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  مستخلص

  املقاالت  بمحتوى تضمينها  يتعذر التي تلك ،"ولية األ البحثية  البيانات"تعنى هذه الدراسة بمناقشة ظاهرة 

  وذلك  - وغريها  البيانية واألشكالاإللكرتونية  واجلداول االستبانات مثل - العلمية بالدوريات  للنرش املقدمة

  تلك  أمهية  من الرغم  عىل  النارشين، لسياسات وفًقا  املقاالت هذه طول عىل  املفروضة بالقيود تتعلق ألسباب

نسبة لكٍل من القراء واملحكمني. ولكن، ف ظل البيئة اإللكرتونية، أصبح من املمكن إتاحة هذه البيانات  بال  البيانات

املستودعات الرقمية أو من خالل ما يعرف باملواد التكميلية التي   : من خالل عدٍد من اخليارات املطروحة، مثل

حتليل  إىل    وهتدف هذه الدراسة  العلمية أو موقع النارش نفسه.  خُيصص هلا مساحات ختزينية حمددة عىل موقع الدورية

املرصية املنشورة خالل  عينة من الدوريات إىل  ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية استناًدا البحثية األولية  البيانات

بأسلوب حتليل املحتوى وقائمة مراجعة كأداة أساسية جلمع البيانات، أعدت   دورية(، وتوساًل  31)  2018سنة 

  من امللفات التكميلية التي   866مقالة، اشتملت عىل    622بلغ عدد املقاالت املصحوبة بمواد تكميلية    هلذا الغرض.

البيانات املضمنة بمحتوى املواد    أوضحت النتائج أن  ية املتصلة بمقاالت العينة. تعكس طبيعة البيانات البحثية األول

%(،  31.6%(، والبيانات اإلحصائية ) 39.6التكميلية وزعت عىل مخس فئات أساسية هي: اإليضاحيات ) 

عىل   %(، حيث جاء معظمها 4.5%(، والوسائط املتعددة )5.1%(، والبيانات النصية ) 19.2والبيانات املختلطة ) 

%(. كام اتضح أن حمتوى املواد التكميلية من بيانات  32.2)  PDF%( وصيغة  36)  MS WORDهيئة ملفات بصيغة
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%( واملواد واملناهج  48.73ببعض أقسام املقاالت عينة الدراسة، سيام أقسام: النتائج )  بحثية أولية يرتبط 

ورة العمل عىل نرش ثقافة إتاحة البيانات  %( عىل الرتتيب. وأوصت الدراسة برض3.58%( واملناقشات )16.63)

 البحثية األولية بني الباحثني ف العامل العريب ف خمتلف جماالت املعرفة اإلنسانية. 

العلوم   . الدوريات العلمية .املواد التكميلية .إتاحة البيانات  .البيانات البحثية األولية  الكلامت املفتاحية:

 العلوم التطبيقية.  . البحتة

 مقدمة منهجية /1

 تمهيد 1/1

يوصف نظام البحث العلمي بأنه قائم عىل تراكم اخلربات واملعارف السابقة، بحيث يفيد املتأخُر من املتقدم  

عليه، ويبني عىل ما انتهى إليه. وال حتصل اإلفادة املمكنة من املحتوى العلمي املنشور ما مل يكن متاًحا سهَل  

ولقد كان مبدأ حركة الوصول الر قائاًم ف أصله عىل إتاحة املعلومات أمام الباحثني بصورة جمانية، حيث  الوصول.  

ثقافة الوصول الر، إذ تعد الدورية العلمية من  إىل  انرصف جل االهتامم نحو الدوريات العلمية لتتحول بدورها 

 جديدة غري مسبوقة.  أبرز أشكال مصادر املعلومات األولية، ملا تقدمه من معلومات

ومن جانب آخر، فإن هناك املزيد من القرائن التي تدل عىل أن كتامن العلم وعدم إتاحة املعرفة العلمية أمام  

الباحثني يؤخر مسرية التقدم العلمي بالرضورة، فمنذ نشأة العلوم الديثة تنامت املعارف اإلنسانية من خالل إتاحة  

من أن التواصل أو   Garveyويتفق الكثري مع ما ذهب إليه جارف ا السابقون.البيانات واملعلومات التي خلفه

االتصال هو جوهر النشاط العلمي، وأنه يعد بدوره نشاًطا أو ظاهرًة اجتامعية ملموسة ف املجتمع األكاديمي  

 . (1)اآلخرين إىل بدرجة ملحوظة، كام تعد املعلومات من أهم عنارص خمرجات أعامل الباحثني التي يتم إيصاهلا 

وتفيد بعض املصادر التارخيية أنه ف أواخر القرن السادس عرش، أجرى الفلكي الدنامركي تيخو براهي  

Tycho Brahe (1546-1601  قياساٍت رصدية أكثر دقًة من أجل رصد حركة كوكب املريخ قبل اخرتاع )م

 Johannes Keplerتلميذه يوهانز كبلر إىل  التليسكوب. وبعد موت براهي، آلت هذه القياسات الرصدية

ى البيانات  . الشاهد من هذا املوقف أن براهي قد أبق(2)  م(، وصار بذلك عامل فلك كبري ف زمانه1571-1630)

أن وقعت بني يديه الحًقا عندما تسلم  إىل  املتعلقة بقياساته واكتشافاته بعيًدا عن متناول تلميذه كبلر طوال حياته،

ويفهم من ذلك أنه إذا تسنى إتاحة البيانات وتداوهلا عىل نحو فعال بني الباحثني   املهام العلمية بعد وفاة براهي. 

عن جتنب التكرار ف   تأخر مستوى التقدم العلمي ف بعض جماالت العلوم، فضاًل والعلامء لكان من املمكن أال ي 

 معاجلة الظواهر العلمية املختلفة. 
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. وف نظام البحث العلمي،  (3)هذا، وتشكل البيانات، بوجه عام، البنية األساسية للعلوم واملعارف اإلنسانية

بحثية األولية املتعلقة بامدة بحثه، بحيث يمكن أن تأيت هذه  عادًة ما حيتفظ كل مؤلف لديه بمجموعٍة من البيانات ال

البيانات عىل هيئة جداول إلكرتونية، أو صور فوتوغرافية، أو أشكال بيانية، أو معادالت رياضية، أو حتى ملفات  

تكون   ..(، وغري ذلك من بيانات أخرى يمكن أن .فيديو صامتة أو بيانات نصية )مثل قائمة املراجعة أو االستبانة

مفيدًة بالنسبة لكٍل من القراء واملحكمني. ومن املعلوم أن سياسة النرش لدى بعض الدوريات قد ال تسمح بتضمني  

هذا الكم اهلائل غري املتجانس أحياًنا من البيانات ضمن مسودات املقاالت املقدمة للنرش، فال تظهر هذه البيانات  

ض هذه الدوريات قيوًدا مادية عىل طول املقاالت املنشورة لدهيا، إذ ليس  ف النسخة املطبوعة أو اإللكرتونية، إذ تفر 

  140صفحات أن ُيضاف إليها ما يزيد عن  7- 5من املنطقي بالنسبة للمقالة الواحدة التي تقع فيام يرتاوح من 

 .(4) صفحة من البيانات البحثية األولية

 ظاهرة الدراسة 1/2

وغريها من تقنيات املعلومات املتطورة املزيد من الفرص أمام الباحثني ف كافة   اإلنرتنت لقد أتاحت شبكة

املجاالت املعرفية من أجل نرش كميات هائلة من البيانات البحثية األولية التي ال حيسن إضافتها أو تضمينها  

ورها الواضح ف تفسري النتائج  أن هذه البيانات كان هلا دبعلاًم    بمحتوى املقاالت املقدمة للنرش بالدوريات العلمية.

التي يتصدى هلا أحد الباحثني، بيد أنه مل يسعه إضافتها ضمن املقالة العلمية نظًرا لضخامة هذه البيانات وكرب  

 حجمها وعدم جتانسها من حيث الشكل واملحتوى، فيتعذر حينها أن تأيت مطبوعًة ضمن النص األصيل.  

ث عن املامرسات العملية التي يمكن من خالهلا إتاحة البيانات  ولقد أخذت الدوريات العلمية ف البح

البحث وراء التفاصيل  إىل  البحثية األولية أمام الباحثني، نظًرا ألمهيتها بالنسبة لكٍل من القارئ الذي تدفعه الرغبة

ة املعلومات  دون االكتفاء باملعلومات املضمنة باملقالة، وكذا املحكم العلمي الذي حيرص عىل التأكد من دق

البيانات البحثية األولية، برصف    أمهية إتاحةإىل    املعروضة بمخطوطة البحث حمل التحكيم. ومن هنا، دعت الاجة

 النظر عن املامرسات املتبعة ف هذا املنحى. 

ه  ًرا أحياًنا، ما مل تتح هذذإليها إحدى املقاالت أمًرا ُمتع البيانات التي استندت إىل  ولكن، يبدو الوصول

أو حتى من خالل التواصل الشخيص مع املؤلف    البيانات بصورة جمانية أمام الباحثني عرب أحد املستودعات الرقمية 

أو عرب إحدى القنوات األخرى. ولعل أبرز املامرسات الشائعة واملعتمدة من جانب بعض نارشي الدوريات العلمية  

، إذ تتجه  Additional Filesأو املواد اإلضافية  Supplementary Materialsيتمثل فيام يعرف باملواد التكميلية 

السامح للمؤلفني أو إلزامهم ف بعض األحيان برضورة إرسال البيانات البحثية  إىل  هبذه الدوريات  سياسة النرش

ميلية،  التي ُاستند إليها ف القسم التطبيقي العميل من دراساهتم، بحيث تتاح ف القسم اخلاص باملواد التك األولية 
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الصفحة املخصصة   أو من خالل اإلنرتنت  والتي ال تظهر إال ف صورة إلكرتونية؛ من خالل موقع الدورية عىل 

 للدورية عىل موقع أحد النارشين، كي يتسنى حتميل هذه املواد من جانب املستفيدين عند الاجة. 

 تساؤالت الدراسة 1/3

 التساؤالت اآلتية: اإلجابة عن إىل  تسعى هذه الدراسة 

وماذا عن طرق إتاحتها، وما التحديات املرتبطة   ما املقصود بالبيانات البحثية األولية، وما أمهيتها،  -

 بذلك؟

ماذا عن السامت الكمية والنوعية اخلاصة بالبيانات البحثية األولية املتاحة ف قطاعي العلوم البحتة   -

 والتطبيقية؟ 

 البيانات البحثية األولية املتاحة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟  إتاحةما العبارات الدالة عىل  -

 املتاحة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟  ما أبرز فئات البيانات البحثية األولية  -

ة دور تلعبه املواد التكميلية ضمن أقسام املقا  - تلك األقسام   الت العلمية عينة الدراسة؟ وما هل ثم 

 لة؟ذات الص

 البيانات البحثية األولية ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟ هل توجد جدوى حقيقية إلتاحة -

 هل هناك تكامل ف توثيق البيانات البحثية األولية املتاحة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟ -

 أهداف الدراسة 1/4

 حتقيق األهداف اآلتية: إىل  ترمي هذه الدراسة

انات البحثية األولية؛ من حيث ماهيتها وأمهيتها والتحديات املرتبطة بطرق إتاحتها  التعريف بالبي -

 ف البيئة اإللكرتونية. 

 البيانات البحثية األولية املتاحة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية.  حتديد فئات -

 ية. االبيانات البحثية األولية ضمن حمتوى املقاالت العلم الكشف عن الدور الذي تؤديه  -

 التأكد من جدوى إتاحة البيانات البحثية األولية ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية.  -

 من مدى توثيق البيانات البحثية األولية ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية.   التحقق -

 أهمية الدراسة 1/5

 تتضح أمهية هذه الدراسة من حيث: 

ًها حديًثا ف نظام النرش بالدوريات العلمية ف كافة جماالت  البيانات البحثية األولية يعد اجتا   ن إتاحة إ -

 املعرفة اإلنسانية. 

  ن هذه البيانات يمكن أن تكون مفيدًة بالنسبة للقراء والباحثني املبتدئني للتحقق من كيفية التوصل إ -

 نتائج الدراسات السابقة التي تشغل اهتامماهتم. إىل 
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التثبت من النتائج التي توصلت    مفيدًة بالنسبة للمحكمني من أجل ن هذه البيانات يمكن أن تكون  إ -

 إليها الدراسات التي ُيعنون بتحكيمها. 

تفيد نارشي الدوريات العلمية العربية، بحيث يمكنهم النظر ف    ن نتائج الدراسة الالية يمكن أن إ -

 سياسات النرش الدويل املتعلقة بإتاحة البيانات البحثية األولية.

ف سياق حركة  اإللكرتونية    حة هذه البيانات حيقق التكاملية ف نظام االتصال العلمي ف البيئة ن إتا إ -

 الوصول الر للمعلومات العلمية. 

 مصطلحات الدراسة 1/6

 ( Primary Dataة ) البيانات البحثية األولي 1/ 6/ 1

حث، ُيعتمد عليها بشكل أسايس  جمموعة البيانات الواقعية املستخدمة كامدة أولية للبإىل  يشري هذا املصطلح

مؤكًدا عىل مصداقية مرشوع البحث من جانب أفراد املجتمع   عند إجراء األبحاث العلمية، بحيث تعد دلياًل 

مما   من املعلومات الرقمية والنصية والصور وامللفات الصوتية واملرئية وغريها  العلمي. وتشمل هذه البيانات كاًل 

 .(5)املقاالت املنشورة بالدوريات العلميةيتعذر تضمينه بمحتوى 

ا، وإنام تتوقف طبيعتها عىل حسب مادة البحث العلمي  ا أو نوعيًّ ها شكليًّ بيد أن هذه البيانات ال يمكن حرص

التي قام عليها أحد الباحثني ف جمال اهتاممه. ومن جانب آخر، فإن هذه البيانات متثل قرائن داعمة ملخرجات البحث  

كام حيسن هبذه البيانات أن تشتمل عىل عدٍد من اخلصائص أو السامت، مجعت ف    العلمي ف أحد املجاالت املعرفية.

، والوصول إليها  Findable؛ بحيث يفرتض هبا أن تكون قابلًة للعثور عليها أو البحث عنها FAIRكلمة 

Accessible    وقابلة إلعادة التشغيلInteroperableدام  ، وإعادة االستخReusable(6)  ولكن إعادة استخدام هذه .

ن البيانات األولية يتم مجعها  إنطقًيا ف كثرٍي من األحيان؛ إذ البيانات ف إجراء دراساٍت جديدة قد ال يكون أمًرا م

وتنظيمها وهتيئتها الختبار فروض حمددة سلًفا أو لإلجابة عن تساؤالت معينة، كام أهنا ختضع ملحددات زمنية  

فية وظرفية دقيقة يتعذر تعديلها أو تغيريها أو قولبتها عىل مرشوع بحث جديد، وتبقى قيمتها القيقية بالنسبة  وجغرا

 لكٍل من القراء واملحكمني. 

 ( Data Availability)   إتاحة البيانات   2/ 6/ 1

  يضمن  بام وإتاحتها،  وحفظها  البيانات  بإيداع املتعلقة  املامرسات  مجلة  عىل  " البيانات إتاحة "ينضوي مفهوم 

النتائج التي تم التوصل إليها لدى إحدى الدراسات العلمية. إن إتاحة البيانات   مصداقية أو موثوقية  من  التحقق 

ا يمكنه أن يعمل عىل تدريب األجيال الناشئة من الباحثني عىل كيفية إنتاج البيانات  بحثية األولية يعد سلوًكا اتصاليًّ ال

، حيث يتعرف الباحثون عىل آلية جتهيز هذه البيانات )مثل االستبانات وقوائم املراجعة(  (7) لومعاجلتها ف املستقب
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وكيفية معاجلة البيانات اإلحصائية )مثل اجلداول اإللكرتونية( وغريها من أنواع البيانات األخرى التي ختدم أهداف  

 الدراسات العلمية.  

د التكميلي   3/ 6/ 1  ( Supplementary Materials)   ة املوا

بيانات التكميلية،  الفكري األجنبي، مثل الاإلنتاج   هناك عدد  من املرتادفات املعربة عن هذا املصطلح ف 

واملعلومات التكميلية، واملعلومات الداعمة، واملعلومات املساعدة، واملصادر التكميلية، واملحتوى التكمييل.  

لفيديو  ا وملفات والرسومات البيانية باألشكال اخلاصة امللفات عىل  تشتمل مواد"ويقصد باملواد التكميلية أهنا: 

ا مع مسودات املقاالت املقدمة للنرش ف الدوريات  تقديمها إلكرتونيًّ   وامللفات النصية التي يمكنوامللفات الصوتية  

 Appendixes. إن قسم املواد التكميلية باملقالة العلمية يؤدي الوظيفة املعهودة التي يقوم هبا قسم املالحق(8) العلمية

لًفا، حينام  ه عام، غري أن هذه املواد أخذت منحًى خمتالذي جرت العادة به أن يرد ف هناية األعامل العلمية بوج

، وباتت تعرف ف الوسط العلمي عىل أهنا مواد تكميلية ال تأيت متضمنًة بمتن  اإلنرتنت  ا عرب أصبحت تتاح إلكرتونيًّ 

ة التي تنرش  املقاالت العلمية، وإنام ينوه عليها ف صورة روابط فائقة. وبذلك يمكن أن نميز هنا بني املواد التكميلي 

 .(9) فقط وبني املالحق التي ترد ف هناية املقالة ذاهتا وتنرش معها بالفعلإلكرتونية   بصورة

 منهج الدراسة وأدواتها 1/7

 منهج الدراسة 1/ 7/ 1

منهج البحث امليداين، إذ ينصب عىل دراسة ظاهرة واقعية تبدو عىل درجة من األمهية  إىل    تستند هذه الدراسة

البيانات البحثية األولية، كام تستعني الدراسة   النرش العلمي للدوريات التخصصية، أالوهي ظاهرة إتاحة ف نظام 

البيانات البحثية األولية حمل التطبيق، حيث يتمثل اجلانب   وذلك ف معرض حتليل  ، بأسلوب حتليل املضمون

ة املتخصصة ف قطاعي العلوم البحتة  عىل عينٍة خمتارة من مقاالت الدوريات املرصي التطبيقي هلذه الدراسة

 والتطبيقية. 

 عينة الدراسة   2/ 7/ 1

وقع اختيار الباحث عىل عينٍة من الدوريات املرصية املتخصصة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية، وذلك  

ت. ومن أجل  من أجل الكشف عن واقع املامرسات العملية املتعلقة بإتاحة البيانات البحثية األولية ف تلك الدوريا 

 اختيار عينة الدراسة بصورة دقيقة، اختذ الباحث اإلجراءات اآلتية: 

وقع االختيار عىل الدوريات املكشفة ضمن تقارير االستشهادات املرجعية ف  حتديد الدوريات العلمية:  - 1

يات ذات  الصادرة عن مؤسسة طومسون رويرتز، وأن تكون هذه الدور  Science Citation Index (SCI)العلوم  
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مقاالهتا بكل سهولة. ف ضوء هذا املحدد، بلغ إمجايل جمتمع الدراسة  إىل  إتاحة حرة؛ حتى يتسنى للباحث الوصول 

 دورية.  119

فقط، وأن تشتمل   2018ُروعي أن تكون املقاالت املختارة منشورًة خالل عام حتديد املقاالت العلمية:  - 2

من املواد التكميلية. عليه، بلغ عدد الدوريات املتخصصة املمثلة لعينة  عنارص  5هذه املقاالت عىل ما ال يقل عن 

 (. 1دورية )انظر امللحق  31الدراسة 

فحص الباحث بصورة دقيقة مجيع املقاالت العلمية املمثلة ملجتمع الدراسة البالغ  حتديد املواد التكميلية:    - 3

ا،  ًفا تكميليًّ مل 866%(، تشتمل عىل 11.5بنسبة مقالة فقط ) 622مقالة. أسفرت عملية البحث عن  5419عدده 

 حيث خضعت هذه امللفات للتحليل والنظر ف مرحلة تالية. 

 أداة الدراسة   3/ 7/ 1

  عىل  اشتملت  ، "مراجعة  قائمة " خضعت عينة الدراسة من املواد التكميلية للتحليل والفحص من خالل 

 . 2016اعتامًدا عىل برنامج ميكروسوفت إكسل ا (، إذ جرى رصدها كميًّ 1دول  اجل انظر )  متغريات عرشة

 ( قائمة المراجعة1جدول )

 الوصف املتغريات

1 
العبارات الدالة عىل إتاحة البيانات  

 البحثية األولية

أي: هل توجد عبارات معينة ضمن مقاالت العينة تدل عىل إتاحة البيانات البحثية 
 ال؟، مثل: أم  األولية

 املؤلف للحصول عىل البيانات البحثية األولية.يمكن التواصل مع 

 هنا متاحة بالفعل ضمن املقالة.إال توجد بيانات بحثية أولية، إذ 

 أن البيانات البحثية األولية متاحة من خالل قسم املواد التكميلية.

 ال يوجد.

 … ,pdf; doc; ppt; mp4 نوع امللف 2

 .KB; MB حجم امللف  3

 بامللفعدد الوحدات  4
أي: كم عدد اجلداول أو األشكال البيانية أو الصور وغريها من الوحدات املتاحة  

 التكمييل. بامللف

 أي: كم عدد الصفحات التي يشتمل عليها امللف التكمييل الواحد. عدد الصفحات بامللف 5

 فئات البيانات البحثية األولية 6
ات النصية؛ الوسائط املتعددة؛ البيان وتضم: اإليضاحيات؛ البيانات اإلحصائية؛

 البيانات املختلطة.

 أشكال البيانات البحثية األولية  7
وتضم: اجلداول؛ األشكال البيانية؛ الصور الفوتوغرافية امللونة؛ امللفات الصوتية؛  

 امللفات املرئية )الفيديو(، وغريها. 

 دور املواد التكميلية 8
املواد التكميلية ضمن أحد أقسام املقالة العلمية، مثل: أي: حتديد الدور الذي تلعبه 

 املقدمة؛ املواد واملناهج؛ النتائج؛ اخلامتة؛ متعددة العالقات؛ غري حمددة. 

 جدوى إتاحة البيانات البحثية األولية 9
ال؟، أم  أي: هل هناك جدوى منطقية بالفعل من وراء إتاحة البيانات البحثية األولية

 املتاحة بامللف التكمييل وكيفيتها. كم البياناتإىل  ىل ذلكويستند الكم ع

 البيانات الببليوجرافية 10
أي: مدى تكامل عنارص الوصف الببليوجراف اخلاصة بامللفات التكميلية من جهة ما  
تنص عليه من بيانات مهمة: مثل: اسم املؤلف. تاريخ النرش. عنوان املقالة. عنوان 

 .. إلخ..الدورية،
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 الدراسات السابقة وأدب الموضوع 1/8

  قواعد  من عددٍ  عىل  اعتامًدا "البيانات البحثية األولية  إتاحة "الفكري حول ظاهرة اإلنتاج   تم البحث ف

وغريها باستخدام هذه    Emerald، وSage، وTaylor & Francis، وPubMed، وSpringer  مثل   العاملية،   البيانات

 Raw Data; Primary Data; Supplementary Materials; Additional Files; Dataالكلامت املفتاحية:

Availability  ،حيث كشفت نتائج البحث واالسرتجاع عن نمطني غالبني من الدراسات املعنية هبذه الظاهرة ،

وفيام ييل بسط  مركز  للحديث   ة، ونمط الدراسات امليدانية.وهذان النمطان مها: نمط الدراسات التحليلية املقارن

 عن أهم الدراسات السابقة املندرجة حتت هذين النمطني. 

 الدراسات التحليلية املقارنة   1/ 8/ 1

أوىل الدراسات التي عنيت بتحليل املواد   (Schaffer and Jackson, 2004)شافر وجاكسون  تعد دراسة 

علوم الفلك والكيمياء والرياضيات والبيولوجيا اجلزيئية   التكميلية املضمنة بعينة من الدوريات املتخصصة ف

وكشفت عن تزايد أعداد النارشين الذين يقرون ف   والفيزياء، حيث قامت الدراسة عىل حتليل سياسات النارشين

% بني الدوريات  69نرش املواد التكميلية. كام اتضح أن هذه املواد أصبحت متاحة بالفعل بنسبة  سياساهتم بإمكانية

 .(10) ، كام توقع املؤلفان زيادة وترية هذا النمط من النرش العلمي ف املستقبل2004التي جرى فحصها خالل عام  

لبحثية األولية التي مل تعد متاحة  عن البيانات ا  (Evangelou et al 2005)ه  إيفانجيلو وزمالئ  وكشفت دراسة

الدوريات املتخصصة ف العلوم الطبية. اختربت الدراسة مدى   بالفعل ضمن قسم املواد التكميلية لدى عينٍة من 

حتليل الروابط الفائقة التي ُخزنت عليها املعلومات  إىل  التوافر القيقي للمواد التكميلية بدوريات العينة استناًدا

ل أو بآخر. أظهر التحليل أن الروابط املكسورة شكلت سلوًكا ملحوًظا لدى أربٍع من دوريات  التكميلية بشك 

العينة، كام اتضح أن نسبة البيانات املفقودة قد تزداد مع مرور الوقت ما مل تتخذ التدابري الالزمة لل هذه املشكلة ف  

عض القلق بخصوص نرش املواد  ب l 2006)(Anderson et aه ولقد أثارت دراسة أندرسون ورفاق .(11) املستقبل

% من الدوريات متلك  74، حيث اكتشفوا أن 2005- 1998عينة من الدوريات الطبية ف املدة  التكميلية لدى 

 . (12)اإلنرتنت خمزنة عىل مواقع النارشين عىل  مواد تكميلية ال تزال متاحة، كام أهنا إىل   روابط فائقة تشري 

 (Borrego and Garcia, 2013) املكتبات واملعلومات، هدفت دراسة بوريغو وغارسيا وفيام يتصل بعلوم 

مقالة فقط( خالل سنة   214ف هذا املجال )  إىل حتليل املواد التكميلية املنشورة بمقاالت الدوريات املتخصصة

لية، كام أن بعض  البيانات البحثية األو ، حيث أظهرت النتائج أن نارشي هذه الدوريات يسمحون بإتاحة 2011

الدوريات التي مل تنص عىل سياسة معينة لنرش هذه املواد تسمح بنرشها بصورة أو بأخرى، كام تبني أن أكثر هذه  

 .(13) %( من الناحية الشكلية78املواد ما كان يأيت عىل هيئة بيانات نصية )بنسبة 
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واد التكميلية لدى عينة من  عىل حتليل امل (Kenyon and Sprague, 2014)وقامت دراسة كينيونوسرباغ

من أجل تتبع هذه الظاهرة عرب املسار   2011- 2000دورية( خالل املدة   60دوريات العلوم البيئية واجليولوجية )

الزمني، حيث اتضح أن هذه املواد قد استخدمت بالفعل بدوريات العينة، وأهنا أصبحت تشكل سلوًكا علمًيا بني  

 .(14) البحثية األولية التي يتعذر وجودها بمحتوى املقاالت البيانات الباحثني بغية إتاحة 

البيانات البحثية األولية ف   بني املامرسات املتعلقة بإتاحة  (Womack, 2015)ه وقارن ووماك ف دراسة ل

مقالة فقط(؛ إذ كشفت دراسته عن وجود بعض   50دوريات علوم األحياء والكيمياء والرياضيات والفيزياء )

فقد تصدر علم األحياء قائمة    البيانات البحثية األولية؛  بني تلك التخصصات من حيث اهتاممها بإتاحة  االختالفات

%  8%، بينام جاء علم الفيزياء ف ذيل القائمة بنسبة 42بنسبة  هذه التخصصات من حيث معدل البيانات املتاحة

قة فعالة يمكن أن يفيد منها الباحثون  % من مقاالت العينة أتاحت البيانات بطري13أن  وكشفت الدراسة  فقط. 

 .(15) املتخصصون

، حاولت أن تفهم  (Kenyon, Sprague, and Flathers, 2016)وفالزر  وسرباغ  وف دراسة لكٍل من كينيون

أوجه االختالف بني معاجلة املواد التكميلية ف اثنني من التخصصات العلمية مها: علوم األرض وعلوم النبات.  

مادة(، إذ أسفرت النتائج عن وجود أوجه شبه كبرية بني  297حتليل عينة من املواد التكميلية ) إىل    الدراسة استندت  

فبينام متيزت املواد املتعلقة بعلوم األرض   معاجلة املواد التكميلية ف كٍل من ختصيص علوم األرض وعلوم النبات؛ 

اد املتعلقة بعلوم النبات بكثافة املواد اجلدولية واملحتوى القائم  باحتوائها عىل املزيد من املواد اخلرائطية، اتسمت املو

 .(16) عىل الوسائط املتعددة

البيانات البحثية   بالكشف عن واقع إتاحة  (McDonald et al 2017)وعنيت دراسة مكدونالد ورفاقه 

ن املقاالت املنشورة بتلك  % م63، حيث اتضح أن  British Medical Journalاألولية ف املقاالت التي نرشهتا جملة  

 .(17) البيانات؛ ألسباب متباينة، يدور بعضها حول خصوصية املرىض أنفسهمة الدورية ال تعنى بإتاح

البيانات البحثية األولية   العبارات الدالة عىل إتاحة  (Federer et al 2018)ن وآخري  وحللت دراسة فيدرير 

حتى مايو   2014مقالة( ف املدة من مارس  47.593)  PLOS ONEلدى عينة من املقاالت املنشورة بمجلة 

البيانات من    ، حيث تفاوتت مستويات داللة هذه العبارات وقوهتا، لترتاوح ما بني جمرد التشجيع عىل إتاحة2016

ف  املطالبة اإللزامية بإثباهتا من جانب النارشين. أظهرت النتائج أن االلتزام بسياسة النرش أخذ إىل  جانب املؤلفني 

% فقط من البيانات تبقى مودعًة ف مستودعات رقمية، حيث  20االزدياد طوال تلك املدة الزمنية، كام اتضح أن 

 .(18) أهنا هي الطريقة املفضلة بالنسبة للباحثني  PLOS ONEتنص جملة 
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  املنشورة ف بعض بتحليل املواد التكميلية (Flanagin et al 2018) وفريقه  فالناجني واهتمت دراسة 

% من املقاالت املنشورة بتلك الدوريات اشتملت بالفعل عىل مواد  61لدوريات الطبية. أظهرت النتائج أن ا

تكميلية، كام أن نسبًة من تلك املواد قد خضعت بالفعل للتحكيم العلمي، ولوحظ أيًضا أن املقاالت ذات املواد  

 .(19مقارنًة باملقاالت التي مل تشتمل عىل أية مواد تكميلية)  التكميلية قد حظيت بفرصة أكرب للقبول بالنرش 

وعىل مستوى الدراسات العربية، مل يقف الباحث إال عىل ورقة بحثية نرشت مؤخًرا ف أحد املؤمترات العلمية  

حثية  البيانات البإدارة  حول أمهية  ا مفصاًل إطاًرا نظريًّ  (، حيث قدمت الباحثة دالل اإلنصاري2018)األنصاري، 

البيانات من حيث: أنواعها وأدوات مجعها ودورة    األعامل، إذ ركزت حديثها حول هذهإدارة    األولية من وجهة نظر 

حياهتا وكيفية صيانتها وحفظها، واألدوار املنوطة باملكتبات من أجل صيانة البيانات البحثية، واإلجراءات املتعلقة  

 .(20) بمشاركتها بني الباحثني

ة دراسة ق  املمول من قبل برنامج إراسموس بلس   ROMOR يد البحث ضمن أحد األنشطة ملرشوعوثم 

(، حيث تقوم هذه الدراسة عىل  2019أكتوبر  -2016)أكتوبر  خالل املدة -التابع لالحتاد األوريب - األورويب

ة للبحث العلمي  إنشاء وتطوير مستودعات مؤسسية لفظ املخرجات الرقميإىل    استبانة كأداة جلمع البيانات، هتدف

ف مؤسسات التعليم العايل بدولة فلسطني. تركز هذه االستبانة عىل استطالع آراء أربع جهات أكاديمية ف فلسطني،  

خضوري، وذلك فيام   - هي: اجلامعة اإلسالمية وجامعة بريزيت وجامعة القدس املفتوحة وجامعة فلسطني التقنية 

يشمل عليه ذلك من اإلجراءات املرعية من أجل حفظ هذه البيانات وختزينها  البيانات البحثية بام إدارة  يتعلق ب

واسرتجاعها، وما يتعلق بإجراءات إتاحتها ومشاركتها بني الباحثني، متهيًدا لتدشني مستودعات مؤسسية تكفل  

 . (21)حفظ هذه البيانات وإتاحتها أمام الباحثني ف املستقبل

 الدراسات امليدانية   2/ 8/ 1

ل بنمط الدراسات امليدانية، فإهنا تقوم عىل استطالع آراء الباحثني ف جماالت علمية معينة حول  فيام يتص

، حيث قامت  (Tenopir et al 2011)سلوكهم املتصل بإتاحة البيانات البحثية األولية، مثل دراسة تنوبري وفريقه 

املامرسات  لمية املختلفة، بغية تعرف تخصصات الععىل استطالع آراء رشحية عريضة من الباحثني ف عدٍد من ال

املتعلقة بإتاحة البيانات البحثية األولية وتوقعاهتم بشأهنا. أظهرت النتائج أن الباحثني ال جيعلون بيانات أبحاثهم  

%( وعدم توافر الدعم  53.6العلمية متاحًة أمام اآلخرين لعدٍد من األسباب، منها ما يتصل بضيق الوقت )بنسبة 

%(، كام أكدت الدراسة أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بني املامرسات  39.6يام هبذه املهمة )بنسبة  الالزم للق 

البيانات البحثية األولية من جهة وبني عدٍد من املتغريات النوعية األخرى، مثل توافر الدعم املؤسيس  إدارة   املتصلة ب

 . (22)النسبة للباحثني وغريها وطبيعة التخصص املوضوعي واملوقع اجلغراف والعمر ب
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عدة مقابالت مع عدٍد من الباحثني  (Williams, 2013)وف دراسة ميدانية، أجرت الباحثة ويليام 

املتخصصني ف علوم املحاصيل القلية بجامعة إلينوي بالواليات املتحدة، بخصوص تعاملهم مع البيانات البحثية  

بعض األحيان صعوبات خاصة تتعلق بكيفية االستفادة من البيانات    األولية، حيث اتضح أن الباحثني يواجهون ف 

معايري موضوعية معلنة وواضحة  إىل    البحثية األولية، حيث ال توصف هذه البيانات بطريقة جيدة، كام أهنا ال تستند

 .(23) أمام الباحثني

 ,Pham-Kanter, Zinner, and Campbell)كانرتوزينر وكامبل  - كل من فام ، استطلع2014وف عام 

، آراء عينة من الباحثني ف علم األحياء فيام يتصل بإتاحة بياناهتم البحثية، إذ أوضحت النتائج أن املواد  (2014

البيانات  إىل  هؤالء كيام يتسنى هلم الوصولإىل  التكميلية امللحقة بالدوريات املتخصصة تعد خياًرا ذا أمهية بالنسبة 

 .(24) راد العينة أن هذه املواد كانت مفيدًة هلم ف إجراء دراساهتم املختلفة% من أف 58املطلوبة، كام رأى  

دراسًة ميدانية بغرض الكشف عن واقع الدور الذي تلعبه   (Price et al 2018)كام أجرى برايس وزمالؤه 

املواد التكميلية ف الدوريات الطبية من وجهة نظر عينٍة من املؤلفني واملحكمني والقراء، اعتامًدا عىل استبانة وزعت  

انت متثل  أن اجلداول اإلضافية ك  بشكل خمتلف عىل املجموعات الثالث من جمتمع الدراسة. أظهرت النتائج إمجااًل 

أبرز املامرسات الشائعة، من حيث إقبال جمتمع الدراسة عىل التعامل معها واإلفادة منها بشكل ملحوظ. كام اتفق  

معظم جمتمع الدراسة عىل كون هذه اجلداول تعد أكثر فئات البيانات البحثية األولية إفادًة بالنسبة للقراء  

 .(25) املتخصصني

 سابقة خالصة مراجعة الدراسات ال   3/ 8/ 1

تعد دراسة شافر وجاكسون أوىل الدراسات العلمية التي سلطت الضوء عىل ظاهرة إتاحة البيانات   - 1

كام أخذت   ، حيث باتت هذه الظاهرة تلفت انتباه الباحثني،2004البحثية األولية بالدوريات العلمية منذ عام 

 الدراسات العلمية منذ ذلك التاريخ ترتى تباًعا. 

( الدراسات  1فئتني مها: ) إىل  البيانات البحثية األولية انقسمت  التي أجريت حول إتاحة أن الدراسات  - 2

( الدراسات  2ا، و)ا ونوعيًّ الدوريات العلمية، وحتليلها كميًّ  التحليلية القائمة عىل رصد ملفات املواد التكميلية ف

 املؤلفني واملحكمني والقراء. ىل إ امليدانية املعتمدة عىل املقابالت املبارشة أو االستبانات املوجهة 

البيانات البحثية   أول دراسة عربية ترصد ظاهرة إتاحة - ف حدود علم الباحث -تعد الدراسة الالية  -3

حتليل ملفات املواد التكميلية  إىل    األولية ف الدوريات املرصية املتخصصة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية استناًدا

إىل    ونًيا للمعلومات. كام يمكن هلذه الدراسة أن تسد فجوًة ف املعرفة اإلنسانية حول ما يتبادربحسبها مصدًرا إلكرت

 أذهان الباحثني بشأن البيانات البحثية األولية وكيفية الوصول إليها أو إتاحتها ومشاركتها فيام بينهم. 
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 اإلطار النظري للدراسة /2

 البيانات البحثية األولية إتاحة 2/1

القارئ املتخصص حينام يقف عىل نص علمي يلفت انتباهه أن ثمة قصوًرا ف البيانات    ذهن إىل    ما يتبادر   كثرًيا

بيانات إىل    املعلومات العلمية املضمنة هبذا النص، إذ عادًة ما تستند الدراسات العلمية إىل    التي ساعدت عىل التوصل 

الذي يقوم عليه أحد املؤلفني، وقد أفضت هذه البيانات بعد مجعها  متفرقة، كانت املادة األساسية أو األولية للبحث  

املعلومات املنصوص عليها بالفعل بمتن املقاالت املنشورة ف الدوريات العلمية. ويبدو  إىل  ودراستها ومعاجلتها 

إىل   بة أحياًنا بل ربام تتملكه الرغ  االطالع عىل مثل هذه البيانات، إىل  القارئ املتخصص بحاجة بني الني واآلخر

إلكرتونية    جداول  م ا أملًفا صوتيًّ  م قائمة مراجعة أ  م ذه البيانات عىل هيئة استبانًة أ الوصول إليها، سواء أكانت ه 

 غري ذلك من أنواع البيانات األولية التي ال يتسنى نرشها ضمن النص األصيل للمقالة العلمية.  ممطولة أ 

تتخذها بعض الدوريات العلمية فيام يتعلق بطول خمطوطات البحث املقدمة  وإنه نظًرا للقيود الصارمة التي 

  أو  "التكميلية املواد"عرب خيار  للنرش لدهيا، فربام يكون من املناسب إتاحة البيانات املرتبطة بإحدى الدراسات

اسبًة من  من اخليارات  هذه تعد  حيث  نفسه،  للمؤلف  الشخيص املوقع  خالل  من أو  "البحثية  الرقمية  املستودعات "

أجل استيعاب ما يتعذر استيعابه من حمتوى مفيد من الناحية التطبيقية، فقد يكتفي الباحث العلمي بعرض أبرز ما  

توصل إليه من نتائج بمتن دراسته، بينام يضع بني يدي القارئ التفاصيل الكاملة للتجربة املعملية التي قامت عليها  

 واد التكميلية عىل سبيل املثال. الدراسة ف القسم اخلاص بامل

وف جمال العلوم الطبية حتديًدا، هناك الكثري من البيانات البحثية األولية التي من شأهنا مساعدة الباحثني  

اآلخرين عىل استيعاب نتائج الدراسات العلمية وتعلم كيفية إجراء التجارب املعملية، وذلك مثل البيانات اخلام،  

، وغريها من بيانات حيتاج إليها كل  (26) تجارب، والربجميات واألساليب اإلحصائية املعتمدةومواصفات تصاميم ال 

باحث متخصص ف هذا الفرع من العلوم. ويعد قسم املواد التكميلية معينًا مهاًم بالنسبة هلؤالء الباحثني من أجل  

كام تؤكد إحدى الدراسات أن املؤلفني  الصول عىل البيانات املطلوبة دون االقتصار عىل قراءة حمتوى املقاالت، 

 .(27) يستخدمون هذه املواد التكميلية من أجل تبادل البيانات فيام بينهم

بدرجة كبرية من جانب الدوريات    إتاحة البيانات اعتامًدا عىل املواد التكميلية أصبح مكفواًل   وعليه، فإن خيار 

  ة، إذ يكون من املفيد أن ُتقدم البيانات البحثية األولية العلمية، سيام الدوريات املهتمة بتخصصات موضوعية معين 

حول عينة من  (28)(Schriger et al 2011) رشجير ورفاقه مجهور القراء دون أية قيود؛ ففي دراسة أجراها إىل 

الدوريات الطبية اتضح أن نسبة الدوريات التي تنص ف سياستها عىل إمكانية إتاحة املواد التكميلية تزايدت من  

، بينام تزايدت نسبة املقاالت التي انضوت بالفعل عىل مواد تكميلية  2009% ف سنة  64حتى    2003% ف سنة  32
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زيادة الوعي بأمهية املواد التكميلية ف الدوريات  إىل  تشري ضمنًا  % خالل هذه املدة. وهذه النتائج 25إىل  % 7من 

 من جانب املؤلفني أنفسهم. أم   وأهنا باتت متطلًبا هتتم به هذه الدوريات، سواء  من جانب النارشين ، العلمية

 البيانات البحثية األولية إتاحة أهمية 2/2

البحثية األولية عىل أن هناك عدًدا من الدوافع الكامنة    البيانات  تكاد تتفق أدبيات املوضوع ذات الصلة بإتاحة

 :(30،31، 29) وراء أمهية هذا السلوك االتصايل، يمكن حرصها ف النقاط اآلتية بوجه عام

ات  إفادة الباحثني املبتدئني من األساليب العملية التي اتبعت ف معاجلة إحدى الظواهر العلمية ف الدراس  - 1

كيفية إعداد أدوات مجع البيانات أو طرق تصميم التجارب املعملية، وكيفية معاجلة   رفالسابقة، حيث يمكنهم تع

 ما توافر بني أيدهيم من بيانات ذات صلة. إىل البيانات اإلحصائية، استناًدا 

رفع معدالت االستشهاد املرجعي باملقاالت العلمية؛ فمن املحتمل أن ترتفع معدالت االستشهاد   -2

البيانات البحثية األولية، حيث تعد مثل تلك املقاالت مقصًدا للباحثني،    باملقاالت التي حرص أصحاهبا عىل إتاحة 

 طاملا توافرت بني أيدهيم ما قامت عليه من بيانات بحثية مفيدة.

ى املقاالت  ن إتاحة البيانات البحثية األولية املتعلقة بإحدإ مصداقية املقاالت العلمية؛ إذ التأكيد عىل  - 3

 من املحكمني والقراء املتخصصني عىل التثبت من النتائج التي توصلت إليها والتأكد من مصداقيتها.   يساعد كاًل 

إىل   أن املقاالت التي قدمت  (32)تعزيز فرص قبول نرش املقاالت العلمية؛ فقد أفادت إحدى الدراسات - 4

بول النرش مقارنًة بتلك التي مل تشتمل عىل مثل تلك املواد  بعض الدوريات الطبية مصحوبًة بمواد تكميلية حظيت بق

ف املقابل. وهذا ما يؤكد أن املواد التكميلية تضفي عىل املقالة العلمية نوًعا من املوثوقية واملصداقية بالقدر الذي  

 جيعلها حتظى بالقبول املبدئي من جانب هيئة التحرير العلمي بالدورية. 

 البحثية األولية البيانات إتاحة طرق 2/3

توفر له عدًدا من  اإللكرتونية  البيانات البحثية األولية ملرشوع بحثه، فإن البيئة  إتاحة  إذا ما قرر املؤلف 

 :(33) اخليارات أو الطرق املناسبة التي يمكنه االعتامد عىل إحداها أو أكثر، حيث تتاح أمامه اخليارات اآلتية

البيانات وحفظها وفًقا لصيغ امللفات   : يسمح هذا اخليار بتخزيناملستودعات الرقميةاإلتاحة من خالل  - 1

. ولعل املستودع  (34)األصلية اخلاصة هبا، ما يساعد عىل إمكانية االستناد إليها من جانب باحثني آخرين عند الاجة

يعد من أشهر املستودعات التي يمكن التعامل معها، كام  re3data.org (ww.re3data.orghttps://w ) األملاين

  برفع ملفات حتتوي عىل بيانات بحثية بمساحة Figshare (https://figshare.com )يسمح املستودع الرقمي

هذا املستودع، حيث  إىل  صيغة امللف املراد رفعهجيجابايت بصورة جمانية، برصف النظر عن  5إىل  ختزينية تصل

 (. 1ُتقبل مجيع أشكال امللفات )انظر الشكل 

https://www.re3data.org/
https://figshare.com/
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يرتبط هذا اخليار بالدوريات العلمية أو نارشي الدوريات عىل وجه  اإلتاحة من خالل املواد التكميلية:  -2

دوا عليها وحتديد آلية توثيقها  اخلصوص، فقد تلزم بعض الدوريات مؤلفيها برضورة التعريف بالبيانات التي اعتم

الذي عادًة ما يأيت ف هناية املقالة   وكيفية إتاحتها، إذ يمكن أن تتاح هذه البيانات من خالل قسم املواد التكميلية 

(، حيث يتضح أن املواد التكميلية ترد قبل قائمة  2، كام هو موضح بالشكل ) اإلنرتنت املنشورة عرب موقعها عىل 

 . املراجع مبارشةً 

ربام يفضل بعض املؤلفني إتاحة البيانات عند الطلب من جانب أحد القراء   اإلتاحة حسب الطلب:  - 3

املهتمني، بحيث يتم ذلك من خالل التواصل الشخيص مبارشًة مع املؤلف. وف هذه الالة، جيب أن حيدد املؤلف  

وين. وهذا ما يؤكد رضورة أن تشتمل فقرة  آلية التواصل مع القراء، والتي عادًة ما تكون من خالل الربيد اإللكرت

 االنتسابات املهنية باملقالة املنشورة عىل ذكر معلومات االتصال اخلاصة باملؤلف )مثل الربيد اإللكرتوين(. 

 

 Figshareالمستودع الرقمي  -( نموذج على إتاحة البيانات البحثية في علوم الكيمياء1شكل )
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 (Elsevier( إتاحة الملفات التكميلية )الناشر 2شكل )

 البيانات البحثية األولية تحديات إتاحة 2/4

تقف معضلًة عند التعامل  ثمة بعض التحديات التي    فإناألولية عىل نحو ما تقدم،    رغم أمهية البيانات البحثية

 مع تلك البيانات، منها ما ييل: 

 البيانات البحثية األولية إىل    حتديات الوصول   - 1

هذه البيانات، إذ ال يتاح هلم إال النصوص الكاملة  إىل  قد يواجه بعض املستفيدين صعوبًة ف الوصول 

التكشيف، ما يعني أن املستفيدين ربام ال يكونون عىل  للمقاالت العلمية، كام أن هذه البيانات ال حتظى بخدمات 

 .(35)وما إذا كان هلا دور  حقيقي ف دعم النتائج املطروحة باملقالة العلمية ،دراية بوجودها باألساس

 التحديات املتعلقة بسلوك املؤلف واملحكم والقارئ   - 2

ف حق كل من املؤلف واملحكم  يرى البعض أن ثمة مثالب معينة تتعلق بإتاحة هذه البيانات، وذلك 

والقارئ
(36 ،37 ،38 ،39)

 ، وبيان ذلك بإجياز عىل النحو اآليت: 

نات البحثية، ما يعد عبًئا  تقديم املزيد من البيا إىل  سوف يضطر ُمكرًها  للمؤلف، فإنه : بالنسبة أوال -

 ا بالنسبة إليه. إضافيًّ 

العلمية جتاه هذه البيانات من حيث حتكيمها  : بالنسبة للمحكم، فقد يشعر بمسؤولية األمانة ثاني ا -

عىل نفس الطريقة املتبعة ف حتكيم املقاالت العلمية ذاهتا، وأن كثرًيا من الدوريات ال تقدم التعليامت  

اإلرشادية الالزمة لتحكيم هذه البيانات. بيد أن النمو املتسارع للبيانات البحثية سوف يقوض  

عزوف بعض الدوريات عن هذه إىل   ا من األعباء، وهذا ما أدىمهمة املحكم وجيعله يتحمل مزيدً 

 Journal of Experimentalودورية Journal of Neuroscienceاملامرسات، مثل دورية 

Medicine. 
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: بالنسبة للقارئ، فقد جيد صعوبة ف تتبع هذه البيانات وحماولة تقييمها واستيعاهبا بطريقة  ثالث ا -

مثل تلك املواد من  إىل  ألمر بالنسبة للقارئ يتوقف عىل مدى حاجته ويرى الباحث أن ا  صحيحة. 

عدمها، وهو من يقرر ذلك، فربام يكون سلوك البحث عن املعلومات لديه متجًها نحو البحث عن  

املواد التكميلية املتعلقة باملقالة التي ُيعنى بقراءهتا، ما يعني أن هذه املواد تعد عامل جذب بالنسبة  

 الاالت.  إليه ف بعض

 تفاقم البيانات البحثية األولية   - 3

االستياء الشديد من  إىل  Enough is enough“(40)”ف مقالته بعنوان  (Borowski, 2011)ي يذهب بروسك

ن  إالكثري من الدوريات الطبية، حتى تفاقم ظاهرة املواد التكميلية باملقاالت العلمية، حيث تنامت هذه الظاهرة ف 

متلك مواًدا   2011باتت كل مقاالهتا املنشورة ف عدد مايو  Journal of Experimental Medicineدورية 

ية اجلديرة باإلتاحة،  الواحدة. وعليه، نادى بأمهية حتديد ماهية املواد التكميلمادة ف املقالة  5.9تكميلية، بمتوسط 

عىل تقديم املعلومات الداعمة الرضورية، دون اإلغراق ف ذلك الكم اهلائل من البيانات التي قلام  بحيث تقترص

ومات اإلكلينيكية )كتقارير  مثلة هذه املواد الداعمة ف العلوم الطبية: املعل أ لتفت إليها القارئ املتخصص. ومن ي

 الالة واملعلومات اخلاصة باملرىض(، ومقاطع الفيديو واملعلومات اجلينية. 

 توثيق البيانات البحثية األولية   - 4

إىل   البيانات البحثية ما مل تكن هناك قواعد أو تعليامت إرشادية موجهة قد تتفاقم التحديات املرتبطة بإتاحة

. كام أن االستشهادات املرجعية التي توجد باملواد  (41) وثيق هذه البيانات والتعريف هبا املؤلفني تعرفهم بضوابط ت

، حيث تعمل هذه الكشافات عىل املحتوى  (42) التكميلية ال يتم توثيقها من جانب كشافات االستشهادات املرجعية

 .(43) تشهادات مرجعية معينةاسإىل  ما يتصل هبا من مواد تكميلية قد تستندإىل  العلمي للمقالة، دون االلتفات

ما املقصود بالبيانات البحثية األولية، وما أمهيتها، وماذا عن   وكذا تم اإلجابة عن التساؤل األول للدراسة: 

 طرق إتاحتها، وما التحديات املرتبطة بذلك؟ 

 نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها /3

الدراسة التحليلية من نتائج، وذلك ف ضوء املحاور الستة  يناقش الباحث ف هذا القسم أهم ما توصلت إليه  

 اآلتية: 

 املحور األول: السامت الكمية والنوعية اخلاصة باملواد التكميلية.  -

 املحور الثاين: العبارات الدالة عىل إتاحة البيانات البحثية األولية.  -

 البيانات البحثية األولية.  املحور الثالث: فئات -
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 قة املواد التكميلية بأقسام املقاالت العلمية. املحور الرابع: عال  -

 البيانات البحثية األولية.   إتاحة املحور اخلامس: جدوى -

 املحور السادس: طبيعة البيانات الببليوجرافية.  -

 المحور األول: السمات الكمية والنوعية الخاصة بالمواد التكميلية 3/1

د    1/ 1/ 3  التكميلية نصيب التخصصات العلمية من املوا

[،  1دورية متخصصة ]انظر امللحق  31بلغ إمجايل الدوريات املرصية التي خضعت مقاالهتا للتحليل والدرس  

دوريات(، وعلوم الكيمياء )ثالث   9دورية(، والعلوم اهلندسية )  14حيث ترتاوح ختصصاهتا بني العلوم الطبية ) 

آليل )دورية واحدة( وعلوم الفلك )دورية واحدة(.  دوريات( وعلوم الفيزياء )ثالث دوريات(، وعلوم الاسب ا

مادًة   866حيث نرشت هذه املقاالت  مقالة،  622وبلغ إمجايل املقاالت املنشورة مصحوبًة بمواد تكميلية نحو 

( مادًة عىل األقل يمكن أن جتد هلا مكاًنا ضمن مقاالت العينة التي من املفرتض  1.39تكميلية، بمتوسط حسايب بلغ ) 

 اختريت عىل أساس كوهنا ُتنرش مصحوبًة باملواد التكميلية املعربة عن البيانات البحثية األولية. أهنا 

 ( نصيب التخصصات العلمية من المواد التكميلية عينة الدراسة2جدول )

 التخصص 
عدد 

 الدوريات 
عدد 
 املقاالت

عدد املواد 
 التكميلية

املتوسط 
 السايب 

 النسبة%

 68.36 1.45 592 409 14 العلوم الطبية 1

 16.97 1.29 147 114 9 العلوم اهلندسية 2

 9.58 1.30 83 64 3 علوم الكيمياء 3

 3.00 1.04 26 25 3 علوم الفيزياء 4

 1.39 2.40 12 5 1 علوم الاسب اآليل 5

 0.69 1.20 6 5 1 علوم الفلك 6

 31 622 866 1.39 100 % 

النسبة الغالبة من املواد التكميلية عينة الدراسة كانت من نصيب العلوم الطبية بنسبة  أن  إىل    (2يشري اجلدول ) 

% من بني مجلة العلوم التطبيقية، فيام مل يشكل نصيب جماالت العلوم  16.97%، ثم  العلوم اهلندسية بنسبة 68.36

 . % إمجااًل 14.66مادًة تكميلية    127البحتة )وتشمل علوم الكيمياء والفيزياء والاسب اآليل وعلوم الفلك( سوى  
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د التكميلية   2/ 1/ 3  صيغ ملفات املوا

( عن نوعية ملفات املواد التكميلية املمثلة لعينة الدراسة، حيث يتضح أن حمتوى البيانات  3يكشف الشكل ) 

يغ متفاوتة، مثل  البحثية األولية يظهر ف صيغ خمتلفة من امللفات، إذ تقتيض طبيعة معاجلة هذه البيانات أن تأيت ف ص

 صيغ امللفات النصية أو املرئية أو ملفات الصور أو البيانات الرقمية، أو غري ذلك. 

 

 ( التوزيع النوعي لملفات المواد التكميلية3شكل )

تعد أبرز أنواع امللفات التي تتسع الستيعاب   MS WORDيوضح الشكل املشار إليه أن ملفات الوورد 

%(. كام تأيت  36ملًفا بنسبة  312املتعلقة بمقاالت العينة، حيث جاءت عىل رأس القائمة )  البيانات البحثية األولية

%(،وهذا ما يقلل من فرص التالعب أو  32.2ملًفا بنسبة  279ف املرتبة الثانية من حيث ذلك )  PDFملفات الـ 

فادت دراسة كينيونوسرباغ أن  أ بذلك، فقد PDFتزوير البيانات املضمنة بتلك امللفات، حيث ال تسمح ملفات الـ 

 MS(، ثم  تأيت ملفات اإلكسل  44كانت األكثر شيوًعا بني الباحثني ف العلوم البيئية واجليولوجية)   PDFملفات الـ  

EXCEL ( وملفات العرض املرئي 9.8ملًفا بنسبة  85ف املرتبة الثالثة ،)%MS POWER POINT (58   ملًفا

 %(.  6.7بنسبة  

تستوعب فئات   PDFة البيانات املضمنة ف تلك امللفات، فقد اتضح أن ملفات الوورد والـ  وفيام يتصل بامهي

البيانات البحثية األولية )مثل النصوص واجلداول واألشكال البيانية وغريها(، فيام تقترص بعض امللفات    متعددة من 

بيانية عالية اجلودة، أو ملفات الـ  املعنية بعرض األشكال ال EPSاألخرى عىل معاجلة بيانات معينة، مثل ملفات 
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MP4 وWMV وMOV   املعنية بعرض مقاطع الفيديو. كام أن هناك بعض املواد التكميلية التي جاءت عىل صيغة

 دون أن تقيد بصيغة امتدادية معينة.  HTMLصفحات 

أمهية جتهيز هذه املواد  إىل    (45) وبرصف النظر عن ماهية صيغ ملفات املواد التكميلية، تذهب إحدى الدراسات

وهتيئتها عىل نحو أفضل من ناحية اإلعداد وتنسيق حمتواها العلمي من بيانات بحثية أولية، وأن ُيراعى جتنب  

األخطاء الاسوبية التي ربام تقف عائًقا أمام قراءة هذا املحتوى من جانب املستفيد حينام يقرر حتميلها عىل حاسوبه  

صصات العلمية مثل، علوم اجلينات والكيمياء والعلوم العصبية، حيث تتطلب  الشخيص، سيام ف بعض التخ 

 البيانات املرتبطة هبذه العلوم معاجلة حاسوبية خاصة. 

د التكميلية   3/ 1/ 3  حجم ملفات املوا

تراوحت أحجام ملفات املواد التكميلية عينة الدراسة ما بني وحديت القياس الكيلوبايت وامليجابايت عىل  

كيلوبايت للملف    09- 0(، حيث وزعت هذه األحجام عىل فئات مخس، تدرجت من فئة  4عرضه الشكل )نحو ما ي

ميجابايت( للملف الواحد. ويوضح الشكل املشار إليه أن متوسط    10كيلوبايت )   10000الواحد وإىل ما يربو عىل  

ملًفا )بنسبة    393جابايت(، بواقع  مي  1كيلوبايت )   999- 100امللفات التكميلية املمثلة للدراسة تقع ضمن فئة الـ  

 %(. 32.2ملًفا )بنسبة    279كيلوبايت، بواقع    99- 10%(، تليها من حيث ذلك امللفات الواقعة ضمن فئة الـ  45.4

وال بالنسبة    ،ا كبرًيا بالنسبة للنارشحتميليًّ   ا ئً ا ال يشكل عبفات العينة تستوعب حمتوًى تكميليًّ وكذا، يتضح أن مل 

أو القارئ حينام يقرران رفعه أو حتميله من موقع النارش، وذلك بام يتفق مع القواعد املقررة بشأن   لكٍل من املؤلف

حجم امللفات التكميلية املسموح بتضمينها بقسم املواد التكميلية وفًقا لسياسة النارش بالطبع، حيث يغلب عىل  

يانية غري معقدة التصميم، مما ال يتطلب مساحة  ب حمتوى هذه امللفات أهنا تضم نصوًصا أو جداول رقمية أو أشكااًل 

 ختزينية كبرية بالرضورة. 

 

 ( توزيع أحجام الملفات التكميلية4شكل )
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كيلوبايت،    10000كيلوبايت وفئة ما زاد عىل الـ    9999- 1000أما بالنسبة للملفات الواقعة ضمن فئة الـ  

%(، حيث يغلب عىل هذه امللفات أهنا تشتمل عىل وسائط متعددة،  21.9ملًفا )بنسبة  190 فقد بلغ عددها إمجااًل 

معقدة بصيغة  إلكرتونية  ، أو أن بعضها جاء عىل صورة جداولMOVأو صيغة  MP4مثل ملفات الفيديو بصيغة 

MS EXCEL ًجانب بعض امللفات التي تتطلب برامج  إىل  إلحدى الدراسات العلمية،  ا ، تضم بيانات خام

خصوًصا، حيث حتوي إيضاحيات ورسومات جرافيكية معقدة أو    EPSتطبيقات خاصة، مثل امللفات التي بصيغة  

 رشائح جمهرية تستوجب مساحات ختزينية عالية ف بعض الاالت. 

د التكميلية   4/ 1/ 3  كمية الوحدات املتاحة بملفات املوا

يرد ضمن حمتوى ملفات املواد التكميلية من بيانات بحثية برصف النظر عن طبيعتها  يقصد بالوحدات هنا ما  

أو األدوار املنوطة هبا، مثل اجلداول واألشكال البيانية والصور وملفات الفيديو والوحدات النصية... إلخ، حيث  

حتميل امللفات التكميلية  تعامل الباحث مع هذه البيانات بحسبها وحدات مادية مستقلة، جرى إحصاؤها بدقة بعد  

 عينة الدراسة. 

 ( كمية الوحدات المتاحة بالمواد التكميلية3جدول )

 النسبة % عدد امللفات عدد الوحدات

1 1- 2 555 64.1 

2 3- 5 174 20.1 

3 6- 10 91 10.5 

4 11- 20 32 3.7 

5 21- 60 + 14 1.6 

 100.0 866 مج

 

( عدد الوحدات املتاحة بتلك امللفات موزعًة وفًقا لفئات مخس، تدرجت من الفئة األوىل  3يوضح اجلدول ) 

%(، إذ يظهر أن غالبية  64.1ملًفا )بنسبة    555وحدة مادية، بلغ عددها    2- 1التي ضمت امللفات التي اشتملت عىل  

ة )جداول أو  أجاءت هذه الوحدات مستقل ر، سواء وحدة أو اثنتني عىل األكثامللفات املعنية بالدراسة تشتمل عىل 

 خمتلطة )جتمع بني اجلداول واألشكال البيانية أو غريها مًعا ف ملف واحد(.  مأشكال بيانية فقط( أ 

ملًفا )بنسبة   174وحدات مادية، بلغ عددها  5-3وف الرتبة الثانية، تأيت امللفات التي اشتملت عىل 

%(. أما بالنسبة  10.5ملًفا )بنسبة  91وحدات مادية، بلغ عددها  10- 6تملت عىل %(، ثم  امللفات التي اش20.1

للملفات التي جتاوز عدد وحداهتا العرش وحتى ما يزيد عىل الستني وحدة مادية فقد وقعت ضمن الفئتني األخريتني  

ملًفا   46ها جمموًعا + وحدة(، كام يوضحه اجلدول املذكور، إذ بلغ عدد60-21وحدة، وفئة الـ  20- 11)فئة الـ 
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حٍد ما، ومل تقع إال ف حاالت معدودة من املقاالت العلمية عينة  إىل  %(، حيث تبدو نسبتها قليلة 5.3)بنسبة 

 الدراسة. 

 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل الثاين للدراسة:

 علوم البحتة والتطبيقية؟ ماذا عن السامت الكمية والنوعية اخلاصة بالبيانات البحثية األولية املتاحة يف قطاعي ال

 المحور الثاني: العبارات الدالة على إتاحة البيانات البحثية األولية 3/2

%( إنام تنرش من خالل  90.2دورية بنسبة  28لقد أفاد التحليل أن جل الدوريات العلمية عينة الدراسة ) 

  Elsevier% ينرشها النارش 9.7دوريات فقط بنسبة  3(، وأن https://www.hindawi.com) Hindawiالنارش 

(xm-https://www.elsevier.com/en  وعند تعميق البحث حول سياسة النارش العلمي فيام يتصل بإتاحة .)

يعتمد    Hindawiبيانات البحثية األولية، اتضح أن كال النارشين يتبنيان ثقافة نرش البيانات البحثية، إال أن النارش ال

حمتوى هذه البيانات وحتميلها مبارشًة. أما بالنسبة  إىل    أسلوب املواد التكميلية عىل هيئة روابط فائقة تسمح بالوصول

ضمن حمتوى املقاالت عىل هيئة مالحق بنهاية كل مقالة )راجع   لبيانات، فإنه يسمح بنرش هذه اElsevierللنارش 

 سابًقا(.  2الشكل 

تشجيع املؤلفني عىل إتاحة البيانات الداعمة للنتائج املتعلقة بدراساهتم،  إىل    Hindawiوهتدف سياسة النارش  

البيانات البحثية األولية. لذا، خيصص    عن طريق إيداع هذه البيانات كاملًة ف أحد املستودعات الرقمية املعنية بإتاحة

 Data Availabilityالبيانات  املؤلف عىل آلية إتاحة هذه النارش فقرًة ترد ف هناية املقاالت املنشورة، ينص فيها 

Statement(46). 

 ( العبارات الدالة على إتاحة البيانات البحثية األولية4جدول )

 النسبة % عدد املقاالت العبارة الدالة

 60.93 379 ال توجد عبارات دالة عىل إتاحة البيانات 1

 26.21 163 البيانات متاحة من خالل التواصل مع املؤلف 2

 7.23 45 البيانات متاحة من خالل قسم املواد التكميلية  3

 3.54 22 البيانات متاحة ضمن حمتوى املقالة العلمية  4

 2.09 13 اإلنرتنت املستودعات الرقمية أو مواقعالبيانات متاحة من خالل  5

 % 100 622 مج

 

( ما أسفر عنه التحليل العميل للمواد التكميلية من إثبات بعض العبارات الدالة  4هذا، ويوضح اجلدول ) 

 عىل إتاحة البيانات البحثية األولية بمقاالت العينة، حيث يمكن إثبات املالحظات اآلتية: 

https://www.hindawi.com/
https://www.elsevier.com/en-xm
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%( مل خُيصص هبا أية عبارة تدل عىل طبيعة إتاحة  60.93من مقاالت العينة )بنسبة  379يتضح أن  - 1

البيانات   البيانات البحثية األولية، رغم أن هذه املقاالت ُتفرد بالفعل قساًم لعرض املواد التكميلية املعربة عن هذه

التكميلية اخلاصة هبا من خالل املوقع الرسمي  التي استندت إليها، ما يعني أن أكثر مقاالت العينة تتيح املواد 

 لنارشي الدوريات. 

وف حالة ما إذا كان ال ُيسمح للمؤلف بإتاحة البيانات البحثية األولية بصورة جمانية، جيب أن يقدم تفسرًيا    - 2

 تلك البيانات، كأن تتمثل تلك القيود فيام ييل:إىل   منطقًيا حول القيود املفروضة عىل الوصول

صية املرىض الذين يمثلون عينة الدراسة، إذ جيب أخذ موافقة املرىض أنفسهم من أجل إتاحة  خصو -

 هذه البيانات. 

 وجود بعض املخاوف القانونية واألخالقية املرتتبة عىل إذاعة هذه البيانات ونرشها دون إذن مسبق.  -

 . أن البيانات ذات مساحات ختزينية كبرية ال يسمح بإتاحتها عرب موقع النارش -

 أن اجلهة املمولة أو الداعمة ملرشوع البحث ال تسمح بإتاحة هذه البيانات ألسباب خمتلفة.  -

  خالل  من متاحة البيانات "%( تؤكد عىل عبارة ثابتة هي: 26.21من املقاالت )بنسبة  163يتبني أن  - 3

  كاملة،   بصورة  تعرض   مل   املقاالت   بتلك  التكميلية  املواد  بقسم   املرفقة  البيانات  أن  يتضح  حيث  ، "املؤلف  مع  التواصل

التواصل الشخيص معه عرب   رشيطة املفيدة البيانات من املزيد تقديم  إمكانيةإىل  القراء  مجهور  املؤلف  يوجه  ثم   ومن

 ف مجيع األحوال. اإللكرتوين  الربيد

،  "التكميلية املواد قسم خالل من  متاحة البيانات"%( تؤكد أن 7.23مقالة )بنسبة  45يالحظ أن هناك  - 4

أن  إىل  . وهذا ما يشري "العلمية  املقالة  حمتوى  ضمن  متاحة البيانات "%( تؤكد أن 3.54مقالة )بنسبة  22وأن هناك 

البيانات البحثية األولية مل خترج عن إطار املعاجلة املنهجية بمقاالت العينة ضمنًا، وأن بعًضا من تلك البيانات متاح   

 املواد التكميلية.  بالفعل بقسم

  الرقمية   املستودعات  خالل   من   متاحة  البيانات"%( تؤكد أن  2.09مقالة فقط )بنسبة    13أفاد التحليل أن    - 5

أو قواعد البيانات إحدى القنوات املحتملة  اإللكرتونية    ، حيث تعد هذه املستودعات أو املواقع"اإلنرتنت  مواقع  أو 

(. وقد أشارت مقاالت  47فيدرير ورفاقه ف هذا السياق)  اتفاًقا مع ما أكدته دراسةالبيانات  من أجل إتاحة تلك 

، وقاعدة NCBIمستودعاٍت أو مواقع بعينها يمكن للقارئ الرجوع إليها عند الاجة، مثل: مستودعإىل  العينة 

شكال البيانية،  تاحة األإل   Figshareع  ، ومستودWeb of Life، وقاعدة بيانات  Chicago Face Databaseبيانات  

 وغريها. 
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 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل الثالث للدراسة:

 املتاحة يف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟ البيانات البحثية األولية ما العبارات الدالة عىل إتاحة

 البيانات البحثية األولية المحور الثالث: فئات 3/3

البيانات البحثية األولية ما يتعلق   إتاحة سياق الديث عن جدوىإن واحدًة من اإلشكاليات املطروحة ف 

دون غريها. وهنا،  اإللكرتونية  بفئات املواد التكميلية التي تصلح ألن حتظى باألمهية من حيث مشاركتها ف البيئة 

 :(48)تقرتح ماركوس أن أنسب البيانات، من حيث األمهية، تدور حول ثالث فئات رئيسة، هي

أو برهاًنا يدعم موقف النتائج املقدمة بمخطوطة البحث ويعزز من   والقرائن التي متثل دلياًل  الشواهد  - 1

 مصداقيتها. 

 . اإلنرتنت  جمموعة البيانات الضخمة والوسائط املتعددة التي ال يتسنى عرضها إال من خالل شبكة  - 2

 متام نتائج الدراسة.تمدت من أجل إل منهجية البحث واألدوات التي اعاملعلومات املفصلة حو  - 3

 البيانات البحثية األولية عينة الدراسة ( فئات5جدول )

 الفئات األساسية
عدد 
 امللفات

 النسبة %
 حمتوى 
 امللفات

 النسبة %

 39.68 496 39.6 343 اإليضاحيات   1

 33.52 419 31.6 274 البيانات اإلحصائية 2

 13.76 172 19.2 166 البيانات املختلطة  3

 9.92 124 5.1 44 البيانات النصية 4

 3.12 39 4.5 39 الوسائط املتعددة  5

 866 مج
100 % 1250 

100 % 
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 ( توزيع فئات البيانات البحثية األولية5شكل )

ا ملحتوى املواد التكميلية عينة الدراسة، وذلك نظًرا لتنوع حمتواها  ( تصنيًفا فئويًّ 5( والشكل ) 5دول ) يقدم اجل

مخس فئاٍت، هي: اإليضاحيات، والبيانات اإلحصائية، والبيانات املختلطة،  إىل    بطبيعة الال، حيث جرى تقسيمها 

كمية املحتوى املتاح ضمن امللفات التكميلية عينة  إىل  والبيانات النصية، والوسائط املتعددة، كام يشري اجلدول

 ز النتائج املتعلقة هبذا املحور ف النقاط اآلتية: الدراسة، حتت كل فئة من الفئات اخلمس. ويمكن بسط أبر

 (: Illustrations)   اإليضاحيات   1/ 3/ 3

ملونة ورشائح   أشكال بيانية وصور فوتوغرافية  كشفت الدراسة أن هذه الفئة بام تشتمل عليه من -

جمهرية ورسومات هندسية وجرافيكية وخرائط وجمسامت وغريها تعد من أبرز الفئات تكراًرا من  

العلوم البحتة    حيث كمية املحتوى التكمييل من البيانات البحثية األولية التي يتم إتاحتها ف قطاعي

%(، وذلك نظًرا للطبيعة العملية التطبيقية  39.6ملًفا تكميلًيا )بنسبة  343والتطبيقية، بواقع 

 املرتبطة بتلك العلوم عىل وجه اخلصوص. 

نة، يؤكد شافر وجاكسون أن طباعة هذه املواد عادًة ما يكون  وفيام يتصل بالصور الفوتوغرافية امللو -

مكلًفا من الناحية املادية، حيث ُتلزم بعض الدوريات املؤلف بطباعتها عىل نفقته اخلاصة، كام أن  

من األلوان )أبيض وأسود فقط( يعني أن قدًرا كبرًيا من املعلومات املفيدة    طباعة هذه الصور غفاًل 

، فإن نرش سوف يفوت عىل القا  رئ طاملا أنه مل تتوافر بني يديه املعلومات ف صورهتا امللونة. ومن ثم 

من خالل املواد التكميلية سوف يكون السبيل األنجع إلتاحة هذه   اإلنرتنت  هذه الصور عىل 

 .(49) املعلومات دون تكبد أية نفقات مالية عىل كاهل الدورية أو املؤلف سواء

%(.  39.68مادة إيضاحية متباينة )بنسبة    496ه امللفات قد انضوت عىل  أن هذإىل    ( 5يشري الشكل )  -

وسرباغ ف دراستيهام حول إتاحة املواد   وتبدو تلك النتيجة متوافقة تقريًبا مع ما توصل إليه كينيون

343

274

166

44

39
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419
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39
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. وعىل العكس من ذلك، أكدت  (50)التكميلية ف العلوم البيئية واجليولوجية، حسبام أفادت الدراسة

ورفاقه أن البيانات النصية باتت متثل الفئة الغالبة بالنسبة للبيانات البحثية املنشورة    Kafkasدراسة  

 .(51) ف العلوم الطبية حتديًدا

 : Statistical Dataالبيانات اإلحصائية    2/ 3/ 3

البيانات التي ترد عىل هيئة جداول أو إحصائيات رقمية، سواء بصيغة  إىل    تشري البيانات اإلحصائية -

النمط  اإللكرتونية  ف معظم الاالت. وتعد اجلداول MS EXCEL م أ MS WORD ملفات

األكثر شيوًعا ف املواد التكميلية. وعادًة ما تأيت هذه اجلداول طويلًة، تضم البيانات التفصيلية  

حني  للعينات التي اعتمد عليها املؤلف. وتعد مثل هذه البيانات مفيدًة بدرجة كبرية بالنسبة للقارئ  

يطلع عليها ف صورة إلكرتونية، حيث تأيت مبوبة ومنظمة. وربام يكون من املفيد بالنسبة للمؤلف  

تكميلية حيسن بالقارئ الرجوع إليها ملزيد من التفاصيل، كأن    أن هناك مواد  إىل    أن يضع عبارة تشري

 . عىل سبيل املثال (52) ‘التكميلية املواد قسم  انظر’يقول ضمن حمتوى مقالته: 

ملًفا فقط بنسبة   274بلغ نصيب عينة الدراسة من ملفات تكميلية تشتمل عىل بيانات إحصائية  -

%، حيث دارت هذه البيانات حول معاجلة سامت عينات الدراسات ف املقاالت التي نرشت  31.6

ائية  مادة إحص 419أن هذه امللفات قد انضوت عىل إىل  ( 5ويشري الشكل )  هبا ف أكثر األحوال.

أو بيانات خام ضمن  إلكرتونية   هنا غالًبا ما تظهر عىل هيئة جداولإ %(، إذ 33.52تلفة )بنسبة خم

. وإذ تأيت البيانات اإلحصائية ف املرتبة الثانية من حيث حضورها املتنامي  MS EXCELملفات 

العلوم  ضمن حمتوى املواد التكميلية، فإن لذلك عالقًة بطبيعة التخصصات الدائرة ضمن قطاعي 

البحتة والتطبيقية، حيث تقتيض الدراسات العلمية االعتامد عىل البيانات اإلحصائية بصورة  

 أساسية. 

 : Mixed Dataالبيانات املختلطة    3/ 3/ 3

تعرب هذه الفئة عن البيانات التي ترد خمتلطًة ضمن حمتوى املواد التكميلية، بحيث جتمع بني البيانات  -

ات اإلحصائية وغريها مًعا ف ملف واحد. بلغ نصيب هذه الفئة من  النصية واإليضاحيات والبيان

%( مادة بحثية  13.76)بنسبة  172%(. وقد حوت هذه امللفات 19.2ملًفا )بنسبة  166امللفات 

 متباينة تباينًا ملحوًظا من حيث الشكل. 

ام يقرره املؤلف نفسه،  إن تباين حمتوى املواد التكميلية عىل مستوى امللف الواحد يعد سلوًكا مرتبًطا ب -

وهو متفاوت  من مؤلف آلخر، وال يرتبط بالسياسة العامة التي تتبعها الدورية العلمية، رغم أن  

 البيانات البحثية األولية بالدراسة الالية.  نسبة البيانات املختلطة مل تكن كبرية من بني فئات 
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 : Text Dataالبيانات النصية    4/ 3/ 3

انات النصية أو النصوص اإلضافية التي مل يتسع املتن األصيل للمقالة  تعرب هذه الفئة عن البي -

تأيت عىل صورة نصوص، مثل نصوص االستبانات وقوائم املراجعة، ونصوص    الستيعاهبا، بحيث

البيانات اخلام ونصوص الرشوحات اإلضافية أو النتائج أو املراجعة العلمية لإلنتاج الفكري،  

ملرجعية والنصوص اإلضافية املكملة ملحتوى املقالة، وغريها من  عن قوائم اإلشارات ا فضاًل 

بيانات نصية، إذ حيرص املؤلف عىل إثبات هذه البيانات بقسم املواد التكميلية. بلغ نصيب عينة  

 %.5.1ملًفا فقط بنسبة   44الدراسة من ملفات تكميلية حتوي نصوًصا عىل هذه الصفة نحو  

 : Multimediaالوسائط املتعددة    5/ 3/ 3

تعرب هذه الفئة عن امللفات الصوتية وملفات الفيديو والرسوم املتحركة. إن استخدام الوسائط   -

د وهنا، يضيف بروشار القراء بصورة مفيدة. إىل  املتعددة يعزز من قدرة املؤلف عىل نقل املعلومات 

Brochard تعلقة بالعلوم  أن لقطات التصوير الشعاعي حتتل حيًزا مهاًم ف املامرسات البحثية امل

الطبية، حيث تكفل تقنيات التصوير املتقدمة حتديد األعضاء املصابة باملرض ف جسم اإلنسان،  

عن فهم الوظائف التي تقوم عليها هذه األعضاء. وإذ يتعذر إرفاق ملفات الفيديو أو لقطات    فضاًل 

الوظيفي للدماغ إليضاح  معينة من تلك امللفات ضمن حمتوى املقالة املقدمة للنرش )مثل التصوير 

 .(53) آثار تعاطي املخدرات(، تصبح املواد التكميلية البديل األمثل ف مثل هذه الاالت

بلغ نصيب عينة الدراسة من ملفات تكميلية جاءت عىل صورة وسائط متعددة )ملفات فيديو(   -

هذه الدراسة فقد بدت  %. وفيام يتعلق بملفات الفيديو التي رصدهتا 4.5ملًفا فقط بنسبة  39نحو 

 صامتة بينام تعرض املحتوى العلمي عرًضا مرئًيا. 

 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل الرابع للدراسة: 

 املتاحة يف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟  البيانات البحثية األولية ما أبرز فئات 

 المواد التكميلية بأقسام المقاالت العلمية عالقة المحور الرابع: 3/4

بأحد أقسام املقاالت العلمية املرتبطة    ا أن ترد املواد التكميلية ليكون هلا دور  مبارش  يتعلقإنه من املقبول منطقيًّ 

هبا. ومن أجل ذلك، ُخصص هذا املحور ملناقشة هذا الدور أو تلك العالقة بصورة مركزة. إن حتديد هذه العالقة  

املادة التكميلية ضمن قسم النتائج  إىل  ألصيل للمقالة، فإذا أشار املؤلف موقع املادة التكميلية من املتن ا يتوقف عىل 

 ;See Table S1; Figure S2; Video S3دل  ذلك عىل أهنا معنية هبذا القسم عىل وجه التحديد، كأن يقول:)

Suppl. files( أو )See Additional Files .) 
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 المقاالت العلمية( عالقة المواد التكميلية بمحتوى 6جدول )

 النسبة % عدد امللفات أقسام املقاالت 

 48.73 422 النتائج 1

 16.63 144 املواد واملناهج 2

 3.58 31 املناقشات  3

 0.46 4 املقدمة 4

 15.47 134 متعددة العالقات 5

 15.13 131 غري حمددة 6

 % 100 866 مج

 املالحظات: (، يمكن تسجيل هذه 6ووفًقا للجدول ) 

  تتأكد  التي  التكميلية  باملواد عنايته  حيث  من ،%(48.73 بنسبة ) املقدمة ف  "Resultsج النتائ قسم"  يأيت  - 1

أثناء استعراض نتائج الدراسة، حيث اتسع هذا القسم ليضم بعض البيانات البحثية األولية؛ مثل  ف به  عالقتها 

التحليالت النصية املستفيضة حول اجلداول واألشكال التي مل ترد  سامت عينة الدراسة واإلحصائيات وبعض 

بمتون املقاالت وغريها من بيانات ذات صلة، ما يؤكد جدوى االستعانة بتلك املواد ف هذا القسم عىل وجه  

 التحديد. 

  يتسع  حيث  ، %(16.63 بنسبة )  الثانية املرتبة  ف"  Materials And Methodsج  واملناه املواد  قسم " يأيت   - 2

ات البحثية األولية املفيدة، سيام االستبانات وقوائم املراجعة أو أسئلة املقابلة مع  البيان من بعًضا  ليشمل القسم هذا

البحث    اسرتاتيجيةإجراءات تنفيذ    أو  املرىض والبيانات اخلام وخرائط التدفق، أو الرشح املفصل للتجربة املعملية،

، وغريها من بيانات تتعلق باجلانب التطبيقي العميل باملقاالت املنشورة، مما  PubMedو  Scopusف قاعديت بيانات

 ُيصنف حتت الدور الذي يؤديه قسم املواد واملناهج )املقدمة املنهجية( باملقاالت العلمية. 

%(،  3.58)بنسبة  "Discussionاملناقشات" بني املواد التكميلية وبني قسمي ا تبدو العالقة ضعيفة نسبيًّ  - 3

% مل يتضح إطالًقا  15.13مادًة تكميلية بنسبة  131ام أن هناك نحو ك ، %(0.46 بنسبة) "Introductionاملقدمة"و

 . "حمددة غري"بأصل املقاالت العلمية املرتبطة هبا، حيث صنفها الباحث حتت فئة  طبيعة عالقتها 

الاالت ربام يتكرر ذكر املواد التكميلية ف أكثر من قسم واحد داخل املتن األصيل  وحيث إنه ف بعض  - 4

ضمن قسم النتائج وقسم املواد واملناهج مًعا أو ف قسم املناقشات، لذلك أطلق الباحث   للمقالة، بحيث تذكر مثاًل 

  من موضع من أكثر ف عالقة  من ثر أك حتقق  بحيث  ،" العالقات  متعددة" عىل املواد التكميلية التي هبذه الصفة أهنا 

 %. 15.47  حال أي عىل  نسبتها  بلغت وقد  املقالة، 

 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل اخلامس للدراسة: 

ة دور تلعبه املواد التكميلية ضمن أقسام املقا  تلك األقسام ذات الصلة؟ الت العلمية عينة الدراسة؟ وما  هل ثمَّ



 ... إتاحة البيانات البحثية األولية يف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية: دراسة حتليلية 158

 

 البيانات البحثية األولية المحور الخامس: جدوى إتاحة 3/5

فئتني  إىل  من أجل التحقق من جدوى إتاحة البيانات البحثية األولية ضمن مقاالت العينة، استند الباحث

 حتديد ما إذا كانت هذه البيانات األولية ذات جدوى حقيقية،  امأساسيتني من املعايري القياسية التي يمكن من خالهل

 ال. وهاتان الفئتان مها: م أ  تقتيض إتاحتها أمام الباحثني

 الفئة األوىل: املعايري الكمية   1/ 5/ 3

أو البيانات النصية، أو البيانات    الضخمة، أو األشكال البيانية املتعددة، اإللكرتونية    ويقصد هبا عدد اجلداول

لك اجلداول أو  اخلام التي استندت إليها إحدى املقاالت حمل التحليل. ذلك أنه كلام كان كم البيانات املضمنة بت

ضمن النص األصيل للمقالة املنشورة، فإنه يتوجب عندئٍذ    سمح باستيعابهتشكال أو غريها كبرًيا بدرجة ال  تلك األ

أن ُتنرش هذه البيانات بصورة مستقلة ضمن قسم املواد التكميلية الحًقا، وذلك وفًقا لسياسات النرش بالدوريات  

 البيانات باملقالة املنشورة.العلمية، طاملا أنه يتعذر تضمني هذه 

ا، ال تكاد تزيد عىل جدول  ن أن تكون هذه البيانات قليلة جدًّ وعىل العكس متاًما، قد حيدث ف بعض األحيا 

أو شكلني عىل األكثر، هنا حيكم عليها الباحث بأهنا غري ذات جدوى، أي ال توجد جدوى   واحد أو ربام جدولني

قسم املواد التكميلية، بل ُيفضل هنا أن تأيت هذه البيانات ضمن املحتوى األصيل  معينة من جراء إتاحتها ضمن 

 للمقالة املنشورة. 

 الفئة الثانية: املعايري الكيفية   2/ 5/ 3

ويقصد هبا ملفات الفيديو أو الرشائح املجهرية أو الصور الفوتوغرافية امللونة، حيث إن هذه الفئة من  

حال أن يتم تضمينها داخل املتن األصيل للمقاالت العلمية، ومن ثم  جتد سبيلها للنرش  البيانات البحثية ال يمكن هلا ب

ضمن قسم املواد التكميلية. وف الواقع، كان يتم الكم عىل املواد أو البيانات التي تأيت عىل هذه الصفة بأهنا ذات  

فات تكميلية، بحيث يمكن أن تفيد  جدوى فعلية من جراء إتاحتها بوجه خاص، بل يتوجب أن ُتتاح عىل هيئة مل 

، عبارة  عن  الباحثني عند اسرتجاع إحدى املقاالت ذات الصلة باهتامماهتم البحثية، فربام كان ملف الفيديو، مثاًل 

ما كانت تأيت هذه   ، إن مل يكن دائاًم،رشح ملخص للتجربة املعملية، أو قياس ألحد االختبارات الرياضية. وغالًبا 

 ة صامتة، وفًقا ملا الحظه الباحث ضمن ملفات الفيديو حمل التحليل. امللفات املرئي

  - فيام يتصل بطبيعة حمتوى املواد التكميلية التي تم إتاحتها ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية، كشف التحليل 

  تؤكد جدوى   ،يةمربرات منطقإىل    %( كانت تستند88.3ملًفا بنسبة    765أن غالبية هذه املواد )  - (7وفًقا للجدول )

من الناحية الكيفية، بحيث يتعذر بكل سبيل إضافة هذه املواد   م إتاحتها أمام الباحثني، سواء من الناحية الكمية أ 
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ضمن املحتوى األصيل للمقاالت العلمية. وبذلك، تؤكد هذه النتيجة مدى أمهية تلك املامرسة املتعلقة بإتاحة املواد  

 حتة والتطبيقية عىل وجه اخلصوص. التكميلية ف قطاعي العلوم الب 

 البيانات البحثية األولية ( جدوى إتاحة7جدول )

 النسبة % عدد امللفات جدوى اإلتاحة 

 88.3 765 نعم 1

 11.7 101 ال  2

 % 100 866 مج

ومل يكن ثم  مربر  منطقي  من إتاحتها، فقد   ،وفيام يتعلق باملواد التكميلية التي تم إتاحتها ضمن عينة الدراسة

إتاحة هذه البيانات من وجهة نظر الباحث ف أن   %. ويكمن مربر عدم جدوى11.7ملًفا بنسبة  101بلغ عددها 

املحتوى نفسه )من اجلداول واألشكال البيانية وغريها( ال يتطلب أن يكون متاًحا، سيام من الناحية الكمية، كأن  

كيلوبايت ف بعض األحيان، ما ال يربر   20عبارًة عن جدول منفرد أو شكل بياين ال يتجاوز حجمه  يأيت املحتوى 

جدوى ختصيص رابط معني إلتاحة املواد التكميلية عىل هذا النحو، حيث كان من األنسب أن تدرج هذه البيانات  

يل نفسه قد ال يتسع إال الستيعاب وحدة  أن امللف التكميإىل  املقاالت العلمية مبارشًة. هذا باإلضافة ضمن حمتوى

ا ال يوافق احتياجات الباحث العلمي   يربر منطقية جعله ملًفا تكميليًّ مادية واحدة تقع ف صفحة عىل األكثر، مما ال 

 أو مجهور القراء. 

 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل السادس للدراسة: 

 يف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟ هل توجد جدوى حقيقية إلتاحة البيانات البحثية األولية

 المحور السادس: طبيعة البيانات الببليوجرافية 3/6

يناقش هذا املحور ما يتصل بطبيعة البيانات الببليوجرافية املتوافرة بمحتوى املواد التكميلية عينة الدراسة، إذ  

ة ذات الصلة هبذا املحتوى، وذلك جتنًبا  من شأن هذه البيانات أن تربط بني حمتوى املادة التكميلية وبني املقال

الحتامالت اخللط الوارد بني املواد التكميلية واملقاالت اخلاصة هبا، ألسباب تقنية ربام ختفى عىل املستفيد أو القارئ  

من أية   عندما يقرر حتميل املادة التكميلية إلحدى املقاالت عىل حاسوبه الشخيص، فإذا جاءت هذه املادة غفاًل 

بيانات ببليوجرافية دالة عىل املقالة ذات الصلة، فربام حيدث اختالف أو خلط بني املواد التكميلية مع كثرهتا وبني  

حمتوى املادة التكميلية بعض البيانات  إىل  املقاالت املتعلقة هبا. ومن أجل ذلك، كان من األنسب أن يضيف املؤلف

 قالة أو مسؤولية التأليف عىل أقل تقدير. املفيدة ف هذا السياق؛ مثل عنوان امل
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 ( طبيعة البيانات الببليوجرافية المقدمة بالمواد التكميلية8جدول )

 النسبة % عدد امللفات ماهية البيانات الببليوجرافية

 85.91 744 ال يوجد 1

2 
عنوان املقالة + مسؤولية التأليف واالنتسابات  

 املهنية
75 8.66 

 5.43 47 املقالة فقطعنوان  3

 % 100 866 مج

%( مل تشتمل عىل أية بيانات  85.91ملًفا بنسبة    744(، يظهر أن غالبية املواد التكميلية )8وبمراجعة اجلدول ) 

% اشتملت عىل بعض البيانات الببليوجرافية املتعلقة بعنوان املقالة  8.66مادة تكميلية بنسبة  75ببليوجرافية، وأن 

%سوى عنوان املقالة  5.43مادة تكميلية بنسبة  47التأليف واالنتسابات املهنية للمؤلفني، فيام مل تذكر    وبيان مسؤولية

عدم وجود  إىل  فقط. إن هذا التفاوت ف إثبات أو عدم إثبات هذه البيانات الببليوجرافية عىل نحو ما ذكر إنام يعود 

واد التكميلية املتصلة بمقاالهتم، وأن إثبات هذه البيانات سياسة إرشادية معينة يستند إليها املؤلفون حال إعداد امل

ف الاالت املعدودة عىل هذا النحو إنام هو من صنيع املؤلف نفسه، ف الوقت الذي ال يبدي فيه الكثري من املؤلفني  

البيانات   إتاحة اهتامًما يذكر بتسجيل هذه البيانات التوثيقية. وهذا مما يندرج باجلملة ضمن التحديات املتعلقة ب

 البحثية األولية اعتامًدا عىل املواد التكميلية، كام أشار إليه الباحث آنًفا. 

 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل السابع للدراسة: 

 هل هناك تكامل يف توثيق البيانات البحثية األولية املتاحة يف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؟

 خامتة الدراسة /4

  من خالل املواد التكميلية  البيانات البحثية األولية  اهتامم الدراسة الالية عىل معاجلة ظاهرة إتاحة لقد ارتكز 

، حيث  2018مقاالت الدوريات املرصية املتخصصة ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية خالل سنة    املثبتة لدى عينة 

 أبرز النتائج اآلتية: إىل  خلصت هذه الدراسة

بيانات البحثية األولية اعتامًدا عىل املواد التكميلية من أكثر املامرسات العملية ذيوًعا ف نظام  ال  تعد إتاحة  - 1

مقارنًة باإلتاحة املعتمدة عىل   االتصال العلمي بني نارشي الدوريات العلمية ف قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية 

 املؤلفني أنفسهم.  املستودعات الرقمية أو اإلتاحة من خالل التواصل املبارش مع

مقالًة متخصصة ف قطاعي   622مادًة تكميلية ذات صلة باملحتوى العلمي لـ  866حللت الدراسة  - 2

%(،  68.36العلوم البحتة والتطبيقية، حيث كان النصيب األكرب من املواد التكميلية لصالح العلوم الطبية )بنسبة 

 MSهذه املواد ف أغلبها عىل هيئة ملفات بصيغة الوورد %(. وقد جاءت 16.97ثم  العلوم اهلندسية )بنسبة 

WORD  (، ثم  امللفات بصيغة الـ 36)بنسبة%PDF  (. ومن الناحية الكمية، اتضح أن املساحة  32.2)بنسبة%
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%(، تلتها امللفات الواقعة  45.4كيلوبايت )بنسبة  999-100التخزينية مللفات املواد التكميلية تقع ضمن فئة الـ 

 %(. 32.2كيلوبايت )بنسبة  99- 10فئة الـ  ضمن 

فيام يتعلق بالعبارات الدالة عىل إتاحة البيانات البحثية األولية، اتضح أن أكثر مقاالت العينة )بنسبة   - 3

%( تتيح املواد التكميلية اخلاصة هبا من خالل املوقع الرسمي لنارشي الدوريات، إذ مل ُيرش ضمن حمتوى  60.93

  البيانات"% من املقاالت أن 26.21أية عبارة تدل عىل طبيعة إتاحة هذه البيانات، فيام أكدت  إىل  هذه املقاالت

  متاحة  البيانات" أن%( 2.09 بنسبة) املقاالت من ضئيلة نسبة  أظهرت  كام ،" املؤلف مع التواصل  خالل من متاحة

 . "اإلنرتنت  مواقع  أو الرقمية  املستودعات خالل من

البيانات البحثية األولية املضمنة باملواد التكميلية عينة الدراسة، حيث تراوحت بني   لقد تنوعت فئات  - 4

مخس فئات أساسية هي: اإليضاحيات، والبيانات اإلحصائية، والبيانات املختلطة، والبيانات النصية، والوسائط  

%(، تلتها فئة البيانات  39.6بنسبة املتعددة. وقد تبني أن فئة اإليضاحيات هي الغالبة عىل حمتوى املواد التكميلية )

 %(. 31.6اإلحصائية )بنسبة  

%( واملواد واملناهج )بنسبة  48.73املواد التكميلية عينة الدراسة بقسمي النتائج )بنسبة  ارتبطت - 5

مناسًبا حٍد ما، حيث إن هذين القسمني يعدان مكاًنا إىل  ا و هذا السلوك منطقيًّ %( بدرجة أساسية، ويبد16.63

الستيعاب البيانات البحثية األولية الداعمة، مثل اجلداول واألشكال البيانية أو الوسائط املتعددة التي ترد عادًة ف  

قسم النتائج لتعضد ما انتهى إليه أحد الباحثني ف دراسته من مؤرشات دالة، كام يتسع قسم املواد واملناهج ليعرض  

ها من بيانات  ا أحد الباحثني، مثل االستبانة وقائمة املراجعة وأسئلة املقابلة، وغرياألدوات البحثية التي استند إليه

 ا هبذا القسم حتديًدا. بحثية ترتبط وظيفيًّ 

مربرات منطقية  إىل  %( استندت88.3أظهرت النتائج أن غالبية املواد التكميلية عينة الدراسة )بنسبة  -6

ا هلا من أمهية ف فهم نتائج الدراسات التي ارتبطت هبا واستيعاهبا عىل  إتاحتها أمام الباحثني؛ وذلك مل  تؤكد جدوى

  م الباحث املتخصص أ مد األخرى املرجوة من ورائها سواء بالنسبة للمؤلف نفسه أعن الفوائ نحو أمثل، فضاًل 

 القارئ املبتدئ. 

لدراسة، اتضح أن النسبة الغالبة  فيام يتصل بطبيعة البيانات الببليوجرافية بمحتوى املواد التكميلية عينة ا -7

%( من  8.66%( ال تشتمل عىل أية بيانات ببليوجرافية دالة عىل حمتواها، وأن )بنسبة 85.91من هذه املواد )بنسبة 

 عنوان املقالة ومسؤولية التأليف واالنتسابات املهنية للمقاالت املرتبطة هبا. إىل    هذه املواد تشري ف مقدمتها 

واد التكميلية التي وقف عليها الباحث وحللها هبذه الدراسة بدت وكأهنا مل يتم حتريرها من  إن غالبية امل - 8

  جانب الدوريات العلمية التي قامت بنرشها، بل إهنا عىل األرجح قد نرشت بنفس التنسيقات التي أرسلها املؤلفون 
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غري متوافقة مع السامت العامة للدوريات  الدوريات، إذ ُتعرض البيانات البحثية األولية بطريقة غري منظمة أو إىل 

 التي نرشت هبا. 

إدارة   وبذلك يتضح أن ثمة تضارًبا بني الدوريات العلمية عينة الدراسة من حيث سياسة النرش املتعلقة ب - 9

  حمتوى البيانات البحثية األولية، وأنه ال توجد معايري حمددة حتكم هذا املوقف؛ سواء  من حيث أولوية النرش )ما 

ا )بالكيلوبايت أو  ساحة التخزينية املخصصة هلا كميًّ ينرش من املواد التكميلية وما ال ينرش(، أو من حيث امل

ال، وكيف يمكن االستشهاد هبا وتوثيقها عند الاجة،  أم  امليجابايت(، وما إذا كانت ختضع للتحكيم واملراجعة 

 (. 54عن كيفية الفاظ عليها عىل املدى البعيد)  فضاًل 

بوجه عام، يرى الباحث أن حمتوى املواد التكميلية التي جرى حتليلها هبذه الدراسة يعزز من موثوقية   - 10

املقاالت العلمية، كام يمكن أن يسمح بإعادة تنفيذ نفس األفكار العلمية املطروحة بتلك املقاالت ف سياقات خمتلفة،  

يًرا بالثقة بالنسبة للباحثني الذين يفكرون ف كيفية القيام  حيث يمكن ملحتوى املواد التكميلية أن يكون معينًا جد

باجلانب التطبيقي العميل لدراساهتم املقرتحة ف املستقبل. وبذلك، حتقق الفائدة املرجوة من املامرسات اخلاصة  

 البيانات البحثية األولية اعتامًدا عىل املواد التكميلية.  بإتاحة

 توصيات الدراسة /5

نرش ثقافة إتاحة البيانات البحثية األولية ومشاركتها بني الباحثني ف العامل العريب ف خمتلف  العمل عىل  - 1

جماالت املعرفة اإلنسانية، دون االقتصار فقط عىل قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية؛ وذلك ملا هلذه اإلتاحة من  

لبحثية بني الباحثني ف التخصصات العلمية  إجيابيات تعود بالنفع عىل الباحث العلمي، كام أهنا تقلل الفجوة ا

 املختلفة. 

إثبات السياسات املتصلة  باعي العلوم البحتة والتطبيقية أن تعنى الدوريات العربية املتخصصة ف قط -2

أثناء إرسال املقاالت املقدمة للنرش  ف  بتحرير املواد التكميلية وتشجيع املؤلفني عىل إرفاق هذه املواد بآلية معينة 

 ، أو من خالل موقع النارش نفسه.اإلنرتنت متهيًدا إلتاحتها عرب موقع الدوريات العلمية عىل 

جيب أن تضع الدوريات العلمية أو نارشو هذه الدوريات سياسة حمكمة حتدد ف ضوئها سامت امللفات   - 3

  امللفات،  أحجام هذه يث:أثناء تقديم مسودات املقاالت العلمية للنرش، من حف التكميلية التي تسمح بقبوهلا 

وطريقة عرض البيانات البحثية األولية بامللف، وما إذا كانت تسمح بدمج مجيع فئات   وأنواعها، وطبيعة املحتوى، 

البيانات البحثية    ال، بحيث يلتزم املؤلف بتلك اإلرشادات والتعليامت إذا ما قرر إتاحةأم    البيانات مًعا ف ملف واحد

 أمام زمالئه من الباحثني منذ البداية.  خطوطة بحثهاملتعلقة بم األولية
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رضورة العمل عىل إجياد آلية مناسبة لتنظيم إتاحة البيانات البحثية األولية، نظًرا ألمهيتها بالنسبة   - 4

للباحثني، سيام ما يتعلق بتكشيف هذه البيانات ضمن قواعد البيانات العاملية، وذلك حتى يتمكن الباحث العلمي  

إتاحة البيانات البحثية  إىل  جيد ضمن خيارات البحث املتقدم، عىل سبيل املثال، أحد اخليارات التي تشري من أن 

كأن يأيت هذا اخليار هبذه الصفة   املرتبطة بأحد املوضوعات التي يبحث عنها ضمن تلك القواعد، األولية

[Supplementary Materialsبحيث يمكن أن يتم اسرتجاع البيانات الب ،] حثية األولية عىل هيئة ملفاتPDF  ،

 ويسهل عليه حتميلها مبارشًة مع النص الكامل للمقالة املسرتجعة. ، تتاح أمام الباحث

ربام يكون من األفضل أن خيصص املؤلف أكثر من ملف تكمييل واحد بحسب طبيعة البيانات املتعلقة   - 5

بدو األمر مرهًقا بالنسبة للقارئ حني يتصفح امللف التكمييل  بدراسته، وال خيلط بني أنواع البيانات املختلفة كي ال ي

 عندما تدعوه الاجة. 

  املواد ’من املستحسن أن تتوافر مداخل اسرتجاعية بقواعد البيانات العاملية، توفر خاصية البحث ضمن  - 6

  صلة   ذات   بحثية  تبيانا   من  يشاء  ما   العلمي  الباحث  يسرتجع  بحيث  املتقدم،  البحث   متغريات   كأحد  ‘SMالتكميلية 

 الاجة.  عند املوضوعية  باهتامماته

من األفضل أن تشتمل ملفات املواد التكميلية عىل أهم البيانات الببليوجرافية التي تربط بني حمتوى هذه    - 7

بحيث  امللفات واملقاالت التي تعود إليها؛ مثل عنوان املقالة، واسم املؤلف، وبيانات املجلد والعدد عىل األقل، 

 بكل سهولة.  املقالة املقصودة من جانب القراءإىل  يسهل الرجوع 

 دراسات مستقبلية مقرتحة: - 8

إعداد دراسة ميدانية حول انطباعات الباحثني العرب بشأن البيانات البحثية األولية ف قطاع العلوم   -

 البيئة اإللكرتونية. االجتامعية واإلنسانيات وما يتصل بإتاحتها ومشاركتها فيام بينهم ف 

البيانات البحثية   إعداد دراسة حتليلية مقارنة حول سياسات نارشي الدوريات العلمية نحو إتاحة -

 األولية ف جماالت ختصصية معينة للوقوف عىل أفضل املامرسات املتبعة ف هذا املنحى. 

نشورة باملقاالت العلمية ف  إعداد دراسة ميدانية حول إفادة الباحثني العرب من املواد التكميلية امل -

  قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية أو ف قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانيات. 
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 مالحق الدراسة

 الدوريات العلمية عينة الدراسة (1ملحق )
 التخصص الدورية 

1 Advances in Civil Engineering العلوم اهلندسية 

2 Advances in Condensed Matter Physics علوم الفيزياء 

3 Advances in Materials Science and Engineering العلوم اهلندسية 

4 Advances in Meteorology علوم الفلك 

5 African Journal of Urology العلوم الطبية 

6 Ain Shams Engineering Journal العلوم اهلندسية 

7 Complexity العلوم اهلندسية 

8 Computational Intelligence and Neuroscience علوم الاسب اآليل 

9 Gastroenterology Research and Practice العلوم الطبية 

10 International Journal of Analytical Chemistry علوم الكيمياء 

11 International Journal of Endocrinology العلوم الطبية 

12 International Journal of Hypertension العلوم الطبية 

13 International Journal of Polymer Science العلوم اهلندسية 

14 Journal of Advanced Research العلوم اهلندسية 

15 Journal of Advanced Transportation العلوم اهلندسية 

16 Journal of Analytical Methods in Chemistry علوم الكيمياء 

17 Journal of Chemistry علوم الكيمياء 

18 Journal of Diabetes Research العلوم الطبية 

19 Journal of Environmental and Public Health العلوم الطبية 

20 Journal of Immunology Research العلوم الطبية 

21 Journal of Nanomaterials العلوم اهلندسية 

22 Journal of Nanotechnology العلوم اهلندسية 

23 Journal of Nutrition and Metabolism العلوم الطبية 

24 Journal of Obesity العلوم الطبية 

25 Journal of Sensors الفيزياء 

26 Journal of Spectroscopy علوم الفيزياء 

27 Journal of Tropical Medicine العلوم الطبية 

28 Mediators of Inflammation العلوم الطبية 

29 Neural Plasticity العلوم الطبية 

30 Oxidative Medicine and Cellular Longevity العلوم الطبية 

31 Parkinson's Disease العلوم الطبية 

 ●●● 
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IN SCIENCE AND TECHNOLOGY: 

 AN ANALYTICAL STUDY OF EGYPTIAN JOURNALS INDEXED  

IN ISI WEB OF SCIENCE 

Dr. MAHMOUD SHERIEF ZAKARIA 

Abstract 

This study aims to discuss the phenomenon of ‘Primary Data Availability’ that cannot 
be included in the main text of the journal articles, such as questionnaires, check lists, 
tables, images, texts, and figures related to the content of published articlesand according 
to the publication policy of some scholarly journals which do not allow to add these 
volumes of data in the published articles. Although, primary data are the basis of scientific 
research and its very important resources for scholars, researchers and reviewers in any 
major of human knowledge. The study analyzed primary data in Science and Technology 
depending on a selected sample of Egyptian journals published their articles in 2018 (n= 
31 journals; and 622 articles with supplementary materials= 866 files). The results 
revealed that the primary data included in the analyzed supplementary files are divided 
into major five categories as following: Illustrations (39.6%); Statistical Data (31.6%); 
Mixed Data (19.2%); Text Data (5.1%); and Multimedia (4.5%). The file extensions for all 
the supplementary materials are in different formats, especially in MS WORDs (36%) and 
PDFs (32.2%). Most supplementary materials provided in Science and Technology articles 
are related to Results (48.73%), Materials and Methods (16.63%), and Discussions (3.58%) 
Respectively.The study recommends publishers to stablish a clear policy related to 
thepublication of supplementary materials in the Arabic journals, and to encourage 
researchers in order to share theprimary data of their research projects in the future. 

Keywords: Primary Research Data. Data Availability. Supplementary Materials. 
Scholarly Journals. Science and Technology.  

 

 

 

 
  


