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 مشاكل النشر العممي والتحكيم في المجالت العراقية
 د. رشيد حميد مزيد    م. مرزة حمزة حسن       جنان صادق عبد الرزاق    أ.م.د. 

 المعهد التقني / ناصرية   جامعة بابل        الجامعة المستنصرية/ كمية اآلداب     
 الفصل األول

 المقدمة - 1 – 1 
التطورات الحاصمة  في تتبعويساعد  والعموم أيضا التقييم لممؤسسات واألشخاص مظيرا من مظاىر يعد النشر العممي

 تكنولوجيا المعمومات وخاصة بعد أن أظيرت لقد تعددت مجاالت النشر .إلى األمام وىو الذي يدفع بالعمم في العموم
 جاء نتيجة في أشكال ووسائل النشر اذ إن التطور .وتقنيات الطباعة والنشر ووسائل االتصال في تطور الحواسيب المتمثمة

يبرز دور الجامعات ومراكز البحوث  ومن ىنا .الذي توليو المؤسسات العممية المسؤولة عن ىذا الجانب داالىتمام المتزاي
 وفي ىذا المجال جاء ىذا البحث .ىي تربوية وبحثية في آن واحد الن أىدافيا أصال في أنتاج ونشر المعمومات العراقية
الرسمية المرتبطة بوزارة التعميم العالي والبحث  لجامعات العراقيةلواقع عممية النشر العممي في ا والتقويم التحميل ليتناول

لمكشف عن مواطن الضعف وتحديد المشكالت  الرئيسية ةجرائيالجوانب اإل عمى من خالل التعريف .العممي العراقية
في عممية النشر العممي في باالرتقاء  التي يمكن أن تساىم ولوضع المقترحات، والعقبات التي تواجو الباحثون العراقيون

 . داخل العراق وخارجو
 مشكمة البحث 1 – 2

 -ة:اآلتيعمى التساؤالت البحثية  إلى اإلجابة يسعى ىذا البحث
 ؟ ما ىو واقع النشر العممي العراقي -1
 في النشر العممي في الجامعات والمعاىد العراقية ؟ ماىية العوامل المؤثرة -2
 دة فاعمية النشر العممي العراقي ؟ما ىو دور شبكة االنترنت في زيا -3
 ماىية المشاكل التي تعبق عممية النشر العممي العراقي ؟ -4
 ماىية أىم المجالت العراقية والعربية التي ساىمت في نشر النتاج الفكري العراقي لمباحثين العراقيين؟ -5

 أهمية البحث - 1 – 3
والوقوف الفعمي ألىم المشكالت التي تعيق عممية  العراقيفي التعريف بواقع النشر العممي  تكمن أىمية البحث الحالي

فضال ، لمساعدة الباحثين العراقيين في التغمب عمى مشاكل النشر داخل القطر النشر في المجالت العممية العراقية والعربية
وخاصة في العموم  عن ذلك توجيو أنظار ىيئات التحرير لممجالت العراقية لألخذ بأىمية وسرعة بث المعمومات لمباحثين

 سريعة التطور 
  -:اآلتييسعى البحث إلى تحقيق أهداف البحث  - 1 – 4

 رصد ألىم المجالت العممية العراقية المحكمة المستخدمة في عممية النشر العممي لمباحثين العراقيين -1
 عمى المعايير المعتمدة لمنشر في المجالت العراقية والعربية  عتمادبيان مدى اال -2
 دراسة واقع النشر العممي العراقي -3
 التعرف عمى أىم الدوافع الرئيسية لمنشر في المجالت العراقية  -4
 التعرف عمى المشكالت التي تعيق عممية النشر العممي العراقي -5
 االنترنت كمصدر من مصادر نشر البحوث العممية العراقية استخدامبيان مدى  -6
 ت العراقية والعربيةبيان نسبة التباين لمنشر في المجال -7
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 المنهج المستخدم  1- 5
 البحث المنيج المسحي لمباحثين العراقيين استخدملقد  

 أداة جمع البيانات  6-1
 االستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات الخاصة بالنشر في المجالت العراقية والعربية ولقد تضمن استخدملقد  

% وىي قابمة 93ة بمغت استجاباستمارة فقط وبذلك مثمت نسبة  84استمارة استرجع منيا  90 ( سؤال وقد تم توزيع12)
 .لمتحميل
 الثاني الفصل
 مفهوم البحث العممي -2 -1

وتعد الجامعات ومؤسسات الدولة مسؤولة عن ىذا  .يعد البحث العممي احد الجوانب األساسية في تطور المجتمعات
مفيوم البحث  (1) (كايد) في ىذا االتجاه ومن ىنا فقد عرف مراكز البحث العممي الدور الرائدو  وتؤخذ الجامعات، الجانب

العممي بأنو حصيمة مجيود منظم اليدف منو اإلجابة عمى مجموعة من التساؤالت عن موضوع ما متبعا بذلك طرق مبنية 
النظريات  استخدامنسقة والشاممة عن طريق بأنو التقصي والدراسة الم (2) (عامر قنديمجي) كما وعرفو، عمى القواعد

فقد عرف البحث العممي في مجال عمم المعمومات  (3) أما محمد فتحي عبد اليادي، والتجارب لمعرفة حقائق وقوانين جديدة
أدوات  استخداما عمى مناىج البحث العممي المعتمدة وباعتمادوالمكتبات بأنو التعرف عمى المشكمة من خالل الدراسة 

 .وأساليب تقود إلى نتائج يمكن الوثوق بيا
 مقومات البحث العممي  – 2 -2

نظرا ألىمية ودور البحث العممي في حياة وتطور وحضارة المجتمعات البد من االطالع عمى مقوماتو والعوامل 
 ومن ابرز ىذه المقومات ىو .المساعدة في نموه

ي تعني جممة التوجييات العامة والتدابير التي يستعين بيا بمد من اجل تحقيق التقدم توفر السياسة العممية والت: أوال 
وبما إن العمم وضع ( 4) العممي المنشود الذي يجب إن ينسجم مع الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 المجتمع رفة متطمباتىو مع لخدمة المجتمع وان كال منيما يؤثر عمى األخر فان إحدى الميام الرئيسية لمعمم
 وتحديدىا 

كما إن توفر مؤسسات البحث العممي ىي من المقومات األساسية الن البحث العممي ال يمكن إن ينمو ويتطور : ثانيا
إن لم تتوفر لو مؤسسات تقوم عمى تنفيذ ىذه األبحاث وتأخذ ىذه المؤسسات أشكاال متعددة من أبرزىا الجامعات 

الحكومية وىي أما تكون  ليا ومن ثم مراكز البحوث ث العممي احد أىم الوظائف الرئيسيةحيث يمثل البح والمعاىد
عامة أو متخصصة في حقل محدد وىناك مؤسسات أخرى ذات الطابع التجاري تسمى المؤسسات البحثية 

تابعة لمصناعة  وىناك مراكز بحوث .التي تتعاقد مع الجيات المستفيدة لمقيام باألبحاث لقاء أجور معينة التجارية
في الجامعات غالبا ما تتفرد بإعداد النتاج  أما في العراق فان األقسام العممية، في الكثير من المؤسسات الصناعية

 .(5)الفكري
والمساعدين حيث يعد العنصر  أما العنصر األساسي الثالث والذي يعد الركن األساسي الميم ىو توفر الباحثين ثالثا:

 ، وأىميا وأول مقوماتو صر البحث العمميالبشري ىو أول عنا
في البحث العممي وىو وجود تقاليد  األساسية حيث يعد من المتطمبات العممي المناسب كما إن توفر المناخ -:رابعا

والمنتمين إلى مؤسساتو والتي تتمثل بالعمماء األقدمين الذين يتولون  لدى القائمين بو العمل العممي التي تأصمت
غنى  كما وان التمويل وتوفير األدوات واألجيزة يعد من المقومات األساسية التي ال -:خامسا (6)مميالبحث الع

 والتقدم العممي لتاريخ العمم إن فترات ازدىار العمم تتزامن مع النشاط االقتصادي حيث يجد المتتبع عنيا
ودعميا  ويعد تمويل البحوث ورعايتيا، ماعيوالتكنولوجي لمبمد وىذا يؤكد االرتباط القوي بين العمم والواقع االجت
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ما ينفق عمى مجال البحث العممي  من األمور األساسية لتقدم البحث ومما يؤشر سمبا عمى الوطن العربي ىو قمة
الذي اثر سمبا بدوره عمى مستوى التقدم العممي واالقتصادي لمعرب أما في العراق فإننا ال نجد مؤسسة خاصة 

السياسية  في مجال المعمومات والمكتبات وال في أي مجال أخر وتعد الظروف العممية ترعى وتمول البحوث
 .(7)الرئيسة في ذلك سبابواألزمات التي يمر بيا العراق ىي احد األ

 النشر العممي ماهيته-2 – 3
مرسل إلى يعد النشر بمفيومو الواسع ىو عممية توصيل النتاج الفكري من منتجو إلى المستفيد منو أي من ال  

االتصال العممي ويعود تاريخ النشر العممي إلى بدايات التجمعات السكانية ومرت ىذه العممية  لنظرياتالمستقبل وفقا 
حيث استطاع اإلنسان  وىو األسموب الشفاىي بمفيوم بسيط بمراحل كما ىو الحال في نظام االتصال حيث كانت البداية

 واستمرت ىذه الحال إلى أن بدأت العصور التاريخية العقمية مت وازدادت المياراتفن وتجاربو مع اآلخرين بتبادل خبراتو
ثم انتشرت  ق.م 3200بعد اختراع الكتابة في وادي الرافدين سنة  من خالل الرقم الطينية ونشرىا حيث بدا توثيق األفكار

أصبح ذلك وسيمة من وسائل النشر  حيث والقصور عمى الجمود وواجيات المعابد بعد ذلك المسالت واألختام والنقوش
يواصل تطوره إلى المستوى الحضاري الذي وصل إليو اإلنسان  فتحت أمام اإلنسان الطريق لكي وبعد ابتكار الكتابة العممي

ىائمة في نشر  وقد أحدثت الطباعة ثورة في ألمانيا 1456سنة  اليوم واستمرت الحال عمى ىذا المنوال إلى اختراع الطباعة
 ومن ىنا كانت الكممة المطبوعة وما زالت مفتاح إنتاج المعرفة .تجسدت في سرعة وعدد وأنواع المواد المطبوعة رفةالمع

بين  لذا فان نشر حقائقو ا في التقدم في عالمنا المعاصرتأثير ولما كان العمم أكثر العوامل  .وتطور العموم والتقنية وانتشارىا
إلى  وكان ىذا من العوامل التي دفعت، التي يفرضيا العمم من المسؤوليات الكبيرة وى أفرادا ومؤسسات األوساط العممية

 من أكثر تمك المؤسسات اىتماما ألنيا في مقدمة المؤسسات فييا وتأتي الجامعات والمراكز البحثية االىتمام بالنشر العممي
 (8) .معيةمن متطمبات الخدمة الجا والنشر الذي يعد متطمبا أساسيا بالبحث العممي

 معوقات البحث العممي -2 – 4
 العديد من المعوقات وخاصة في العراق حيث تتمثل أول ىذه المعوقات  العممييواجو البحث 

بغياب الرؤية الواضحة لدور البحث العممي مما جعمو يسير باتجاىات غير معمومة وغير المخطط ليا ومن  -1
 ، دون النظر لمحاجة الفعمية لممجتمع

 ، إن قمة األموال المخصصة لمبحث العممي ساىم كثيرا في الضعف الواضح في عممية البحث كما -2
 ، وغياب التنسيق والتكامل بين الجيات ذات العالقة بالبحث والتطوير العممي -3
وقمة عدد الباحثين والعمماء بسبب اليجرة إلى الخارج كما وان ظروف العمل الغير مناسبة ساىمت في  -4

 وقد ساىمت مشكالت النشر كثيرا في ، لحالي لمبحث العمميالوضع ا
الضعف الواضح لمستوى البحث العممي في العراق من حيث قمة عدد المجالت العممية المحكمة والشروط  -5

 التي تتطمبيا عممية النشر
 .(9)والفترات الزمنية الطويمة نسبيا بين تقديم البحث وبين نشره في المجمة -6

 النشر العممي أهمية  2- 5
 (10)-: اآلتيأىمية النشر العممي ب إجمالنستطيع 

لدى األفراد والمؤسسات من خالل االطالع عمى  وأساليب العمل في تطوير طرق يساىم النشر العممي -1
 المعرفة البشرية 

  والتقصي يساعد النشر العممي في مجال تنشيط حركة البحث  -2
المنشورة في  الل الوقوف عمى عدد اإلشارات الببميوغرافيةيسيم في معرفة رصانة البحث العممي من خ -3

  والدراسات األخرى البحوث
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 يعد النشر العممي من أساسيات ضمان لحقوق التأليف -4
 والمعنوية  وسائل تحقيق المنافع المادية يعد النشر العممي أحدى -5
 لبحوثايساعد النشر العممي عمى أمكانية التغمب عمى التكرار الحاصل في توجيات   -6
 يساعد النشر العممي عمى معرفة الباحثين المتمرسين والمبتدئين  -7

 الدوريات العممية -2 - 6
 عمى مقاالت أعداد الدورية الواحدة ويحتوي كل عدد من من المصادر الميمة لممعمومات تعد الدوريات العممية 

من قنوات  بأقالم متعددة حيث تعد الدوريات وكتبت من مصادر متنوعة تاستخدموعديدة  متنوعة واتجاىات موضوعية
وتعد  وجودة التغطية بالتركيز تتسم كما وان المقاالت والبحوث المنشورة في الدوريات العممية النشر العممي الرسمي

 (11) .ااستخدام من أكثر وسائل االتصال العممي الدوريات
التي تكفل لالتصال  في نشر الدورية العممية الوحدة األساسية فيو حيث يعد المقال العممي أمرا حيوي لموسط العممي

ثم مرحمة  بمرحمة التحكيم أصول المقاالت بمعنى مرور وىي أكثر القنوات رسمية بين العمماء والمنظم المشاع الرسمي
يمكن حيث يسمح ليا بعد ذلك بالمرور إلى الجانب الرسمي و ، حتى الوصول إلى أقصى درجات اإلجادة المراجعة

أو  كما ويمكن توفر ىذه الدوريات في المكتبات في الدوريات التقدم بطمب النشر ألي فرد ويمكن، االستشياد بيا صراحة
ال يمكن االعتراف  وفي النشاط العممي .من خالل االشتراك وىذه العممية غير مقتصرة عمى فئة أو جماعة أو فرد دون غيره

لكي  وبعبارة أخرى في األوساط العممية النقاب عن بحثو ىو أول من يكشف ا كانأصالة الباحث إال إذ بأسبقية رسميا
 السبق في نشر ىذا اإلسيام انو قد أحرز فان عميو إن يثبت وثائقيا عممي باعتباره صاحب إسيام يحض الباحث باالعتراف

 فاالتصال العممي، ممموسا لسنين واقعاعمى مر ا لتأكيد األسبقية أساسي كمصدر مقاالت الدوريات استخداموقد أصبح 
عمى وسيمة  عمى إضفاء الطابع الرسمي كنتيجة لالتفاق( مفتوحا) في العموم أصبح نظام االتصال ومن ىنا، نشاط تفاعمي

 في ما يتوخى الباحثون حيث عادة الدورية المناسبة اختياروفي عممية  التي تخضع لمتحكيم وىي الدورية العممية، عامة
المرموقة التي  شيوعا ىي المكانة العممية التي تتولى نشر أعماليم لتحقيق أىداف من أبرزىا المجمة() الدورية ىماختيار 

ر لو دور كبير في عممية وكما وان سرعة النش، لمتخصص العممي الدقيق لمباحث ومدى مالئمة المجمة، تتمتع بيا المجمة
من  ىناك في كل مجال  ويبدو أن نشره في المجمة بين تقديم أصل المقال وتاريخ ة المحصورةونقصد ىنا الفتر ، ختياراال

من العوامل  بعامل أخر الترتيب وعادة ما يرتبط ذلك متصمة في ىذا المجال لكل دورية وفقا لممكانة المجاالت ترتيبا طبقيا
ممن ليم  أىم قطاع جيده إلى إليصال ا ما يسعى المؤلفإذ غالب جميور الدورية أال وىو الدورية اختيارالتي تحكم 
 .(12)عممية في تخصصو إسيامات

  
 الفصل الثالث

 تحميل البيانات وتفسيرها 
عدادىا بالصيغة النيائية الوارد في ممحق رقم تم تثبيت االستبيان  عمى لجنة من الخبراء وبعد إن تم عرضيا (1) وا 

االستبيان. نعرض في ما يأتي تحميل االستبيان الخاص  التي تضمنيا سئمة والفقراتحول األ ومالحظاتيم بآرائيم األخذو 
( سؤال وفيما يأتي 12) والتي بمغت من خالل األسئمة التي تضمنيا االستبيان بالبحث لموصول إلى خالصة لرأي الباحثين

 تحميل لإلجابات. 
 حول إرسال البحوث إلى المجالت  و كان السؤال األول
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 ( يبين مدى االلتزام بإرسال البحوث إلى مجالت عراقية وعربية محكمة1) رقم جول
 النسبة كال النسبة نعم السؤال األول

 %7.143 6 %92.857 78 ىل ترسل بحوثك العممية إلى مجالت عراقية محكمة عراقية وعربية
وكانت  مجالت عراقية وعربية محكمةأنيم يرسمون بحوثيم إلى  ااكدو باحث  78يتبين من خالل ىذا الجدول إن 

% بينما كان اثنان فقط من بين أفراد العينة قالوا أنيم ليس بالضرورة أن تكون المجمة محكمة وبمغت  92.857نسبتيم 
 %7.143نسبتيم 

 ثانيالتي يستخدميا الباحثون من أفراد العينة كان السؤال ال ومن اجل االطالع عمى أسماء المجالت العممية العراقية
 - :اآلتيالذي مثمو الجدول 

 التي اعتمدت في نشر البحوث ( يبين عناوين المجالت العراقية2) جدول رقم
 السبة التكرار عنوان المجمة
 %33.333 51 مجمة التقني 

 %9.803 15 مجمة جامعة ذي قار
 %5.882 9 مجمة جامعة البصرة 
 %11.764 18 مجمة جامعة القادسية 

 %1.960 3 مجمة التراث
 %1.960 3 مجمة عموم ذي قار
 %1.960 3 مجمة طب القادسية

 %1.960 3 مجمة عموم المستنصرية
 %3.921 6 مجمة كمية التربية/ المستنصرية

 %1.960 3 مجمة اإلدارة واالقتصاد/ المستنصرية
 %1.960 3 مجمة اإلدارة واالقتصاد/ البصرة

 %1.960 3 مجمة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد
 %3.921 6 مجمة جامعة واسط
 %5.882 9 مجمة جامعة بابل

 %1.960 3 مجمة آداب مستنصرية
 %1.960 3 مجمة جامعة بغداد

 %3.921 6 مجمة كمية التربية األساسية/ المستنصرية
 %1.960 3 مجمة جامعة الموصل

 %1.960 3 مجمة كمية التربية/ بغداد
الذي يمثل عناوين المجالت العممية التي اعتمدت لنشر البحوث من قبل  (2) ل رقميتبين من خالل معطيات الجدو 

ووفقا لتكرار النشر في ىذه المجمة ، حيث نجد تصدر مجمة البحوث التقنية عناوين المجالت األخرى الباحثين عينة الدراسة
% من ثم 11.764( تكرارات بنسبة 18) ب مجمة جامعة القادسية تأتي بعدىا %33.333( تكرارا بنسبة بمغت 51) البالغ

من خالل ىذه النتائج يتبين إن معظم الباحثين يفضمون النشر  %9.803( تكرارات وبنسبة 15) مجمة جامعة ذي قار ب
 اليندسية( واألقسام الطبية) ألنيا تتالءم مع متطمباتيم حيث تشمل ىذه المجمة األقسام اإلدارية والعممية في ىذه المجمة

ويبدو أن ىذه الميزة ىي التي جعمت من ىذه المجمة تحتل  ا من مختمف االختصاصاتمادةاعتية مما توفر إمكانية والزراع
  :اآلتيولقياس نسبة التباين نبين  .مركز الصدارة من بين المجالت األخرى
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 مربع القيم   القيم  اسم المجمة
      X    2X          

1     51    2601 
2     15    225 
3     9    81 
4     18    324 
5     3    9 
6     3    9 
7     3    9 
8     3    9 
9     6    36 

10     3    9  
11     3    9  
12     3    9  
13     6    36 
14     9    81  
15     3    9  
16     3    9  
17     6    36  
18     3    9  
19     3    9   

----------------------------------- 
     153 E   3519 E 

N.EX
2
-E (X)

2         
S2=  --------------        

N (N-1)      
2 (40)2 - (3519( )19) 
 ------------------------------ S2 = 

           (1-19 (19 
           1600 - 66861 
           ---------------------------  =S2 

               342 
              65261 
            --------------------- = S2 

               342 
        S2= 191*5    =975    
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يتبين لنا من خالل نشر البحوث في المجالت العراقية بوجود تباين واضح بان الباحثين المختصين في مجال محدد 
وذلك  .جو غالبا إلى نشر بحوثو في مجالت أخرى بعيدة عن االختصاص واالتجاه الموضوعي لمبحثيت اإلداري() مثل

 بسبب قمة أعداد المجالت المتخصصة داخل القطر في االختصاص الواحد
بالمجالت المعتمدة من قبل الباحثون عينة الدراسة نجد  أما بخصوص السؤال الثالث الذي يتناول المعايير الخاصة 
  -:اآلتي

 النظر لممعايير الخاصة بالمجمة المعتمدة أراء الباحثون بخصوص الذي يمثل (3) جدول رقم
 النسبة كال النسبة نعم السؤال الثالث

 %7.143 6 %92.857 78 ىل تأخذ بنظر االعتبار المعايير الخاصة بالمجمة التي ترسل بحوثك إلييا باستمرار
% من الباحثين عينة الدراسة تأخذ بنظر االعتبار المعايير 92.857إن نسبة من خالل بيانات الجدول أعاله نستنتج 

بينما كانت نسبة ممن ال ينظرون إلى ىذه المعايير بجدية ىي نسبة قميمة  الخاصة بكل مجمة قبل اإلقدام عمى النشر فييا
حيان في عممية النشر ويمكن ا سمبيا في بعض األتأثير % ومن ىنا نجد إن معرفة تمك المعايير سيكون ليا 7.143بمغت

المجمة لمنشر. أما بخصوص السؤال الرابع الذي يتناول عممية تعديل  اختيارإعدادىا من المشاكل التي تواجو الباحثون في 
  -:اآلتيالبحوث قبل النشر والمتمثمة في الجدول 
 التي تدعو المحكم إلعادة البحث سباب( الذي يبين األ4) جدول رقم

 النسبة التكرار من إجراء التعديل السبب
 %7.142 9 شمول جوانب الموضوع المراد بحثو

 %9.523 12 سالمة ترتيب المادة الموضوعية في البحث
 %14.285 18 كمال توثيقيا وصحة إسنادىا 

 %11.904 15 توافق األىداف مع النتائج المقدمة في البحث
 %9.523 12        بروز شخصية الباحث فييا                 

 %14.285 18 توفر عناصر اإلبداع فييا-
 %4.761 6 تحقيق الفائدة من نشرىا

 %7.142 9 توظيف المنيج العممي الصحيح في البحث          
 %11.904 15 ال يوجد الجانب التطبيقي لمبحث

 %9.523 12 أخرى 
التي تؤدي إلى إعادة البحث من قبل المحكمين إلى إن من بين أكثر المبررات  (4) خالل الجدول رقم يتبن من

وعدم ، وضعف في عممية توفر عناصر اإلبداع في البحث، ىو ضعف في عممية توثيق عممية اإلسناد وصحتيا مؤلفييا
بينما كان عدم تحقيق البحث ألىدافو  .وجود الجانب التطبيقي الذي يعد الجزء الميم من أجزاء ومكونات البحث األساسية

لمتعديالت المطموبة من الباحث بعد أعادت  ولمعرفة نسب التقبل .التي تدعو إلى إعادة البحث لمؤلو سبابو اقل األى
 -:اآلتيالبحث من قبل المحكمين يبينو الجدول 

 ( يبين النسب المقبولة لمتعديالت5) جدول رقم
 النسبة % التكرار نسبة التعديل السؤال الخامس

 
 تعديالت المطموبة في البحثما ىو نسبة تقبمك لم

 

15% 6 7.142% 
25% 15 17.857% 
50% 48 57.142% 
80% 15 17.857% 

إن أعمى نسبة  ونسب تقبل الباحثين ليذه النسب حيث نجد ( الذي يبين نسب التغيير5) من خالل معطيات الجدول  
( تكرار بنسبة بمغت 48) زائيا والبالغة% وىذا واصح من خالل عدد التكرارات إ50تعديل يمكن قبوليا ىي نسبة 
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% وىي نسبة قميمة حيث بمغت نسبتيم 15( فقط ممن ال يتقبمون أن تزيد نسبة التعديل عن 6) بينما كان 57.142%
أما بخصوص  .%50% ومن خالل ىذه النتائج يمكن القول بان نسبة التعديل المقبولة يجب إن ال تزيد عن 7.142

  اآلتيشر في المجالت العراقية فكان السؤال السادس والذي يبينو الجدول المعايير القياسية لمن
 عمى المعايير القياسية لممجالت العراقية عتماد( يبين نسب اال6) جدول رقم

 النسبة كال النسبة نعم السؤال السادس
 %10.715 9 %89.285 75 ىل تعتمد غالبا عمى المعايير القياسية لمنشر في المجالت العراقية

ا عمى المعايير الخاصة بالمجالت مادةاعتيتبين من خالل الجدول أعاله إن نسبة الكبيرة من العينة أكدت عمى 
وىي نسبة كبيرة  .%89.285 وبنسبة بمغت 84باحثا من بين  75وكان عددىم  العراقية من اجل إرسال بحوثيم إلييا

 بالمقارنة مع الذين أجابوا بكال.
 ذلك  اآلتيحيث يبين الجدول  التي تدعو الباحثين لمنشر سباباأل وص السؤال السابع الذي يتناولأما بخص

 ( الذي يبين أساب النشر7) جدول رقم
 النسبة التكرار سباباأل  السؤال السابع

 
 

 سبابىل تقدم بحوثك لمنشر أل
 

 %17.647 18 اىتمامك البحثي
 %73.529 75 لترقية العممية
 %8.824 9 القسم تكميف من

 - -  إجراء بحوث تطويرية
 - - إجراء بحوث تكميمي

وكان في مقدمة  فقط أسباببين ثالثة  لمنشر توزعت التي تدعو الباحثين سبابيتبين من خالل الجدول أعاله إن األ  
ن درجة إلى درجة أعمى وكانت م وأكثرىا دافعية ىو لمترقية العممية التي تتطمب نشر بحوث تتطمبيا كل ترقية سبابىذه األ

 %17.647( تكرارات وبنسبة بمغت 18)%. يأتي بعده االىتمامات البحثية لمباحثين بـ73.529 ( تكرار بنسبة بمغت75) بـ
ومن العجب لم يحصل السببين  %.8.824وبنسبة بمغت  ( تكرارات من نصيب تكميف األقسام9) وأخيرا كان ىناك 

ث التطويرية والبحوث التكميمية عمى أي تكرار وىي ظاىرة تتطمب الوقوف حوليا من قبل أعمى األخريين وىما إجراء البحو 
التي لم  .المستويات في الدولة الن ذلك سيجعل المسيرة العممية التي ال يمكن أن تصل إلى أي مستوى بدون ىذين الدافعين

 .تحصل عمى عناية الباحثين
ت العممية أم المؤتمرات فقد جاء السؤال الثامن والمبين وفق الجدول أما بخصوص تفضيل النشر من خالل المجال

 -:اآلتي
 ( يبين عممية النشر من خالل المجالت العممية أم المؤتمرات8) جدول رقم

 كالىما المؤتمرات العممية المجالت العممية السؤال الثامن
ىل تفضل غالبا نشر بحوثك في 
 المجالت العممية أم تقديميا من خالل

 المؤتمرات العممية أم كالىما معا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
51 
 

60.714% 21 25% 12 14.286% 

معظم الباحثين يفضمون النشر في المجالت العممية حيث بمغت نسبة من  ( أن8) يتبين من خالل الجدول رقم
 ما ورد في الجدول رقم ؤتمرات ويعتقد أن سبب ذلك يعود إلى% وىي نسبة كبيرة بالمقارنة مع الم60.714يفضمون ذلك 

( الن نسبة كبيرة ممن ينشر ون البحوث ىي ألغراض الترقية العممية مما ينعكس ىنا عمى تفضيل الباحثين المجالت 7)
لبحوث المشورة الن يتطمب لمترقية أن تكون نسبة عدد البحوث المقدمة لمترقية منشورة في مجالت عممية ونسبة قميمو من ا
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من خالل  ومن ىنا جاءت ىذه النتائج بالنسبة لممؤتمرات العممية حيث كانت نسبة من يفضل النشر في المؤتمرات
  .%25بالمقارنة مع النشر في المجالت حيث بمغت نسبتيا  المؤتمرات قميمة

والمبين في  فكان السؤال التاسعأما بخصوص المشكالت التي تواجو الباحثون في عممية النشر في المجالت العراقية 
 -:اآلتيالجدول 

 ( يبين أىم المشاكل التي تواجو الباحثين في النشر من خالل المجالت العراقية9) الجدول رقم
 النسبة  التكرار المشكالت السؤال التاسع

 
 

ما ىي أىم المشكالت التي 
تواجييا في نشر بحوثك في 
المجالت العراقية ىل تتعمق 

 في:

 %6.060 12 ن تكون ىنالك أولوية لمنشر في المجالت المحكمةيجب أ
 %6.060 12 عمى المجالت العممية التنسيق فيما بينيا لمنع تكرار نشر البحوث ورفضو

 %7.575 15 ألخذ بنظر االعتبار التخصص الموضوعي لممحكمين في المجالت
 %7.575 15  األخذ بنظر االعتبار عدد المحكمين لمبحث الواحد        

 %15.151 30 الفترة الزمنية التي ترسل من قبل المحكمين 
 %18.181 36 الفترة الزمنية التي ترسل إلجراء التعديالت المطموبة 
 %13.636 27 قمة أعداد المجالت المحمية في التخصص العممي

 %13.636 27 الفترة الزمنية التي تستغرق قبل استكمال البحث المطموب
 %10.606 21 تكاليف النشر 

 %1.151 3 أخرى
العراقيون في عممية النشر من خالل المجالت  يتبين من خالل الجدول أعاله أىم المشكالت التي تواجو الباحثون  

 ومن معطيات الجدول يتضح إن أىم المشكالت ىي مشكمة الفترة الزمنية التي ترسل إلجراء التعديالت المطموبة، العراقية
الفترة الزمنية التي ترسل من قبل  ويأتي بعدىا %18.181 ( تكرار وبنسبة بمغت36) ث تصدرت باقي المشكالت بـحي

في ىذا السياق ىي مشكالت أخرى وكان ذلك بنسبة  وكانت اقل المشكالت %15.151( تكرار وبنسبة 30) بـ  المحكمين
رق التقميدية في عمميات إرسال واستالم مشاريع البحوث من في المشاكل إلى الط سبابوتعود ىذه األ %1.151 قميمة بمغت

رسال ىذه المشاريع من خالل البريد  استخدامقبل المشرفين عمى ىذه المجالت وعدم  الوسائل السريعة في استالم وا 
ر الباحث بإعادة عمما أن ىناك سبب أخر وىو التأخر في إشعا لتسيل وتحل من مشكمة الروتين وتعدد الحمقات االلكتروني

 عتمادأما بخصوص اال .وال يوجد وقت محدد يمكن الباحث من المراجعة إلدارة المجمة لمعرفة مصير بحثو مشروع بحثو
عمى المجالت العربية في النشر لمتعويض عن النقص في المجالت العراقية كان السؤال العاشر والمبين في الجدول 

  -:اآلتي
 عمى المجالت العربية في النشر عتماديبين مدى اال( الذي 10) جدول رقم

 النسبة كال  النسبة نعم السؤال العاشر
ىل تضطر أحيانا لمنشر في المجالت العربية في مجال 

 تخصصك عن طريق االنترنت
12 14.285% 72 85.715% 

تمدون المجالت العربية عبر الشبكة ( من الباحثين فقط من العينة يع4) من خالل معطيات الجدول أعاله يتبين إن  
( باحثا لم يعتمدوا 72) % في حين كان ىناك14.285االنترنت( وىم نسبة قميمة حيث بمغت نسبتيم ) الدولية لممعمومات

 % وىي نسبة كبيرة بالمقارنة مع ممن يستخدم المجالت العربية عبر االنترنت85.715عمى ىذه المجالت وكانت نسبتيم 
 -:اآلتيفيبينيا الجدول  مجالت التي اعتمدت في النشر من قبل األربعة باحثينأما بخصوص ال
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 ( الذي يبين عناوين المجالت العربية المعتمدة في النشر عبر االنترنت11) جدول رقم
 النسبة التكرار عنوان المجمة السؤال الحادي عشر

 
ما ىي أسماء المجالت العربية التي تستخدميا 

 لمنشر 

 %40 6 جامعة دمشقمجمة 
 %20 3 مجمة العموم العربية/ البحرين

 %20 3 مجمة العموم الصرفة/ السعودية
 %20 3 مجمة األبحاث/ مصر

ت فعال في عممية النشر من قبل استخدميتبين من خالل معطيات الجدول أعاله أن ىناك أربعة عناوين لمجالت عربية 
كة االنترنت وحصمت مجمة جامعة دمشق عمى أعمى نسبة من بين المجالت األخرى بنسبة الباحثين العراقيين من خالل شب

 :اآلتيولبيان مقدار التباين نبين  .40%
 X X2 المجمة

1 6 36 
2 3 9 
3 3 9 
4 3 9 
 15 33 

N.EX
2
-E (X)

2 
S2=    --------------      

N (N-1) 
 (4) (33)-2 (15) 

S2= ------------------    
 (1-4)4 

225 - 132 
S2= --------------------    

               12 
93 

S2 =  -----------     
12 

                S2= 7.75 
من  االنترنت لمنشر في المجالت العربية ولكن يتبين لنا عمى الرغم من سرعة نشر البحوث استخداميتبين مقدار 

أن أىم مشاكل البحوث التي تنشر من خالل االنترنت ىي احيانا عدم مصداقية إلى  .خالل االنترنت وقمة التكمفة
 المعمومات فييا فضال عن كثرة المعمومات المتوفرة والغير مرغوب فييا من قبل اغمب الباحثين

 -:-:اآلتيفيبين ذلك الجدول  لشبكة االنترنت كوسيمة لمنشر ستخدامأما بخصوص الدوافع وراء اال
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 االنترنت في النشر اعتماد( الذي يبين الدوافع والمبررات من 12) دول رقمج
 النسبة  التكرار الدوافع والمبررات السؤال الثاني عشر

 
 

 ما ىي الدوافع وراء
 النشر في المجالت 
 االنترنت استخدامب 

 %25 6 سرعة النشر
 %25 6 الشعور بكفاءة المحكمين

 %12.5 3 العممية لمنشر في داخل القطر وخارجوشروط الترقية 
 %12.5 3 القيمة العممية ومحتوى المضمون العممي لمبحث

 %12.5 3 قمة الحضور في المؤتمرات العممية
 %12.5 3 قمة اإلحاطة في المجال التخصصي لمباحث العراقي

االنترنت كوسيمة  استخداملتي تدعو الباحثون بمن خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا إن من بين ابرز الدوافع ا
بينما حصمت  % عمى التوالي25والشعور بكفاءة المحكمين العرب حيث حصمتا عمى نسبة ، لمنشر ىي سرعة النشر

 % لكل منيا عمى التوالي12.5الدوافع والمبررات األخرى عمى نسبة 
 

 الفصل الثالث
 النتائج والمقترحات

 النتائج - 1-3
  التزام الباحثون العراقيون بإرسال بحوثيم إلى مجالت عراقية وعربية محكمةأكدت النتائج  -1
وتصدرت مجمة البحوث  العراقيين (عنوانا من المجالت العممية التي اعتمدت لنشر البحوث من قبل الباحثين19) ىناك -2

 .التقنية عناوين المجالت
بكل مجمة قبل  الخاصة احثين تأخذ بنظر االعتبار المعايير القياسية% من الب92.857إن نسبة  أظيرت النتائج -3

  اإلقدام عمى النشر فييا
  بينت النتائج من أن أكثر المبررات التي تؤدي إلى إعادة البحث من قبل المحكمين لمؤلفييا -4
 البحثاإلبداع في  وضعف في عممية توفر عناصر، ىو ضعف في عممية توثيق عممية اإلسناد وصحتيا 
 سباباأل في مقدمة ىذه وكان فقط أسباببين ثالثة  لمنشر توزعت التي تدعو الباحثين سبابأكدت النتائج أن األ -5

 درجة إلى درجة أعمى بنسبة بمغت من وأكثرىا دافعية ىو لمترقية العممية التي تتطمب نشر بحوث تتطمبيا كل ترقية
 وأخيرا كان من نصيب تكميف األقسام، %17.647احثين بنسبة بمغت يأتي بعده االىتمامات البحثية لمب، %.73.529

  %.8.824وبنسبة بمغت 
% 60.714معظم الباحثون يفضمون النشر في المجالت العممية حيث بمغت نسبة من يفضمون ذلك  بينت النتائج أن -6

 .وىي نسبة كبيرة بالمقارنة مع المؤتمرات العممية
مشكالت التي تواجو الباحثون ىي مشكمة الفترة الزمنية التي ترسل إلجراء التعديالت يتضح من النتائج إن أىم ال -7

الفترة الزمنية التي ترسل من قبل  % ويأتي بعيا18.181 حيث تصدرت باقي المشكالت بنسبة بمغت المطموبة
 .%15.151المحكمين بنسبة 

 .االنترنت() بية عبر الشبكة الدولية لممعموماتالباحثون فقط يعتمدون المجالت العر  أكدت النتائج أن قمة من -8
، االنترنت كوسيمة لمنشر ىي سرعة النشر استخدامأظيرت النتائج إن من بين ابرز الدوافع التي تدعو الباحثون ب -9

 .% عمى التوالي25والشعور بكفاءة المحكمين العرب حيث حصمتا عمى نسبة 
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 المقترحات - 3- 2
الدولية الخاصة بمواصفات والمعايير  المصدرة لمدوريات لاللتزام بالمواصفات مراكز البحث العمميو  عاتدعوة الجام -1

 .الدورية
بتبني سياقات موحدة لمنشر في المجالت العممية  ضرورة قيام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعميم العالي العراقية -2

 .بحثية بدل التفاوت في ىذه السياقاتالعراقية تمتزم بيا الجامعات والمؤسسات ال
حل مشكمة التأخر في  في إلى الحد الذي يمكن أن يساىم في الجامعات نقترح زيادة عدد المجالت العممية المحكمة -3

 .وبة لمنشرالنشر بسبب قمة المجالت بالمقارنة مع البحوث المطم
فضل أن يكون في كل كمية ومعيد مجمة خاصة بو التوجو نحو التخصص الدقيق في موضوعات المجالت العممية وي -4

 .ظروف الراىنة التي يمر بيا البمدبسبب ال ليتمكن الباحثون في تمك الكمية أو المعيد من متابعة بحوثيم
تعزيز التعاون العربي في مجال المشاركة في إصدار مجالت عممية تساىم في المشاركة في المعمومات والمصادر بين  -5

 .العرب عراقيون وزمالئيم من الباحثينالباحثون ال
 .عمى محكمين عرب في حالة النقص الحاصل في بعض المحكمين في بعض التخصصات الموضوعية في البمد عتماداال -6

 الهوامش
  11ص.1972، مكتبة دار الفتح :دمشق -.البحث العممي .كايد عبد الحق -1
 .40ص .1992، دار الشؤون الثقافية :بغداد .مصادر المعمومات استخدامالبحث العممي و  .عامر إبراىيم، قنديمجي -2
المجمة العربية  -.وضعية البحث في عمم المكتبات والمعمومات في الوطن العربي .محمد فتحي عبد اليادي -3

 53ص.2001، 1ع.22مج -.لممعمومات
4- Suchodo lski ,Bog den "the east European University the world year gook of 

education.1971.IBID P.124  
 39ص.1968، دار الطميعة لمنشر :بيروت – .شيت نعمان. العمل العممي ومؤسساتو في البمدان المتقدمة -5
 142نفس المصدر السابق. ص .شيت نعمان -6
 -.اإلنتاجية العممية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعات الخميج العربي .ضياء الدين زاىرو  محي الدين شعبان -7

 87ص.1989، مكتب التربية العربي :الرياض
دراسة  2002 -1991النتاج الفكري العراقي في مجال عمم المعمومات والمكتبات لمفترة من  .رنا عدنان، الحكيم -8

 38-37ص.2004، الجامعة المستنصرية :بغداد }رسالة ماجستير  [تحميمية 
مجمة  .مكتبات المؤسسات التعميمية استخدامب فيدينثورة المعمومات وحتمية تعميم المست .فوزية مصطفى عثمان -9

  29ص.1987، 4ع.المكتبات والمعمومات العربية
الموصل:  .نوار محمد عمي قاسم/ ترجمة .مدخل في عمم المعمومات والتوثيق .أس، أي وكميديفسكي، ميخائيموف -10

 16ص.1983، جامعة الموصل
، المجمة العراقية لممكتبات والمعمومات – .دراسة تحميمية ةدوريات الجامعات العراقي .جاسم محمد جرجيس -11

 52ص.1995، 1.ع1مج
 .1983.، الدار العربية لمموسوعات :بيروت .حشمت قاسم :ترجمة .االتصال أساس النشاط العممي .وليم، جارفي  -12

 .143-140ص
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 (1ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استمارة استبيان
 ........اضلاألستاذ الف
 والتحكيم في المجالت العراقية مشاكل النشر العممي) التي بين يديك تعتبر جزء من متطمبات البحث الموسومة االستبانة
 نرجو إبداء تعاونكم في ىذا المجال من خالل إمالء االستمارة وال داعي لذكر االسم لذا (والعربية

        .....مع التقدير
 االستبانةأسئمة 

 سل بحوثك العممية إلى مجالت محكمة عراقية وعربيةىل تر  -1
 )( كال)(  نعم   

 ما ىي أسماء المجالت العممية العراقية التي ترسل بحوثك إلييا باستمرار -2
 ىل تأخذ بنظر االعتبار المعايير الخاصة بالمجمة التي ترسل بحوثك إلييا باستمرار -3

 )( كال)(  نعم     
 -:تتعمق في سبابك ألىل يطمب منك أحيانا تعديل بحث -4

 )(         شمول جوانب الموضوع المراد بحثو -
 )(       سالمة ترتيب المادة الموضوعية في البحث -
 )(           كمال توثيقيا وصحة إسنادىا -
 )(      توافق األىداف مع النتائج المقدمة في البحث -
 )(            بروز شخصية الباحث فييا -
 )(            ر اإلبداع فيياتوفر عناص -
 )(            تحقيق الفائدة من نشرىا -
 )(        توظيف المنيج العممي الصحيح في البحث -
 )(          ال يوجد الجانب التطبيقي لمبحث -
 )(              أخرى اذكرىا رجاء -

     ما ىو نسبة تقبمك لمتعديالت المطموبة في البحث -5
   - 15%                  )( 
   - 25%                  )( 
   - 50%                  )( 
   - 80%                  )( 
 ىل تعتمد غالبا عمى المعايير القياسية لمنشر في المجالت العراقية  -6
 )( كال)(  نعم     
 سبابىل تقدم بحوثك لمنشر أل -7
 )(               اىتمامك البحثي -   
  )(                الترقية العممية -   
 )(                تكميف من القسم -   
 )(             إجراء بحوث تطويرية -   
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 )(               إجراء بحوث تكميمية -   
 )(  نعم ىل تفضل غالبا نشر بحوثك في المجالت العممية أم تقديميا من خالل المؤتمرات العممية ام كالىما معا -8

 )( كالىما)(  الك
 -تتعمق في: ما ىي أىم المشكالت التي تواجييا في نشر بحوثك في المجالت العراقية ىل -9
 )(       لمنشر في المجالت المحكمة يجب أن تكون ىنالك أولوية -أ  
 )(  عمى المجالت العممية التنسيق فيما بينيا لمنع تكرار نشر البحوث ورفضيا-ب  
 )(    بار التخصص الموضوعي لممحكمين في المجالتاألخذ بنظر االعت -ج  
 )(          األخذ بنظر االعتبار عدد المحكمين لمبحث الواحد -د  
 )(           الفترة الزمنية التي ترسل من قبل المحكمين -ىـ  
 )(         الفترة الزمنية التي ترسل إلجراء التعديالت المطموبة -و  
 )(          ت المحمية في التخصص العمميقمة أعداد المجال -ز  
 )(       الفترة الزمنية التي تستغرق قبل استكمال البحث المطموب -ح  
 )(                     تكاليف النشر -ط  
 )(                   أخرى اذكرىا رجاء -ي  

 نترنتىل تضطر أحيانا لمنشر في المجالت العربية في مجال تخصصك عن طريق اال -10
 )(  كال)(  نعم   

           ما ىي أسماء المجالت العربية التي تستخدميا لمنشر -11
 االنترنت  استخدامما ىي الدوافع وراء النشر في المجالت ب -12

 )(                     سرعة النشر -أ  
 )(                 الشعور بكفاءة المحكمين -ب  
 )(        لمنشر في داخل القطر وخارجوشروط الترقية العممية  -ج  
  )(            القيمة العممية ومحتوى المضمون العممي لمبحث -د  
 )(              قمة الحضور في المؤتمرات العممية -ىـ 
 )(          قمة اإلحاطة في المجال التخصصي لمباحث العراقي-و  

 
  
 
 
   
 
 
 


