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 امللخص
 

يئة االنرتنيت اجلو ادلالئم ألغلب الباحثني، وادلؤلفني، والناشرين، شلا جعلتهم يتجهوف لقد حققت ب
إىل إاتحة احملتوى ادلعلومايت على الشبكة العنكبوتية كوسيلة من وسائل النشر احلديث، ولعل من بني أبرز 

ية اليت  تتميز هبا منصة وسائل النشر ادلتاحة ىي منصات اجملالت العلمية اإللكرتونية. وانطالقا من األعل
اجملالت العلمية اإللكرتونية، دلا توفره من بيئات علمية واتصالية وتفاعلية واليت تسهم يف إغناء احملتوى 

يعد التوجو اليـو ضلو إنشاء منصات أو بواابت إلكرتونية لتسري وتنظيم وإاتحة الرقمي وترقية البحث العلمي 
حتمي وضرورة ملحة، دلا توفره من بيئات علمية واتصالية تفاعلية تسهم يف اجملالت العلمية اإللكرتونية أمر 
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إغناء احملتوى الرقمي وترقية البحث العلمي، ووسيلة للنفاذ ادلفتوح وآلية للقضاء على احملسوبية والبريوقراطية 
ية، وتعترب العلمية يف نشر ادلقاالت العلمية. انىيك عن اعتبارىا بديال عن تعقيدات اجملالت التقليد

وىو ىيئة اتبعة لوزارة التعليم العايل  (CERIST)التجربة الفتية دلركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقين 
(. سنحاوؿ من خالؿ ASJPوالبحث العلمي يف اجلزائر، ادلتمثلة يف منصة اجملالت العلمية اإللكرتونية )

هامها يف دعم النفاذ ادلفتوح والقضاء على ىذه الدراسة تسليط الضوء على واقع ىذه التجربة ومدى إس
البريوقراطية العلمية أـ أهنا رلرد موضة تكنولوجية، وذلك من خالؿ استخداـ أسلوب 

لوصفها ومعرفة نقاط القوة والضعف واستخداـ استمارة االستبانة دلعرفة أراء  Ergonomics األرغونوميا
ديد نقائ  التجربة والعناصر الواجب توفرىا فيها حى ىيئة التدريس ببعض اجلامعات اجلزائرية حوذلا ورب

 تكوف أكثر فعالية وصلاعة.
 ، اجلزائر.ASJPوصول حر، منصة إلكرتونية، إلكرتونية،  ةجملالكلمات ادلفتاحية: 

 
 

Abstract 
 

Establishing electronic Platforms to manage and enable electronic scientific journals is a 

necessity to create scientific, communicative and interactive environment which enrich 

the digital content and the scientific development  it is a way  for  an open access to 

eradicate, beraucracy and nepotism in scientific articles publications and an alternative 

of traditional journals. we consider the experience of the Center of  scientific and 

Technical Information , which is  a body of the Algerian Ministry of Higher Education 

and Scientific Research, represented by the scientific electronic journals platform. we 

attempt to highlight this experience and its role in consolidating  the open access and 

eradicate scientific beraucracy or it is just a technological fashion through the use of 

ergonomics style to describe it and to show its advantages or drawbacks besides, the use 

of questionnaire to know the opinions of the teaching staff in some Algerian universities 

about the way to make this experience more effective. 
 

Keywords Electronic Journals, Electronic Platform, Open Access, ASJP, Algeria. 
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 :مدخل
مل تكن أعلها على اإلطالؽ، فهى تعد  إفالعلمية واحدة من أىم مصادر ادلعلومات  اجملالتتعد       

ادلصدر األسرع واألكثر اشتمااًل على أحدث ما ينشر يف اجملاالت العلمية ادلختلفة. ومع االنتشار الكبري 
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العلمية خاصة،  اجملالتعمومًا ويف نشر العلمية، واقتحاـ التكنولوجيا احلديثة يف صناعة النشر  للمجالت
 العلمية. اجملالتاإللكرتونية وأصبحت مع الوقت ىي الشكل االفرتاضي لنشر  اجملالتفظهرت 

 اإلنتاجالعلمية مرحلة جديدة من التطور بظهور قواعد البياانت اليت ذبمع ربصر  اجملالتمث شهدت 
العلمية، وتنافست  اجملالتدلية على تكشيف زلتوى الفكري بكافة أشكالو، فعملت قواعد البياانت العا

علمية وقواعد بياانت  جملالت، ابإلضافة إىل ظهور انشرين اجملالتقواعد البياانت يف حصر أكرب كم من 
، انىيك عن تطور حركة الوصوؿ احلر للمعلومات واليت كاف ذلا اجملالتيف نفس الوقت، وكذلك رلمعي 

 إىل الشكل اجملاين. اجملالتلعلمية يف بيئة الوصوؿ احلر وربوؿ كثري من ا اجملالتأثر كبري على نشر 
مقدمي خدمات قواعد البياانت الشديد بني ، والتنافس بني ادلتسارعة ىذه التطورات الكبرية خضمويف 

 العلمية بطرؽ وأساليب سلتلفة، اجملالت إدارة وتنظيم وإاتحة وتسيريوالناشرين، ظهرت أدوات تعمل على 
  ليت من بينها منصات وبواابت إاتحة اجملالت العلمية اإللكرتونية.وا
مستوى صناعة اجملالت العلمية يف إحدى ادلنصات الفتية على سلط الضوء على  يل ا البحثيت ىذأي

، وىذا سعيا للوقوؼ على مدى  ASJPاجلزائر، أال وىي منصة الدورايت العلمية اإللكرتونية اجلزائرية 
نفاذ ادلفتوح وزايدة ادلرئية للبحوث العلمية وترقية اجملالت العلمية اجلزائرية إىل ادلعايري العادلية إسهامها يف ال

من جهة، والقضاء على فوضى النشر والبريوقراطية واحملسوبية وحى ال تكوف حبيسة أدراج ادلكتبات 
 .والرفوؼ الورقية

 
 :البحثمشكلة  -1
وادلؤسسات  يف اجلامعات ة يف حركة التأليف والبحث العلميؼ ادلهممن األىدا للباحثنييعد النشر العلمي   

احملصلة نتاج الفكري من مرسل إىل مستقبل وفق نظرايت االتصاؿ، ويعد األكادؽلية، فهو عملية إيصاؿ اإل
ت قنسانية، ولقد حقر العلم وادلعرفة ومصدرا أساسيا للحضارة اإلللبحوث العلمية، والباب الرئيسي لنش النهائية

بيئة االنرتنيت اجلو ادلالئم ألغلب الباحثني، وادلؤلفني، والناشرين، ومؤسسات ادلعلومات، شلا جعلتهم يتجهوف 
إىل إاتحة احملتوى ادلعلومايت على الشبكة العنكبوتية كوسيلة من وسائل النشر احلديث، ولعل من بني أبرز 

 ونية.وسائل النشر ادلتاحة ىي منصات اجملالت العلمية اإللكرت 
 واتصاليةعلمية اإللكرتونية، دلا توفره من بيئات علمية منصة الدورايت الانطالقا من األعلية اليت  تتميز هبا و 

البحث العلمي، ومن ىذا األساس أييت دلوضوع  منصة  وترقية الرقمياحملتوى  إغناءوتفاعلية واليت تسهم يف 
يلة للنفاذ ادلفتوح والقضاء على البريوقراطية واحملسوبية العلمية : وسASJPاإللكرتونية للدورايت العلمية اجلزائرية 

يف  Ergonomics من جهة أـ أهنا رلرد أوىاـ وموضة تكنولوجية، ولقد كاف اختياران ألسلوب األرغونوميا
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دراستنا  إىل فهم مكوانت وطريقة عمل ادلنصة اإللكرتونية من جهة،  واستطالع ألعضاء ىيئة التدريس وطلبة 
لدكتوراه ألف مهمتهم تقدًن العلم وىذا العلم يستلـز نشر األحباث والدراسات يف الغالب تكوف ذات قيمة ا

 حبيث ال توجد إال يف اجملالت العلمية.
توحي احلقيقة اليت وضحتها السطور السابقة بوجود مشكلة ملحة تستدعي سرب غورىا، ووضعها ربت رلهر 

ؿ يف بيئة متغرية، وقد أاثرت ىذه الظاىرة انتباىنا، وأشعلت علتنا البحث العلمي، فهي تشكل ظاىرة ربو 
إال أهنا  ASJPلدراستها، لكن رغم كل ما قيل ويقاؿ حوؿ ىذه  ادلنصة اإللكرتونية للدورايت العلمية اجلزائرية  

 ال تزاؿ تطرح التساؤؿ اجلوىري فيما ؼل  ال غري.
  

 :البحثالت تساؤ  -6
طروح يف ادلشكلة، دبع ى تفريع وتبسيط الغموض العاـ إىل أسئلة فرعية تساعد كتحليل للتساؤؿ اجلوىري ادل 

وحى ؽلكن ربقيق األىداؼ ادلرسومة سلفا ذلذا اجلهد العلمي من خالؿ  البحثعلى ربليل وخدمة مشكلة 
 اإلجابة عن األسئلة التالية:

 اإللكرتونية؟ . ما ىي االذباىات ادلختلفة يف مفهـو اجملالت أو الدورايت العلمية1
. مػػػػػا أىػػػػػم ادلشػػػػػروعات اجلزائريػػػػػة وادلبػػػػػادرات الػػػػػيت أسػػػػػهمت بشػػػػػكل كبػػػػػري يف تعزيػػػػػز مكانػػػػػة اجملػػػػػالت العلميػػػػػة 6

 اإللكرتونية؟
 ؟ ASJP. ما  أعلية النشر العلمي يف منصة الدورايت العلمية اإللكرتونية اجلزائرية 3
يعتػرب رلػرد  موضػة ونقلػة تكنولوجيػة أـ  ASJPئريػة . ىل أف ذبسيد  منصة الدورايت العلمية اإللكرتونية اجلزا4 

البريوقراطيػػة واحملسػػوبية أنػػو جػػاء لػػدعم لرتقيػػة البحػػث العلمػػي ووسػػيلة للنفػػاذ ادلفتػػوح وآليػػة حقيقػػة للقضػػاء علػػى 
 ؟ العلمية
ر النشػدبثابػة العصػا سػحرية لتطػوير   ASJPمنصػة الػدورايت العلميػة اإللكرتونيػة اجلزائريػة . ىػل ؽلكػن اعتبػار 5

 أـ أهنا زلاطة جبملة من األوىاـ؟العلمي اإللكرتوين وطريق للنفاذ ادلفتوح للمعلومات العلمية والتقنية؟ 
كيػػف يػػتم تسػػيري وغػػدارة وتنظػػيم ونشػػر األحبػػاث العلميػػة يف منصػػة الػػدورايت العلميػػة اإللكرتونيػػة اجلزائريػػة . 6

ASJP؟ 
 يف نشػػػػر أحبػػػػاثهم العلميػػػػة والوصػػػػوؿ احلػػػػر مػػػػا أبػػػػرز الصػػػػعوابت الػػػػيت تقػػػػف حجػػػػر عثػػػػرة أمػػػػاـ البػػػػاحثني. 7

؟ ومػػػا أىػػػم احللػػػوؿ الػػػيت  ASJPللمعلومػػػات العلميػػػة والتقنيػػػة يف منصػػػة الػػػدورايت العلميػػػة اإللكرتونيػػػة اجلزائريػػػة 
 ؽلكن أف زبفف من حدة تلك الصعوابت؟
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 :البحثأعلية  -3
مدى مسايرة مؤسساهتا  مل يعد ىناؾ أدىن شك يف أف تقدـ الشعوب وازدىار اجملتمعات يتوقف على 

من  البحث ايع جوانب احلياة، وأتيت أعلية ىذألحدث التطورات يف اجملاالت العلمية ادلتصلة جبم البحثية
وازدايدىا، العلمية والتقنية اإللكرتونية  ادلعلوماتنشر الثورة ادلطردة يف اجملاالت ادلختلفة وعلى رأسها رلاؿ 

 األحباث العلمية. بل أف وطنية شأهنا شأف الثروات األخرىروة ث األحباث العلمية اليـووال شك أف 
اإللكرتونية اليـو تعد دبثابة الشرايف احليوي للحياة ادلعاصرة والدعامة األساسية لصنع القرار سياسيا 

 .واجتماعيا وعلميا
شر اجملالت من خالؿ إنشاء منصات وبواابت إلكرتونية  لن األمسى من إدخاؿ التقنية احلديثةوإف اذلدؼ 

ىو دعم البحث العلمي وذلك خلدمة التنمية، وىذا يتطلب إمكانية اإلفادة من تطورات العلمية  والبحوث 
 .العلم وتوظيف ىذا التطور يف تغيري مسار التكوين من الوسائل التقليدية إىل الوسائل احلديثة

وألف التيار  الت والدورايت العلميةنشر اجملإف دعم وترقية البحث العلمي ينبغي أف ينطلق من قاعدة تطوير 
العلمية والباحثني أف ؤسسات ادلضلو العامل اإللكرتوين أو العامل الرقمي أصبح قواي ومؤثرا فإنو لزاما على 

خارج احللبة كاملها وعليو  أنفسهم وادبا يتماشى مع ىذه التطورات وإال وجد أنفسهم واطور وا معو ويتفاعلي
 :خالؿ عدة جوانب نوجزىا يف النقاط التالية تنبع أعلية الدراسة من

 الباحثنيمباشرة جبانب مهم من اجلوانب اليت ربظى ابىتماـ كبري من طرؼ  البحثيرتبط موضوع  -1
 .اجملالت العلمية اإللكرتونيةوادلتمثل يف  واألكادؽليني

ذلك بسبب ندرة ما يعزز من أعلية ادلوضوع زلط البحث عدـ وضوح الرؤية لدى البعض ذباىو، و  -6
الدراسات العلمية حولو، شلا أوجد حافزا ذلذا ادلوضوع، والسيطرة على أبعاده الواسعة، وؽلكن أف يتأتى ىذا 

سهامها ودعمها يف تقدًن ومدى إ ASJPمنصة الدورايت العلمية اإللكرتونية اجلزائرية من خالؿ معرفة 
اإللكرتونية  وإدارة اجملالت العلمية بتنظيمت الصلة وما سبارسو من األنشطة ذا النشر العلمي خدماتوترقية 
  ها، ومن مث إاتحتها للراغبني فيها.وتوثيق

أو  منصاتأو  بواابتيف الوقت الراىن ضلو االندماج يف شكل  للمجالت العلميةلقد أصبح التوجو العادلي  -3
وب اجلماعي روح العصر دبا شبكات تضمن العمل ادلشرتؾ يف ادلوارد مع اطلفاض التكلفة، وؽلثل ىذا األسل

ؽلتاز بو من تعقيدات، وارتفاع النفقات، وشح ادلوارد ادلالية؛ إذ ثبت أف اجلهود الفردية أقل نفعا وأكثر 
 . تكلفة

حداثة التوجو ضلو إنشاء منصة الدورايت العلمية اإللكرتونية اجلزائرية، والتطلع دلعرفة واقع ىذه ادلنصات  -4
 ى السلبيات وزلاولة ذباوزىا ومعرفة اجلوانب اإلغلابية والعمل على تعزيزىا.والبواابت وىذا للوقوؼ عل
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 :البحثأىداؼ -4

منصة الدورايت  كل دراسة تبدأ عند ىدؼ زلدد وتنتهي عنده، وتسعى الدراسة احلالية إىل معرفة واقع
ريوقراطية النشر العلمي العلمية اإللكرتونية اجلزائرية ومدى إسهامها يف النفاذ احلر والقضاء على فوضى وب

 وذلك من خالؿ رلموعة أىداؼ فرعية ؽلكن تلخي  أبرزىا يف اآليت: 
  هتدؼ الدراسة إىل طرح منصة الدورايت العلمية اإللكرتونية اجلزائريةASJP  وىذا من خالؿ واقعها أو على

أف ترسم رؤية واضحة األقل معرفة وجهة نظر ىيئة التدريس وطلبة الدكتوراه حوذلا لت، وىي بذلك رباوؿ 
 دلستقبل ىذه ادلنصة يف تقدًن خدمات ادلعلومات اإللكرتونية وإبراز مفهـو اجملالت العلمية اإللكرتونية.

  التعػػرؼ إىل الوضػػػع الػػراىن دلنصػػػة الػػدورايت العلميػػػة اإللكرتونيػػة اجلزائريػػػةASJP  ، مػػن حيػػػث ربديػػد حجػػػم
يم وإاتحػة اجملػالت العلميػة اإللكرتونيػة وذبهيزىػا، وبثهػا، الدور الذي تقػـو بػو فيمػا يتعلػق جنتػاج وحصػر وتنظػ

 وتقدًن األظلاط ادلختلفة من اخلدمات اليت سبكن الباحثني من أتدية مهامهم.
  حصػػػر أىػػػم ادلػػػزااي الػػػيت تقػػػدمها منصػػػة الػػػدورايت العلميػػػة اإللكرتونيػػػة اجلزائريػػػةASJP   والقيمػػػة ادلضػػػافة الػػػيت

 دة مرئية البحوث العلمية الوطنية اجلزائرية.تسهم يف ترقية البحث العلمي وزاي
  شػػبكة اإللكرتونيػػة علػػى  يف إدارة اجملػػالت العلميػػةة ىػػذه التجربػػة الفتيػػرصػػد أبػػرز الصػػعوابت الػػيت قػػد تعرقػػل

 ، إضافة إىل احللوؿ اليت ؽلكن أف تسهم يف تذليل تلك الصعوابت.االنرتنيت
وادلعلومػػات مػػن خػػالؿ تناولنػػا دلوضػػوع حػػديث لػػو أعليػػة  ادلسػػاعلة يف اإلنتػػاج الفكػػري يف رلػػاؿ ادلكتبػػات . 5

 .للباحثني يف اجملاؿ األكادؽليكربى 
 
 :الدراسات السابقة-5
رىا ابىتماـ خاص من طرؼ يف بداية ظهو  يف موضوع اجملالت العلمية اإللكرتونية لقد حظي البحث 

إال بعد مضي وقت من   التاجملأعلية ىذا اجليل اجلديد من  وادركادلختصني مل ي، حيث أف ادلختصني
إال أف  ابجملالت اإللكرتونيةالزمن، وعلى الرغم من صدور عدد كبري من األحباث والدراسات اليت هتتم 

ابدلنصات والبواابت ادلتعلقة ابجملالت العلمية والنادر جدا ادلرتبط  ابجلانب األكادؽليالقليل منها يرتبط 
لك عن طريق نشر بعض ادلقاالت يف بعض من الدورايت. وقد وخاصة ابللغة العربية، وذ اإللكرتونية

استطعنا االطالع الدقيق على ما نشر من أدبيات ادلوضوع يف ىذا السياؽ، حصرىا يف ثالث فئات رئيسية 
 وذلك على النحو اآليت:
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 حػػػػدث عػػػػن الفئػػػػة األوىل:  وتتمثػػػػل يف األدلػػػػة وادلػػػػوجزات والتقػػػػارير والنشػػػػرات والكتػػػػاابت اإلعالميػػػػة الػػػػيت  تت
يف العػػػامل والػػػوطن العػػػرق مػػػن منطلػػػق إعالمػػػي ويغلػػػب عليهػػػا  منصػػػات وبػػػواابت اجملػػػالت العلميػػػة اإللكرتونيػػػة

األسػػلوب الػػدعائي واللغػػة اإلنشػػائية لكوهنػػا تعكػػس ذبػػارب لػػدى بعػػض اجلهػػات واذليئػػات التجاريػػة يف نظػػم 
اابت ال زبلػو مػن ادلبالغػات وتضػخيم ادلعلومات والتقنية، بعض ادلعلومات واإلحصاءات الواردة يف تلػك الكتػ

 األرقاـ.

  الفئػػة الثانيػػة: وتتمثػػل البحػػوث وادلقػػاالت النظريػػة الػػيت صػػدرت عػػن ادلختصػػني يف رلػػاؿ ادلكتبػػات وادلعلومػػات
اآليل ومعظمهم من األكادؽليني، وىي تعكس يف الغالب ذبارهبم الشخصػية وانطباعػاهتم الذاتيػة مػن  واإلعالـ
 .تتعلق ابدلوضوع ما غلري على الساحة من تطورات، ومالحظة الؿ معايشتهم للواقعخ

 اليت تعتمد على ادلنهجية العلميػة يف تنػاوؿ ادلوضػوع، وىػي  والتطبيقية الفئة الثالثة: وتتمثل الدراسات ادليدانية
 على أي حالة اندرة، وتثار حوذلا ادلالحظات العلمية وادلنهجية كما ستكشف عن ذلك السطور القادمة.

نتعػػرض ىنػػا لدراسػػات الػػيت تنطػػوي ربػػت الفيئتػػني األوليػػني، حيػػث ال هتمنػػا الفئػػة األوىل أي الدراسػػات  ولػػن
اإلعالمية، أان الفئة الثانية ) الدراسات النظرية( فقد مت تغطيتها يف مواضػعها ادلناسػبة مػن الدراسػة يف اجلانػب 

لدراسػات العلميػة ادليدانيػة، ومػن بػني الدراسػات النظري وابلتايل ما يهمنػا حقيقػة ىػي الفئػة الثالثػة وادلتعلقػة اب
 اليت تناولت موضوع منصات اجملالت العلمية اإللكرتونية نوردىا ما يلي:

 :بواابت إاتحة الدورايت العلمية:  الدراسة األوىل(Webreview) وىي دراسة لػػ رليد،   التجربة اجلزائرية
ربة مركز البحث يف اإلعالـ العلمي والتقين ذبعرضت ىذه الدراسة ( و 6216)فاطمة وحليمة دنيا زاد 

(CERIST)،  ادلتمثلة يف بوابةWebreview  من بني التجارب الرائدة يف ىذا اجملاؿ، حيث تناولت ىذه
. 6226مفتوحة ادلصدر وذلك منذ سنة  SPIPالدراسة بوابة إاتحة الدورايت العلمية اجلزائرية عرب بررلية 

ة من خالؿ التطرؽ إىل نقائ  التجربة اجلزائرية وآفاقها والعناصر الذي غلب ومقارنتها ابلتجارب األجنبي
حيث تطرقت بشكل مفصل ىذه الدراسة إىل  .توّفرىا من أجل إصلاح مشروع إلاتحة الدورايت العلمية

أعلية بواابت إاتحة الدورايت العلمية، وعرض شامل للخدمات ادلقّدمة وإعطاء تقرير مفصل حوؿ تقييم 
 بة اجلزائرية وآفاقها.التجر 

  :الدورايت العلمية العربية يف ضوء ادلعايري الدولية لقواعد البياانت وأدلة الدورايت:  تقييمالدراسة الثانية
سعت ىذه الدراسة إىل تقييم  ( حيث6217)وىي دراسة لػػ خليفة دورايت ادلكتبات وادلعلومات ظلوذجاً. 
شلثلة يف الدورايت ادلتخصصة يف رلاؿ ادلكتبات وادلعلومات، حيث  الوضع الراىن للدورايت العلمية العربية

قامت بتقييم عدد من الدورايت اإللكرتونية وفقًا دلعايري عدد من قواعد البياانت العادلية وأدلة الدورايت، 
 Web of Science (Thomson Reuters WoS) - Scopus (Elsevier) - Directory ofوىى: 
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Open Access Journals (DOAJ)  وأظهرت النتائج أف صبيع الدورايت زلل الدراسة غري مؤىلة
 . DOAJ، بينما ىناؾ دورية واحدة فقط مؤىلة لالنضماـ إىل دليل Scopusو WoSلالنضماـ إىل قاعديت 

ما ؽلكن قولو أف موضوع منصات اجملالت العلمية اإللكرتونية مل يدرس بتمعن وكفاية، وال تزاؿ ىنػاؾ العديػد 
ن اذلفػػػوات الػػػيت ينبغػػػي الوقػػػوؼ عنػػػدىا، وىنػػػا تكتسػػػي الدراسػػػة احلاليػػػة أعليتهػػػا دلعاجلػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة علػػػى مػػػ

 مستوى الوطين، وتغطية ألىم ادلتغريات اليت ؽلكن أف تندرج ربت الظاىرة ومعاجلتها أبسلوب علمي.
 
 البحث:ضبط مفاىيم ومصطلحات  -6

  :نسخة رقمية جمللة مطبوعة أو دورية مثل  أبهنا عبارة عن (6227)نزىة  ترىاجملالت العلمية اإللكرتونية
منشور إلكرتوين ليس لو نظري مطبوع، وىي تتاح من خالؿ الويب أو منصة إلكرتونية أو أي وسائل 
الوصوؿ األخرى لشبكة االنرتنيت، واليت تكوف متاحة جملاؿ البحث العلمي، وىي اليت تتمتع  ابإلاتحة 

دلعايري تضبطها )أشكاؿ ادللفات، طبيعة اإلاتحة، وىيئة التحرير...اخل( واليت تكوف  اجملانية، واليت زبضع
  زلررة بلغة معينة.

  :ىي أحد األدوات اليت تعمل على حصر وتكشيف وإاتحة زلتوى منصة الدورايت العلمية اإللكرتونية
مستوى علمي ألي دورية إىل ضماف توفري أعلى  منصة الدورايتالعلمية، وبطبيعة احلاؿ تسعى  اجملالت

رلموعة من ادلعايري  ادلنصة تتوفر على. لذا (Carbone & Antonutti, 2008)يتم تضمينها فيها
ومنصات . ادلنصةواليت غلب توافرىا يف أي دورية علمية ترغب يف االنضماـ إىل  ادلضبوطةوالشروط 
 اجملالتتسعى إلنتاج  ومنصات منصات تسعى فقط لبث اجملالتنوعاف،  اإللكرتونية العلمية اجملالت

اإلاتحة بل تقّدـ خدمات أرقى تتمثل يف ى البث و فقط عل ادلنصةمث بثها، يف ىذه احلالة ال يقتصر دور 
وإدارة من طرؼ اخلرباء،  توفري أرضية للدورايت تسمح ابستقباؿ مقاالت ادلؤلفني، تقييمها 

ودراستنا ستقتصر على النوع الثاين،  .ادلنصةانطالقا من نفس  ...اخل، كل ىذه العمليات تتماحملتوى
ال يكفي  اجملالت العلمية على ادلنصةالذي يرتبط صلاحها بتوفر رلموعة من العناصر فمجّرد تواجد و 

ا، توفّر األرغونومي ) فعاّلية بل غلب توّفر بعض العناصر من بينها: حى نقوؿ أف اجمللة تنشر إلكرتونيا
  اخلدمات األساسية...اخل(.

  األرغونوميا  ( 18، ص6221يعرؼ القاموس ادلوسوعي للمعلومات واالتصاؿ ) ادلنصة:أرغونوميا (The 

Ergonomics )لعالقة أو التفاعل بني او   اآللة"العلمية للعالقات بني اإلنساف و  على أهنا "الدراسة
يرتكز ىذا اجملاؿ على و اإلنساف واآللة ىو رلاؿ يهتم بتصميم وتقييم الربرليات التفاعلية وواجهاهتا، 

، و معارؼ يف رلاؿ االجتماعاإلنسانية كاألرغونوميا، علم النفس، علم االجتماعية و معارؼ يف العلـو 
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أدوات، فما ػلتاجو ادلستفيد من مصممي عالـ اآليل وىو يسعى إىل وضع مناىج، تقنيات و اإل
فقط، بل ػلتاج إىل ومات و ادلعلالربرليات ال يقتصر فقط على تصميم تطبيقات من أجل الوصوؿ إىل 

قراءة األدّلة أو تلقي التكوين ، يسرية اإلدراؾ دوف اللجوء إىل االستعماؿتصميم واجهات سهلة 
إىل فهم  يف دراستنا  Ergonomics األرغونوميا  وهندؼ من خالؿ استخداـ التدريب ادلسبق.و 

حاجيات وًن الوظائف دبا يتماشى و تق من خالؿ، للمنصة اإللكرتونيةادلكوانت األخرى و  ادلستخدـ
من ادلعلومات العلمية والتقنية يف  راحة ادلستفيدنب األرغونومي ابإلحبار اجلّيد و . يهتم اجلاالباحثني
 االختياراتأقل تعقيدا من خالؿ مراعاة عدد  ادلنصة اإللكرتونية، يسعى ىذا اجلانب إىل جعل ادلنصة

ر هبا قبل الوصوؿ إىل الوظيفة احملّددة، طريقة تقدًن ادلمكنة، عدد العمليات اليت غلب ادلرو 
 الوظائف...اخل.

  الوصوؿ احلر: أو النفاذ ادلفتوح  وىو إاتحة إلكرتونية للمنشورات العلمية اإللكرتونية ابالعتماد على
اإلمكانيات اذلائلة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بصورة حرة ورلانية ودائمة وبطريقة منظمة، 

ح للمستفيدين ابلوصوؿ، والقراءة، التحميل، االستنساخ دوف اخلضوع لقيود إال ما تعلق حبقوؽ تسم
تندرج ضمن " اإلاتحة احلرة لإلنتاج  ( أبهنا6227يرى دمحم وأضبد )، و (92، ص6218 حسين،) أصحاهبا

من دوف  الفكري وىي جعلو متاحا رلاان عن طريق االتصاؿ ادلباشر ألي فرد يف أي مكاف يف العامل
فهو بذلك إمكانية الوصوؿ احلر للنصوص الكاملة ، مقابل من اجل الوصوؿ واحلصوؿ على ادلعلومات

يف ىذا الصدد و  لبحوث ادلقاالت ادلتاحة على اخلط جلميع ادلستفيدين، ابجملاف، مباشرة وبصفة دائمة.
ىي الدورايت  Open Access Journals ف دورايت الوصوؿ احلر إىل أ (153، ص6227يشري السيد )

  اجملانية أو غري مقيدة الوصوؿ دلقاالهتا.
  أعضاء ىيئة التدريس: وىم فئة من طلبة اجملتمع األكادؽلي من حاملي شهادات جامعية يف

الدراسات العليا ) ادلاجستري، الدكتوراه(، حبيث يؤدوف مهاما بيداغوجية تتصل بتخصصاهتم العلمية ) 
م الذين يقوموف بنشر إنتاجهم الفكري على سلتلف األصعدة، وعلى التكوين والبحث العلمي(، وى

سلتلف الوسائط التقليدية واحلديثة. فهم األشخاص الذين معنيوف ابستخداـ األساليب العلمية ادلنهجية 
 يف البحث والتقصي يف رلاؿ معريف معني للوصوؿ إىل احلقائق وادلبادئ والنظرايت.
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 لكرتونية:مفهـو اجملالت العلمية اإل-7
فحسب وإظلا  تنطوي أيضا على قدر كبري من ادلوارد، كما يعتمد  األعليةالعلمية ليست ابلغة إف اجملالت 

أقراهنم، وؽلكن النظر يف وإظلا يف ربقيق الظهور بني حبوثهم  إجراءالعلماء على ىذه الدورايت  ليس فقط يف 
 لكرتونية من خالؿ استعراض التعاريف التالية:عدة آراء وتوجهات يف تناوؿ تعريف اجملالت العلمية اإل

أف مطبوع مسلسل يقصد لو  عبارة عن  Periodicalsالدورايت  ( أبف6224)يرى إبراىيم وعبد ادلعبود 
اجملالت و  جل غري مسمى يف فرتات منتظمة أو مقررة وذلك أكثر من مرة يف السنة.يصدر تباعا إىل أ
ىي دورية رقمية سلصصة للنشر على اإلنرتنت للمقاالت والتحليالت   E- Journalsالعلمية اإللكرتونية 

الدورايت العلمية . كما تعرؼ (96، ص 6211مسفرة، ) اليت سبت قراءهتا والتعليق عليها.
دورية تنشر بشكل إلكرتوين على شبكة  أهناعلى   Electronic Scientific Periodicalsاإللكرتونية
رقمي لدورية دوف مقابل  ن   أولدورية مطبوعة   ن  رقمي  أهناعلى  ، كما يعرفها البعضاالنرتنيت

. اإلنرتنيتمطبوع لو متاح على الويب أو الربيد اإللكرتوين أو غري ذلك من وسائل اإلاتحة من خالؿ 
مصطلحا مرادفا يعد   Serialمصطلح ( أبف 161، ص6217كما يرى منري )،  (42، ص6218حسين، )

: أي  إصدار ينشر على أنوعلى  Serial ( 63، ص6213عبد الوىاب ) ويعرؼ للدورية إىل حد كبري،
  تكوف منتظمة. أجزاء متالحقة ويصدر على فرتات عادة ما

من خالؿ التعاريف السابقة ؽلكن القوؿ أف  اجملالت العلمية اإللكرتونية مفهـو يوحي ابحلداثة والتزامن و 
حديثة لعرض ادلعلومات ألكرب قدر شلكن من  ويكتسب نشاطو وحركتو من الشبكة، فهي طريقة

 :منها اليتشارة ىناؾ عدة مفاىيم ذات العالقة إليو اإلذبدر  أو احملتملني. وما النهائينيادلستفيدين 
 .Virtual Journalأو التخيلية  االفرتاضية اجملالت -
 .Paperless Journalالالورقية   اجملالت -
 .Network Based Electronic Journalsالشبكية   اجملالت -
 . On Line Journalادلباشر  االتصاؿ رلالت -
 .Journal On Internetرلالت اإلنرتنيت  -

 

 اجملالت العلمية اإللكرتونية: شليزات- 8
ومنافسة  اإللكرتونيةالصدارة يف البيئة  الحتالؿتتميز اجملالت العلمية  جبملة من اخلصائ  اليت تؤىلها 

 ادلميزات فيما يلي: أىم الورقية منها، وؽلكن ذكر
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  على احلاسب اآليل، ونشرىا  ابالعتمادالفورية يف اإلنتاج والنشر: حيث ؽلكن إنشاء نسخة إلكرتونية
 (62، ص6218حسين، ) .واالتصاؿبسهولة عن طريق ما توفره تكنولوجيا ادلعلومات 

 البحث واالسرتجاع. بشكل عاـ الدورايت اإللكرتونية فهي فعالة وسهلة خاصة يف القياـ بعمليات 

 .القراءة قبل ظهور النسخة ادلطبوعة 

  ادلقاؿ مباشرة. منشئالتفاعلية: حيث أصبح ابإلمكاف التفاعل مع 

  إمكانية الطباعة مباشرة سواء على اخلطOnline   أو بعد التحميلDownload. (Annaïg, 2002) 
 نسبة للتعامل مع النسخة الورقية.القضاء علال مشكلة سرقة األعداد وتشويو الصفحات والتخزين ابل 

  وىذا من خالؿ الوصوؿ ادلباشر لنصوص ادلقاالت وذبنب إلزامية ادلرور علال ادلكتبة وأخذ ربح الوقت
 نسخة، ومن مث ذباوز احلدود ادلكانية والزمنية اليت ربوؿ بني ادلستفيد النهائي واإلنتاج الفكري.

  للباحثني عرض أحدث اخلدمات لتلبية احتياجاهتم.خدمة الباحثني: توفر اجملالت اإللكرتونية (Annaïg, 

2002, 19) 
  ،استثمار إمكاانت الوسائط ادلتعددة: وىي تستثمر مقومات تكنولوجيا النشر اإللكرتوين لنشر مقاالهتا

من الصوت، الفيديو،  ؽلكن إدراجها يف الشكل ادلطبوع حيث تستخدـ الوسائط ادلتعددة واليت ال
والوسائط الفائقة   Hypertexteاعلية  ثالثية األبعاد، ابإلضافة إىل تقنية الن  الفائق والعروض التف

Hypermedia. (Peng, Marie & Adrian, 2006) 
 .ضماف الوصوؿ  الدائمة بصرؼ النظر عن أوقات عمل ادلكتبة 

 .مواكبة اإلشكاليات العلمية ادلستحدثة بطريقة مباشرة 

  أخرى مع سهولة البحث.إمكانية الربط بني معلومات و 

  :حيث يشري الرتصبة اآلليةBailey (2006, 127 ) إمكانية الرتصبة اآللية  للن  اإللكرتوين من خالؿ إىل
وغريىا من ادلواقع  Bingو Googleبرامج الرتصبة ادلتاحة رلاان على االنرتنيت مثل ما توفره خدمة  

  اإللكرتونية اجملانية واليت ابدلقابل.
 الت العلمية من الوصوؿ إىل عدة مستخدمني ذلا يف الوقت نفسو، جضافة إىل ما تتضمنو من تسمح اجمل

 خيارات متعددة.

 .االنتشار والتوزيع السريع للمعلومات: ىناؾ إمكانية توزيع ادلعلومات حلظة إنشائها 

 .الربط البيين لألستشهادات ادلرجعية 

  أاتحتها.سرعة الصدور دبع ى ال فرؽ بني إنتاج ادلعلومة و 
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  القدرة على البحث عن زلتوى فكري ما  يف عدد معني من دورية أو يف أي سلسلة  كاملة مع إمكانية
 (55ص، 6227السيد، ) Dataminingاستخداـ بررليات البحث الذكية يف استخالص ادلعلومات 

 

 ادلبادرات اجلزائرية يف رلاؿ  اجملالت العلمية اإللكرتونية:– 9
وخاصة  ادلؤسسات األكادؽليةيف  العلمية والتقنية شرايف ىاما من شرايني ادلعلومات علميةاجملالت التعترب 

العلمية يف سلتلف رلاالت ادلعرفة. ولقد ظلت  للمجالتادلكتبات األكادؽلية اليت تويل اىتماما خاصا 
ادلاضي وقبل التحوؿ  القرف ادلطبوعة ىي السائدة يف مقتنيات ادلكتبات األكادؽلية حى قبيل هناايت اجملالت

.  اجلذري يف وسائل نقل ادلعلومات إىل الوسيط اآليل الذي يزداد يوما بعد يـو

العلمية تنشر  اجملالتومنذ بضع سنوات تسارعت خطى النشر اإللكرتوين حى أصبحت نسبة كثرية من 
رلاالت سلتلفة يف ادلتخصصة يف  اجملالتإلكرتونيا جبانب النشر الورقي شلا أدى إىل صدور الكثري من 

ادلتخصصة وخفض تكلفة النشر واإلصدار  اجملالتوسيط إلكرتوين فقط شلا سهل عملية إصدار ىذه 
 ووصوذلا إىل ادلهتمني هبا. اجملالتوليس ىذا فحسب بل سهل أيضا عملية توزيع ىذه 

سعت اجلزائر  فقد  وصية،اجلهات الالورقية وتزايد العبء ادلايل على ميزانية  اجملالتأسعار   ويف ظل ارتفاع
متمثلة يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وسلتلف اذليئات العلمية التابعة ذلا إىل ذبسيد رلموعة من 
ادلشاريع وادلبادرات واليت هتدؼ إىل تسهيل وتنظيم وإدارة، وإاتحة الوصوؿ إىل اجملالت العلمية اإللكرتونية 

 ت يف ما يلي:واليت ؽلكن ذكر أىم ىذه ادلبادرا
   :رلالت الشبكة األكادؽلية البحثيةARN: Academic Reaserch Network  : أنشئت منذ التسعينات

وىي عبارة عن رلالت شبكة البحث األكادؽلية جسهاـ العديد من ادلؤسسات اجلامعية التابعة لقطاع 
دمة قطاع التعليم العايل والبحث التعليم العايل والبحث العلمي، هبدؼ بناء بنية ربتية  تكنولوجية يف خ

العلمي، وىو مشروع ؽلثل  اذليكل العاـ لربانمج النشاطات الرامية إىل تثمني وتطوير خدمات اإلاتحة 
، 6218حسين، ) وتبادؿ ادلعلومات بني اجلامعات ومراكز البحث وادلؤسسات ذات الطابع التقين والعلمي.

 (63ص
 الفهرس الوطين للدورايت CAP: Catalogue Algérien Des Périodiques  : الفهرس  التجميعي الوطين

للدورايت أو الفهرس اجلزائري للدورايت، وىو يقـو جبرد عاـ للدورايت ادلوجودة ضمن صبيع ادلؤسسات 
الرئيسية، ومن مث  فهو يصف وػلدد مكاف الدورايت بكل أنواعها، وىو على شكل قاعدة بياانت على 

ربديد موقع وجودىا علال ادلستوى  16952وأكثر من  14695توي على رب Onlineاخلط ادلباشر 
 (Ayouaz & Bachioua, 2015) ادلؤسسات ادلشاركة.
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  قاعدة النظاـ الوطين للتوثيق على اخلطSNDL: Système National de Documention En Ligne :
 على احلصوؿ فرصة توفري خالؿ من اانت،البي قواعد يف االشرتاؾ لتوحيد اخلط على للتوثيق الوطين النظاـ أنشأ

 مهما مصدرا يعترب انحية من أنو كما .اجلزائرية ابجلامعات والباحثني لألساتذة ابلنسبة العلمية ادلعلومات

 ابلبحث عالقة ذات أنية واثئقية ألرصدة اجلامعية ادلكتبات الفتقار ذباوزا يعد أخرى انحية ومن للمعلومات،

 (6214 كماؿ وصلمة،). العلمي
 اجلامعة للمعلومات داخل ابلنسبة مهم كمصدر اخلط على للتوثيق الوطين النظاـ فكرة كانت شبة ومن

 العلمي. وادلشروع عالقة ابلبحث ذات واثئقية ألرصدة اجلامعية ادلكتبات الفتقار ذباوزا انو كما اجلزائرية،

 معلوماهتا، ذبميع على يعمل افية عادلية،بيبليوغر  معلومات لقواعد اخلط على إليكرتونية إاتحة عن عبارة

 ولقد (www.sndl.cerist.dz)  االليكرتونية البوابة خالؿ من اجلزائر، يف الباحثني جملتمع وإاتحتها حفظها

 ن   والذي اجلزائر يف العلمي البحث تطوير ضوء مشروع يف اخلط على للتوثيق نظِّّاـ الوطين فكرة جاءت

 والتطور العلمي للبحث العامة ادلديرية أطلقتو الذي ادلشروع، وىو 2008 أكتوبر يف التوجيهي ادلرسـو عليو

 قدرىا ذبريبية دلدة التنفيذ حيز دخل قد كاف والتقين؛ العلمي اإلعالـ البحث يف مركز مع ابلتعاوف التكنولوجي

 للجميع امتاح كاف حبيث ، 2010ديسمرب 15  غاية إىل  2010  أكتوبر15 من  انطالقا أشهر ثالثة

 رمسيا اخلط على للتوثيق الوطين النظاـ أصبح2011  جانفي ويف لكن ) مكتبيني، طلبة ابحثني، أساتذة،(

مورد  بن ما االتفاقية لكوف وذلك .ادلكتبات وزلافظي البحث، ومراكز سلابر، أعضاء فقط للباحثني ومتاح
 النظاـ بتعميم استخداـ تسمح تكن مل اجلزائر، يف يالعلم للبحث العامة وادلديرية البيبليوغرافية البياانت قواعد

 ) دكتوراه + 6 ماسرت(  العليا الدراسات طلبة على ذلك اقتصر وإظلا اجلزائرية، اجلامعة وأساتذة طلبة كافة لدى

 (6214)كماؿ وصلمة،  .العلمي البحث سلابر لواء ربت ادلنضوين والباحثني
   مبادرة رلالتWeb Review: 1999اإللكرتونية العلمية سنة ة اجلزائرية يف رلاؿ الدورايت بدأت التجرب ،
 36نضجت الفكرة لتصبح مشروعا يضم رلموعة معتربة من الدورايت العلمية يف موقع واحد بلغ عددىا و 

إىل غاية  1999بدأت ادلرحلة األوىل سنة   ؛دبرحلتني يف ىذه ادلبادرة دورية علمية. مّرت التجربة اجلزائرية
وقاعدة بياانت صممت بواسطة برانمج  (HTML)و (ASPيث مّت تصميم النظاـ بواسطة لغيت )ح 6226
(Access) كانت ىذه النسخة األولية و  .(6216)رليد، فاطمة وحليمة دنيا زاد، ربت نظاـ التشغيل ويندوز

د ذلك حسب العقادلقاالت و  ربظى خبدمات عديدة، فكانت تعرض على القراء نوعني من الدخوؿ إىل
ح علا صنفاف: عقد يسمحث يف اإلعالـ العلمي والتقين والناشرين، و الذي مت االتفاؽ عليو بني مركز الب
خر يسمح فقط جاتحة ادلستخلصات عقد آ(، و PDFربميل ملف الػ )جاتحة الن  الكامل للمقاالت و 

ادلشاركني  منتدىيف نسختو األوىل ىي  (WEBREVIEWهبا )ىناؾ خاصية امتاز  الكلمات الدالة.و 
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االعتبار البحث البسيط من جهة  تساؤالت ادلستعملني إضافة إىل زلرؾ حبث أيخذ بعنيلطرح اىتمامات و 
ة، ادليداف العلمي، البحث ادلتقدـ من جهة أخرى، حيث تتم عملية البحث يف العنواف، الكلمات الدالو 

من ادلهم تصميم دعامة إلكرتونية جديدة بعد ىذه ادلرحلة الناجحة إىل حّد ما أصبح  التاريخ.اسم ادلؤلف و 
برانمج و  ASPألّف لغة دلشروع وتطلعات القائمني عليو و تناسب آفاؽ ا (WEBREVIEW)  لػػػ
(ACCESS)  ارتفاع نسبة الدورايت وصال إىل احلد األقصى من حيث استيعاب البياانت، خصوصا مع

لربرليات احلرّة تطّورا مذىال خاصة يف رلاؿ النشر البياانت التابعة ذلا. يف الوقت ذاتو، عرفت اادلشرتكة و 
أما ادلرحلة  التقين يتوّجو ضلو تبيّن ىذه الربرليات.مركز البحث يف اإلعالـ العلمي و  اإللكرتوين شلّا جعل

، ما مّيز ىذه ادلرحلة ىو التحّوؿ ضلو نظاـ 6212إىل غاية  6226بدأت منذ سنة الثانية وىي مرحلة النضج 
يف ذلك الوقت نظرا  (SPIPاختيار ىذه الربرلية مل يكن عشوائيا حيث مّت تبيّن )و  (SPIPتوى )تسيري احمل

إف بث الدورايت العلمية  الحتمالو اللغة العربية، الشيء الذي مل يكن متوّفرا يف الربرليات األخرى آنذاؾ.
ذبرى على ادلواد  ئقية اليتؽلر دبجوعة من ادلراحل ؽلكن تشبيهها ابلسلسلة الواث (SPIPنظاـ ) ابستخداـ 

مشروع منصة اجملالت  وأخريا ، ادلعاجلة مث البث.االقتناءادلكتبية. تتمثل ادلراحل الكربى ذلذه السلسة يف 
 واليت ىي موضوع دراستنا اليت نتناوذلا بشيء من التفصيل يف العنصر ادلوايل. ASJPالعلمية اجلزائرية 
 (6226)صربينة وحليمة، 

 
 :ASJP اجملالت العلمية اجلزائرية منصة   – 12

هتدؼ وزارة التعليم العايل اجلزائرية إىل الرقي ابجملالت الوطنية وفق ادلعايري  العادلية لذلك وضعت منصة 
، +A، صنف Aإلكرتونية موحدة ذلا، تصنف من خالذلا اجملالت العلمية إىل تصنيفات: رلالت صنف 

أما اجملالت  Cلوطنية ادللتزمة ابدلعايري ستصنف يف صنف واغلب اجملالت ا ،D، صنف C، صنف Bصنف 
( فلم  ترقى إليها أي رللة وطنية،  وهتدؼ  الوزارة إىل  أف تكوف أغلب اجملالت  A  ،A+  ،Bالدولية ) 

الوطنية إلكرتونية غري ورقية، واف تكوف كل ادلنشورات العلمية تتم عربىا، وكل احتساب النقاط العلمية 
ألكادؽلية، ذلذا فإف  ادلنصة مفتوحة للتسجيل واالستفادة واإلطالع والتحميل واالستنساخ وىذا والرتقيات ا

 لكل  منتسيبها من األساتذة والدكاترة والطلبة.
منصة إلكرتونية للمجالت الوطنية، وتندرج يف إطار وطين  ASJP منصة اجملالت العلمية اجلزائريةوتعد 

عترب ىذه ادلنصة أىم ضباية للكتاب واألكادؽليني من الوقوع يف فخ اجملالت للمعلومات العلمية والتقنية، وت
الوعلية أو الناشرين ادلفرتسني، وىي دبثابة ضمانة إرساؿ ادلقاؿ ادلراد نشره إىل اجمللة وتعترب طرفا اثلثا بني 

 (ASJP, 2018) الكتاب والناشر فتقـو بتوثيق صبيع ادلراحل حى النشر.
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مركز  تدار من طرؼمجالت العلمية اجلزائرية، طورت و صة الكرتونية للنشر االلكرتوين للمن ASJP وتعترب 
غري مسؤوؿ التابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وىو  CERIST البحث يف اإلعالـ العلمي والتقين 

توى العلمي( يف حالة وجود مشاكل أخالقية )كانتحاؿ احمل .عن القيمة العلمية احملتوية يف ادلنشورات
 .ادلطلوب من ادلؤلف االتصاؿ مباشرة برئيس ربرير اجمللة ادلعنية

ت ادلراد نشرىا عن بعد ىي أرضية للتكوبن ونشر وتسري ادلقاال ASJP فمنصة اجملالت العلمية اجلزائرية
ؼلت  تكنولوجيا الويب وىي دبثابة الساحة اليت بواسطتها عرض األعماؿ العلمية وصبيع ما  قائمة على

 من تقدًن إىل التحكيم والعرض والنشر واالستفادة. ابدلقاالت العلمية  ادلنشورة وطنيا
دورية يف سلتلف اجملاالت العلمية وقد وصل عدد ادلقاالت  349وتشتمل ىذه ادلنصة حلد الساعة على 

. 77991وعدد ادلؤلفني  666436مقاؿ، متاحة ابلن  الكامل وقد بلغ عدد الكلمات الدالّة  55628
وتغطي ادلنصة تقريبا كل ،  www.asjp.cerist.dzوؽلكن الولوج إىل ىذه ادلنصة من خالؿ الرابط  

وزبضع اجملالت ادلتواجدة يف  . للمعرفة( ادلعرفة ميداان 32ضمن ميادين )  رلاالت ادلعرفة واليت مت تبويبها
من خالؿ الصفحة   ASJP وتقدـ ادلنصة اجملالت العلمية اجلزائرية ألمسائها. ائيادلنصة لرتتيب ألفب

 الرئيسية رلموعة من اخلدمات واليت أبرزىا:
  إمكانية فتح حساب يف ادلنصة وتعدد اخليارات سواء كناشر للمقاؿ أو كمراجع وزلكم أو كمدير جمللة

  علمية والشكل يوضح أكثر:
 الت األخرية ادلضافة للمنصة.األعداد ادلنشورة لعشرة  رل 

 .اجملالت اجلديدة اليت مت إدراجها يف ادلنصة 
 .تقدـ إحصائيات جديدة حلظة بلحظة عن عدد ادلقاالت ادلنشورة حديثا 

  .العشر مقاالت األكثر ربميال عرب ادلنصة 

  ن عنواف تقدـ ادلنصة خدمة البحث البسيط ) من خالؿ البحث بعنواف اجمللة أو كلمة مفتاحية مكما
 ادليداف، اللغة، اتريخ النشر، كلمات مفتاحية...اخل(. ادلقاؿ أو عن طريق ادلؤلف(  والبحث ادلتقدـ ) 

 نذكر: ASJPأسباب ودواعي اعتماد منصة اجملالت العلمية اجلزائرية ومن بني 

 .القضاء على فوضى يف إنشاء اجملالت والنشر فيها 

 نشر ادلقاالت العلمية لدى بعض مسريي اجملالت العلمية القضاء على البريوقراطية واحملسوبية يف 
 وادلؤسسات األكادؽلية.

 .منع ادلقاالت غري متصفة ابجلدية والشروط العلمية من النشر من خالؿ التحكيم السري والشفاؼ 

 .الرقي ابجملالت العلمية اجلزائرية إىل مصاؼ اجملالت وادلعايري العادلية 

http://www.asjp.cerist.dz/
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 لمية اجلزائرية من خالؿ نشرىا إلكرتونيا، وحى ال تكوف حبيسة األدراج يف زايدة ادلرئية للبحوث الع
 ادلكتبات عكس اجملالت الورقية.

 ما يلي: ASJPمن بني األىداؼ اليت تسعي إليها منصة اجملالت العلمية اجلزائرية و 

 إرساؿ ادلقاالت ،نيادلراجعو ؽلكن متابعة فريق عمل اجمللة و تتيح للناشرين نظاـ إصدار إلكرتونية من خالل، 
  .اـ نشر اجمللة، وكذلك نظقرار قبوؿ أو رفض ادلقاالت

  سهولة وصوؿ و   ك من أجل ضماف اجلودة العلميةتنظيم اجملالت من أجل تصنيفها وفق معايري وذلىيكلة و
  .ادلستخدمني ذلا

 .ادلساعلة يف رفع تصنيف ادلؤسسات البحثية واألكادؽلية عادليا 

 ASJPدورايت العلمية اجلزائرية تقييم منصة ال -11
العلمية يف الوطن  اجملالتبواابت إاتحة منصات و يف رلاؿ  الفتيةتعترب التجربة اجلزائرية من التجارب 
قد وصل عدد ادلقاالت رية يف سلتلف اجملاالت العلمية و دو  349العرق حيث استطاعت أف ذبمع 

 .77991وعدد ادلؤلفني  666436لمات الدالّة ابلن  الكامل وقد بلغ عدد الك ة، متاحمقاال 55628
وتنشر ابللغات العربية، الفرنسية واإلصلليزية وىي تغطي سلتلف التخصصات  رلالت ادلنصةتشمل و 

ادلنصة من الناحية األرغونومية ومن فيما يلي بعض النقاط السلبية اليت مّيزت و  .األحباث بسبعة لغات
 :إىل إغلاد حلوؿ ذلا يف ادلرحلة القادمة اجلهة الوصيةسعى انحية اخلدمات ادلقّدمة واليت ت

  دلنصةأوؿ ما يشّد انتباه ادلتصّفح ( ASJPىو اختالؼ طريق ) العربية ة العرض بني النسختني الفرنسية و
األرغونومية، شلاّ غلعلنا نستنتج أف الطبعة العربية لنظاـ   حيث تظهر يف ىذه األخرية أقل فعالّية من الناحية

( ASJP) مل تعطى ذلا األعلية ابلقدر الكايف. 
  مّت عرض ميادين ورلاالت ادلعرفة للمجالت العلمية يف الصفحة الرئيسية ابستعماؿ التصنيف ادلوضوعي

 لكن بطريقة فوضوية ويتبني من خالؿ التداخل بني زبصصات فرعية داخل ادليادين ادلتقاربة.

   ىي طريقة غري مناسبة خاصة إذا تزايد عدد الرئيسية و اجملالت ألفبائيا يف الصفحة مّت عرض عناوين
حيث ستصبح الصفحة مثقلة ابدلعلومات، فمن األحسن تقدًن طرؽ العرض  ادلنصةالدورايت ادلشاركة يف 

 .ادلمكنة يف الصفحة الرئيسية والتفصيل فيها يف صفحة أخرى
  وزبتلف من رللة إىل أخرى.هباللتعريف  ال تشتمل على ادلعلومات الكافية للمجلةالبطاقة الوصفية ، 

 .البحث ابلكلمات الدالة ال ينتج عنو إبراز الكلمة ادلبحوث عنها بصفة دقيقة 
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وما ذبدر إليو اإلشارة أف القائمني على تسيري ادلنصة استطاعوا تضمنني بعض العناصر اجليدة اليت عملت 
 اليت ؽلكن ذكر بعضها يف ىذا السياؽ:على تعزيز دور ادلنصة وفعاليتها الناجعة ابلرغم من حداثتها و 

 .إمكانية اإلحبار انطالقا من أمساء ادلؤلفني والكلمات الدالة 

 .توّفر البوابة سوى خدمة البحث البسيط والبحث ادلتقّدـ ابستعماؿ الروابط البولينية 

  كلّية  وىي إاتحةاإلشارة إىل نوع اإلاتحة اليت توّفرىا الدورية  مت. 
  من خالؿ استعماؿ أغلبية ادلتصفحات. عرض زلتوايت البوابة كل يفا وجود مشعدـ 

 ( توّفر بوابة ASJP ،اخلدمات األساسية اليت تقّدمها بواابت إاتحة الدورايت العلمية من إحبار ).إطاّلع 

، وىذا من خالؿ ما ؽلكن التوصل إليو من نتائج ذات قيمة علمية للبحثللخلفية النظرية  اتكملة وتدعيمو 
تعكس وتفسر الواقع ادلدروس وىذا عن طريق إتباع منهج مالئم للظاىرة وادلدروسة، وعن طريق وعملية 

وحى نتسم ابدلوضوعية سنحاوؿ صبع البياانت الدقيقة ابعتماد وتبين أنسب األدوات واألساليب ادلنهجية، 
رؽ إىل إجراءات حوؿ ىذه ادلنصة سوؼ نتط األكادؽليني )ىيئة التدريس، طلبة الدكتوراه(معرفة أراء 

الدراسة ادليدانية ادلتبعة يف البحث للتعرؼ على وسيلة للنفاذ ادلفتوح وآلية حقيقة للقضاء على البريوقراطية 
وموضة تكنولوجية؟ وىذا إنطالقا من البياانت ادلستقاة من الدراسة  احملسوبية العلمية أـ رلرد أوىاـو 

 .األرغونومياوسيلة مساعدة ألسلوب اإلستبانة ك استمارةادليدانية، ادلعتمدة على 
  :ادلنصة ادلتواجػدة علػى شػبكة االنرتنيػت ابسػتخداـ أسػلوب األرغونوميػا سػنختار بعد دراسة احلدود اجلغرافية

ادليدانيػة  ادلتواجػدة ابلشػرؽ اجلزائػري، وابلتػايل الدراسػة بثالثة جامعػاتعشوائيا ىيئة التدريس وطلبة الدكتوراه 
جامعػة عبػد احلميػد ، جامعة العرق التبسػي  تبسػة ؛ وىي:يف الشرؽ اجلزائري لتعليما مؤسسات ثالثةتغطي س

 .جامعة العرق بن مهيدي أـ البواقيو  26مهري قسنطينة 
 :تتجلى احلدود البشرية يف رلموعػة األفػراد الػذين سػتطبق علػيهم أدوات البحػث داخػل اجملػاؿ  احلدود البشرية

ادلؤسسػػات اجلامعيػػة يف وطلبػػة الػػدكتوراه اجلامعيػػة  ىيئػة التػػدريس بعػػض ادلكػاين، وتشػػمل ىػػذه احلػػدود البشػػرية
 .    سالفة الذكر

  :ا دود الزمنيػة ذلػذالنظػري وادليػداين، وسبػت احلػ بشقيو البحثو وىي تشمل الوقت الذي استغرقاحلدود الزمنية
ت وربليػػل البيػػاانت سػػتة أشػػهر بدايػػة اختمػػار الفكػػرة األوىل وصػػوال إىل وذبميػػع ادلعلومػػا فػػرتةخػػالؿ  البحػػث
 .البحثوذبهيز 

  مػػن خػػالؿ دراسػػتنا اعتمػػدان علػػى ادلػػنهج الوصػػفي ادلعتمػػد علػػى التحليػػل ألنػػو األنسػػب دلثػػل البحػػثمػػنهج :
ىذه الدراسات ابإلضافة  إىل اعتباره أكثر مناىج البحث االجتماعي مالئمة للواقػع االجتمػاعي وخصائصػو 

وىػػو ادلػػنهج الوصػػفي ادلعتمػػد علػػى التحليػػل وذلػػك مػػن  .الواقػػعوىػػو اخلطػػوة ضلػػو ربقيػػق الفهػػم الصػػحيح ذلػػذا 
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، واستعراض بعض التجارب الوطنيػة يف وإبراز خصائصهااإللكرتونية، ووصف  اجملالت العلميةخالؿ تعريف 
 وقػػد Ergonomics منصػػات وبػػواابت اجملػػالت العلميػػة اإللكػػرتوين، مسػػتندين أبسػػلوب  األرغونوميػػا رلػػاؿ 

رلتمػع  علػى اإلسػتبانة اسػتمارة توزيػع بعػد عليهػا احملصػل وتنظػيم النتػائج ذبميػع خالؿ من لالتحلي على اعتمدان
 .فيها الرأي وزلاولة تفسريىا وإبداء عليها والتعليق ربليلها مع ،البحث

  فلقػػػد كػػػاف مػػػن الضػػػروري التػػػدقيق يف عينػػػة الدراسػػػة، فالتحديػػػد الواضػػػح لعينػػػة الدراسػػػة أمػػػر البحػػػثعينػػػة :
د يف ربديػد األسػلوب العلمػي األمثػػل لدراسػة ىػذا اجملتمػع، وانطالقػا مػن عػدد مؤسسػػات ضػروري ألنػو يسػاع

ويرجػػػع اختيػػػار ىػػػذه  .الػػػيت سػػػبق ذكرىػػػا مؤسسػػػات 23التعلػػػيم العػػػايل ابلشػػػرؽ اجلزائػػػري  وادلقػػػدر عػػػددىا بػػػػػ: 
ة هبػػا مػػن ادلؤسسػػات األكادؽليػػة العتبػػارات عديػػدة  مػػن بينهػػا تػػوفر بيػػاانت دقيقػػة عػػن ىيئػػة التػػدريس العاملػػ
فإنػػو مت  جهػة، وقرهبػا مػن مكػاف إقامػة الباحػث مػا غلعػػل عمليػة توزيػع واسػرت جػاع االسػتمارات أيسػر وسػهل.

 ) ىيئة تدريس+ طلبة دكتوراه(. افرد  452اختيار عينة عشوائية مكونة من 
من مهامها  وما ذبدر إليو اإلشارة فإف اختيار ىاتني الفئتني مل يكن اعتباطيا، إظلا لكوف ىيئة التدريس

البحث العلمي والنشر يف اجملالت العلمية ىو أمر حتمي ومفروغ منو ابإلضافة إىل أف النشر يف اجملالت 
العلمية ىو طريق ضلو الرتقيات األكادؽلية، أما ابلنسبة لطلبة الدكتوراه فهم ملزموف بنشر مقاالت ابجملالت 

 .جلامعات اجلزائرية وتقدًن منتوجاهتم العلميةالوطنية حى يتس ى ذلم مناقشة الدكتوراه والتوظيف اب
 
 

، وىي نسبة عالية وىي كفيلة % 93.33أف نسبة االستمارات ادلعربة والفعلية ؽلثل نسبة   وذبدر اإلشارة إىل
 االذباهابلتعبري بصورة دقيقة وواضحة عن ربليل بياانت الدراسة ونتائجها، وتعكس ىذه النسبة اذباىني 

اجملالت العلمية اليت تسمح للوقوؼ على واقع  الدراسةدلثل ىذه  عينة الدراسة األعلية األوؿ مدى إدراؾ
، أما الثاين فهو انتج وىو أمر يهمهم ابلدرجة األوىل ومعاجلة ادلسائل الراىنة اليت تعيشها العلمية اإللكرتونية

وغ إىل اذلدؼ ادلنشود من ىذه عن إصراران وإؽلاننا ابسرتجاع أكرب قدر شلكن االستمارات حى نستطيع البل
تعرب عن االستمارات الضائعة وؽلكن إرجاع ذلك إىل التباعد %  26.22الدراسة، يف حني  كانت نسبة  

سبثل %  22.66ادلكاين خاصة وأنو مت اسرتجاع بعض االستمارات عرب الربيد العادي، يف حني كانت نسبة 
 أصحابعي و و  اىتماـواضحة وىذا ردبا راجع إىل عدـ االستمارات ادلستبعدة وادلقدر عددىا ابستمارة 

 .عن إعطاء بعض ادلعلومات واإلجاابت هموتعنت الدراسةىذه اإلجابة أبعلية ىذه 
 ؟مفهـو اجملالت العلمية اإللكرتونية وؿ:  ماذا يشكل لك السؤاؿ األ
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أف اجملالت العلمية  %89.79ترى أف بنسبة يتضح أف غالبية عينة الدراسة  إجاابت ادلبحوثنيمن خالؿ 
اإللكرتونية ىي رلالت إلكرتونية متاحة على شبكة اإلنرتنيت سواء كاف ذلا بديل ورقي أو إلكرتونية ادلنشأ، 
وىذه النسبة تعرب عن فهمهم وإدراكهم الدقيق ذلذا ادلفهـو والذي يعكس توجههم العاـ الستخداـ 

البواابت وقواعد البياانت، يف حني ترى ما نسبتو الدورايت العلمية اإللكرتونية ادلوجودة على سلتلف 
وؽلكن  DVDو CD-ROMأف رلالت العلمية اإللكرتونية رلالت إلكرتونية منسوخة على وسائط % 28.58

إرجاع ذلك إىل أتثر ىذه الفئة ببداايت ظهور اجملالت العلمية اإللكرتونية اليت كانت على وسائط وقبل 
واليت مفادىا أف اجملالت خرية البياانت العادلية، يف حني كانت النسبة األ وقواعد االنرتنيتشبكة  انتشار

، وذلك ىي رلالت ورقية مت ربويلها بواسطة ادلاسحات الضوئية ومت وضعها يف بواابت إلكرتونيةاإللكرتونية 
ا يعود وىي حسب رأينا نظرة ال تزاؿ قاصرة يف مفهـو وإستعاب اجملالت اإللكرتونية وردب %21.66بنسبة 

 ذلك إىل حداثتهم ابدلؤسسات األكادؽلية.
 السؤاؿ الثاين: أيهما رببذ اجملالت العلمية الورقية أـ اجملالت العلمية الكرتونية؟

يفضلوف استخداـ اجملالت العلمية اإللكرتونية وىذا ؽلكن %  99.68تؤكد غالبية عينة الدراسة أي دبا نسبتو 
ليت أصبحت سبنحهم إايىا عكس الدورايت الورقية اليت تتميز ابجلمود وىو إرجاعو ويقينهم للمزااي السحرية ا

من عينة الدراسة وؽلكن يرجع إىل طبيعة ىذه العينة وتكوينهم التقليدي البعيد % 22.71ما ذىبت إليو نسبة 
عن تكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت وعدـ ثقتهم فيما ينشر من معلومات يف البيئة الرقمية،بصرؼ 

، انىيك على أف قراءة رللة إلكرتونية ػلتاج وسائط احلامل الذي تنشر فيو ادلعلومة لنظر عن الوسيط أوا
وذبهيزات لقراءهتا، ويف أماكن خاصة، شلا يؤثر سلبا على نفسيتهم وغلعلهم رىينة توافر رلموعة من 

 الظروؼ.
للتوجو للنشر يف اجملالت العلمية  السؤاؿ الثالث: إذا كانت اإلجابة بنعم. ما ىي األسباب اليت ذبعلك

 اإللكرتونية؟
احملسوبية والبريوقراطية العلمية اليت سبارس على بعض اجملالت الورقية ترى أبف  ادلبحوثنيمن %  66.47 ةنسب

ذبعلهم يتوجهوف ضلو اجملالت العلمية اإللكرتونية اليت يف الغالب ربجم أمساء ادلؤلفني وحى احملكمني من 
%  63.85يعطيهم فرص أكثر لنشر أحباثهم. كما عربت ما نسبتو  يف نظر ىذه الفئة وىو ما انحية أخرى

وىي ميزة أصبحت  واحلر اليت ترى أف من أسباب تفضيلها للمجالت اإللكرتونية ىو ربقق النفاذ ادلفتوح
طة برسـو أو اشرتاكات توفرىا أغلبية اجملالت اليـو يف البيئة الرقمية عكس الورقية اليت يف الغالب تكوف مربو 

تكوف مقيدة ماليا، كما أعربت ما نسبتو من عينة الدراسة أبف اجملالت اإللكرتونية تقدـ  أوشبو ذلك  أو ما
.  حداثة ادلعلومات دبع ى ال فرؽ بني إنتاج ادلعلومة وإاتحتهاميزة حداثة ادلعلومات عكس نظريهتا الورقية أي 
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تتميز ابلسرعة والدقة يف نشر واالستجابة على جملالت اإللكرتونية على أف ا%  29.66كما أقرت ما نسبتو 
%  28.75ادلقاالت ادلراد نشرىا وربكيمها ابعتبارىا مربوطة بربامج إدارة احملتوى، يف حني عربت نسبة 

خرية ابلسهولة وادلرونة وىي قيمة مضافة أعطتها تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، فيما كانت النسبة األ
من عينة الدراسة أف ذلم أسباب أخرى للتوجو ضلو اجملالت اإللكرتونية وىو السعي %  23.26دلتمثلة من وا

ابلتعريف أبحباثهم عادليا ابعتبار أف اجمللة اإللكرتونية تتيح ىذه ادليزة ابإلضافة إىل التفاعلية وإمكانية نشر 
 وتدعيم حبوثهم بصور توضيحية تفاعلية...اخل.

 ؟ASJP: ىل أنت على علم بوجود منصة اجملالت العلمية اجلزائرية لسؤاؿ الرابعا
ؽلكن القوؿ أف أغلبية العينة ادلدروسة على علم بوجود منصة ألجوبة ادلبحوثني من خالؿ قراءة ربليلية 
وىذا حسب رأينا ؽلكن %  97.85وىذا ما عربت عنو نسبة الغالبية بػػ  ASJPاجملالت العلمية اجلزائرية 

ىذه ادلنصة داخل احمليط األكادؽلي  من  أوإىل عملية الدعاية واألعالـ ادلصاحبة لتجسيد البوابة إرجاعو 
جهة وإلزامية الوصاية للنشر والتوجو ضلو ادلنصة اإللكرتونية دلن أرادوا الرتقيات والتدرج من الدرجات العلمية 

دريس ابجلامعات أو حى طلبة وىي أسباب كفيلة ألف يكوف ذلا صدى كبري سواء كاف ذلك ذليئة الت
الدكتوراه ادللزموف بنشر أحباثهم يف حالة مناقشة أطروحاهتم األكادؽلية. يف حني عربت نسبة ضعيفة جدا 

وىذا ردبا يرجع  ASJPأهنا ليست على علم بوجود منصة اجملالت العلمية اجلزائرية  % 26.14متمثلة يف  
اسة والتحاقها حديثا ابجلامعات زلل الدراسة شلا غلعلهم غلهلوف حلداثة ىذه الفئة أو النسبة من عينة الدر 

 وجود ىذه ادلنصة من جهة، ومن جهة أخرى حلداثة ادلنصة اليت لديها أربعة سنوات من التجسيد.
 
 

 ؟ASJPالسؤاؿ اخلامس: ىل سبتلك حساب منصة اجملالت العلمية اجلزائرية 
سبتلك حساب على منصة اجملالت العلمية اجلزائرية  أهنا%  91.46تؤكد غالبية عينة الدراسة وذلك ما نسبتو 

ASJPنو أمر طبيعي نظرا لتحوؿ أغلبية اجملالت العلمية اإللكرتونية ضلو ىذه ، وىذا ؽلكن تفسريه على أ
ادلنصة شلا غلعل أغلبية ىيئة التدريس تواكب ىذه التحوالت التقنية، ابإلضافة إىل ادلرونة اليت أصبحت 

وىي كلها عوامل ربشد ادلزيد من  اإلضافيةىذه ادلنصة وسهولة االستعماؿ واخلدمات تتصف هبا 
أبهنا  ال سبتلك حساابت على مستوى ىذه ادلنصة %  28.57نسبة ادلستفيدين وادلنخرطني. يف حني عربت 

سة وىو ما ردبا يرجع حلداثة ىذه الفئة أو النسبة من عينة الدراسة والتحاقها حديثا ابجلامعات زلل الدرا
 .24يتأكد من خالؿ إجابة وربليل السؤاؿ رقم 

 ؟ASJPالسؤاؿ السادس: حسب رأيك. ما ىي أىم ادلزااي اليت تقدمها منصة اجملالت العلمية اجلزائرية 
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لبريوقراطية ف القضاء على اأب ترىنة الدراسة من عي%  37.85 نسبة نالحظ أف ربليل اإلجاابتمن خالؿ 
من خالؿ حجب اسم ادلؤلف للقضاء عليها  ادلنصة  تسعى ىذه نقطة مهمةأىم ىي واحملسوبية العلمية 

عند نشر ادلقاؿ أثناء ربكيمو وظهوره بعد نتيجة التحكيم، ابإلضافة إىل عدـ علم ادلؤلف بلجنة التحكيم 
عض وىو ما يضفي الشفافية وادلوضوعية البحثية ويقضي على البريوقراطية واحملسوبية اليت عاىن منها ب

الذين يروف أف أىم ادلزااي اليت  % 36.38 ادلؤلفني يف البيئة الكالسيكية وىو ما يتأكد من خالؿ نسبة
تقدمها ادلنصة كذلك التحكيم السري للمقاالت قبل النشر وىذا ما يعطي الثقة للمؤلفني وػلقق اجلودة 

سبثل ذلم أبرز النصوص الكاملة فأقروا أبف خدمة اإلطالع وربميل % 18.57البحثية للمقاالت، أما نسبة 
ادلزااي وىو أمر منطقي يف عصر االنفجار الواثئقي وادلعلومايت وىو ما ػلتاجو الباحث اليـو الذي مل يعد 

يف استخالص ادلعلومات  يكتفي ابلبياانت البيبليوغرافية بل تعدى إىل النصوص الكاملة والنصوص الفائقة
Datamining .خدمة البث االنتقائي  من عينة الدراسة ىي ميزة % 27.38 يف حني عربت ما نسبتو
وذلك ؽلكن إرجاعو إىل تصميم الواجهة اجلذاب واجليد وتضمينو خبدمات اإلحاطة اجلارية  للمعلومات

 % 23.82 أما النسبة اخلرية واليت مفادىا والبحث االنتقائي للمعلومات عرب الربيد اإللكرتوين للمؤلفني.

 البحث يف ىذه ادلنصة اليت توفره بنوعيو بسيط ومتقدـ وىذا كلو خدمة للباحثني. واليت تتعلق دبيزة
منصة اجملالت العلمية  تقف حجر عثرة أماـ صلاعة وفعاليةاليت  ادلشاكلالسؤاؿ السابع: ما ىي أىم 

 ؟ASJPاجلزائرية 
كل فنية على أقرت بوجود مشا %  61.19 نالحظ أف أغلبية عينة الدراسة ربليل اإلجاابتمن خالؿ 

مستوى ادلنصة واليت مت حصرىا يف بعض اإلنقطاعات ادلتكررة على مستوى إاتحة ادلنصة، وىذا ؽلكن 
إرجاع إىل صعوبة التحكم يف بعض التقنيات، ونق  اخلربة يف التعامل مع ىذا اجليل اجلديد من ادلنصات 

سبثل يف %  19.24قين. يف حني ترى ما نسبتو وبعض التقيدات اليت تتميز هبا البيئة اإللكرتونية يف جانبها الت
وؽلكن إرجاع ذلك حسب عينة %  16.38 نفسية وىي نسبة قليلة تقدر بػالأما ادلشاكل  .ادلشاكل اللغوية

الدراسة إىل ادلقاومة والتغري والنظرة السوداوية اليت تكتنف بعض ادلؤلفني ومسريي بعض اجملالت العلمية، 
ادلنصة. يف ه التقنيات خوفا من فقداف وتقل  وتقـز أدوارىم على مستوى ىذه والذين يشكلوف أعداء ذلذ

مشاكل قانونية وىذا راجع إىل الفراغ القانوين والقصور التشريعي الذي بربوز %  27.38 حني عربت نسبة
إلطار على وجو اخلصوص، فغياب ا ومنصة اجملالت العلمية، يف اجلزائر تعيشو البيئة اإللكرتونية بصفة عامة

القانوين أثر بشكل واضح يف تقدًن خدمات ادلعلومات اإللكرتونية وإاتحة الن  الكامل، ويبقى اذلاجس 
وىذا يرجع ردبا ادلنصة ككل،  األكرب ادلتمثل يف حقوؽ التأليف الرقمية يشكل حجر عثرة أماـ صلاح وفاعلية

وأنظمة الوقاية من القرصنة والفريوسات  فربرليات احلماية ،إىل ضعف أو غياب أنظمة احلماية اإللكرتونية
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ادلعلومات اإللكرتونية، بدوف ىذه األنظمة ستتعرض ىذه ادلنتجات  منصاتتشكل احلصن ادلنيع يف 
لذا وجب على ىذه  ة وإنتهاؾ احلقوؽ وسلتلف عمليات السطو اإللكرتوين،ناإللكرتونية إىل أخطار القرص

ار وأف تعد العدة لو ما إستطاعت خاصة أف تكنولوجيا ادلعلومات األخرية أف أتخذ ىذا اجلانب بعني اإلعتب
يف ذبهيزىا اإللكرتوين  ادلنصةاحلديثة أاتحت العديد من ىذه األنظمة والتقنيات اليت من شأهنا أف تستثمرىا 

رة للمعلومات واحلماية ادلعلوماتية ذلا، وىذا ال يتأتى إال من خالؿ تكوين كوادر قادرة على التحكم ومساي
ابإلضافة إىل ضرورة اإلحاطة بكل ما ىو جيد يف رلاؿ احلماية اإللكرتونية وحقوؽ التأليف  ،ىذه التطورات

 .يف ىذه البيئة اجلديدة
 ؟ASJPمنصة اجملالت العلمية اجلزائرية ادلقرتحات اليت تراىا مناسبة لتطوير السؤاؿ الثامن: ما ىي أىم 

ئة التدريس وطلبة الدكتوراه فيما ؼل  مقرتحات تطوير  منصة تنوعت وتعددت أراء عينة الدراسة أي ىي
، فقد اذبهت أغلبية اآلراء إىل ضرورة  إثراء ادلنصة دبزيد من اجملالت الوطنية ASJPاجملالت العلمية اجلزائرية 

من خالؿ ذلذه ادلنصة ابإلضافة إىل توفري الدعم الفين واإلرشاد والتوجيو دلنتسبيها   االنتماءاليت أتخرت يف 
، وتذىب فئة كيفيات متابعة ونشر وزلاكاة ادلنصةخلق أدلة وموجزات إرشادية ابلصور والفيديو توضح  

ستجابة والرد على ادلقاالت ادلراد نشرىا التقلي  من متوسط زمن اال الدراسة إىل ضرورة  عينةأخرى من 
ني كانت فئة أقل اقرتحت ضرورة ، يف حوكذلك متوسط زمن االستجابة للنشر، انىيك عن ربفيز احملكمني

،  حوؿ ىذه ادلنصةتعاوف األطراؼ األكادؽلية خاصة سلابر البحث خاصة فيما يتعلق ابلبحوث والتجارب 
الدراسة إىل ضرورة توفري إطار قانوين والتشريع القانوين الكايف خاصة فيما  عينةكما اذبهت اقرتاحات 

االستغالؿ للمعلومات اإللكرتونية، يف حني تنوعت اقرتاحات  يتعلق حبقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية ورخ 
الدراسة وتباينت، فمنها من أكد على أعلية التوعية واإلعالـ حوؿ ىذه ادلبادرات وما  عينةفئات ضئيلة من 

، كما مت التأكيد كذلك على ضرورة التكوين ا للمستفيدينيصاحبها من توجيو وإرشاد ووسائل تعريفية هب
ادلستمر حوؿ التقنيات والربرليات ادلختلفة وادلتجددة ادلستخدمة يف توليد ومعاجلة وتنظيم والتكوين 

  ادلعلومات اإللكرتونية وسلتلف عمليات بثها وإيصاذلا للجمهور.
   

 :للبحثالنتائج العامة -16
 التوصل مت ما خالؿ منو  مشلها اجلانب النظري للدراسة، اليت والعناصر ادلفاىيم من إليو التطرؽ مت ما على بناء

واستخداـ استمارة   Ergonomics ادليداين بعد استخداـ أسلوب األرغونوميا  اجلانب يف نتائج من إليو
 على وذلك للدراسة العامة النتائج نقدـ أف االستبانة وإتباع ادلنهج الوصفي ادلعتمد على التحليل،  ؽلكن

 :التايل النحو



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 658 

Volume 6(6); June 2019 

 

 ا نتائج على ضوء أسلوب األرغونومي Ergonomics 
  سبيزت منصة اجملالت العلمية اإللكرتونيةASJP   ببعض العناصر اجليدة كاإلحبار والبحث ادلتنوع ابإلضافة

إىل اإلاتحة الكلية حملتوايت ادلقالت والتنظيم اجليد للواجهة الرئيسية مع تنوع اخلدمات وتوفري اإلحصائيات 
داخل الساحة العلمية البحثية اجلزائرية  ادلنصة عزيز دورعملت على ت كل ىذه العواملوالتحديث ادلستمر  

  وكسب ثقة اجملتمع األكادؽلي. ادلنصة وفعاليتها الناجعة ابلرغم من حداثتها
 ( نستنتج أف الطبعة العربية دلنصة اجملالت العلمية اإللكرتونية ASJP)  ،مل تعطى ذلا األعلية ابلقدر الكايف
 ( ىو اختالؼ طريقة العرض بني النسختني الفرنسية والعربيةASJPدلنصة )  أوؿ ما يشّد انتباه ادلتصّفحف

إىل حاجة إىل  ااألرغونومية، شلّا غلعله  الناحيةحيث تظهر يف ىذه األخرية أقل فعالّية من  واالصلليزية
ية يف الصفحة مّت عرض ميادين ورلاالت ادلعرفة للمجالت العلمالتنظيم اجليد والفعالية وزايدة التفاعلية. كما 

الرئيسية ابستعماؿ التصنيف ادلوضوعي لكن بطريقة فوضوية ويتبني من خالؿ التداخل بني زبصصات 
 واليت ربتاج إىل إعادة نظر. فرعية داخل ادليادين ادلتقاربة

   مّت عرض عناوين اجملالت ألفبائيا يف الصفحة الرئيسية وىي طريقة غري مناسبة خاصة إذا تزايد عدد
ت ادلشاركة يف ادلنصة حيث ستصبح الصفحة مثقلة ابدلعلومات، فمن األحسن تقدًن طرؽ العرض الدوراي

 ادلمكنة يف الصفحة الرئيسية والتفصيل فيها يف صفحة أخرى.

 .البطاقة الوصفية للمجلة ال تشتمل على ادلعلومات الكافية للتعريف هبا، وزبتلف من رللة إىل أخرى 

 بة على التحكيم أو النشر ادلقاالت العلمية.بطء يف معدؿ ومتوسط االستجا 

 .البحث ابلكلمات الدالة ال ينتج عنو إبراز الكلمة ادلبحوث عنها بصفة دقيقة 

  أداة البحثنتائج على ضوء ربليل: 
  من عينة %  89.79يدرؾ ىيئة التدريس وطلبة الدكتوراه مفهـو اجملالت العلمية اإللكرتونية حيث ترى نسبة

رلالت إلكرتونية متاحة على شبكة اإلنرتنيت سواء كاف ذلا بديل ورقي أو إلكرتونية ادلنشأ، الدراسة أهنا 
 وىو ادلفهـو األكثر داللة على اجملالت العلمية اإللكرتونية.

   يفضلوف استخداـ اجملالت العلمية اإللكرتونية وىذا ؽلكن %  99.68دبا نسبتو تؤكد غالبية عينة الدراسة أي
 م للمزااي السحرية اليت أصبحت سبنحهم إايىا عكس الدورايت الورقية. إرجاعو ويقينه

  تنوعت أسباب اليت ذبعل عينة الدراسة التوجو للنشر يف اجملالت العلمية اإللكرتونية، حيث سبثلت نسبة
 ىو ربقق النفاذ ادلفتوح واحلر.%  63.85احملسوبية والبريوقراطية العلمية. نسبة %  66.47

  العينة ادلدروسة ىي على علم بوجود منصة اجملالت العلمية اجلزائرية أغلبية أكدتASJP   وىذا ما عربت
 .% 97.85عنو نسبة الغالبية بػػ 
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  أهنا سبتلك حساب على منصة اجملالت العلمية اجلزائرية %  91.46تؤكد غالبية عينة الدراسة وذلك ما نسبتو
ASJP. 

  الذين يروف %  36.38البريوقراطية واحملسوبية العلمية، ونسبة  أف أىم القضاء على%  37.85ترى ما نسبتو
أف أىم ادلزااي اليت تقدمها ادلنصة كذلك التحكيم السري للمقاالت قبل النشر وىذا ما يعطي الثقة للمؤلفني 

 .وػلقق اجلودة البحثية للمقاالت
  نصة واليت مت حصرىا يف بعض أقرت بوجود مشاكل فنية على مستوى ادل%  61.19 البحثعينة أفراد أغلبية

 اإلنقطاعات ادلتكررة على مستوى إاتحة ادلنصة.

  أي ىيئة التدريس وطلبة الدكتوراه فيما ؼل  مقرتحات تطوير   البحثعينة أفراد تنوعت وتعددت أراء
اجملالت ، فقد اذبهت أغلبية اآلراء إىل ضرورة  إثراء ادلنصة دبزيد من ASJPمنصة اجملالت العلمية اجلزائرية 

الوطنية اليت أتخرت يف االنتماء  ذلذه ادلنصة ابإلضافة إىل توفري الدعم الفين واإلرشاد والتوجيو دلنتسبيها من 
خالؿ خلق أدلة وموجزات إرشادية ابلصور والفيديو توضح كيفيات متابعة ونشر وزلاكاة ادلنصة، وتذىب 

 سط زمن االستجابة.فئة أخرى من عينة الدراسة إىل ضرورة  التقلي  من متو 
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 :خامتة
، قد أصبح حاجة وحيوية ملحة وأكيدة من  ASJPإف تطبيق وذبسيد منصة اجملالت العلمية اجلزائرية 

ضرورات البحث العلمي واخلدمة ادلكتبية وادلعلوماتية احلديثة للدارسني والباحثني، وىذا للمزااي العديدة اليت 
، انىيك عن كاملة والقضاء على البريوقراطية واحملسوبية يف النشرسبنحها ذلم، كالنفاذ ادلفتوح للنصوص ال

سواء وغريىا ادلصادر وادلنتجات ادلعلوماتية ادلتنوعة وحداثة ادلعلومات وتوفري اجلهد والوقت على حد توفري 
 يف األمس القريب. اجملتمع األكادؽليلم هبا من ادلزااي اليت مل يكن ػل

حداثتها إال أف استطاعت أف زبطو خبطى اثبتة ضلو رغم  ASJP لكرتونيةمنصة اجملالت العلمية اإلإف 
ادلاؿ العاـ وتشتيت اجلهود من خالؿ إصرار اجلهة  إرساء قاعدة بياانت جملالت علمية وطنية لتجنب ىدر

ات الوصية وإلزامية التقيد ابدلنصة يف عملية النشر العلمي واألخذ هبا يف عملية الرتقيات والتدرج يف الدرج
الذي يسعى للتطوير والعصرنة ومسايرة طموح الفريق العامل هبا وىذا من خالؿ  النجاحسيكوف مصريىا 
 ة يف رلاؿ اجملالت العلمية لالتطورات احلاص

وطموحهم يف اإلرتقاء دبستوى الوظائف  ASJPإف رغبة القائمني على منصة اجملالت العلمية اإللكرتونية 
ـ، وإف ىذا الطموح ىو الذي يعطي فرصة لعمليات التجديد واإلبتكار واخلدمات يزداد يوما بعد يو 

لالستمرار، وعند ترصبة ىذا الطموح وذبسيده إىل أفكار علمية ينبغي أال تغيب عن األنظار واألذىاف 
األىداؼ األساسية دلنصات اجملالت العلمية اإللكرتونية يف رلتمع ادلعلومات وادلعرفة والعصر الرقمي وىو 

 اذ ادلفتوح والقضاء على احملسوبية العلمية.النف
وأخريا ويف هناية ىذه الدراسة، نرجو أف نكوف قد وفقنا يف تغطية ادلوضوع، ولو جبزء يسري، يزيل اللبس عن 

، ويعطي صورة واضحة عن واقعها وآفاقها، علما أف ASJPموضوع منصة اجملالت العلمية اإللكرتونية 
يد من الدراسات خاصة وأف ىذه ادلنصة ادلعلوماتية ال تزاؿ يف بدايتها ىذا من ادلوضوع مازاؿ حباجة إىل مز 

جهة، ورلاؿ البحث يف اجملالت العلمية اإللكرتونية يشهد تسارعا كبريا سواء على مستوى اإلنتاج الفكري  
 أو على مستوى التطبيقات.
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