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 مقدمة الدراسة :
ت عد الجامعات من بين المؤسسات متعددة األنشطة والوظائف؛ حيث تتنوع وظائفيا 
وخدماتيا وتتنوع المخرجات التعميمية ليا ما بين درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة 

ير نظام البحث العممي؛ والماجستير المينية وبرامج التعميم المستمر، كما أنيا ت عد أداة ميمة لتطو 
لما ليا من دور  فعال في تنمية المجتمع بشتى جوانبياالجتماعية والثقافية والسياسية 

 (1)واالقتصادية، ومكان لمتواصل الثقافي والحضاري.
ولقد اتجيت الكثير من التصنيفات العالمية لمجامعات اآلن ألن تضع في اعتبارىا 

ترتيبيا عمى المستوى الدولي حجم النشر الدولي لإلنتاج  ومعاييرىا لتقييم الجامعات وتحديد
 . العممي العالمي ليذه الجامعات

 مشكمة الدراسة : 
تراىن الجامعات عمي مستوي العالم عمي مجموعة من التحديات المستقبمية في تطوير      

ق معايير البحث العممي والنيوض بالتعميم الجامعي، ومن بين ىذه التحديات القدرة عمي تطبي
 التصنيف الدولي .

 المستويين عمى معروفة مكانة و متميز وضع ليا التى الجامعات من أسيوط جامعة وت عد      
 التعميمية والفاعمية المؤسسية والقدرة المتكاممة التحتية البنية من بو تمتاز لما والدولى العربى

 .الدولى العممى والنشر العممية الكفاءة ذو التدريس ىيئة وأعضاء
ولقد ل وحظ تدني مرتبة الجامعات المصرية بين الجامعات العالمية في مجال النشر 

وىو أحد المعايير الرئيسة لمتصنيف الدولي والذي يتعمق بجودة ىيئة التدريس ومخرجات   الدولي
من األوزان النسبية لمتصنيف الدولي ،  %(66البحث لمجامعة حيث يشكل ما مجموعو )

عن الجامعات ومراكز البحوث المصرية، احتوت  Scopusقاعدة البيانات العالمية وبالبحث في 
جامعة و مركز بحثي في حين احتمت جامعة القاىرة المرتبة األولى في عدد  151القاعدة عمى 

األبحاث الدولية المنشورة عمى مستوى الجامعات ومراكز البحوث المصرية بعدد ما يقرب من 
بحث دولي ثم المركز  11116معة عين شمس بعدد ما يقرب من ألف بحث تمتيا جا 11

 (1)بحث. 11156القومي لمبحوث بعدد 
                                                 

"، المكتبة ," الجامعات العربية بيف مطالب اليوية العربية وطموحات الترتيب العالميشريف كامل شاىين (1)
 .11، ص1611األكاديمية، القاىرة، 

 .11، ص سابؽال المرجع( 1)
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في أن التصنيفات العالمية لمجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن  وتتركز مشكمة الدراسة     
ر اإلستدالل بيا عمى جودة الجامعة ومدى تطورىا، ومن أىم معايير التصنيف الدولي مدى إنتشا

الجامعة و تأثيرىا ويتم قياس ذلك بوجو خاص بكيفية وكمية اإلنتاج العممي لمجامعة المتمثل في 
االبحاث العممية المنشورة في مجالت دولية والمساىمات المختمفة في المؤتمرات العممية والرسائل 

 والتقارير العممية .
 أىمية الدراسة

 تكمف األىمية النظرية لمدراسة فيما يمى: 
تجالء مفيوم التصنيف الدولي، ومعاييره ومؤشراتو، وأىمية تطبيقو، وتجارب جامعات اس -1

 المقارنة .
 التعرف عمي المتطمبات العالمية لمنشر الدولي طبقا لمعايير التصنيف الدولي.  -1
 تقوم الدراسة بتحديد أوجو اإلستفادة من تجارب بعض الجامعات المتقدمة تصنيفيا . -1
ادة مؤسسات التعميم العالي والجامعي، والمراكز البحثية المختمفة، يمكن ليذه الدراسة اف -4

 والباحثين في مجالي الماجستير والدكتوراة وأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المختمفة. 
 األىمية التطبيقية لمدراسة :

تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة فيما سوف تقدمو من تصور مقترح لكيفية تطبيق 
المصرية معايير التصنيف الدولي وبخاصة النشر الدولي ومتطمباتو العالمية مما الجامعات 

يؤدي بدوره إلي تحسن ترتيب الجامعات المصرية بين جامعات العالم ويتم تدويل االنتاج العممي 
 والفكري ألعضاء ىيئات التدريس الجامعات المصرية عالميا.

 أىداؼ الدراسة: ىدفت الدراسة الحالية إلى :
مفيوم التصنيف الدولي، ومعاييره ومؤشراتو، واألوزان النسبية لكل معيار ومؤشر، تحديد  .1

 وأىمية تطبيقو، وتجارب جامعات المقارنة في تطبيقو. 
 التعرف عمي مفيوم النشر الدولي ومتطمباتو العالمية وفقا لمتصنيفات الدولية . .1
 ات العالمية لمنشر الدولي .التعرف عمي تجارب جامعات المقارنة فيما يختص بالمتطمب .1
ابراز أوجو الشبو واالختالف بين تطبيق معايير التصنيف الدولي في الجامعات المصرية  .4

 وجامعات دول المقارنة.
 التوصل إلي تصور مقترح لكيفية تطبيق الجامعات المصرية معايير التصنيف الدولي . .5
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 مى األسئمة اآلتية :أسئمة الدراسة : في ضوء ماسبؽ حاولت الدراسة اإلجابة ع
ما المقصود بالنشر الدولي لالنتاجية العممية ألعضاء ىيئات التدريس، وما المفاىيم  .1

 األساسية في مجال النشر الدولي، ومتطمباتو العالمية ؟
ما خبرات جامعات المقارنة ىارفارد وكمبيريدج والممك سعود في مجال النشر الدولي لإلنتاج  .1

تدريس ؟ وما القوي والعوامل الثقافية التي أثرت عمي نجاح العممي ألعضاء ىيئات ال
 الجامعات في الحصول عمي رتبة متقدمة في التصنيف الدولي لمجامعات؟

ما أوجو التشابو واالختالف بين الجامعات المصرية عامة وجامعة أسيوط خاصة وبين  .1
جامعات وبخاصة النشر جامعات المقارنة فيما يتعمق بتطبيق معايير التصنيف الدولي بتمك ال

 الدولي؟
ما التصور المقترح لتفعيل وتطبيق معايير التصنيف الدولي بالجامعات المصرية وبخاصة  .4

النشر الدولي وفقا  لنتائج الدراسة النظرية والدراسة التحميمية المقارنة وتجارب جامعات 
 المقارنة؟

 اقتصرت الدراسة عمي الحدود التالية: حدود الدراسة:
 الموضوعية: الحدود .2

دراسة " المتطمبات العالمية لمنشر الدولي لإلنتاج العممي ألعضاء ىيئات التدريس" 
باعتباره أحد أىم الموضوعات التي تسيم بنصيب كبير في ادراج الجامعات ضمن التصنيفات 

 العالمية السنوية.
رنة، وىي: اقتصرت الدراسة المقارنة عمي تناول خبرات جامعات المقاالحدود المكانية:  .1

جامعة ىارفارد بالواليات المتحدة االمريكية، وجامعة كامبريدج بالمممكة البريطانية المتحدة، 
 وجامعة الممك سعود بالمممكة العربية السعودية.

تناولت ىذه الدراسة الوضع الراىن لتطبيق معايير التصنيف الدولي الحدود الزمانية:  .3
ات أسيوط، وىارفارد، وكامبريدج، والممك سعود وبخاصة متطمبات النشر الدولي في جامع

 وجدواه االقتصادية واالجتماعية.
تستخدم الدراسة المنيج المقارن، الذى يعد أنسب المناىج المستخدمة، منيج الدراسة : 

 وأكثرىا داللة عمى التربية المقارنة، وأكثرىا شموال  لممناىج الفرعية المستخدمة فييا.
جاء اختيار الباحث لجامعات دول المقارنة دوؿ المقارنة :  مبررات اختيار جامعات

 المبينة في الحدود المكانية لألسباب التالية :
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وذلك ألن ترتيبيا األول عالميا ومحميا وفق ا لمتصنيفات   فيما يتعمؽ بجامعة ىارفارد, أوال:
يف لتكون المختمفة، وذلك لحرصيا عمى تحقيق أعمى معدالت الجودة في كل معايير التصن

. ثانيا: فيما يتعمق بجامعة كامبريدج بالمممكة المتحدة، وذلك ألنيا %166نسبة تحقيقيا لممعايير
  %6991احتمت المركز الثاني عالميا واألول محميا عمى الجامعات في بريطانيا بتحقيق نسبة 

العربية السعودية  لمعايير التصنيفات الدولية.  ثالثا: وفيما يتعمق بجامعة الممك سعود بالمممكة
   ( جامعة عالميا والمركز الثاني166( ضمن أفضل ) 151وذلك ألنيا احتمت لترتيب رقم )

 عربيا  ومحميا .
 : تتحدد المفاىيم االجرائية لمدراسة كما يمي: مصطمحات الدراسة
 Universal Requirements المتطمبات العالمية:

ىو ضروري ومطموب من االشياء المادية والمعنوية  يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا: كل ما     
 والمتوافقة عالميا وفقا لمتصنيفات الدولية لمجامعات لمنشر الدولي ألعضاء ىيئات التدريس."

 International Rankings of Universities التصنيؼ الدولي الجامعات:
تقييم محددة، مع مقارنة  ي عرفو شريف كامل بأنو:" آلية لترتيب الجامعات وفق عناصر      

الجامعات ببعضيا البعض عمى أساس األداء؛ وتيدف إلى توفير معمومات عن جودة 
   (1)الجامعات."

  Standards of International  Rankingsمعايير التصنيؼ الدولي:
يمكن تعريف معايير التصنيف الدولي بأنيا:" تمك المستويات التي تتعمق بالكفايات 

وافرىا بكافة البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة التعميمية، وتختمف ىذه المعايير المطموب ت
 (1)حسب جية التصنيف سواء كانت محمية أو إقميمية أو دولية. 

  International Publishingالنشر الدولي:
يات العممية نشر نتائج األبحاث العممية في الدور  يمكن تعريف النشر الدولي اجرائيا بأنو:"     

العالمية المحكمة من ق بل أساتذة متخصصين في فروع العموم و اآلداب المختمفة. بينما المدلول 
الفعمي واألكثر أىمية لمنشر الدولي من وجو نظر الباحيثين و العمماء عمى مستوى العالم ىو 

 ".لعمموصول نتاج األبحاث لكافة المتخصصين و الباحثين والعمماء في ذلك الفرع من ا

                                                 
 .46، ص مرجع سابؽشريف كامل شاىين ،  (1)
تقويمية لواقع ترتيب الجامعات المصرية في ضوء معايير التصنيف  راسةي،" دسيام يس أحمد، جمعة سعيد تيام (1)

، ص 1611(، أكتوبر، 81(، العدد )19، مصر، المجمد )مجمة مستقبؿ التربية العربيةالعالمية لمجامعات"، 
 .171-171ص
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يعرفو الباحث إجرائيا بأنو:" كل من يعمل بالتدريس والبحث أعضاء ىيئات التدريس : 
العممي في الجامعات المصرية من األساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين 

 المساعدين والمعيدين".
 Research Productivity  اإلنتاجية العممية والبحثية:

العممي بأنو " كمية البحوث التي أنتجيا العمماء في ميادين كثيرة والتى ي عرف اإلنتاج       
ت قاس طبقا لبيانات، مثل: عدد المطبوعات التي أنتجيا المؤلفون في الحقل وعدد االستشيادات 

وتتضمن مقاييس اإلنتاجية، إحصاء عدد العمماء في  المرجعية التي حازتيا تمك المطبوعات،
 (1) ا في دولة واحدة أو في منطقة جغرافية.الحقل الموضوعي، غالب

 :  اإلطار النظري لمدراسة
 أوال: النشر الدولي

ولمنشر تعاريف عديدة ومختمفة وردت في الكثير من أدبيات البحث  مفيـو النشر العممي:  ( أ)
 ونشر الثوب ، نشر : بأنو لغة   النشر الزمخشري العممي، ومن بين ىذه التعريفات : ي عرف

 تفرقوا ، أي : األرض في فانتشروا فانتشر، الشيء ونشر ، منتشرة وصحف لكتب،وا الثياب
وي عرف النشر عمى أنو:" مجموع العمميات التي يمر بيا المطبوع  (1)." أذاعو  الخبر ونشر

 . (1)من أول كونو مخطوطا حتى يصل يد القارئ، " 
 اختيار يتضمن الذي النشاط لكذ ىو ( أنو إلى البريطانية المعارف دائرة وت شير          

 (4) .)نشرىا المراد المواد وتسويق وتجييز
ت صنف األعمال العممية التي تنشر في المجالت المتخصصة إلى :  أنواع األوراؽ العممية ( ب)

 (5) عدة أنواع، ومن أكثرىا شيوعا  ما يأتي:

                                                 
 أحمد محمد الشامى،" مصطمحات المكتبات والمعمومات واألرشيف: مصطمحات عربية (1)

http://www.elshami.com/menu_Arabic.htm ،16-8-1615.م 

 لمنشر الكاظمة : الكويت "،  والمعمومات والتوثيؽ لعموـ المكتبات الموسوعي المعجـ ," الدين شرف التواب عبد(1)

 .4891  ،ص

، 1616، 1"، عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع، طلنشر اإللكترونياربحي مصطفى عميان، إيمان السامرائي،"  ((1
 .11ص 

(4)
 .م 6891 / ه6641 ، الرسالة مؤسسة، بيروت  ، لبنان، "المحيط قاموس ،"  يعقوب بن محمد ، آبادي الفيروز 

", مقدـ لميوـ يسناء وفا الصايغ،" آلية مقترحة لممجالت العربية لتطبيق معايير الجودة لمنشر العممي العالم ((5
، شئون البحث العممي والدراسات العميا، الجامعة االسالمية، المنعقد الدراسي النشر العممي الدولي والتشاركي

 . 26، المممكة العربية السعودية، ص18/16/1611في 

http://www.elshami.com/menu_Arabic.htm
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األعمال العممية  ي عد المقال اإلبداعي أىم أنواع(  Original Articleالمقاؿ اإلبداعي:) .2
التي تنشر في المجالت المتخصصة. وغالبا  ما يحتوي عمى معمومات عممية جديدة ناجمة 

  عن دراسة مؤصمة تدعميا حسابات رياضية أو إحصائية.
يعد تقرير الحالة وصفا  عمميا  لحالة واحدة ذات Case Report) تقرير الحالة  ) .1

يدة عن مالحظات لم تنشر سمفا  عن مرض خصائص فريدة. وقد تنشأ ىذه الخصائص الفر 
 عمى سبيل المثال.  -معين، أو حالة إكمينيكية، أو طريقة عالج 

تتناول المالحظات الفنية حاالت توصيف لتقنيات  Technical Noteالمالحظة الفنية:  .3
 محددة، أو خطوات إجرائية جديدة، أو تعديل لما ىو قائم ومتبع منيا . 

ي عد المقال المصور عمال  تعميميا  يعتمد عمى جودة   Pictorial Essay المقاؿ المصور .4
الصور الواردة بو. ويكون النص المصاحب قصيرا ، وتكثر فيو التعميقات الداعمة لمصور 

 المستخدمة. 
ىو مقال قصير يمثل وجية نظر المؤلف تجاه موضوع محدد :(Commentary) التعميؽ .5

المتناقضة، ويدلي بتوقعاتو الستشراف اآلفاق  ، وعمى المؤلف أن يعرض وجيات النظر
 المستقبمية لمموضوع.

تعتبر المراجعات العممية تحميالت مفصمة في موضوعات   Reviewالمراجعة العممية
شيدت تطورات حديثة. ويكون اليدف منيا إعادة إلقاء الضوء عمى بعض االكتشافات التي 

 .(1)ج أو وجيات نظر جديدة.نشرت حديثا . وقد ال تحتوي المقالة عمى نتائ
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 ( أنواع األوراؽ والبحوث العممية المنشورة األكثر شيوعا  2شكؿ رقـ )
                                                 

"، المية المرموقةالمعايير العممية لمنشر فى المجالت العبرنامج النشر العالمي:  ," جامعة اإلمام محمد بن سعود (1)
 .. 3, ص جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المممكة العربية السعودية

 انمالحظة انفنية 

تصنيؼ االعماؿ العممية التى 
 تنشر فى المجالت المتخصصة 

 جقرير انحانة 

 انمقال انمصور

 انحعهيق 

 انمقال االفححاحي

رسانة إني 

 انمحرر

 انمؤجمرات 

أخرى مثم انحاريخية 

 غير انعهمية وغيرها 

 انمقال االتداعي 

 انمراجعة انعهمية 
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 . )ج(  أىمية النشر في ميداف البحوث العممية
ي شكل النشر عنصرا أساسيا في رسالة الجامعة، فمكانة الجامعة بين الجامعات تتحدد      

جديدة ومفيدة، وىو ما يترتب عميو زيادة اإلقبال عمى ىذه بحسب ما تقوم بو من نشر أبحاث 
، وبمراجعة األدبيات ( 1) .الجامعة سواء من الطالب أو أعضاء ىيئة التدريس، أو العمماء

 المتعمقة بالنشر العممي، يمكن التمييز بين نوعين من األىمية:
ي األىمية المادية: -أوال ويعتبر الحافز ( 1) قاظ دوافع الفردتمعب الحوافز، دورا  ىاما  في إثارة وا 

أشكال ىذه الحوافز وتختمف صورىا من قطاع إلى آخر، وتتمثل ىذه الحوافز   المادي من
 (1) في المكافآت المادية ويعتبر الحافز النقدي المادي من أىم طرق الحوافز في ىذا الوقت.

لو إلى من يستفيد منو ألن تكمن أىمية النشر العممي في مدى إيصا ثانيا: األىمية العممية:
 (4) :كميتو تكمن في وجود النشر الجيد حيث يتجمى ذلك من خالل اآلتي

المساىمة الفاعمة في تطوير طرق وأساليب العمل لدى األفراد والمؤسسات ، تنشيط حركة  -
معرفة رصانة البحث العممي من خالل معرفة عدد اإلشارات إلى البحوث  البحث العممي،

ضمان حقوق المؤلفين في بحوثيم المنشورة ألنو عممية  .الدراسات األخرى المنشورة في
 .لمساعدة في تجنب تكرار أجراء البحوث نفسيا،ا توثيق ذلك

 (5) ( أن النشر العممي ييدف إلي:1611يعتقد" ىارزنج، )د( أىداؼ النشر العممي الدولي :  
الجودة العالية وأثرىا عمي المجتمع المساىمة في إثراء مجتمع المعرفة ، انتاج البحوث ذات  .1

،التدريب األكاديمي والميني عمي كتابة البحوث في مجاالت التخصص ، خمق منافسة بين 
الباحثين والجامعات، فيما يخص اإلنتاج العممي والمعرفة ، تطوير واكتشاف مجاالت جديدة 

 من المعرفة.
                                                 

ورقة تحثية قدمث في مؤجمر حركة نشر انكحة في رضا سعيد مقبل، "النشر الجامعي في العنصر الرقمي"،  ((1

 .2،ص2002، مايو مصر

بحث مقدـ إلي الممتفي عممية والصعوبات الواقعية"، نور الدين حفيظي، رواية تبينة،"النشر بين األىمية ال ((1
"، الجزائر، العممي المشترؾ األوؿ مع المكتبة الوطنية الجزائرية بعنواف" تمتيف أدبيات البحث العممي

 .159-158، ص ص 1615ديسمبر 
 .159، ص المرجع سابؽ ((3
ورقة مقدمة لصالح ستشراف المستقبل"، عبد الحفيظ ىالل رؤوف، "تسويق الكتاب العربي: دراسة لمواقع وا( (4

مايو  11-8، المنعقد يومي المؤتمر العربي األوؿ الموسـو بمستقبؿ صناعة الكتاب العربي في القاىرة
1665. 

(
5

)Harzing,A.W.," The publisher Perish Book,Part3",Melbourne,Australia, 

TarmacSoftware research,PtyLtd. 
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 ثانيا: مفاىيـ أساسية في النشر الدولي :
فاىيم أساسية في مجال النشر الدولي في المجالت المحكمة دوليا ذات معامل برزت م     

التأثير جدا، بحيث يجب عمي الباحثين من أعضاء ىيئات التدريس الجامعية وغيرىم أن ينتبيوا 
 ليا، وال سيما الذين ينشرون دوليا حتي ال ينخدعوا بأي مجمة، ومن ىذه المفاىيم ما يمي:

 Citation: لمرجعية لمبحوث والمجالت العمميةاالستشيادات ا أوال:
ت عد االستشيادات لممنشورات البحثية مؤشرا لمجودة، وعامال ميما لكل من المؤلف         

والجامعة التابع ليا، ويتم تقييم معظم الباحثين بناء عمي منشوراتيم العممية باإلضافة إلي عدد 
 (1) االستشيادات التي تمقتيا تمك المنشورات.

 :Impact Factor التأثير ثانيا: معامؿ
 منشورات في ما مجمة بحوث استخدام تكرار عمى مبني مؤشر بأنو:" التأثير ي عرف معامل     
 كون مدى عن الباحثين دراسة عدد أجرى وقد .المجمة ىذه جودة يعكس قد وىو أخرى، عممية

  (1)المجمة".  جودة عمى صادق مقياس العامل ىذا
 h –Indexشر ثالثا: مؤ 

ي عد من المؤشرات الدالة عمى جودة االنتاج العممي لباحث معين. وىو يتضمن تقييم لمكم      
(. ويعتمد حساب  Citations)عدد البحوث( ، والجودة )استخدام ىذه البحوث في بحوث اخرى 

في  ىذا العامل عمى عدد البحوث المنشورة لمباحث وعدد المرات التي استخدم فييا كل بحث
 (1) بحوث أخرى.

 (4) :اآلتية النقاط في العممي النشر لمواصفات المتطمبات الدولية إيجاز يمكفو 
 عمى المحددة التواريخ في المجمة أعداد صدور أي ، timeliness الصدور في االنتظام .1

 .اإللكترونية األعداد حال في األمر ىذا ويتأكد غالفيا،
                                                 

(1)  Marashi,S.A.,Seyed Mohammed Amin,H.,N., Alishah,K.,Hadi,M.,Karimi,A., 

Hosseinian, S.,etal.," Impact of Wikipedia on Citation Trends", EXCLI Journal, 

Vol.12,2013,pp:15-19. 

(2) Saha, S., Saint, S. & Christakis, D. A.," Impact factor: a valiod measure of journal 

quality?", J. Med. Liobr Assoc,Vol. 91, No.(1),2003. pp.:42-46. 

(3) Ibid.,p:44. 
عبدالعزيز ابراىيم العصيمي ،" معايير النشر العممي العربي في جامعات المممكة العربية السعودية بين النظرية  (4)

وؿ مجمس التعاوف ورقة بحثية مقدمة في ندوة"سجؿ النشر العممي المحكـ بالمغة العربية في دوالتطبيق"، 
-71، ص ص 1615، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، الرياض المممكة العربية السعودية،الخميجي

71. 



 أ.د/ أحمد حسيف عبد المعطي                       تطمبات العالمية لمنشر الدولي الم
 نعمات عبد الناصر أحمد د/        

 سيد عبد الظاىر محمود عبدالعميـأ/         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

644 
         ديسم   -   ء  بني-ال بني عشر     العدد -      ا لد 

 

 العالمية البيانات قواعد في إدخاليا تيسر دقيقة، معموماتية صياغة البحث عنوان صياغة .1
 .بسيولة إلييا الوصول من الباحثين تمكن بطريقة

جراءاتو، وأىميتو، البحث، أىداف فيو تبين ممخص تقديم .1  بأسموب وتوصياتو، ونتائجو، وا 
 .وشروطو النشر قواعد في المحددة الكممات يتعدى ال موجز

 مقدمة، يتضمن ما وغالب التخصص، طبيعة بحسب فتختم التي البحث بمكونات العناية .4
 وتحميميا، الدراسة ونتائج السابقة، فالدراسات الدراسة، ومنيج البحث، بأىمية وبيان

 .والتوصيات
لكتروني ا، ورقي ا المجمة تصميم مستوى .5  والصحة وحجمو، الخط ونوع الطباعة، وجودة وا 

 .واألسموبية والمعجمية والصرفية النحوية جوانبيا في المغة ومستوى اإلمالئية،
 ومواقع ومراجع مصادر من الباحثون إليو رجع ما لكل البيبميوغرافية المعمومات استيفاء .6

 .إلكترونية
 .بحثو صفحة في لو المخصص الموقع في باحث كل عن كافية معمومات كتابة .7
 .والمراجع بيةاألجن واألسماء المصطمحات ذلك من يستثنى المجمة، بمغة كاما   النص كتابة .8

أىمية معايير التصنيفات الدولية وبخاصة النشر الدولي ألعضاء ىيئات 
 التدريس في المجالت العممية ذات معامؿ التأثير:

تكمن أىمية التصنيفات العالمية لمجامعات في كونيا تعطي صور تقريبية لمستوي 
 ، (1) الجامعة وتطورىا مقارنة بنظيراتيا من الجامعات العالمية األخري

كما تمثل محفزا لرفع مستوي التنافسية العممية فيما بينيا، باإلضافة إلي ما ليا من 
تأثير إعالمي ودعائي عمي إقبال الطالب والباحثين لاللتحاق بالجامعات التي تظير في مراتب 

 ، (1) متقدمة عمي قوائميا التصنيفية
مكوادر البشرية التعميمية إلي جانب مردودىا المعنوي الدال عمي األداء العممي ل

 (1) والبحثية والجيات التابعة ليا، والذي يحفزىم عمي زيادة األداء واإلنتاج البحثي والنشر العممي.
                                                 

، مجمة المستقبؿ العربيسعيد الصديقي،" الجامعات العربية وجودة البحث العممي: قراءة في المعايير العالمية"،  (1)
 .76، ص1668(، إبريل156دد )مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الع

، مركز اإلمارات لمدراسات مجمة آفاؽ المستقبؿدقيقة وعادلة؟"، -بشار حميص،" التصنيفات العممية لمجامعات (1)
 .51، ص1611(، يناير/فبراير9والبحوث االستراتيجية، العدد)

المؤتمر تساؤالت أساسية"، -ية بورضا مسعد السعيد،" الترتيب الدولي الحديث لمجامعات وموقع الجامعات العرب (1)
العربية في القرف الحادي والعشريف: الواقع  القومي السنوي الثالث عشر"العربي الخامس": الجامعات

 17-16من ، مركز تطوير التعميم الجامعي، كمية التربية، جامعة عين شمس، المنعقد في الفترةوالرؤي"
 .68،ص1666نوفمبر 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

       ديسم     -  ء  بني -ال بني عشر   العدد   -       لدا 645
 

 

 . (2)وتؤثر التصنيفات عمي صانعي القرار وعمميات التخطيط داحل مؤسسات التعميم العالي     
يا النزعة إلي نشر القياس والتقييم في إضافة إلي ظيور اتجاىات حديثة في التعميم الجامعي من

 (1) التعميم الجامعي، وتطبيق أسس ومبادئ المحاسبية، والتحميل المقارن، وقياس األىداف.
ثالثا: النشر العممي الدولي ومعاييره في الجامعات السعودية ) جامعة الممؾ 

 سعود أنموذجا( :
لسعودية بدعم النشر العممي وتشجيع الترجمة من تقوم وزارة التعميم العالي بالمممكة العربية ا     

خالل تحفيز أعضاء ىيئة التدريس والطالب إلجراء البحوث ونشرىا في مجالت الجامعات 
( مجمة، كما أن الوزارة تشجع النشر في منافذ 56السعودية المحكمة والتي بمغت أكثر من )

عية نشر عممية متميزة، ومن جية النشر الدولية البارزة، حيث رصدت مكافآة لمن ينشر في أو 
أخري فإن الوزارة تشجع أعضاء ىيئة التدريس لحضور المؤتمرات والندوات، وتقديم أوراق البحث 
في جميع دول العالم. كما تقوم الوزارة بتشجيع الجامعات عمي إنشاء مراكز الترجمة ودعميا، 

لييا، وذلك بالتركيز عم ي الكتب والدوريات العممية الرئيسة، لتنشيط حركة الترجمة من العربية وا 
عمما أن الوزارة قد سعت لترجمة بعض المصنفات العممية وخاصة ما يتعمق بقضايا التعميم 

  العالي.
 مشروع المكتبة الرقمية بجامعة الممؾ سعود :

 انطمق مشروع المكتبة الرقمية بجامعة الممك سعود بمدينة الرياض؛ إيمانا  من القائمين عمى     
أمره بأىمية التقنيات الحديثة، خاصة في مجال المعمومات، والنشر اإللكتروني، وضرورة إتاحة 
اإلنتاج الفكري األكاديمي في شكل إلكتروني أو رقمي، حيث يمكن من خالل التحول الرقمي 

 (1) تحقيق المزايا التالية:
 فة ، توفير الوقت إتاحة كم ىائل من المعمومات التي تخدم التخصصات الجامعية المختم

عند البحث عن المصادر الرقمية، وكذلك لدى استرجاعيا ،سيولة السيطرة عمى المصادر 
الرقمية، األمر الذي ييسر عممية البحث عن البيانات ، فتح آفاق جديدة تعزز التعاون بين 
مختمف الجامعات ،االقتصاد في اإلنفاق عمى المدى الطويل ، تقميص الحيز الذي تشغمو 

 صادر المعمومات التقميدية.م

                                                 

(
1

) Marginson,S.," Global University Rankings Implications in General and For 

Australia", Journal of Higher Education Policy and 

Management,Vol.29,No.2,2007,p:134. 
(
2

) Robert Morse," Why Academic Rankings should not stop Publishing New 

Rankings", U.S.News,No.1204,2009,pp:32-33. 

," المكتبات الرقمية في المممكة العربية السعودية: مكتبة الممؾ فيد الوطنية ( نبيل بن عبدالرحمن المعثم(1
(، 58"، الرياض، المممكة العربية السعودية، مطبوعات مكتبة الممك فيد الوطنية السمسة األولي )نموذجا
 .198م، ص 1616
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مريكية ) جامعة ىارفارد األ النشر العممي الدولي ومعاييره في الجامعات
 :أنموذجا(

تتحدد مالمح التجربة األمريكية في مجال بناء وتطوير مشروعات المكتبات الرقمية، والتي      
ع مكتبة الكونجرس، تأتي في مقدمة التجارب العالمية، في: مبادرات المكتبة الرقمية، ومشرو 

 ومشروع مكتبة اإلنترنت العامة األمريكية، وغيرىا من المشروعات .
 مبادرات المكتبة الرقمية : –أوال  
استيدفت مبادرات المكتبة الرقمية في الواليات المتحدة األمريكية في األساس تطوير وسائل      

تاحة  بحثيا واسترجاعيا ومعالجتيا عبر جمع المعمومات وحفظيا وتنظيميا في أشكال رقمية، وا 
وقد تضمنت مبادرات  (1) شبكات االتصال، ومن خالل واجيات تعامل مبسطة ومألوفة لممستفيد.

 المكتبة الرقمية ستة مشروعات بجامعات أمريكية، ومن أبرزىا :
 :ببيركمي كاليفورنيا جامعة مشروع - أ

استيدف ىذا المشروع تطوير مكتبة رقمية لممعمومات البيئية من بيانات رقمية ونصوص      
وصور ووسائط متعددة وغيرىا من الوثائق، التي تدعم اتخاذ قرارات التخطيط. أما المجاالت 
              التي تم التركيز عمييا في البحث وتحميل بيئة العمل التي و ضع المشروع لخدمتيا

 ي التخطيط البيئي(.  )وى
 باربرا: بسانتا كاليفورنيا جامعة مشروع - ب

                       أطمق عمى ىذا المشروع التابع لجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا األمريكية
alexandria Digital Library حيث استيدف المشروع ( " اسم "مكتبة اإلسكندرية الرقمية ،

شاممة، تضم معمومات بيانية )تخطيطية(، كالخرائط الرقمية والصور تطوير خدمات مكتبة رقمية 
 الجوية... وغيرىا من البيانات الجغرافية. 

النشر العممي الدولي ومعاييره في الجامعات بالمممكة المتحدة ) جامعة كامبريدج 
 أنموذجا(* :

روعات المكتبة ت عد بريطانيا في مصاف الدول األوربية من حيث التجربة في مجال مش     
الرقمية. وتتحدد مالمح التجربة البريطانية في ىذا المجال، خاصة في: برنامج المممكة المتحدة 

 لممكتبات اإللكترونية، وبرنامج المكتبة الرقمية بالمكتبة البريطانية.

                                                 

(1) Berry,John,W.," Digital Libraries:New Intiatives with Worldwide implications", 

IFLA Journal,Vol.22,1996,p:12. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

       ديسم     -  ء  بني -ال بني عشر   العدد   -       لدا 646
 

 

 :اإللكتروني  لممكتبات المتحدة المممكة برنامج – أوال  
 (2) ىذا البرنامج إلى تحقيقيا ما يمي:ومف أبرز األىداؼ الخاصة التي يسعى 

تفعيل دور مؤسسات التعميم العالي في تطوير وتشكيل وتطبيق برنامج المكتبة اإللكترونية  (1
 الوطني.

 االستفادة من التطور الحاصل في مجال التقنية واالنتشار الواسع في استخدام اإلنترنت.  (1
عمى وسائط رقمية لخدمة المجال  العمل عمى توفير مجموعة كبيرة من مصادر المعمومات (1

 األكاديمي في بريطانيا.
التحميؿ المقارف لمنشر العممي الدولي والمشروعات الداعمة لو والمتصمة بو في 

 مصر ودوؿ المقارنة:
% من األوزان 66فيما يخص بمعيار النشر العممي الدولي الذي يستحوذ عمي أكثر من      

 مستوى عن واضحة بدالالت مية لمجامعات ، فإنو يت سم النسبية في معظم التصنيفات العال
 العممي والمستوى العممية اإلنتاجية قياس خاللو من ويمكن العممي، والتقد م المعرفة ونوعية
 .  العممية والمؤس سات لألفراد
وفيما يتعمق بالنشر الدولي لإلنتاج العممي ألعضاء ىيئات التدريس في الجامعات المصرية      

 عالية مؤى الت يحممون مم ن التدريس ىيئات أعضاء من بعدد كبير تتمت ع مصر جامعاتإن ، ف
 الدوريات في نتاجاتو ونشر العممي بالبحث القيام تعيق أن يمكن التي العوامل من الرغم وعمى ،

 الطمبة من كبيرة ألعداد عال بنصاب تدريسي التدريس ىيئات أعضاء إرىاق والسي ما العالمية،
 أعضاء من الكثير امتالك وعدم العممي، البحث ألغراض الجزئي ولو بالتفر غ يسمح ال لبشك

 المفيرسة الدوريات في والنشر المغات بيذه الكتابة تتيح التي األجنبية المغات التدريس ىيئات
 ولو إسيام، تضمن التدريس ىيئات أعضاء من كافية أعدادا   المصرية الجامعات فإن في عالميا ،

 السياسة ضمن ومن .عالميا   وموث قة محك مة دوريات في عممية مقاالت نشر في منيم، قميل عدد
 حوكمة تنظيم إعادة مؤخرا   تم ت المصرية، الجامعات في العممي البحث تعزيز بشأن العامة
 شؤون مختمف بإدارة تعنى منيا كل   في عامة إدارة إنشاء خالل من الجامعات في العممي البحث
 بما الجامعة، في األكاديمية لمقطاعات البحثية الخطط وضع عمى اإلشراف من لعممي،ا البحث

 إلى ليا، األمثل واالستخدام المتوافرة العممية التجييزات تطوير إلى المفضية الخطط ذلك في
 ووضع واألجنبية، المحمية المانحة، الجيات مع والتنسيق العممية البحوث تمويل خدمات إدارة
دارتو، والجوائز افزلمحو  نظام  محميا   العممي البحث لنتاجات والترويج العممي، بالنشر واالىتمام وا 

 .  ودوليا   وعربيا  

                                                 

نداء بنت محمد بن صالح،" مدي استفادة طالبات الدراسات العميا من المكتبة االلكترونية لتعزيز البحث  (1)
 .91، ص1667، كمية التربية، جامعة الممك سعود، الرياض، رسالة ماجستيرالعممي"، 
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 ىذه أن شك   وبخاصة جامعة الممك سعود ، فال وفيما يخص الجامعات في السعودية      
 منزلة رفع في يسيموا أن يمكن الذين التدريس ىيئات أعضاء من الحرجة تمتمك الكتل الجامعات

 أن الواضح من لكن .دوليا   الموث قة الدوريات في العممي النشر يخص   ما في الجامعات ىذه
دة الالئحة تمحظيا التي الحوافز  لتحفيز تكفي ال  "السعودية الجامعات في العممي لمبحث الموح 
 أن أنياش من التي العممية المقاالت لكتابة المطموب الجيد بذل عمى التدريس ىيئات أعضاء

 ىذه في استخداما   األكثر ال مغة أن   بخاصة عالميا ، وموث قة محك مة عممية دوريات في تنشر
 العربية، التدريس ىيئات أعضاء من العديد عادة يتقنيا ال التي اإلنجميزية ال مغة ىي الدوريات

 عزيمة من تحبط إجماال   والمتدن ية ىذه الدوريات مثل في لمنشر المقاالت قبول معد الت أن  كما 
 لكن .الدوريات ىذه تفرضيا معقدة لتعميمات ووفقا   المضنية الكتابة في لالنخراط أغمبيتيم
 عممية دوريات بإنشاء الصعوبة ىذه ما درجة إلى عو ض قد السعودي ة في األكاديمي المجتمع
 قواعد في الياإدخ عمى وعمل والتطبيقية األساسية العموم ميادين من مختمفة ميادين في محك مة

 تومسون معمومات قاعدة في موث قة عممية دوريات ( 8) مثال فنجد .عالميا   الموث قة الدوريات
 المممكة تأتي وبذلك . السفير – سكوبوس معمومات قاعدة في موث قة دورية  ( 16و) رويترز
 قواعد في سةالمفير  الدوريات عدد يخص   ما في مصر بعد الثانية المرتبة في السعودية العربية

 . العالمية المعمومات
 نتائج الدراسة: التحميمية المقارنة

فيما يخص المحور الخاص بالتصنيفات الدولية ومعاييرىا وأوزانيا النسبية, خمصت     
 الدراسة إلي عدد مف النتائج مف أىميا:

لمية ىي: تتمثل أشير التصنيفات الدولية لمجامعات أكاديميا واعالميا في أربع تصنيفات عا -
، وتصنيف ويبومتريكس QSتصنيف شنغياي، وتصنيف التايمز، وتصنيف

Webometrics. 
تقوم التصنيفات الدولية لمجامعات عمي منيجيات قياسية تعتمد عمي معايير ومؤشرات كمية  -

ومصادر معموماتية ما بين جيات وىيئات تعالمية وبحثية ودراسات مسحية وتقارير 
 إحصائية.

لإلنتاجية العممية والبحثية ألعضاء ىيئات التدريس بالجامعات التأثير األكبر لمنشر الدولي  -
 . في التصنيفات الدولية
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 وفيما يخص محور واقع التعميـ الجامعي في مصر ودوؿ المقارنة , توصمت الدراسة إلي:

ضرورة إعادة الجامعات المصرية ترتيب أولوياتيا وسياساتيا في مجالي البحث والنشر  -
 يين لتكييف أوضاعيا بما يتالءم مع متطمبات معايير التصنيفات الدولية.العمم

تأخر مستوى الجامعات المصرية ونظيراتيا السعودية فى التصنيفات الدولية، وبصفة خاصة  -
تصنيف شنغياى، وبالتالى غيابيا عن المحاق بركب الجامعات العالمية وذلك ألسباب عدة 

 ومنيا :

 يمكف تحديد مظاىره عمى النحو التالى:إنخفاض جودة التعميـ و   - أ
عدم وجود فمسفة تربوية واضحة المعالم لمتعميم الجامعى فى كل من مصر والمممكة العربية   -1

 السعودية.

 إتسام السياسات التعميمية فى مصر والمممكة العربية السعودية بالضبابية، وعدم الوضوح .  -1

ن كان التعميم السعودى بصورة أفضل من  قمة تمويل التعميم الجامعى المصرى والسعودي ، -1 وا 
 نظيره المصري.

              ضعف حركة تدويل التعميم الجامعي في مصر والمممكة العربية السعودية عمي مستوي -
) الطالب، وأعضاء ىيئة التدريس، والنشر العممي المشترك، واستقطاب وجذب األساتذة 

 والباحثين األجانب(.

خارج حدود بالدىم، وخاصة بإتجاه الجامعات العالمية الرائدة كيارفارد ازدياد تحرك الطالب  -
 وكامبريدج وأكسفورد وغيرىما، لمبحث عن إمكانيات عممية وشيادات أجنبية أفضل.

 وفيما يخص محور البحث العممي في مصر ودوؿ المقارنة, توصمت الدراسة إلي:
عودية من حيث اإلمكانيات ضعف منظومة البحث العممى فى الجامعات المصرية والس -

المادية والبشرية، مما أدى إلى إنخفاض جودتيا ومن مظاىر ىذا اإلنخفاض ضعف العالقة 
 بين البحوث النظرية والتطبيقية. 

قمة النشر الدولى لإلنتاج العممى ألعضاء ىيئات التدريس والباحثين فى مصر والسعودية،  -
محكمة ذات معامل تأثير فى مختمف  ومعاناة الباحثين فى البحث عن مجالت عممية

 التخصصات.
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ضعف اإلنتاجية العممية لمجامعات المصرية والسعودية كما وكيفا ، وكذلك لم تحصل أى  -
 . Impact factorمجمة أو دورية عربية عمى تصنيف معامل لمتأثير العالمى 

العربية ضعف مستوى الدوريات والمجاالت المصرية والسعودية المحكمة بصفة خاصة،  و  -
 بصفة عامة مقارنة بنظيراتيا األجنبية .

تدنى أجور أعضاء ىيئة التدريس فى أغمب الجامعات المصرية والعربية، وقمة الحوافز  -
المقدمة لمتميز فى النشر الدولى لمبحوث ونتج عن ذلك ىجرة العقول المصرية والعربية من 

 األساتذة الى الجامعات األجنبية. 
 نجاز العممى بين مختمف التخصصات األكاديمية .ضعف التوازن فى اإل -

  توصيات الدراسة:
الييئة المصرية المستقمة لتصنيف الجامعات المصرية، واعداد -توصي الدراسة بإنشاء:     

الجامعات لتطبيق معايير التصنيفات الدولية، ومتابعة تقدم الجامعات المصرية في القوائم التي 
براز النجاحات التي تحققيا بعض الجامعات وتسمط الضوء تصدر سنويا لمتصنيفات الدو  لية، وا 

عمييا وتعززىا بالدفع إلي مزيد من التحسين، وتقديم الجزائز ألفضل جامعة مصرية من حيث 
عدد المنشورات العممية واالنتاجية البحثية المنشورة في أفضل المجالت العممية المحكمة 

 يادات بالبحوث المنشورة.المرموقة دوليا، ومن حيث عدد االستش
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كمية التربية، جامعة عين شمس، المنعقد في تطوير التعميم الجامعي، 
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مجمة سعيد الصديقي،" الجامعات العربية وجودة البحث العممي: قراءة في المعايير العالمية"،  (7)
(، 156، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد )المستقبؿ العربي

 .76، ص1668إبريل
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