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 :صـاملستخل
لذا تأيت أمهية هذه الدراسة  .  جامعة من اجلامعات أهم مقومات وجودها كمؤسسة تعليم عالٍ   يةعد النرش الدويل العلمي ف أيُ 

من أمهية النرش الدويل العلمي إليصال املعرفة الرصينة لإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املرصية لاللتحاق ونرش  

 ظل  وذلك ف   .Scopusوقاعدة بيانات    Web of Scienceبيانات    يت قاعد  : بحاثهم ف قواعد بيانات االستشهادات املرجعية مثلأ

مؤسسة  يعد بمثابة املرآة احلقيقية أل الصعوبات املتعلقة بالنرش الدويل العلمي وانخفاض مؤرشاته ف اجلامعات املرصية، والذي يُ 

الدراسة إىل رصد جمريات النرش العلمي الدويل،  ،  علمية تطمح إىل إخراج قيمة علمية يستفاد من خالهلا املجتمع لذلك هدفت 

باجلا  مؤرشاته  العلمية وبيان  اإلنتاجية  استكشاف  وكذلك  املرصية،  للدوريات  الدويل  التواجد  عن  والكشف  املرصية،  معات 

املنهج الببليومرتي،    :وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهجني .ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املرصية ف قواعد البيانات العاملية

الوصفي التحلييل لتحليل اإلنتاج الفكري الذي تم جتميعه واخلروج بمؤرشات متعلقة بحركة النرش العلمي املرصي عىل املستوى و

إىل العديد من الصعوبات التي تقف عائقًا أمام النرش الدويل قواعد بيانات االستشهادات املرجعية، وقد توصلت الدراسة  بالدويل 

ُيعد من أمهها: عدم دراية الكثري من الباحثني باملعايري اخلاصة بالنرش الدويل ف قواعد البيانات العاملية،   باجلامعات املرصية، والتي 

وقد أوصت الدراسة برضورة رفع الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثني باجلامعات املختلفة بأمهية النرش الدويل كمعيار  

إ للجامعات،  العاملية  التصنيفات  العاملية الختيار رئيس ف  البيانات  قواعد  إدارة  تضعها  التي  باملعايري  االلتزام  ضافة إىل رضورة 

 وتغطية الدوريات العلمية هبا، مع رضورة النظر ف سياسات حترير الدوريات املرصية وحتديثها مع األسس واملعايري العاملية.  

 ات االستشهادات املرجعية؛ النرش العلمي الدويل.: حتليل االستشهادات املرجعية؛ قواعد بيانالكلامت املفتاحية

 

()    الدكتوراه ف املكتبات واملعلومات من كلية اآلداب مركز اخلدمات  "  :بعنوان  رسالة  ف   القاهرة  جامعة  –بحث ضمن متطلبات احلصول عىل درجة 

ور أسامة لكرتونية واملعرفية باملجلس األعىل للجامعات ودوره ف حتقيق النزاهة األكاديمية وتقدير معامل تأثري الدوريات/ إرشاف األستاذ الدكت اإل

 السيد حممود عيل. 
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 : تمهيدال  0/1
ُيعد االهتامم بالبحث العلمي املرآة العاكسة واملنطقية عىل الطلب املتزايد عىل النرش العلمي، حيث ال قيمة ألي إنتاج علمي  

إ املعرفة ومدى صحتها،إضافة  لتحديد ومعرفة مستوى  للتحكيم  املبارش  النرش من قيمة علمية إال بنرشه وإخضاعه  ىل مايشكله 

قويا ألي   العلمي تشكل دافعا  النرش  املكتسبة من  املادية  فإن احلوافز  العلمية، كذلك  البحوث  العلمي وتطوير  الرقي  تساهم ف 

ة والتي  باحث ف البحث عن املزيد من اإلنتاج اإلبداعي، إال أنه بالرغم من القيمة العلمية للنرشالعلمي فإن الصعوبات الواقعي

نفس   ف  واملجتمع  الباحث  منه  يستفيد  أن  يمكن  ناجح،  مسارعلمي  أي  تعرقل  وقيود  حبيسا ألسباب  ظلها  ف  البحث  أصبح 

الوقت،إال أن هذا ال يمنع من وجود حلول يمكن أن حتد من الصعوبات والتحديات لتذليل كافة العقبات التي يمكن أن حتول 

م عامليا  املطلوب  املستوى  حتقيق  خاللدون  من  وهذا  العلمي  اإلنتاج  من  والنوع  الكم  حيث  علمي    :ن  نرش  إجياد  عىل  العمل 

يتميزباألمانة والشفافية، فقد أصبح النرش العلمي ف أية جامعة من اجلامعات أهم مقومات وجودها كمؤسسة تعليم عايل، سعيا  

و العلامء  جهود  تكامل  ف  عامليا  متاحة  وجعلها  واملعرفة،  العلوم  املسافات لتبادل  متجاوزة  العلمية  املجاالت  شتى  ف  الباحثني 

ُيعد النرش العلمي من األهداف    البعيدة، واختالف األعراق واألديان وسياسات الدول وصوالً إىل هنضة علمية رسيعة، لذلك 

البرشي الرصني إىل من  املهمة ف حركة التأليف والبحث العلمي ف اجلامعات، وذلك من خالل الدور الذي يلعبه ف إيصال اجلهد  

يعنيه األمر أال وهم الطبقة اجلامعية املثقفة واملشاركة ف بلورةهذا الوسط،لذا تتضافر جهود هم ف نرش بحوثهم العلمية ضمن  

اجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى من خالل حتقيق الغايات التي يصبون هلا ف احلصول عىل اللقب العلمي وخدمة املجتمع  

 ضوء ذلك تأسست الكثري من املجالت العلمية.  وعىل

 أهمية الدراسة: 1/1
تأتى أمهية هذه الدراسة من أمهية النرش العلمي املرصي عىل املستوى الدويل بقواعد بيانات حتليال الستشهادات املرجعية 

الرصينة لإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة    العاملية ف اجلامعات واملؤسسات التعليمية وكونه الطريق العلمي والفاعل إليصال املعرفة

، لذا فإن االهتامم هبذا اجلانب من األولويات Scopusو  Web of Scienceالتدريس باجلامعات املرصية ف قواعد البيانات العاملية  

ل التي من شأهنا عرقلة الرئيسية التي تقع عىل عاتق اجلهات التعليمية العليا وذات العالقة للنهوض به، وتذليال للعقبات واملشاك

 .مسرية النرش العلمي املرصي عىل املستوى الدويل

 مشكلة الدراسة: 1/2
بالنرش   املتعلقة  الصعوبات  العوائق  تلك  بني  ومن  العلمى،  البحث  التي هتدد مسرية  الصعوبات  العديد من  تم مالحظة 

ب يعد  والذي  املرصية،  باجلامعات  النرشالعلمي  مؤرشات  وانخفاض  إىل  الدويل،  تطمح  علمية  مؤسسة  احلقيقية ألية  املرآة  مثابة 

إخراج قيمة علمية يستفاد من خالهلا املجتمع، بحيث أصبح البحث من خالل هذه الصعوبات رهني نوع آخر من أنواع الصعوبات  

عضاء هيئة التدريس  والتحديات التي يواجهها البحث العلمي، لذا سنسلط الضوء ف هذه الدراسة عىل أمهية اإلنتاجية العلمية أل

 .  Web of Science- Scopusباجلامعات املرصية ف قواعد بيانات االستشهادات املرجعية العاملية مثل: قاعديت بيانات
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 أهداف الدراسة: 1/3
 :التايلإىل جمموعة من األهداف التي يسعى البحث إىل حتقيقها عىل النحو  هتدف الدراسة

 النرشالعلمي املرصي عىل املستوى الدويل، وبيان مؤرشات النرش العلمي باجلامعات املرصية.رصد جمريات  .1

 الكشف عن التواجد الدويل للدوريات املرصية. .2

 استكشاف اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املرصية ف قواعد البيانات العاملية. .3

 الدراسة: حدود  1/4
النرش العلمي املرصي عىل املستوى الدويل بقواعد بيانات حتليال الستشهادات   ضوعية للدراسة فترتكز االجتاهات املو

 Web of Science(النرش العلمي املرصي باجلامعات املرصية ف قواعد البيانات العامليةدراسة  "وذلك من خالل  املرجعية العاملية،  

- Scopus عاملية تساعد ف التعرف عىل أمهية وقيمة الدوريات العلمية.(، وما تقدمه هذه القواعد من مقاييس 

 الدراسة:منهج  1/5
طبيعة الدراسة وأهدافها االعتامد عىل املنهج الببليومرتي ف حرص اإلنتاج الفكري املتعلق بموضوع الدراسة وكذلك    تقتىض

ميعه واخلروج بمؤرشات متعلقة بحركة النرش العلمي لتحليل اإلنتاج الفكري الذي تم جت  "املنهج الوصفي التحلييل"االعتامد عىل  

 املرصي عىل املستوى الدويل بقواعد بيانات االستشهادات املرجعية العاملية. 

 مصطلحات الدراسة: 1/6
 International Scientific Publishingالنشر العلمي الدولي:  1/6/1

التدريس ف  يمكن تعريف النرش العلمي الدويل وفقا لقواعد املجلس األ عىل للجامعات للرتقيات اخلاصة بأعضاء هيئة 

 :  (2019)وزارة التعليم العايل. املجلس األعىل للجامعات، اجلامعات املرصية املختلفة كالتايل: 

هلا   • علمية  دول  ISSN)  )International Standard Serial Numberدورية  بيانات  قاعدة  مثل: ومسجلة ف  ية 

 Scopus، وقاعدة بيانات  Web of Scienceقاعدة بيانات 

 International Standard( ISBNولكتاب أعامل املؤمتر ترقيم دويل ) Proceedingsمؤمتر دويل له كتاب أعامل  •

Book Number    ومسجل ف قاعدة بيانات دولية مثل: قاعدة بياناتWeb of Science    وقاعدة بياناتScopus 

 Scientific periodicalsالدوريات العلمية:  1/6/2

الدوريات العلمية بأهنا: منشور دوري يصدر عىل حلقات او أعداد بعنوان    Harrods Librarians Glossaryيعرف قاموس  

واحد بصفة منتظمة أو غري منتظمة، وال يعرف موعد صدور آخر عدد من أعداد الدورية أى: مفتوحة النهايات، أو هي عبارة عن  

نوفمرب      19ر العام لليونسكو الذي عقد ف باريس  منشور دوري بنظام ترقيم واحد سواء تغري العنوان أم ال، وهذا ما اتفق عليه املؤمت

1964(Prytherch, 2005, pp. 350-349). 
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 Scopusقاعدة بيانات:  1/6/3

 قاعدة بيانات استشهادات مرجعية ختدم العديد من الباحثني ف شتى موضوعات املعرفة البرشية من خالل تقديم البيانات 

واالستشهادات   املعاجلة  املوضوعية  واملادة  باملحتوى  للتعريف  مستخلصات  أيضا  وتقدم  املطلوبة  العناوين  حول  الببلوجرافية 

  h-Indexاملرجعية املرتبطة، كام توفر إمكانية البحث عن معلومات وتفاصيل خاصة باملؤلفني واملحررين مثل: املقاالت املنشورة و

 . (Scopus, 2019)عمل عىل حتديث بياناهتا بشكل يومي واالقتباسات املستمالة، وت

 Web of Scienceقاعدة بيانات:  1/6/4

قاعدة بيانات تساعد الباحثني ف خمتلف التخصصات عىل حتليل االستشهادات املرجعية، من خالل ما تقدمه من حمتوى  

ألف دورية، وتعد األهم واألعىل عىل مستوى العامل من حيث معامل التأثري   12موثوق به ف ختصصات متعددة تصل ألكثر من  

Impact Factor  من وأكثر  احلر  الوصول  دوريات  املجموعة  تلك  وتتضمن  قاعدة   150،  املكشفة ف  املؤمترات  أعامل  ألف من 

 مستوى الدورية واملجال املوضوعي الذي  البيانات، مما يساعد ف التقييم النقدى للدوريات املوجودة، وقياس تأثري األبحاث عىل

 . (Web of Science, 2019)تنتمي إليه 

 Citation Analysisتحليل االستشهادات المرجعية:  1/6/5

ل أخري،  طرق ببليومرتية لفحص تواتر وأنامط االستشهادات املرجعية ف املقاالت والكتب وذلك ألنه قد تنشأ روابط ألعام

 (Levine-Clark, 2013, p. 53)أو قياس األمهية النسبية أو تأثري مؤلف عن طريق حساب عدد املرات التي استشهد فيها املؤلف 

 وىف ضوء مصطلحات الدراسة يمكن استعراض جمريات النرش العلمي املرصي عىل املستوى الدويل: 

 ت النشر العلمي باجلامعات املصرية:دراسات تناول 1/7
إىل    (2019)فهمي،  "قواعد وسياسات النرش العلمي يف دوريات العلوم اإلنسانية"بعنوان:    مصطفي فهمي هتدف دراسة    

العربية، والتعرف عىل قواعد النرش العلمي بدوريات العلوم اإلنسانية  التعرف عىل قواعد وسياسات النرش العلمي بالدوريات 

املنهج   الدراسة عىل  باملجلة الرتبوية بجامعة سوهاج، واعتمدت  النرش  العلمي هبا، والتعرف عىل قواعد  النرش  وأهم مشكالت 

سامت النرش العلمي املتاح ف دوريات العلوم اإلنسانية، وأهم املعايري التي جيب أن تؤخذ باالعتبار    الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل

عند احلكم عىل الدوريات العلمية بالعلوم اإلنسانية، وقواعد وسياسات النرش باملجلة الرتبوية بجامعة سوهاج، والتطور التارخيي 

نوية ومادية للباحثني تساعدهم عىل زيادة االلتزام بقواعد وسياسات النرش  هلا، وقد أوصت الدراسة برضورة وضع حمفزات مع

العلمي، مع العمل عىل استقطاب باحثني ذوي مكانة علمية للنرش ف دوريات العلوم اإلنسانية والعمل عىل نرش أبحاثهم بقواعد  

 البيانات العاملية. 

ثابتبينام رصد حممد   بعنوان:    أمحد  له  دراسة  ا"ف  العامليالنرش  الرتتيب  وحتديات  املرصية  باجلامعات  )ثابت،    "لعلمي 

واقع النرش العلمي ألعضاء هيئة التدريس ف جامعة أسيوط املنشور بشكل دويل، من خالل اقتفاء أثر منشوراهتم الدولية   (2017

وذلك هبدف حرص هذا اإلنتاج    Scopusيال وهي: قاعدة بيانات  ف واحدة من أكرب قواعد البيانات العاملية وأشهرها حرصا وحتل

وسامته   اإلنتاج  هذا  خصائص  عىل  التعرف  أجل  من  واللغوية،  والزمنية  والنوعية  املوضوعية  اجتاهاته  ورصد  وحتليله  ووصفه 
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مكانت وكذا  الدويل،  العلمي  النرش  خريطة  عىل  اجلامعة  موقع  عىل  التعرف  ف  يساعد  مما  تطوره،  ف ومالمح  اجلامعات  بني  ها 

 التصنيفات العاملية. 

كام ُتبني الدراسة أمهية النرش الدويل ودوره ف إيصال اجلهد العلمي ممثالً ف اإلنتاج الفكري إىل املهتمني كل ف جماله ما يرتتب  

لعبه النرش الدويل كمعيار حاكم  عليه بالتبعية بلورة هذا النرش ف إجراءات برامجاتية تساعد ف تنمية املجتمع، وأيضا الدور الذي ي

 ف التصنيفات العاملية للجامعات.

أسيوط،   بجامعة  التدريس  دوليا ألعضاء هيئة  املنشور  الفكري  اإلنتاج  املسحي ف حرص  املنهج  الدراسة عىل  واعتمدت 

نتاج الفكري املنشور دوليا  وعرض لرتتيب اجلامعة ف التصنيفات العاملية، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها: حجم اإل

 بحثًا. 9401ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة 

إىل عرض أمهية ضبط جودة   (2015)عيس،  "النرش يف املجالت ذات معامل التأثري"ف دراسة بعنوان:    عامد عييسكام هدف  

العلمي وقياسه، والتعرف عىل اإلشكاليات والق البحث  التأثري،  خمرجات  العلمية ذات معامل  املجالت  بالنرش ف  املرتبطة  ضايا 

ومناقشة االنتقادات املوجهة ملعامل تأثري املجالت، وتأيت أمهية هذه الدراسة ألهنا تلقي الضوء عىل بعض حتديات استخدام معامل  

العربية، وف طرحها إلشكاليات وتساؤالت متثل منطلقات بحثية ميدا نية، وتقديم نموذج مفاهيمي مقرتح قد  التأثري ف الدول 

 يساعد عىل فهم العوامل املؤثرة ف حتديد وتطوير معايري قياس تأثري البحث العلمي ومؤرشاته. 

وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها: إنه أداة مفيدة ملقارنة املجموعات البحثية واملجالت العلمية، شاع تطبيقها  

ملجالت ف املكتبات العلمية ف ضوء امليزانيات املحددة، كام يعد معامل التأثري ضامنا للمحافظة عىل معايري  ف املفاضلة الختيار ا

 املقاالت عندما يتم نرشها باملجلة، ويعد مقياسا رائعا لتقديم املجالت ألنه يوازن مزايا العمر واحلجم بني املجالت. 

 صرية:دراسات تناولت التواجد الدويل للدوريات امل 1/8
إىل التعرف عيل طبيعة  (2017)عثامن،  "التواجد الدويل للدوريات املرصية"بعنوان:  رجب عثامن  هدفت دراسة إلسامعيل  

الببليومرتي،   الببليوجراف  املنهج  عىل  واعتمدت  األكاديمي،  املجتمع  ف  تأثريها  ومدى  املرصية  للدوريات  الدويل  التواجد 

ت الدراسة عىل الدوريات املتخصصة ف جمال العلوم البحتة والتطبيقية، وتوصلت إىل عدة نتائج أبرزها: القطاع اخلاص واقترص

بنرش   املهنية 54يقوم  واهليئات واالحتادات  البحثية  واملراكز  اجلامعات  الباقية عىل  النسبة  توزعت  بينام  املرصية،  الدوريات  من   %

اهليئات احلكومية، وبلغ البيانات  وبعض  بقواعد  ما زالت مكشفة  التي  الدوريات املرصية  الدوريات  17%، و20ت نسبة  % من 

البيانات، 63مدرجة ولكن توقف تكشيفها، أما النسبة األكرب والتي بلغت   % من الدوريات املرصية فال يتم تكشيفها ف قواعد 

الدوريات املرصية، وإتاحة الدوريات املرصية عرب شبكة    وأوصت الدراسة بالعمل عىل زيادة نسبة مشاركة الباحثني األجانب ف

 اإلنرتنت، نظرا ألن هذه اإلتاحة تشكل اخلطوة األويل نحو التواجد الدويل للدوريات املرصية. 

  "العامليةالدوريات املرصية يف قواعد بيانات االستشهادات املرجعية  "ف دراسة هلا بعنوان:    سهري عبد الباسطبينام سعت  

للدوريات العلمية، وحتديد عدد الدوريات املرصية    Scopusإىل معرفة حجم وأبعاد تغطية قاعدة بيانات    ( 2016)عبدالباسط،  

املنهج   عىل  الدراسة  اعتمدت  وقد  هبا،  الواردة  املرجعية  االستشهادات  وخصائص  خصائصها  ملعرفة  القاعدة  ف  املكشفة 



 ...  النش العلمي املرصي عل املستوى الدول 246

 

 

م، وبلغ  2015دورية حتى هناية عام    3482حتتوي عىل    Scopusبليومرتي، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أبرزها: قاعدة  الب

 دورية. 198عدد الدوريات املرصية هبا 

للمعلومات  القومية  الشبكة  ف  مسجلة  وجعلها  املرصية،  املجالت  لتطوير  خطة  وضع  برضورة  الدراسة  أوصت  وقد 

لتوفري هذه الدوريات ضمن قواعد البيانات العاملية، بعد استيفائها رشوط    Elsevierد مع نارشين دوليني مثل:  املرصية، والتعاق

البحوث املختلفة تضم نخبة من العلامء ذوي اخلربة بالنرش الدويل لعمل ورش  النرش، ورضورة إنشاء مراكز بالكليات ومراكز 

   ودورات للباحثني لتحسني جودة أبحاثهم.

)احللوجي، "دوريات جامعة القاهرة يف قواعد البيانات العاملية    "ف دراسة بعنوان:    داليا عبد الستار احللوجيدفت  كام ه

إىل الكشف عن مدى تواجد دوريات جامعة القاهرة ف قواعد بيانات التكشيف واالستخالص العاملية، ورصدت الدراسة    (2015

مية تصدر عن جامعة القاهرة من خالل كلياهتا ومعاهدها ومراكزها البحثية، وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج  دوريات عل  105

دورية   14املسحي حلرص الدوريات الصادرة عن اجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل عدد الدوريات املتاحة ف قواعد البيانات العاملية 

التي تصدرها اجلام البيانات فقط من إمجايل الدوريات  التي تضعها إدارة قواعد  الدراسة برضورة االلتزام باملعايري  عة، وأوصت 

مثل   الدوليني  التجاريني  النارشين  وإرشاك  هبا،  العلمية  الدوريات  وتغطية  القاهرة   Elsevierالختيار  جامعة  دوريات  نرش  ف 

 الستضافتها وتضمينها ف قواعد البيانات العاملية. 

لنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية يف قواعد  دراسات تناولت ا  1/9
 البيانات العاملية: 

  ( 2017)رضوان،  "النرش الدويل يف املراكز واملعاهد البحثية املرصية"ف دراسة هلا بعنوان:    أمل صالح حممود رضوان هدفت  

إىل املقارنة بني حجم اإلنتاج الفكري املنشور دوليا للباحثني باملراكز واملعاهد البحثية املرصية وبني حجم اإلنتاج الفكري املنشور  

دوليا للباحثني باجلامعات املرصية احلكومية ف مقابل عدد الباحثني ف كل منهام، باإلضافة إىل حرص وحتليل اإلنتاج الفكري املنشور  

للباحثني باملراكز واملعاهد املرصية التابعة لوزارة البحث العلمي زمنيا ولغويًا وشكليا وموضوعيا. واعتمدت الدراسة عىل  دوليا  

باعتبارها أكرب مرصد لالستشهادات املرجعية   Scopusاملنهج املسحي ف حرص اإلنتاج الفكري للباحثني اعتامدا عىل قاعدة بيانات 

  املنهج الكمي الببليومرتي لوصف وحتليل اإلنتاج الفكري املنشور دوليا.  واملستخلصات، باإلضافة إىل

احلكومية   املرصية  باجلامعات  للباحثني  الدويل  النرش  حجم  إمجايل  كان  أمهها:  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصلت 

امل  39062عمال علميا ف مقابل    150888 البحثية  باملراكز واملعاهد  للباحثني  الفكري  عمال علميا  رصية، وكان حجم اإلنتاج 

 عمال علميا. 30624الدويل للباحثني باملراكز واملعاهد البحثية املرصية التابعة لوزارة البحث العلمي 

اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج املسجل  "بعنوان:    عبد الرحيم حممد عبد الرحيمكام هدفت دراسة  

إىل حرص وحتليل اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج املسجل    (2016)عبدالرحيم،  "يةيف قواعد البيانات الدول

، والتعرف عىل اجتاهاته العددية والنوعية، والكشف عن مدى تأثريه  Scopusف قواعد البيانات الدولية باالعتامد عىل قاعدة بيانات  

اجلامعة تصنيف  وقد    عىل  الببليومرتي،  املنهج  وباالعتامد عىل  للجامعات،  الشهرية  العاملية  للتصنيفات  وفقا  عامليا وعربيا وحمليا 

 Scopusتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها: بلوغ اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج ف قاعدة بيانات 
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% من اإلنتاج  58.68ىل أربع قطاعات، سجل قطاع العلوم الطبيعية والرياضيات  عمال علميا، تم توزيع هذه األعامل ع  1564

، تاله قطاع العلوم التطبيقية والتكنولوجيا ليحتل  Scopusالفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج املسجل ف قاعدة بيانات  

بنسبة   الثانية  بنسبة36.08املرتبة  البينية  العلوم  قطاع  ثم  اإلنتاج،  من  واإلنسانيات 3.92  %  االجتامعية  العلوم  قطاع  وأخريا   %

 %.  1.32والفنون بنسبة 

)طلبة،    "اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس"ف دراستها بعنوان:    نداء مصطفي طلبةوعرضت  

التدريس  (2015 بيانات    اإلنتاج الفكري املنشور دوليا ألعضاء هيئة  وعرض   Scopusبجامعة قناة السويس واملكشف بقاعدة 

لرتتيب اجلامعة ف التصنيفات العاملية للجامعات، واعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي ف حرص اإلنتاج الفكري واملنهج الكمي 

ل الوضع الراهن جلامعة قناة السويس  الببليومرتي لعمل التحليالت النوعية واللغوية واملوضوعية والزمنية لإلنتاج الفكري، وحتلي

بتلك  اخلاصة  واملؤرشات  للمعايري  حتقيقها  ومدى  للجامعات،  األشهر  العاملية  التصنيفات  من  وحمليا  وعربيا  وإفريقيا  عامليا 

اث العلمية التصنيفات التي هتتم اهتامما كبريا باملخرجات البحثية األكاديمية والنرش العلمي الدويل واالستشهاد املرجعي باألبح

املتميزة ، وحتديد الدوريات التي نرش هبا هذا اإلنتاج الفكري للمؤلفني وأنامط التأليف، والدوريات البؤرية ف كل قطاع موضوعي 

من قطاعات الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: بلوغ حجم اإلنتاج الفكري املنشور دوليا ألعضاء هيئة 

بحثا، كام بلغت أعداد املؤلفني املسامهني ف اإلنتاج الفكري  Scopus  8244عة قناة السويس وفقا لقاعدة بيانات  التدريس بجام

عضو هيئة تدريس، وقد أوصت الدراسة برضورة رفع مكانة اجلامعة ف التصنيفات    2099للجامعة املتاح بقواعد البيانات العاملية  

العاملية للجامعات،  العاملية من خالل تنمية الوعي لدى أعض التدريس بأمهية النرش الدويل كمعيار رئيس ف التصنيفات  اء هيئة 

والعمل عىل إنشاء املراكز البحثية ومراكز للرتمجة بكل كليات اجلامعة، وعقد الدورات التدريبية وتفعيل دور مركز تنمية قدرات  

 لمية باللغات األجنبية. أعضاء هيئة التدريس باجلامعة للتدريب عىل كتابة األبحاث الع 

املتاحة يف قاعدة "بعنوان:    أسامة حامد عيلف حني هدفت دراسة   بنها  التدريس بجامعة  العلمية ألعضاء هيئة  اإلنتاجية 

بنها املتاحة ف قاعدة  إىل الكشف عن اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة    (2015)عىل،  "Scopusبيانات سكوبس  

  الببليوجراف الببليومرتى، املنهج املسحي امليداين، واملنهج    :عىل منهجني أساسيني  ت الدراسةاعتمد ، وScopus بيانات سكوبس

وهي من أهم قواعد بيانات االستشهادات املرجعية، وعوامل التأثري، ومؤرش   Scopus ومتثلت أدوات البحث ف قاعدة بيانات

الدوريات تعد املصدر الرئيس ف النرش من جانب أعضاء هيئة التدريس بنسبة   الدراسة إىل عدة نتائج منها:توصلت  و،    Hهريش

%، وأيضا تركزت االجتاهات املوضوعية لإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس    9.32%، يليها، أعامل املؤمترات بنسبة    86.45

والطب،    ، الكيمياء واهلندسة، والفيزياء، وعلوم املواد  :من اإلمجايل، وهي عىل التوايل  %  83 موضوعات رئيسية مثلت نسبة  رش ف ع

كام تبني ارتفاع معدالت التعاون البحثي   ،والعلوم الزراعية  ،واهلندسة الكيميائية، والكيمياء احليوية  ،والرياضيات، وعلوم احلاسب

ن يمثل  بام  العربية  الدول  ف  واجلامعات  بنها  جامعة  واإلمارات  30سبة  بني  السعودية  العربية  اململكة  الدول  مقدمة  ف  ويأيت   %

بحثا، وكان التأليف املشرتك السمة 2724، حيث بلغ اإلنتاج الفكري املنشور دوليا ألعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والكويت

 الغالبة ف التأليف من جانب أعضاء هيئة التدريس. 
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إصدار دورية علمية أو أكثر بخصائص دولية يتم إتاحتها بدور النرش الدولية    :ات، منها جمموعة من التوصي  ت الدراسةوقدم

يبيسكو، مما سيساهم ف زيادة مسامهة جامعة بنها ف النرش الدويل. ورضورة حتفيز الباحثني ماليا برصد إرشكة الزيفري للنرش أو    :مثل

  ع.ف الدوريات ذات معامل تأثري مرتفاملكافآت املالية للباحثني الذين يقومون بنرش أبحاثهم 

دراسة   هتدف  مغاوريكام  الستار  عبد  العاملية"بعنوان:    عالء  البيانات  قواعد  يف  املرصية  العلمية  )مغاوري، "اإلنتاجية 

الإىل    (2015 املتاحة عرب قواعد  إنتاجية اجلامعات املرصية  البحثية وحتليل  املخرجات  بالتطبيق عىل  قياس  العاملية وذلك  بيانات 

العاملية البيانات  التدريس بكليات جامعة املنصورة واملنشورة ىف قواعد   ISI Web of Science اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة 

WoS ي توىل اهتامما  ، وإلقاء الضوء عىل أمهية هذه املامرسات ف ضوء معايري اجلودة والرتتيب ف التصنيفات الدولية للجامعات الت

كبريا بحركة النرش العلمي وخصائصه ، واملشاركة اجلادة ف اإلنتاجية العلمية الدولية وحتقيق إسهام متميز ف السياق العاملي ، ويتم  

ىل  نتاجية والتوزيعات الزمنية واللغوية والنوعية واملؤسسية واملوضوعية هلا باإلضافة إ ذلك من خالل التعرف عىل مفردات تلك اإل

 ىف وأمهيتها  هبا  النرش يتم التى الدوريات حتديد عىل عالوة ،( املشرتك – الفرديرصد اإلنتاجية العلمية للمؤلفني وأنامط التأليف )

واعتمدت الدراسة عىل املنهج     ،من جماالت اإلنتاجية املدروسة  موضوعي  جمال  لكل  البؤرية  الدوريات  بيان  مع  التأثري،  معامل  ضوء

الببليومرتي ف عمل التحليالت املختلفة نوعيا وزمنيا ولغويا وموضوعيا، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:  الكمي  

 بحثا.  10352حجم اإلنتاج الفكري املنشور دوليا ألعضاء هيئة التدريس بجامعة املنصورة 

اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة  "اصة هبا بعنوان:  ف أطروحة املاجستري اخل  كريامن بكنام صدقي عبد العزيزكذلك وترصد  

الدولية البيانات  القاهرة املسجل يف قواعد  بيئة   (2015)عبدالعزيز،  "التدريس بجامعة  الفكري ألعضاء  الراهن إلنتاج  الوضع 

وحتليل هبدف حرص  الدولية،  البيانات  بقواعد  واملسجل  القاهرة  بجامعة  املوضوعية    التدريس  االجتاهات  ومعرفة  اإلنتاج  هذا 

وتعتمد الدراسة ف سبيل حتقيق أهدافه عىل    والنوعية والزمنية واللغوية والدوريات وقواعد البيانات التى ينرش فيها هذا اإلنتاج،

املرصية، ثم عىل املنهج   املنهج املسحي حلرصهذا اإلنتاج عن طريق البحث ىف قواعد البيانات املتاحة ف املجلس األعىل للجامعات

الببليومرتى لتحليل هذا اإلنتاج ومعرفة سامته، وذلك لوضع بيانات دقيقة عن سامت هذا اإلنتاج تفيد ف حتقيق نوع من التكامل  

 ملية. مع اإلنتاج الفكري العاملي ف املجاالت املعرفية املختلفة، ومعرفة ترتيب جامعة القاهرة بني اجلامعات ضمن التصنيفات العا 

الذي بلغ     Scopusوتوصلت الدراسة إىل حجم اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة املنشور ف قاعدة  

مؤلفا، وقد أوصت الدراسة برضورة أن  4006م، وبلغ عدد املؤلفني املسامهني ف هذا اإلنتاج  2013عمالً حتى هناية    26142

املعنية بالبحث العلمي والنرش وذلك لتدعيم مركزها التنافس وحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية،  تقوم اجلامعة بالتعاون مع اهليئات  

والتوثيق   والرتمجة  العلمي  التحرير  بتقديم خدمات  تقوم  اجلامعة  كلية من كليات  الدويل داخل كل  للنرش  مراكز  إنشاء  يتم  وأن 

 للبحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

اإلنتاج الفكري املرصي ألعضاء هيئة التدريس الذي حيظى "يم حافظ ف أطروحته للامجستري بعنوان:  رصد أيضًا هباء إبراه

الصورة الراهنة لإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة (2013)حافظ،  "بالتغطية ف قواعد البيانات العاملية: جامعة عني شمس نموذجاً 

التدريس بجامعة عني شمس املُغطى بقواعد البيانات العاملية، هبدف التعرف عىل إسهامات هؤالء األعضاء وخصائص إنتاجهم 

ستفادة منه  الفكري، وذلك من خالل جتميع وتوثيق هذا اإلنتاج الفكري وإتاحته للجهات القائمة عىل البحث العلمي باجلامعة لال
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عند وضع خططها املستقبلية، هذا باإلضافة إىل حماولة تشخيص املعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس أثناء نرشهم ألبحاثهم  

القياسات  باستخدام  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت  وقد  أسباهبا،  عىل  والوقوف  املعوقات  هذه  وتصنيف 

 الببليومرتية. 

توصلت اإلنتاج    وقد  هلذا  املنتجني  التدريس  هيئة  أعضاء  إمجايل  بلغ  أمهها:  من  النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة 

عمالً لكل منهم، وبلغ  11% بواقع  33% فقط، ومثلث إنتاجيتهم  40.4أعضاء بنسبة  705أعضاء، يمثل البؤريون منهم  15903

مؤمترات   507ية منها الدوريات البؤرية، كام بلغت املؤمترات  دور  44دورية متثل    2294عدد الدوريات التي نرشت هذا اإلنتاج  

الكتب    12يمثل   نارشي  عدد  يتجاوز  مل  حني  ف  بؤرية،  مؤمترات  منها  من    15مؤمترا  بعدد  الدراسة  خرجت  كام  فقط،  نارشا 

األبحاث العلمية ألعضاء   التوصيات أبرزها إنشاء مراكز للنرش الدويل داخل كل كلية باجلامعة تقوم عىل ترمجة ومراجعة وتوثيق

هيئة التدريس، وتوفري قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لبيانات أعضاء هيئة التدريس، واإلنتاج الفكري اخلاص هبم، وإتاحتها عىل  

    املوقع الرسمي للجامعة.

 نتائج الدراسة:   1/10
لدراسة النهائية  املُحصلة  الدراسة  نتائج  عىل  "  مُتثل  املرصي  العلمي  حتليال   النرش  بيانات  وقواعد  الدويل  املستوى 

لالستشهادات املرجعية، وبناء عىل ذلك انعكست نتائج الدراسة احلالية عىل أهدافها التي جاء ت من أجلها، والتي يمكن رصدها 

 . حسب تسلسل أهداف الدراسة ف اآليت

 نتائج الهدف األول والثاني: 1/10/1

توصلت الدراسة بأن هناك العديد من الصعوبات التي تقف عائقا أمام النرش الدويل باجلامعات املرصية، والتي ُتعيق   -1

 بطبيعة احلال االرتقاء بتصنيف اجلامعات املرصية ف التصنيفات العاملية للجامعات، وكان من بني هذه األسباب ما ييل: 

  Web of Science اخلاصة بالنرش الدويل ف قواعد البيانات العاملية مثل:  عدم معرفة الكثري من الباحثني للمعايري •

 . Scopusو

ضعف حركة النرش باللغات األخرى غري اللغة العربية، علام بأن القواعد العاملية ال تنرش األبحاث العلمية باللغة   •

سني اللغة اإلنجليزية لتحقيق النرش العربية، وبالتايل البد من تشجيع الباحثني ف خمتلف اجلامعات املرصية من حت

 ف أبرز املجالت العاملية.

الباحثني ف دراستهم، وكذلك عدم   • قبل  املنشورة من  العلمية  بالدراسات  املستخلصات اخلاصة  عدم وضوح 

جعية القيام برتمجتها إىل اللغة اإلنجليزية بطريقة سليمة، مما يساعد ف قبوهلا ف قواعد بيانات االستشهادات املر

 العاملية، حيث تعد اللغة اإلنجليزية اللغة األوىل للنرش. 

افتقار العديد من املجالت العلمية إىل وجود موقع إلكرتوين خاص باملجلة عىل شبكة اإلنرتنت، وهو ما يسعى  •

ف الوقت احلايل، من خالل عمل منصة Egyptian Knowledge Bankإليه املرشوع العمالق بنك املعرفة املرصي

إلكرتوين  ا موقع  توفر  كام  املنصة،  هبذه  امللتحقة  املرصية  املجالت  إىل  الوصول  تتيح  والتي  املرصية،  لدوريات 

 خاص باملجلة يمكن للمستفيد الدخول عليه واالستفادة باألعداد التي تصدرها املجالت العلمية. 
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املعل  • توثيق  وضعف  العلمية،  باألمانة  الباحثني  بعض  حتيل  عدم  إىل  املهارات باإلضافة  إىل  واالفتقار  ومات، 

 األساسية ف الكتابة.

كل هذه العوامل تقف عائقا أمام النرش العلمي الدويل باجلامعات املرصية، وحتول االرتقاء بالتصنيف الدويل للجامعات  

 املرصية.

داد املجالت املرصية  جملة علمية، كام زادت أع  Scopus  24702بلغ عدد الدوريات العلمية التي تضمها قاعدة بيانات    -2

 .(SCImago Web Site ،2019)م2018جملة علمية وفقا لعام  215، وضمت Scopusاملوجودة ف قاعدة بيانات 

 ( التواجد الدولي للدوريات المصرية في قواعد بيانات االستشهادات المرجعية العالمية1الجدول رقم )

 العدد البيان  م

 24702 2018وفقًا لعام Scopusاإلمجايل للدوريات العلمية ف قاعدة بيانات  العدد 1

 215 2018وفقًا لعام   Scopusالدوريات املرصية ف قاعدة بيانات  عدد 2

 م 2019وفقًا لعام  Web of Science( عدد الدوريات المصرية ذات معامل التأثير في قاعدة بيانات 2الجدول رقم )

Q Impact Factor ISSN publisher Journal Title S 

Q1 6.992 

(2019 ) 

2090-1232 

2090-1224 

ELSEVIER SCIENCE 

BV 

Journal of Advanced Research 1 

Q2 3.119 

(2019 ) 

1110-8665 

2090-4754 

CAIRO UNIV, FAC 

COMPUTERS & 

INFORMATION 

Egyptian Informatics Journal 2 

Q2 2.460 

(2019 ) 

1110-0168 

2090-2670 

ELSEVIER SCIENCE 

BV 

Alexandria Engineering Journal 3 

Q2 1.949 

(2019 ) 

2090-4479 

2090-4495 

ELSEVIER SCIENCE 

BV 

Ain Shams Engineering Journal 4 

Q3 1.880 

2019) ) 

1110-662X 

1687-529X 

HINDAWI LTD 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHOTOENERGY 

5 

Q3 0.763 

2019) ) 

1110-1768 

2536-9342 

SPRINGEROPEN Egyptian journal of Biological pest control 6 

Q4 1.141 

(2019 ) 

1176-2322 

1754-2103 

HINDAWI LTD 

 

Applied Bionics and Biomechanics 7 

Q4 0.678 

(2019 ) 

1020-3397 

1687-1634 

WHO EASTERN 

MEDITERRANEAN 

REGIONAL OFFICE 

EASTERN MEDITERRANEAN 

HEALTH JOURNAL 

8 

(  8م وهلا معامل تأثري دويل )2020حتي عام    Web of Scienceبلغ عدد الدوريات املرصية املوجودة عىل قاعدة بيانات    -3

)بنك املعرفة املرصي  (، مرتبة من األعىل ألقل وفقا ملعامل التأثري اخلاص بكل جملة2دوريات علمية، وهو ما يوضحه اجلدول رقم )

 =Egyptian Knowledge Bank. Incites Journal Citation Reports ،2019) 

بالتعاون مع بنك املعرفة املرصي بداية Web of Scienceومع ظهور كشاف االستشهادات املرجعية باللغة العربية من قاعدة

( هو الواجهة  ARCI)   Arabic Citation Indexباللغة العربية م، حيث ُيعد كشاف االستشهادات املرجعية 2020من شهر يوليو 

( كجزء من وزارة الرتبية والتعليم املرصية، باعتباره  EKB، بتمويل من بنك املعرفة املرصي )   Web of Scienceالعربية لقاعدة  
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املستقبلية   مرص  )رؤية  العلمي  التميز  لتحقيق  مرص  مبادرة  ف  رئيسيا  = (.2030مكونا  العربية  باللغة  االستشهادات  كشاف   (

Arabic Citation Index (ARCI) ،2020) 

وينصب تركيز كشاف االستشهادات باللغة العربية عىل بلدان جامعة الدول العربية وأبحاثها العلمية، كام يرتبط بكشافات 

املمثلة للبحث العلمي ف الصني وروسيا    Web of Scienceعىل  األخرى     Regional Citation Indexesاالستشهادات اإلقليمية  

 وكوريا. 

وجمموعة اخلصائص األساسية نفسها لكشافات االستشهادات اإلقليمية األخرى، مع   Web of Scienceكام يستخدم تقنية  

 واجهة باللغة العربية. 

الكشاف   يضم  منها    450كام  اجلا   125دورية مكشفة،  املختلفة، حتتل  دورية مرصية صادرة عن  البحثية  واملراكز  معات 

 (2020)داوود، يوليو دورية مكشفة بالكشاف العريب لالستشهادات املرجعية  35جامعة األزهر الصدارة بـ 

هو تأسيس معايري عاملية حمايدة للنارشين ف العامل    ومن ثم فإن اهلدف من تأسيس الكشاف العريب لالستشهادات املرجعية

العلمي   البحث  باإلضافة إىل وصول خمرجات  املختلفة عامليا،  البحثية  املجاالت  العربية ف  باللغة  تأثري األبحاث  العريب، وزيادة 

 العريب للعامل. 

 نتائج الهدف الثالث: 1/10/2

توصلت الدراسة إىل حرص اجلامعات املرصية احلكومية ف الوقت احلايل بتوجيه أعضاء هيئة التدريس، والباحثني فيها   -1

نحو النرش الدويل ف الدوريات وقواعد البيانات الدولية لالرتقاء بالتصنيف الدويل للجامعة، مما أدي إىل زيادة اإلنتاجية العلمية  

 احثني ف قواعد البيانات، وهو ما يوضحه اجلدول التايل: ألعضاء هيئة التدريس والب

 م 2019( القياسات البديلة الخاصة باإلنتاجية الفكرية للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية وفقًا لعام 3الجدول رقم )

 S القياسات البديلة  العدد

Scopus 2019  

25314 Documents 1 

24356 Citable Documents 2 

18633 Citations 3 

4608 Self- Citations 4 

0.74 Citations per Document 5 

م، حيث 2019القياسات البديلة اخلاصة باإلنتاجية الفكرية للباحثني باجلامعات املرصية وفقا لعام    (2اجلدول رقم )يوضح  

م،  2018ف عام    36دولة مقارنة بالرتتيب    231من بني    32مراكز حيث أصبحت الدولة رقم    4تقدمت مرص ف الرتتيب العاملي  

دول العامل وهو أعىل ترتيب حصلت عليه ف تاريخ النرش العلمي   % من13.8وبالتايل أصبح ترتيب مرص العاملي ف أعىل قائمة  

النرويج وباكستان   البحثية مثل:  املتقدمة ف مسامهاهتا  الدول  العديد من  التصنيف عىل  املتميز  ملرص، وقد تقدمت مرص ف هذا 

 وهونج كونج وإرسائيل وسنغافورة وفنلندا وغريها. 
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م، خلف كل من إيران ف املرتبة  2018ف عام    Scopusف النرش الدويل بقاعدة    36رتبة  بينام احتلت مجهورية مرص العربية امل  

العربية السعودية ف املرتبة  19، وتركيا ف املرتبة  16 العلمية  34وإرسائيل ف املرتبة    32، واململكة  تليق باملكانة  ، وهي مرتبة ال 

 (.4البحث العلمي، وهو ما يوضحه اجلدول رقم ) ملرص، وبخاصة وأهنا متتلك كفاءات من الباحثني ف جمال

 م 2018( القياسات البديلة الخاصة باإلنتاجية الفكرية للباحثين بالجامعات المصرية في عام 4الجدول رقم )

 S القياسات البديلة  العدد

Scopus 2018  

22018 Documents 1 

20074 Citable Documents 2 

13995 Citations 3 

4257 Self- Citations 4 

0.64 Citations per Document 5 

التصنيف إىل إدراج  كام   جامعة   ا ، وعىل رأسه2019جامعة ومؤسسة بحثية وأكاديمية مرصية ف تصنيف عام    38أشار 

جامعة  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة عني شمس، وجامعة املنصورة، ووالقاهرة، ثم املركز القومي للبحوث،  

 .اإلسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة أسيوط، وجامعة بني سويف، واجلامعة املرصية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 

العايل  )وزارة التعليم  اختذهتا الدولة ومنها:تقدم ترتيب مرص إىل عدة أسباب  وزير التعليم العايل    أرجع د. عبد الغفار  قد  و

 . (2020والبحث العلمي املرصية ، 

التدريس  • هيئة  أعضاء  عدد  ارتفاع  وبالتايل  واملعاهد  الكليات  وعدد  املختلفة  بأنواعها  اجلامعات  عدد  زيادة 

 . العاملني ف البحث العلمي

منها  • الوطنية  التنمية  تواكب  التي  احلديثة  البحثية  التخصصات  بحوث   :تنوع  معهد  عن  الناجتة  األبحاث 

 . اإللكرتونيات اجلديد، واألبحاث اجلاري العمل عليها من مدينة الفضاء املرصية

باإلضافة إىل التميز ف إجراء أبحاث ىف جماِل التكنولوجياِت البازغِة ف حتليِة املياِه )األوىل إفريقيًا(، والثالثَة إفريقيًا  •

عامليًا(، واألبحاث املتعلقة بفريوس كورونا املستجد، والدولة رقم    17و تكنولوجي )ىف الزراعِة الذكية، وىف النان

 ا. عامليًا( ف جمال علم الصيدالنيات وعلم السموم، وغريه 10)

بالتوسع اإلقليمي ف إنشاء احلاضنات التكنولوجية والتحالفات التكنولوجية وأودية  وزارة التعليم العايلاهتامم  •

 .جية التي ختدم املجتمعالعلوم التكنولو

التقدم ف األبحاث التطبيقية ف ظل حتديث القوانني والترشيعات املشجعة وإنشاء العديد من مراكز التميز البحثية  •

 . واملعامل املركزية املعتمدة عىل مستوى اجلمهورية

 ثانيًا: توصيات الدراسة:1/11
النرش العلمي  :  موعة من التوصيات لتحقيق اهلدف املنشود من دراسةبناًء عىل ما أسفرت عنها الدراسة من نتائج يتم طرح جم

 :والتي يمكن تسجيل أبرزها ف النقاط اآلتية: املرصي عىل املستوى الدويل وقواعد بيانات حتليال لالستشهادات املرجعية
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التدريس بأمهية النرش الدويل  رضورة رفع مكانة اجلامعة ف التصنيفات العاملية من خالل تنمية الوعي لدى أعضاء هيئة    -1

 كمعيار رئيس ف التصنيفات العاملية للجامعات. 

 رضورة االلتزام باملعايري واملتطلبات التي تضعها إدارة قواعد البيانات الختيار وتغطية الدوريات العلمية هبا.  -2

لمية باجلامعات املرصية الستضافتها ف نرش الدوريات الع  Elsevierرضورة إرشاك النارشين التجاريني الدوليني مثل    -3

 .Scopusوقاعدة بيانات  Web of Scienceوتضمينها ف قواعد البيانات العاملية مثل قاعدة بيانات 

رضورة وضع خطة لتطوير املجالت املرصية لكي تنمو وتتطور بأسلوب ممنهج لتصبح مثل الدوريات الدولية، والعمل    -4

 ة للمعلومات، وإحلاقها بمنصة الدوريات املرصية من خالل بنك املعرفة املرصية.عىل تسجيلها ف الشبكة القومي

العمل عىل رضورة إنشاء املراكز البحثية ومراكز للرتمجة ومراكز للنرش الدويل بكل كلية من كليات اجلامعة تقوم بتقديم    -5

ال هيئة  العلمية ألعضاء  للبحوث  والتوثيق  والرتمجة  العلمي  التحرير  للدوريات خدمات  الدويل  التواجد  وللتأكيد عىل  تدريس، 

 املرصية، والعمل عىل دعم مراكز النرش العلمي املوجودة بالفعل باجلامعات حتى تتمكن من أداء مهامها.

عمل دورات للباحثني لتحسني جودة أبحاثهم، مع رضورة إلزام مؤلفي مقاالت الدوريات املرصية بكتابة املستخلص   -6

 بليوجرافية باللغة اإلنجليزية ألهنا تعد بمثابة اللغة األوىل للنرش.والبيانات الب

للمستوى    -7 وتصل  العاملية  البيانات  بقاعدة  ويربطها  العلمية  املجهودات  ويعزز  يضمن  عريب  حمتوى  إنشاء  رضورة 

 املطلوب. 

ىل عقد دورات تدريبية وتفعيل دور  رضورة استخدام اللغة العربية إلعادة بناء الكفاءات اللغوية املفقودة، باإلضافة إ  -8

 مركز تنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات للتدريب عىل كتابة األبحاث العلمية باللغات األجنبية.

رضورة حتفيز الباحثني ماليا برصد املكافآت املالية للباحثني الذين يقومون بنرش أبحاثهم ف الدوريات ذات معامل تأثري   -9

ع العمل عىل استقطاب باحثني ذوي مكانة علمية للنرش ف دوريات العلوم اإلنسانية والعمل عىل نرش أبحاثهم بقواعد  مرتفع، م

 البيانات العاملية. 

العمل عىل توفري قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لبيانات أعضاء هيئة التدريس واإلنتاج الفكري اخلاص هبم وإتاحتها   -10

 معة. عىل املوقع الرسمي للجا 

العمل عىل االستعانة بمعامل التأثري للدوريات العلمية ف تقييم أمهية ونوعية الدوريات املراد النرش هبا، والتعرف عىل    -11

 الدوريات ذات الكفاءة واجلودة ف التخصص املطلوب االقتناء فيه. 

 هداف منها:  أالعمل عىل رضورة إنشاء كشاف لالستشهادات املرجعية ملا حيققه من  -12

 حساب معامل التأثري للدوريات العلمية املنشورة باللغات القومية.  •

إعداد إحصائيات عن حجم مشاركة كل مؤلف ومؤسسة ونارش، باإلضافة إىل تقييم البحث العلمي، ووضع  •

 ي.سياسة للبحث العلمي من منظور قوم

التقنية   -13 اجلوانب  خمتلف  من  املرجعية  لالستشهادات  قومية  بيانات  قاعدة  إلنشاء  مبدئي  خمطط  وضع  عىل  العمل 

 والرباجمية وغريها.



 ...  النش العلمي املرصي عل املستوى الدول 254

 

 

 . Hist Citeمن أفضل الربامج املجانية لتحليل االستشهادات املرجعية يليه برنامج  POPرضورة االستعانة بربنامج  -14

علمية    -15 أسوة رضورة وجود جهة  العربية  باللغة  املنشور  العلمي  اإلنتاج  عىل  للحكم  معايري  تصنيف ووضع  تتوىل 

 بمعامل التأثري العلمي الذي يقترص عىل أوعية املعلومات املنشورة باللغة اإلنجليزية دون العربية.

رضورة بناء إدارة علمية عربية يعكسها بناء معامل تأثري عريب ذي مصداقية علمية، وحتديد اجتاهات البحث العلمي    -16

 ولوياته العلمية.أالعريب وتقييمه وفق 

 مشاركة املؤسسات العاملية ف بناء مؤرشات اجلودة العاملية واإلقليمية العربية. -17

ب  -18 الباحثني املرصيني  تعريف  املنشورة ف  رضورة  املرجعية إىل دراساهتم  العلمي من خالل اإلشارات  تأثريهم  مدى 

 املجالت املتخصصة العربية الرصينة.

 رضورة التعرف عىل أكثر املدارس العربية العلمية دراية باالستشهادات املرجعية.  -19

والتخ  -20 البعض  وبعضها  العربية  املجالت  بني  فيام  العلمية  العالقات  عن  العربية  الكشف  والدول  العلمية  صصات 

 النارشة لتلك املجالت وبعضها البعض وذلك عن طريق أسلوب تبادل االستشهاد املرجعي.

ن بأخالقيات النرش العلمي قبل أن يلقن العلم واملعرفة وذلك من أجل إنتاج ملكية فكرية  ورضورة أن يتصف الباحث  -21

العلمية ومن أجل حتقيق ج باألمانة  النزاهة األكاديمية  نزهية تتصف  تدريبي حول  برنامج  التعليم، مع احلرص عىل تصميم  ودة 

 موجها ألعضاء هيئة التدريسن باإلضافة إىل مراجعة مقررات الربامج األكاديمية بحيث تتضمن أخالقيات البحث العلمي.

شأهنا    -22 من  التي  والترشيعات  القوانني  من  العديد  بسن  املالاالهتامم  محاية  عىل  ظاهرة عمل  من  واحلد  الفكرية  لكية 

الوقائية حتسبا   اختاذ كافة اإلجراءات  العاملية، بجانب  املجالت  قبل  البحثية من  قبول األوراق  العلمية، وبام يساعد ف  الرسقات 

 لظهور هذه الظاهرة بني األجيال الناشئة ومنعها قبل حدوثها من خالل التنشئة األخالقية السليمة. 

عدة بيانات مشرتكة بني اجلامعات ومراكز البحث العلمي ف العامل العريب، مع االستفادة من خربات رضورة إعداد قا   -23

 اجلامعات ومراكز البحث العلمي العاملية.

رضورة التعريف بقواعد البيانات العاملية واخلاصة باالستشهادات املرجعية والتي حتوي أهم املقاييس العاملية لقياس   -24

 جالت العلمية.جودة وكفاءة امل

 رضورة النظر ف سياسات حترير الدوريات املرصية وحتديثها مع األسس واملعايري العاملية للدوريات العاملية. -25

 رضورة تضافر اجلهود العربية إلنشاء أداة معيارية لتقييم الدوريات العربية وقياس مدى تأثريها.  -26

 النصوص العربية. رضورة تطوير أدوات للكشف عن االنتحال ف -27

 قائمة املصادر
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International scientific publishing in any of the universities is the most important component of its 
existence as a higher education institution, and one of the main objectives in the movement of authorship and 
scientific research in universities, as well as one of the elements supporting and strongly to raise the 
university’s ranking in international classifications. Therefore, the study deals with the Egyptian scientific 
publishing movement at the international level by rules Reference citation data, so the importance of this 
study stems from the importance of international scientific publishing for the delivery of solid knowledge of 
scientific productivity for faculty members in Egyptian universities to join and publish their research in 
reference citation databases such as the Web of Science database and the Scopus database. This is in light of 
the difficulties related to international scientific publishing and its low indicators in Egyptian universities, 
which is the true mirror of any scientific institution aspiring to produce a scientific value from which society 
can benefit.Therefore, the study aimed at monitoring the course of international scientific publishing, showing 
its indicators in Egyptian universities, revealing the international presence of Egyptian periodicals, as well 
as exploring the scientific productivity of faculty members in Egyptian universities in global databases. 

The study relied on the two approaches, the bibliometric approach, as well as the descriptive and 
analytical method for analyzing the intellectual production that was compiled and coming up with indicators 
related to the publication of the Egyptian scientific publishing movement at the international level with 
reference databases. The study concluded that there are many difficulties that stand in the way of international 
publication in universities The study recommended the necessity of raising awareness among faculty members 
and researchers in different universities of the importance of international publishing as a main criterion in 
the international rankings of universities, in addition to the necessity of adhering to the standards set by 
them, the most important of which is the lack of knowledge of many researchers. Managing global databases 
for selecting and covering scientific periodicals in them, with the need to consider the policies of editing 
Egyptian periodicals and updating them with international principles and standards. 
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