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Abstract 

With the developments in information and communication technology, especially the Internet and 

accompanying tools, researchers have started to focus on free publication of their research studies 

and facilitate their access locally and remotely. This has led to a new approach to scholarly 

communication under the digital institutional repositories and the open access to information. These 

are used by academic institutions at the beginning of the third millennium as a means to highlight 

its scientific activity and preserve its intellectual memory. Researchers have invested this new 

medium to present their research and scientific studies using self-archiving. This has the greatest 

impact in overcoming financial and legal restrictions imposed by commercial publishers therefore, 

creating a new concept to scholarly communication and provided valuable opportunities for 

researchers to introduce their intellectual production on a large scale and increase their citation 

rates. It also allowed the university to identify its intellectual assets with the aim of achieving local 

and international visibility and increasing its impact factor to improve its ranking among higher 

education institutions. 

 

This study aims to investigate the opinions of faculty members at the University of Constantine2, 

Abdelhamid Mahri, to learn about their attitudes towards academic digital repositories and their 

readiness to contribute their scientific production. The study used the descriptive approach to data 

collection. The findings revealed the willingness of the respondents to deposit their work in 

institutional repositories, but some expressed concerns about piracy, infringement of their 

intellectual rights and not being considered in their promotion to higher academic rank. 
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تهجهات أعزاء هيئة التدريس دراسة : الترال العلسي في تعزيز االسدتهدعات الرقسية السؤسديةدور 
  2بجامعة قدشطيشة 

بهجه بهمعرافي 
 معيج عمع السكتبات والتػثضق، محاضخ/مذارك. أ

 الجدائخ، ، عبج الحسضج ميخر 2جامعة قدشصضشة 

 
مدتخلص 

 بجأ اىتساممع التصػرات في تكشػلػجضا السعمػمات واالتراالت عمى رأسيا شبكة اإلنتخنت واألدوات السخافقة ليا 

بشتائج أبحاثيع ودراستيع العمسضة والتقشضة وتديضل الػصػل إلضيا محمضا وعغ  الباحثضغ نحػ الشذخ الحخ لمتعخيف
الػصػل الحخ والسدتػدعات الخقسضة السؤسدضة بعج، ىحا أسذ إلى مخحمة ججيجة في االترال العمسي في ضل 

لمسعمػمات الحر نادت بو السؤسدات األكاديسضة في بجاية األلفضة الثالثة كػسضمة إلبخاز نذاشيا العمسي وحفظ 
وقج استثسخ الباحثػن ىحه الػسضمة الججيجة لعخض بحػثيع ودراساتيع العمسضة لالشالع مدتخجمضغ  ذاكختيا الفكخية

األرشفة الحاتضة التي كان ليا الجور األعطع في تجاوز القضػد السادية والقانػنضة التي يفخضيا الشاشخون التجاريػن 
العمسي ووفخت فخص ثسضشة لمشذخ ىكحا أضافت السدتػدعات السؤسدضة مفيػما ججيجا . عمى الباحثضغ والجارسضغ

رجعي بيا كسا أتاحت لمجامعة ملمباحثضغ لمتعخيف بإنتاجيع الفكخر عمى نصاق واسع وزيادة معجالت االستذياد ال
 السحمي والجولي وزيادة معامل التأثضخ لجييا يغإمكانضة التعخيف بأصػليا الفكخية بيجف تحقضق مخئضة عمى الشصاق

. لمحرػل عمى مخاتب متقجمة في التختضب الجولي لسؤسدات التعمضع العالي
، عبج الحسضج ميخر لمتعخف عمى 2تدعى ىحه الجراسة الستقراء أراء أعزاء ىضئة التجريذ بجامعة قدشصضشة

وقج استخجمت . تػجياتيع نحػ السدتػدعات الخقسضة األكاديسضة ومجى استعجادىع لإلسيام فضيا بإنتاجيع العمسي
الجراسة السشيج الػصفي لجسع البضانات وتحمضميا ورصج العػامل السحفدة والسشفخة بالشدبة ليع وكذفت الشتائج 

 مخاوف ذات عالقة بالقخصشة ى أبجىعأنبعسغضخاستعجاد السبحػثضغ إليجاع أعساليع في السدتػدعات السؤسدضة 
.    وعجم احتدابيا في التخقضات العمسضة و غضخىاوالتعجر عغ حقػقيع الفكخية

 

 الكلسات الدالة

السدتػدعات الخقسضة، الػصػل الحخ لمسعمػمات، االترال العمسي، السدتػدعات الخقسضة األكاديسضة، جامعة عبج 
 . 2 الحسضج ميخر قدشصضشة
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مقدمة 
تعج الجامعة مؤسدة إلنتاج السعخفة وإعجاد الكفاءات البذخية واستثسار قجراتيع الفكخية والتقشضة لتصػيخ البحث 

ومغ ىحا السشصمق يدعى الباحثػن القضام بجراسات عمسضة . العمسي واستغالل نتائجو في تشسضة الفخد والسجتسع
شتى مجاالت الحضاة زادت في ومع تدارع التصػرات . ونذخ نتائجيا لالستفادة مشيا في التشسضة الذاممة والسدتجامة

الحاجة إلى الػصػل إلى السعخفة وأصبحت القضػد السادية والتعقضجات القانػنضة التي فخضيا الشاشخون تذكل 
ويعج .  واالستفادة مشيامخدون السعخفة اإلندانضةضغصا عمى الباحثضغ والسكتبات وتحج مغ الػصػل إلى 

 التفكضخ في وسائل نذخ أكثخ مغ ىحا السشصمق بجأالسعخفةتمظ االترال العمسي حجخ الداوية في الػصػل إلى 
ساىع قج اختدل صشاعة الشذخ، فمخونة ويسكغ القػل أن التصػر التكشػلػجي وضيػر اإلنتخنت وتصبضقاتيا الفائقة 

وكانت الشتضجة ضيػر . في ابتكار شخق غضخ مألػفة في إنتاج السعخفة ونذخىا عمى نصاق واسع وبأقل قضػد مسكشة
نسط ججيج مغ االترال العمسي يدسح بالػصػل إلى السخدون الفكخر العالسي في إشار ما يعخف بحخكة 

الػصػل الحخ لمسعمػماتالتي كانت نتضجة مبادرات عالسضة لمحج مغ سضصخة الشاشخيغ التجاريضغ عمى صشاعة الشذخ 
في ىحا اإلشار بجأت . السدتػدعات الخقسضة السؤسدضةبوإتاحة السعخفة، وقج ضيخ في الدشػات األخضخة االىتسام 

واكتدبت . السؤسدات األكاديسضة بإنذاء مدتػدعات رقسضة إلتاحة مخخجاتيا العمسضة لمباحثضغ والجارسضغ دون قضػد
السدتػدعات السؤسدضة دورا متعدزا في الشذخ العمسي لسا بجأت إدارات الجامعات تذجع أعزاء ىضئة التجريذ 

 . إنتاجيع العمسيعمى السذاركة فضيا ب

 
مذكلة الدراسة 

تعج السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة مغ االستخاتجضات الججيجة التي تعتسجىا السؤسدات األكاديسضة لمتعخيف 
، فأصبح الباحث باإلنتاج الفكخر ألعزاء ىضئة التجريذ والباحثضغ السشتدبضغ ليا وتديضل الػصػل إلضو دون قضػد

 مفيػما ججيجا بسا أن الػصػل الحخ لمسعمػمات أضاف و. صشاعة الشذخ العمسييقف عمى مفتخق ىام في تاريخ
 غضخ مألػفة في االترال العمسي باستخجام األرشفة الحاتضة التي كان ليا الجور األعطع في جعل الباحث اوأنساط

 فإن الدشػات القمضمة القادمة سضذيج البحث العمسي قفدة نػعضة في وسائل الشذخ و مؤلفا وناشخا في ذات الػقت
مغ ىحا السشصمق يسكغ القػل أن الشذخ التجارر بجأ يفقج شضئا فذضئا حرانتو في سػق صشاعة الشذخ . التػزيع

 .لرالح الػصػل الحخ لمسعمػمات
في ضػء ىحه السعصضات جاءت ىحه الجراسة لمكذف عغ مجى مسارسة أعزاء ىضئة التجريذ بالجامعات 

الجدائخية األرشفة الحاتضة وإيجاع أعساليع العمسضة في السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة، فزال عغ رصج التحجيات 
. والسخاوف التي تحػل دون تفعضل دورىع في اإلسيام فضيا

: بشاء عمى ما تقجم فإن مذكمة الجراسة يسكغ أن تتبمػر مغ خالل التداؤالت اآلتضة

 ما مفيػم الػصػل الحخ لمسعمػمات وما تأثضخه عمى االترال العمسي؟ .1
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االستخجام السدتػدعات السؤسدضة لشذخ  2أعزاء ىضئة التجريذ بجامعة قدشصضشةمجى استعجاد ما  .2
 ؟إنتاجيع العمسي

 السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة؟ ىي السػاد التي يداىع بيا عزػ ىضئة التجريب فيما  .3
ما نػع السخاوف والتحجيات التي تػاجو أعزاء ىضئة التجريذ في إيجاع بحػثيع في السدتػدعات  .4

 السؤسدضة؟

 ما ىي أسباب ودوافع الشذخ في مجالت الػصػل الحخ؟ .5

ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائضة بضغ أعزاء ىضئة التجريذ حدب الجرجة العمسضة حػل استخجام  .6
 السدتػدعات السؤسدضةكػسضمة لشذخإنتاجيع العمسي؟

أهداف الدراسة 
: تدعى ىحه الجراسة لتحقضق األىجاف اآلتضة

. إبخاز أىسضة السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة وتحفضد الباحثضغ لمسذاركة فضيا .1
 .استذخاف مدتقبل االترال العمسي في إشار السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة .2

 تحجيج اإلنتاج العمسي الحر يػدعو أعزاء ىضئة التجريذ في السدتػدع الخقسي .3
.  في السدتػدعات السؤسدضةالشذخرصج مخاوف أعزاء ىضئة التجريذ مغ  .4
 يشذخون في مجالت الػصػل الحخ؟ أعزاء ىضئة التجريذ األسباب التي تجعلالكذف عغ  .5
الخخوج بجسمة مغ التػصضات لإلقبال عمى إنذاء مدتػدعات رقسضة في الجامعات الجدائخية و إثخاءىا  .6

 . لمسشدػبضغ لياباإلنتاج الفكخر 

أهسية الدراسة 
السدتػدعات السؤسدضة واالترال العمسي : تكتدب ىحه الجراسة أىسضتيا مغ أىسضة الستغضخيغ األساسضغ أال وىسا

 impact)عامل التأثضخ مالعمسي بالجامعات وزيادة االستذياد السخجعي ورفع بحث لسا ليسا مغ دور في تشذضط ال

factor) إن أىع مغ ذلظ ىي .عدز مكانتيا في التختضب السحمى والعالسي لسؤسدات التعمضع العاليمسا ر لجييا
 التي أفخزت األرشفة الحاتضة التي مكشت الباحثضغ مغ التعخيف بإنتاجيع العمسي 2.0التصبضقات الستصػرة لمػب 

كسا تفضج الجراسة في تعديد الػعي بفاعمضة السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة في ،بعضجا عغ قضػد الشاشخيغ التجاريضغ
الػصػل الحخ لمسعمػمات وبشاء قجرات متسضدة في مجال البحث العمسي وتديضل تقاسع السعخفة بضغ الباحثضغ في 

 .السعسػرة

 
مشهج الدراسة 

اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحمضمي لمتعخف عمى تػجيات أعزاء ىضئة التجريدبسعيج عمع 
 نحػ السدتػدعات السؤسدضة كقشاة ججيجة لمتػاصل العمسي ومجى إقباليع 2السكتبات والتػثضق بجامعة قدشصضشة

قج اعتسجت العضشة العذػائضة السشتطسة عمى تػزيع استسارة و. عمى السداىسة فضيا بإنتاجيع الفكخر وإتاحتو لمعسػم
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 One Way)نتائج تحمضل التبايغالستخخاج(SPSS)تع استخجامالبخمجضة اإلحرائضة عمى جسضع األعزاء الجائسضغ و

ANOVA)والستػسصات الحدابضة والسشحشضات السعضارية لتحمضل إجابات السبحػثضغ إحرائضا  .
صدق أداة الدراسة 

 قدع عمع السكتبات بغخض  خارج األساتحة مغ أربعةلمتأكج مغ صجق أداة الجراسة قامت الباحثة بعخضيا عمى
 وقج تع األخح بسالحطات األساتحة السحكسضغ. ةناالتحقق مغ الرضاغة المغػية  لمعبارات الػاردة في أسئمة االستب

 . قبل تػزيعيا عمى أفخاد العضشة

 
ثبات أداة الدراسة 

 لقضاس ثبات السقايضدالجاخمضة لألداة ((reliability analysisلمتأكج مغ ثبات أداة الجراسة تع استخجام تحمضل الججارة 
 وىي قضسة عالضة تذضخ إلى ثبات 0.85 حضث بمغ (Cronbach Alpha Coefficient) مل معاداموذلظ باستخ

 . االتداق الجاخمي لمفقخات الػاردة في االستبانة

 
عيشتها  ومجتسع الدراسة

 الجائسضغ 2يتكػن مجتسع الجراسة مغ جسضع أعزاء ىضئة التجريذ بسعيج عمع السكتبات والتػثضق بجامعة قدشصضشة
مفخدة ويدتثشى مشيع 43 وعجدىع ) وأستاذ مداعجمذارك/أستاذ، أستاذ محاضخ(مغ كل الختب األكاديسضة 

وكػن العضشة السخاد . حدب متغضخات الجشذ والختبة األكاديسضةالسبحػثضغ تػزيع 1يػضح الججول . السؤقتضغ
. مدحيا صغضخة الحجع تع اعتساد السجتسع الكمي ألعزاء ىضئة التجريذ الجائسضغ بالسعيج

 
  حدب الجشذ والختبة العمسضة الجراسةمجتسعتػزيع : 1ججول 

الشدبة السئػية التكخار الفئات الستغضخ 
 58.13 25أنثى الجشذ 

 41.86 18ذكخ 

 99.99 43  السجسػع

الختبة األكاديسضة 
 

 13.95 6أستاذ 

 41.86 18شارك //محاضخ. أ

 44.18 19مداعج . أ

 99.97 43  السجسػع

 
 

أداة جسع البيانات 
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تع استخجام استبانة لجسع البضانات مغ السبحػثضغ واعتسجت مقضاس لضكخت الخساسي ضسغ األوزان الستجرجة مغ 
تع تػزيع االستبانة مغ . )ال أتفق إشالقا=5ال أتفق،=4محايج،=3أتفق،=2أتفق تساما،=1(:  عبارات5 إلى 1

مغ 43وبستابعة حثضثة مغ قبل الباحثة تع الحرػل عمى . خالل مػقع جػجل اإللكتخوني إلدارة االستبانات
بالتالي يربح عجد االستبانات الخاضعة .  مشيا لعجم صالحضتيا لمتحمضل3اإلجابات، وبعج مخاجعتيا تع استبعاد

 . مغ عضشة الجراسة%93.02بشدبة استجابة تقجر ب40لمتحمضل

 
 الهصهل الحر للسعلهمات خلفية تاريخية عن : اإلطار الشظري للدراسة

جاءت لتجاوز صعػبات التي تحػل دون (-Open Access Movement-OP)ن فكخة الػصػل الحخ لمسعمػمات إ
وتتسثل تمظ الرعػبات في زيادة تكالضف . الػصػل إلى اإلنتاج العمسضالعالسي واالستفادة مشو عمى نصاق واسع

االشتخاكات في الجوريات التقمضجية واإللكتخونضة عمى حج سػاء وعجدالسكتبات الجامعضة عمى تحسميا، إضافة إلى 
، والقضػد التي يفخضيا الشاشخون  و االشتخاك في قػاعج البضاناتالتخاخضز التي صاحبت الشذخ اإللكتخوني

لحا بجأت السصالبة بفتح قشػات الػصػل إلى . التجاريػنعمى مؤسدات التعمضع العالي والباحثضغ السشتدبضغ ليا
 الحكػمضة مشيا وغضخ ؛السعخفة وتقاسسيا كػنيا حق مغ حقػق الفخد والسجتسع تشادر بو السشزسات الجولضة

وبجأت . والتي أجسعت عمى أن الػصػل الحخ لمسعمػمات ىػ الدبضل الػحضج لتجاوز تمظ الرعػبات. الحكػمضة
 باالىتسام في الجول الستقجمة و الشامضة خاصة في مصمع األلفضة الثالثة حضث عسمت العجيج تحسىحه السصالبة 

الجعػة إلى استحجاث  عمى تجعضع فكخة الػصػل الحخ لمسعمػمات وعمسضةمغ السؤسدات األكاديسضة واليضئات ال
أسالضب االترال العمسي بضغ الباحثضغ مغ خالل الػصػل لإلنتاج الفكخر العمسي وتحخيخه مغ قضػد الشاشخيغ 

ونذأ الػصػل الحخ لمسعمػمات كشسط ججيج . (2011عسخ، )ودون مقابل مادر وبحج أدنى مغ القضػد القانػنضة 
وكان ىحا السحخك ) 2007عبج اليجر، (ىعلمشذخ العمسي لتحخيخ الباحثضغ والسكتبات مغ القضػد السفخوضة عمي

األساسي في ضيػر حخكة الػصػل الحخ وتشفضح إستخاتجضة ججيجة في االترال العمسي وفي ىحا اإلشار أنذأ في 
 Scholarly Publishing and Academic Resources) تحالف الشذخ العمسي والسرادر األكاديسضة 1998عام 

Coalition) السعخوف بSPARC  لسػاجية ارتفاع أسعار الجوريات العمسضة وترحضح االختالل الحاصل في نطام 
 دورية مغ 10.388 لجلضل دوريات الػصػل الحخ إلى 2017تذضخ إحرائضات .(Joseph, 2006)الشذخ العمسي 

وكان وراء تعديد حخكة .(DOAJ, 2017) دولة 121 ممضػن بحث مغ الباحثضغ في 3ىحا الشػع بسا يقارب 
شخحت ألول فكخة الوفي ىحا الدضاق يسكغ القػل أن . الػصػل الحخ لمسعمػمات وتكخيديا عجة مبادرات عالسضة

الكائغ بسجيشة  (Los Alamos) الحر كان يعسل بالسخبخ الػششي ب 1991سشة  (Ginsparg, 1991)مخة مغ قبل 
New Mexico أيغ قام مع مجسػعة مغ الباحثضغ بابتكار (arXiv)  أر(Archive)  كأرشضف مفتػح لتذارك

 Ginspargوكان.  (preprints)الفضدياء والخياضضات وعمع الفمظ وعمػم الحاسػب واألحضاء  قبل نذخىافي البحػث 
وزمالؤه أول مغ شبقػا الػصػل الحخ لمسعمػمات وبحلظ أحجثػا ثػرة حقضقضة في االترال العمسي وكان السخبخ 
السحكػر أعاله ىػ الحاضشة التي أسدت ليحه الثػرة التي يسكغ القػل أنيا أدت إلى التفكضخ في إعادة تذكضل 

نطام ججيج لالترال العمسي لسػاجية الدمبضات التي أثخت في البحث العمسضػقضستو االجتساعضة السخجػة  
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بالػاليات الستحجة األمخيكضة  (’Santa Fe) عقج اجتساع في مجيشة 1999في عام . )2015الزػيحي والدخيحي، (
حزخه مسثمػن مغ السكتبات ألكبخ وأعخق الجامعات األمخيكضة، إضافة إلى بعس جسعضات السكتبات ونتج عشو 

 الحر نادى فضو السجتسعػن بتبشي األرشضفات السفتػحة وتحجيج آلضات وضػابط إنذائيا ’Santa Feما سسضباتفاقضة 
 :وتسثمت تمظ اآللضات في

تصػيخ معايضخ الحفظ الجائع لمسقاالت العمسضة  .1
تحجيج مجسػعة مغ البخوتػكػالت التقشضة لػصف البضانات  .2
 ,Deboin & Fily)العسل عمى أن يربح إنذاء األرشضفات الخقسضة شخيقة معتسجة في االترال العمسي  .3

2006) . 

ىحا ميج الصخيق إلى مبادرات دولضة ومحمضة إليجاد تعخيف دقضق وشامل لسفيػم الػصػل الحخ لمسعمػمات وتجدج 
: ذلظ في عجة مبادرات لعل أىسيا ىي

 مبادرة بػدابدت السعخوفة ب(Budapest Open Archive Initiative, BOAI)  2002في ففخر 
السؤلفضغ بشذخ أبحاثيع عمى  و الدساح لمباحثضغ عمى أنووالتي عخفت الػصػل الحخ لمسعمػمات

.  شبكة اإلنتخنت وإتاحتيا لمجسيػر العام دون مقابل
  إعالن باثدتا(Bethesda Declaration)  الحر جاء بسفيػم في 2003لمػصػل الحخ في أفخيل 

وىػ الدساح لمسؤلفضغ وذور الحقػق بإتاحة إنتاجيع الفكخر اإلضافاتنفذ الدضاق لكغ بذيء مغ 
مجانا وبرفة دائسة وحفطيا عمى السجى الصػيل والدساح بتحسضميا وندخيا دون ضػابط قانػنضة 

: وبعج أشيخ قمضمة جاء
  إعالن بخلضغ(Berlin Declaration)  ضسان استفادة حث عمى ىحا اإلعالن 2003في أكتػبخ  

أوسع مغ اإلنتاج الفكخر والثقافي مصالبا السؤسدات باعتساد الػصػل الحخ وإعصائو صبغة 
. مؤسدضة

لعل ىحا ما جعل الجول األوربضة تعقج اجتساعات لسشاقذة مػضػع الػصػل الحخ مشيا اجتساع بجامعة 
(Southampton)  فضو السجتسعػن عمى نقصتضغ أساسضتضغركد الحر2005بالسسمكة الستحجة في مارس :

 السؤسدات والباحثضغ السشدػبضغ ليا بإيجاع ندخة مغ كل أبحاثيع في األرشضفات السفتػحة إلدام -1
 Deboin & Fily, 2006)دوريات الػصػل الحخ /تذجضع الباحثضغ عمى نذخ أبحاثيع في مجالت -2

)). 

 بالخكب في تحقضق الػصػل الحخ لمسعمػمات ففي عام لمحقأما بالشدبة لمجول العخبضة فيشاك عجة محاوالت 
عقج السؤتسخ الخمضجي السغخبي الثاني في مجيشة الخياض وانبثق عغ ىحا السؤتسخ ما يعخف بشجاء الخياض 2006

الحر يحث السؤسدات واألفخاد عمى إثخاء السعخفة اإلندانضة ببحػثيع ونذخىا عبخ وسائل االترال الستصػرة وذلظ 
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الػصػل الحخ لألدبضات العمسضة ورفع كل الحػاجد بسا فضيا االقترادية التي تقف عقبة في سبضل "مغ خالل 
البحث العمسي ومج الجدػر بضغ العمساء ووضعيا عمى اإلنتخنت لتسكضغ الجسضع مغ القخاءة والتحسضل واإلرسال 

  وكحلظ مبادرة السمظ عبج هللا 2006)نجاء الخياض،(" والبحث
لقج شكمت مثل ىحه اإلعالنات والسبادرات واالجتساعات محػر اىتسام السؤسدات األكاديسضة ووضعتيا عمى 

 الفكخر ىالسا ليا مغ أىسضة في جسع إنتاج (Institutional Repositories-IRs )شخيق السدتػدعات السؤسدضة 
 .( Open access)البحثي وحفطو وإتاحتو في إشار حخكة الػصػل الحخو

 
 تعريف السدتهدعات الرقسية السؤسدية

مغ خالل االشالع عمى الجراسات التي اىتست بسػضػع السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة وعالقتيا باالترال 
دورا معدزا في تحخيخ الشذخ العمسي وانجماج الباحثضغ في العرخ الخقسي اكتدبت أن ىحه األخضخةالعمسي يتزح

وفي ىحا الجانب تأتي السدتػدعات .  في صشاعة السعخفة ومذاركتيا فاعلخاصة في الجول الشامضة والقضام بجور
 (الخقسضة السؤسدضة في الجامعات كأحج أىع الدبل إلتاحة السخخجات العمسضة لمجامعات والسجتسعات األكاديسي 

 )2015الزػيحي والدخيحي، 
أولى السدتػدعات في العالع الحر يحرل عمى نتائج البحػث في إشار Southamptonيعج مدتػدع جامعة 

 بعج إلدام أعزاء ىضئة التجريذ بتمظ الجامعة إيجاع إنتاجيع العمسي في (Creaser, et al.,2010)األرشفة الحاتضة 
 .السدتػدع السحكػر

وسضمة لتخديغ السعمػمات وحفطيا بذكل رقسي وإدارتيا ويسكغ أن تكػن في تعخف السدتػدعات الخقسضة عمى أنيا 
شكل نرػص أو وسائط متعجدة مثل األفالم أو الفضجيػ، ويسكغ الػصػل الضيا مغ خالل شبكات اترال محمضة 

عمى أنيا وسضمة لديادة  (McCord, 2003)أما السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة فقج عخفيا . (ويكضبضجيا)أو دولضة 
أنيا  (Guedon, 2003)ويخى . البحػث بجسعيا وحفطيا وبالتالي تصػيخ التعمضع والبحث داخل السؤسدة وخارجيا

. الشذخ العمسي لمسؤسدةمغ خالل بشضة متصػرة لتحدضغ االترال العمسي 
فالسدتػدع الخقسي السؤسدي ىػ أرشضف رقسي لإلنتاج الفكخر الخاص  (Richards & Johnson, 2003  )وحدب 

 لمسؤسدة وإتاحتو لمسدتفضجيغ مغ داخل السؤسدة أو خارجيا بحج أدنى تابعضغباألكاديسضضغ والباحثضغ والصالب ال
 وفي تعخيف آخخ أن السدتػدعات السؤسدضة ىػ تخديغ بحػث السؤسدات األكاديسضة وإتاحتيا .مغ القضػد

 .Kumar, et al)لمسدتفضجيغ، كقػاعج البضانات لسرادر السعمػمات الستاحة عبخ شبكة اإلنتخنت والذبكات السحمضة 

مجسػعة مغ "أن السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة ىي  فكتب آخخفقج جاء بتعخيف  (Anbak, 2007)أما . (2007
وبعبارة أدق، ىي أرشضفات رقسضة لإلنتاج الفكخر لألعزاء . السػاد الخقسضة التي تدتزضفيا وتستمكيا مؤسدة ما

 البحػث يجسعلسدتػدع السؤسدي دون قضػد،فالسؤسدة مغ األكاديسضضغ والجارسضغ والباحثضغ متاحة لمسدتفضجيغ ا
التعخيف اإلنتاج الفكخر الحر ترجره السؤسدة وتخدنو، لحفظ حضاتيا الفكخية وأخخى مغ أنػاع الجراسات وو

أشار البعس أنيا قاعجة بضانات اإلنتاج الفكخر الخقسي لمباحثضغ الحر يرجر عغ الجامعة أو السعيج أو و.بيا
ألن األبحاث التي تجخى في البمجان الشامضة، و. (2012فخج، )مخكد البحث ويكػن متاحا عمى اإلنتخنت دون قضػد 



 
 9 

غضخ معخوفة في األوساط العمسضة العالسضة بدبب القضػد التي يفخضيا الشاشخون عمى الباحثضغ، فالسدتػدعات 
 & Chan)السؤسدضة تػفخ ليع فخصا جضجةلشذخ أبحاثيع عمى اإلنتخنت لمتعخيف بيا في أر مكان في العالع

Costa, 2005)(. ألن اإلنتاج العمسي لمباحث ىػ إنجاز اجتساعي ويديج مغ انتذار الباحث باالستذياد السخجعي
(Taubert and Weingart, 2017) 

 
الدراسات الدابقة 

التي قاما عمى عضشة مغ أعزاء ىضئة التجريذ في جامعة اإلمارات العخبضة (2007)تشاولت دراسة الذػابكة وبػعدة 
 %31,4الستحجة لسعخفة مجى إقباليع عمى نذخ بحػثيع في مجالت الػصػل الحخ لمسعمػمات فأضيخت الشتائجأن 

 . لع يدتخجمػا تمظ السجالت لشذخ أعساليع العمسضة%68.6نذخوا فضيا لكغ
لسعخفة مجى استعجادالباحثضغ بجامعة الدمصان قابػس استخجام (2008)وفي دراسة مذابية أجخاىا بػعدة 

 مغ أفخاد الجراسة لع يشذخوا فضيا وأن %78.8األرشضفات السفتػحة والجوريات السجانضة لشذخ أبحاثيع فأفاد أن 
مشيع يعتقجون أن السقاالت السشذػرة في تمظ الجوريات غضخ معتخف بيا في التخقضات، كسا أبجى 75%

عجم رغبتيع في االنزسام إلى مبادرات الػصػل الحخ، كسا بضشت الجراسة بعس الجوافع التي تجعل 88.9%
الباحثضغ بجامعة الدمصان قابػس يتجيػن إلى الشذخ في مجالت الػصػل الحخ مشيا سخعة الشذخ ومخئضة واسعة 

 .لمسقاالت
 

أفادا بأن الصمبة الحيغ يدتخجمػن األرشضفات الخقسضة في مجال التعمع Chen and Chen(2010)في دراسة قام بيا
 أجخت و.أضيخوا أعمى مدتػى مغ األداء والخضا(Problem-based-learning)القائع عمى مذكمة 

Creaser باحثا مغ كل دول االتحاداألروبضمسعخفة مجى وعي 3136دراسة مدحضة بسذاركة (2010)،وأخخون 
لجييع فيع عام السذاركضغ في الجراسة  بسفيػم الػصػل الحخ لمسعمػمات فػججوا أن أكثخ مغ ثمثبحػثضغالع

لضدت ألنيا  يعتبخون أن مقاالت الػصػل الحخ ال تخقى لمجػدة %5لسرصمح الػصػل الحخ وأقل مغ 
أن لعخبضة فػجج اإلى دراسة واقعسذخوعاتخقسشةاألشخوحات الجامعضة ىجفت التي(2010)حافظ،دراسة.محكسة

وحث الجامعات العخبضة عمى إنذاء مدتػدعات ىي أىع شخيقةلتخديشيا وإتاحتيا لمبحث السدتػدعات السؤسدضة 
 وأن يحخص القائسضغ عمى السدتػدعات السؤسدضة عمى إعجاد سضاسة خاصة التعمضع والبحث العمسيرقسضة لخجمة 

زيادة إمكانضة في وفي دراسة أخخى تشاولتفػائج الػصػل الحخ .بعسمضة اإليجاع والحفظ وإدارة السحتػى وضبط الجػدة
الػصػل إلى اإلنتاج العمسي ونذخ السعخفة الججيجة بذكل سخيع، وزيادة تأثضخ البحػث، ومعجالت 

 : كسا أنيا(Swan, 2010)االستذياد

 الصمبةأداء متابعة تضدضخ خالل مغ وذلظ العمسي، والبحث التجريذ ثقافة تغضضخ في تداىع . 

 التعمضسضة بالعسمضة االرتقاء عمى لمتخكضد الفخصة وإتاحة. 

 السعخفة إنتاج في واإلسيام السذاركة. 

 أقل وتكمفة أسخع بذكل وإيراليا لمسجتسع السعمػمات تػزيع. 
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 والتجارية التعمضسضة واليضئات العمسي البحث مؤسدات بضغ التعاون  تحقضق. 

 تقتشضيا التي وماتللمسع الخقسضة اإلتاحة خالل مغ عالسضا السؤسدة نذاط تسثضل. 

 اهمغ اإلفادة إتاحة مع لمتمف والقابمة الشادرة السعمػمات مرادر عمى السحافطة. 

 متعجدة مجاخل تػفضخ Access points 2010الحمبي،(  السعمػمات عغ لمبحث(. 

تديل ألنيا ,(Johnston, 2011)تعتبخ السدتػدعات التي تجسع مرادر متشػعة أدوات ذات قضسة لمبحث والتعمضع
 (Conway,2008)ألعزاء ىضئة التجريذ استخجام مػارد البحث 

 أن تقاسع نتائج البحػث يػاجو تحجيات مشيا االنزباط وقػاعج أخالقضة وضعف Borgman(2012)ويؤكج  
مجسػعة مغ السذاكل التي تحج مغ إقبال الباحثضغ عمى مسارسة الػصػل الحخ Bjork ( 2004) التحفضد وقج أورد 

 : والشذخ في السدتػدعات وىي
 .لسترمةبالسمكضةالفكخيةوحقػقالسؤلفضغمذاكال .1
 .البشضةالتحتضةلتكشػلػجضاالسعمػماتضعف  .2

 السالضةواالقتراديةمذاكل  .3

 .بخجماتػمعايضخالتكذضفذات عالقةلفشضةشاكالم .4

 بشطسالتخقضةاألكاديسضةفضالجامعاتالتضالتعتخفبجورياتشاكمخاصةم .5

 . سالػصػاللحخفضسجااللتخقضةاألكاديسضةألعزاءىضئةالتجرر 
الذػابكة، ( تذكمطاىخةثانػيةفضشطاماالترااللعمسضالعالسيال تدالقشػاتالػصػاللحخالحالضةفسثل ىحه السذكل جعمت 

 مغ أعزاء ىضئة 108 لخصج تػجيات Abdel Karim(2013) وAbrizah و  Singehوفي دراسة قام بيا  .2009)
 مغ %85التجريذ بالجامعات السالضدية نحػ األرشفة الحاتضة في السدتػدعات السؤسدضة فبضشت نتائج الجراسة أن 

 . مشيع قامػا باألرشفة الحاتضة لشذخ بحػثيع%63.9السذاركضغ في السدح قج استخجمػا السدتػدعات الخقسضة وأن 
 

 عزػ ىضئة 456جسعا بضانتيا بػاسصة استبانة إلكتخونضة مغ (2015)الدخيحي وفي دراسة مدحضة أجخاىا الزػيحي
 فضيا الكذف عغ دوافعسذاركتيع نحػ إنذاء مدتػدعات في الجامعات الدعػدية وىعلسعخفة تػجياتالتجريذ 

 أبجوا تأيضجىع لدضاسة %80,7 مؤيجيغ لفكخة إنذاء مدتػدع بجامعاتيع كسا أن %98,9م،فبضشت الشتائج أن ببحػثو
إلدامضة لإليجاع في تمظ السدتػدعات وىحا يجل عمى وعي السبحػثضغ بأىسضة السدتػدعات السؤسدضة كسشرة 

مشيع مدتعجيغ لمسذاركة بسقاالت لع يدبق نذخىا أو في %17.8ججيجة لمشذخ العمسي وكذفت نتائج الجراسة أن  
 إلى هىحا يسكغ إيعاز.  مشيع يذاركػن في السدتػدعبسقاالت تع نذخىا في مجالتسحكسة%72.7انتطار التحكضع و

بعس السخاوف أبخزىا أن تكػن أعساليع عخضة لمدارقة واالنتحال وال تقبل بحػثيع لمشذخ في مجالت محكسة 
 .إذا تع نذخىا في مدتػدع الجامعة

 
 عرض نتائج الدراسة
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 خرائص عيشة الدراسة 
 عزػ ىضئة 40فضسا يمي عخض لخرائز عضشة الجراسة حدب الجشذ والختبة العمسضة؛ تتكػن أفخاد العضشة مغ 

 أما بالشدبة %45 مغ ذكػر بشدبة18 و%55 إناث بشدبة22التجريذ الجائسضغ مسغ أجابػا عمى االستبانة مشيع 
مذارك أر ندبة /في رتبة أستاذ محاضخ16 و%12.5 بختبة أستاذ أر ندبة 5لمختبة العمسضة فتتكػن العضشة مغ 

 .%47.5 أستاذ مداعج أر ندبة 19و40%

 فيحامؤشخ إيجابي يدتحق االىتسام مغ قبل أصحاب 2وكميع أبجوا تأيجىع إلنذاء مدتػدع رقسي بجامعة قدشصضشة
مغ الػاضح أن الجامعات تشذئ مدتػدعاتيا لمتعخيف بأصػليا الفكخيةوىحا يذجع عمى اإلسخاع في إنذاء . القخار

 . مدتػدع الجامعة

 
 الشذخ في مجالت الػصػل الحخ والسدتػدعالخقسي: 2الججول 

 الشدبة السئػية التكخار السداىسة
 62.5 25 نعع
 37.5 15 ال

 99.14 40 السجسػع
في سؤال يخز مجى استعجاد أفخاد العضشة نذخ إنتاجيع العمسي في السدتػدع الخقسي لمػصػل الحخ جاءت 

 مػافقة،ىحا يبذخ بسدتقبل كبضخ لمسدتػدعات السؤسدضة،تتفق ىحه %62.5فخدا مغ العضشة أر ما ندبتو25إجابات 
 )2013؛ الغانع، 2015الزػيحي و الدخحي،  (الشتضجة مع نتائج الجراسات الدابقة
 مغ السبحػثضشأنيع ال يػافقػن عمى نذخ إنتاجيع العمسي %37.5 أر 15في حضغ لع يكغ متػقعا أن يرخح

 .تعتبخ ىحه الشدبة كبضخة ندبضا وتدتحق الجراسة لسعخفة األسباب.فضالسدتػدعات
وفي وسؤال آخخ شمب مغ السبحػثضغ تحجيج السػاد التي يخغبػن انذخىا في السدتػدعات فكانت الشتائج كسا ىػ 

 (3)مبضغ في الججول رقع 

 
 السػاد التي يػافق أعزاء العضشة إيجاعيا في السدتػدعات الخقسضة: 3الججول 

الستػسط  %الشدبة  التكخار السػاد
 الحدابي

السشحشى 
 السعضارر 

 التختضب

بحػث مشذػرة في مجالت 
 Post- printمحكسة

40 100 4.64 0.95 1 

 2 0.86 4.58 95 38 رسائل جامعضة

 3 1.91 4.45 90 36 كتب مشذػرة

 4 1.91 4.42 80 32 أعسال السؤتسخات 
 5 1.89 4.20 75 30 فرل مغ كتاب مشذػر
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 6 1.96 3.17 45 18 صػر

 7 1.75 3.15 32.5 13 تقاريخ

 8 2.02 2.83 25 10 ممفات صػتضة

عخوض السحزخات في شكل 
PPT  

07 17.5 2.03 2.98 9 

 Pre-print 05 12.5 1.15 3.11 10بحػث لع يدبق نذخىا 

 
 (3)في الدؤال الخاص بأنػاع السػاد العمسضة التي سضشذخىا أفخاد العضشة في السدتػدع السؤسدي فالججول رقع 

فإن البحػث التي تع نذخىا سابقا في مجالت محكسة جاءت في مقجمة الخضارات حضث صخح كل .يبضشتمظ السػاد
 أر بشدبة 38وجاءت الخسائل الجامعضة بتكخار )4.64(وأعمى متػسط حدابي يقجر ب %100السبحػثضشبشدبة

تال .  إنتاجيع العمسي في السدتػدع لمػصػل الحخعمسغ يػافقػن عمى إيجا)4.58(وبستػسط حدابي يداور 95%
ثع أعسال السؤتسخات وفرل مغ كتاب ) 4.45وبستػسط حدابي %90 وبشدبة 36ذلظ الكتب السشذػرة بالتكخار 

 عمى 4.20ومتػسط حدابي قجره %75و)4.42(ومتػسط حدابي %80مشذػر بشدب ومتػسصات حدابضةمتقاربة 
مفخدة 18مغ أفخاد العضشة أنيع سضتضحػن الرػر وجاءت الرػر في التختضب الدادس بتكخار %45التػالي وأفاد 

 13 ونالحظ أنو مغ ىشا بجأت الشدب تشخفس بجرجة كبضخة ندبضا حضث أجاب 3.17ومتػسط حدابي %45أر 
 أنيع يتضحػن التقاريخ تال ذلظ كل مغ السمفات الرػتضةبتكخار 3.15ومتػسط حدابي %32.5مبحػث أر ندبة 

 مسغ %17.5 بشدبة PPT، متبػع بعخوض السحزخات في شكل 2.83 ومتػسط حدابي %25 ما ندبتو 10
 Pre-print في السدتػدع السؤسدي وجاءت في التختضب العاشخ واألخضخ البحػث التي لع يدبق نذخىا ايتضحػنو
 و مغ خالل استجػابشا ليحه الشدبة مغ 2 ومتػسط حدابي أقل مغ %12.5 فقط مغ السبحػثضغ وبشدبة 5بتكخار 

 (وعسػما فإن نتائج ىحه الجراسة تتفق مع بعس الجراسات الدابقة .لمسبحػثضغ تبضغ أنيع مسغ يذغمػن رتبة أستاذ

 التي أشارت أن اإلنتاج العمسي الحر Kim,2008, 94)، 2012، بػعدة، 145، 2015الزػيحي والدخيحي، 
 .سبق نذخه ىػ أكثخ أنػاع اإلنتاج إتاحة لمػصػل الحخ

شمب مغ أفخاد العضشة تحجيج الػسائل والصخق التي يدتخجمػنيا لمػصػل الحخ إلنتاجيع الفكخر فجاءت اإلجابات 
 .4كسا ىػ مجون في الججول رقع 

 
 

 الػسائل السدتخجمة إلتاحة اإلنتاج الفكخر العمسي: 4الججول رقع 
 التختضب الشدبة السئػية التكخار الػسضمة
 Facebook 36 90 1حداب 

 Research Gate 29 72.5 2بػابة البحث

 Google Scholar 22 55 3غػغل العمسي
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 4 50 20 مدتػدع رقسي
 Blogs 80 20 5 مجونات عمع السكتبات

 LinkedIn 05 12.5 6شبكة  
 Academia.edu  20 5 7ةالذبكةاألكاديسي

 
 أنيع 4لمتعخف عمى الػسائل التي يدتخجميا أعزاء ىضئة التجريذ السذاركضغ في الجراسة يذضخ الججول رقع 

مدتخجم وبشدبة 36الحر جاء في التختضب األول ب(Facebook)يفزمػن نذخ إنتاجيع العمسي بػاسصة حدابيع
 ىحا غضخ مدتغخب النتذار استخجام ىحه الػسضمة في عجة مجاالت مشيا االترال والتعمضع والتخفضو وغضخىا 90%

مغ أفخاد %72.5 أر بشدبة 29حضث ذكخ (Research Gate)جاء في التختضب الثاني بػابة البحث.مغ التصبضقات
 أنيع %55 فخدا وبشدبة 22العضشة أنيع يدتخجمػنيا لشذخ إنتاجيع العمسي وأقخ أكثخ مغ نرف السبحػثضغ أر 

 عزػا وبشدبة 20وأجاب نرف السدتجػبػن بتكخار (Google Scholar)يشذخون أعساليع في مػقع غػغل العمسي
متبػع بذبكة % 20 فخد وبشدبة 8 أنيع يدتخجمػن مدتػدع رقسي، بعج ذلظ جاءت السجونات بتكخار 50%

(LinkedIn)وجاء في التختضب األخضخ الذبكة األكاديسضة%12.5 مبحػثضغ وندبة 5 ب (Academia.edu) بتكخار 
 .%5 مدتجػب وبشدبة2
 

في سؤال تحاول الباحثة مغ خاللو التعخف ألىع األسباب والجوافع التي تجعل عزػ ىضئة التجريذ يشذخ في 
 .السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة ولع تػفخ خضارات بل تخكت السجال لمسبحػثضغ لتحجيج الجوافع حدب ما يخونيا

 
 أسباب الشذخ في السدتػدع السؤسدي : 6الججول رقع 

 التختضب الشدبة السئػية التكخار األسباب والجافع
 1 100 40 سخعة وسيػلة نذخ أعسالي

 مكخر1 100 40 تحقضق مخئضة واسعة ألبحاثي
 3 87.5 35 زيادة معجالت االستذياد بأبحاثي

 4 77.5 31 تقاسع السعخفة مع الباحثضغ عبخ العالع
 5 75 30 السداىسة في جعل السحتػى العخبي متاح عمى اإلنتخنت

 6 52.5 21 السداىسة في تحقضق مخئضة الجامعة وتحدضغ تختضبيا
 أن ىشاك مجسػعة مغ الجوافع تجعل عزػ ىضئة التجريذ يقجم عمى نذخ إنتاجو 6تذضخ بضانات الججول رقع 
كانت الخضارات متقاربة في مدتػى األىسضة حضث سجمت كمياندب عالضة ال تقل عغ . العمسي في السدتػدعات

لكل %100بشدبة " تحقضق مخئضة واسعة ألبحاثي"و" سخعة وسيػلة نذخ أعسالي" وجاء في السختبة األولى 50%
 مبحػث بشدبة 31وصخح " زيادة معجالت االستذياد"أن الجافع ىػ%87.5 مبحػث بشدبة 35مشيسا وأشار 
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ذكخوا السداىسة في جعل %75يدتخجمػن السدتػدعات الخقسضة لتقاسع السعخفة و بشدبة متقخبة ججا أر 77.5%
 قالػا أنيع يشذخون أعساليع في السدتػدع لمسداىسة في تحقضق %52.5السحتػى العخبي متاح عمى اإلنتخنت و

مغ الػاضع أن ىحه الجوافع ليا أىسضة و تأثضخ وتعبخ عمى مدايا السدتػدعات . مخئضة الجامعة وتحدضغ تخيبيا
الزػيحي (وقج اتفقت ىحه الشتائج مع دراسة. السؤسدضة بالشدبة لمجامعة ومشدػبيا مغ الباحثضغ

 ),Creaser,2010، 2008، بػعدة،2015والدخيحي،

 
في وسؤال يتعمق بالسخاوف والسعػقات التي ال تذجع أعزاء ىضئة التجريذ عمى إتاحة إنتاجيع الفكخر لمػصػل 

 .  إجابات أفخاد العضشة7الحخ في السدتػدع السؤسدي، يػضح الججول رقع 

 
 أسباب عجمالشذخ في السدتػدعات ومجالت الػصػل الحخ: 7الججول رقع 

 التختضب الشدبة السئػية التكخار الخضارات
ال تػجج سضاسة واضحة لحساية حقػقي الفكخية؛ الدخقة العمسضة 

 وانتحال الذخرضة
36 90 1 

غضاب سضاسة واضحة لزبط جػدة األعسال السػدعة في 
 السدتػدعات

34 85 2 

 3 80 32 أخذى أن ال تكػن أبحاثي محتدبة في التخقضة العمسضة
 4 72.5 29 غضاب التحفضد السادر والسعشػر 

 5 40 16 ال أممظ ميارات الشذخ الحخ واألرشفة الحاتضة
 6 25 10 االترال باإلنتخنت غضخ مدتقخ

 
عبخ أفخاد الجراسة في ىحا الججول عغ أسبابعجم الشذخ في السدتػدعات ومجالت الػصػل الحخوالسعػقات وبضشت 

 مغ أعزاء ىضئة التجريذ أبجوا خػفيع مغ عجم %90الشتائج في ىحا الدضاق مدتػيات عالضة مغ السخاوف مشيا 
 ذكخوا غضاب سضاسة لزبط الجػدة %85و(الحساية الكافضة ألعساليع وتعخضيا لمدخقة وىػ ما أشارت إلضو دراسة 

 يبحثػن عغ تحفضد مادر أو معشػر يجعميع %72.5يخذػن أن ال تؤخح في الحدبان لمتخقضة العمسضة و%80و
 أنيع ال يسمكػن السيارات التقشضة التي تسكشيع مغ الشذخ %40يداىسػن في السدتػدع السؤسدي في حضغ صخح 

.  لجييع مذكمة في بذبكة اإلنتخنت كثضخا ما يكػن االترال بيا محبحب وغضخ مدتقخ%25الحخ واألرشفة الحاتضة و
 2010، و2008بػعدة، (عمى العسػم فإن ىحه الشتائج في مجسميا تتفق مع جسمة مغ الجراسات الدابقة مشيا

Creaser, ،و2013والغانع ،Borgman ، 20122004) و Bjork 
لسعخفة إذا كان ىشاك فخوق ذات داللة إحرائضة في إجابات السبحػثضغ حػل الشذخ في مجالت الػصػل الحخ 

 One Way أو عجمو وذلظ حدب الختبة األكاديسضة لمسبحػثضغ تع إجخاء اختبار تحمضل التبايغ ذر االتجاىالػاحج 

ANOVA . 
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  حدب الختبة األكاديسضة تاختبار تحمضل التبايغ بضغ الفئا: 8الججول 

الستػسط  التكخار  الختبة
 الحدابي

 مدتػى الجاللة Fقضسة 

 الشذخ  أستاذ
 عجم الشذخ

3 
2 

3.27 
2.45 

 
2.12 

004. 

 الشذخ أستاذ مذارك
 عجم الشذخ

6 
10 

2.70 
3.70 

 
3.75 

018. 

 الشذخ أستاذ مداعج
 عجم الشذخ

5 
14 

2.25 
3.85 

 
4.12 

023. 

 
 تطيخ فخوق ذات داللة في إجابات السبحػثضغ حػل الشذخ في مجالت الػصػل الحخ وأن مغ 8في الججول رقع 

 3.85ىع في رتبة أستاذ مداعج ال يقبمػن عمصالشذخ في تمظ السجالت وىػ ما تؤكجه قضسة الستػسط الحدابي 
 وأن السبحػثضغ في رتبة أستاذ ىع األكثخ تأيضجا 05.0 وىي دالة عشج مدتػى معشػر أقل مغ F= 4.12وتبضشو قضسة

لمشذخ في مجالت الػصػل الحخ وكانت الفخوق دالة بضشيع وبضغ أستاذ مذارك وأستاذ مداعج عشج مدتػى الجاللة 
يسكغ تعدى ىحه الفخوق لخػف . عمى التػالي2.25 و2.70 ومتػسصات حدابضة بمغت .050السعشػية أقل مغ 

السبحػثضغ مغ فئة أستاذ مذارك وأستاذ مداعج أن ال تحتدب أعساليع السشذػرة في مجالت الػصػل الحخ في 
األمخ الحر يعشي أنو كمسا كانت . 7التخقضة العمسضة، إضافة إلى مخاوف أخخى التي تسخصجىا في الججول رقع 

 .الختبة العمسضة لمسبحػثضغ عالضة زاد إقباليع عمى الشذخ في مجالت الػصػل الحخ

 
 خالصة الدراسة ونتائجها العامة 

تعج السدتػدعات السؤسدضة أحجث وسائل الشذخ العمسي في ضل الػصػل الحخ لمسعمػمات الحر غضخ مغ أنساط 
االترال العمسي حضث يتدايج ضيػر مجالت الػصػل الحخ وانتذارىا بدخعة كبضخة في األوساط األكاديسضةحتى 

استيجفت ىحه الجراسة الػقػف عمى تػجيات أعزاء . أصبحت بجيال لمشذخ التجارر السقضج بقػانضغ مادية ومعشػية
 نحػ الشذخ في السدتػدعات الخقسضة السؤسدضة ومجى 2ىضئة التجريذ بعمع السكتبات والتػثضق بجامعة قدشصضشة

ودراسة بعس الستغضخات التي قج يكػن ليا دور في رفس الشذخ . استخجاميع لسجالت الػصػل الحخ لمسعمػمات
 .في ذلظ الشػع مغ السجالت

 
 أستاذ مذارك و 16 أستاذ و 5 أعزاء ىضئة التجريذ الجائسضغ مشيع 40تع تصبضق الجراسة عمى عضشة تسثمت في 

ورغع أن عضشة الجراسة محجودة بأعزاء ىضئة التجريذ بسعيج عمع السكتبات و التػثضق وىع . أستاذ مداعج19
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 غضخ أنشا عضشة تسل معطع الباحثضغ الستاح ليع الشذخ 2شخيحة ال تعبخ عغ بقضة األعزاء في جامعة قدشصضشة
 .في مجالت الػصػل الحخ بحكع انتذارىا كبجيل لمشذخ في السجالت التجارية

 
 :مغ خالل تحمضل إجابات السبحػثضغ عمى أسئمة االستبانة فقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالضة

أن أكثخ مغ نرف العضشة يؤيجون الشذخ في مجالت الػصػل الحخ والسدتػدعات السؤسدضة و الحيغ يعسمػن في 
رتبة أستاذ مداعج ىع أقل تأيضج لمشذخ في السجالت الػصػل الحخ خػفا مغ انتياك حقػقيع الفكخية وعجم قبػليا 

أكثخ األعسال التي يػافق السبحػثػن عمى نذخىا ىي األعسال التي تع نذخىا سابقا في مجالت . في التخقضة
وأكثخ الػسائل السدتخجمة لمشذخ ىي وسائل اإلعالم االجتساعي . محكسة والخسائل الجامعي والكتب السشذػرة

 ومغ أىع الجوافع لإلسيام في السدتػدع السؤسدي ىي سخعة الشذخ Research Gate و Facebookوعمى رأسيا 
 .ومخئضة األبحاث عمى نصاق واسع وزيادة معجل االستذياد السخجعي مع إبجاء بعس السخاوف
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