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یعتبـر البحث العلمـي دائما قـاطرة الـتطور ألي بلد كــان؛ حیث ومنذ بـدأ 

فـي رحلة البحث من أجل تطویر معارفــھ وواقعــھ من اإلنســان التفكیر وھــو

طرق وسبــل عدیدة وھذا ما أثبتھ على مر الزمن، إذ ومنذ اعتمد البحث إتباعخالل 

من أجل التطویر وشعلتھ لم تنضب یوما رغم بعض الفتور الذي كان یعتریھ من 

.حین آلخر لكنھ لم یتوقف أبدا وھذا إن دل على شيء إنما یدل على أھمیتھ لإلنسان

ي عامة من المجتمع الزراعي ومع التحوالت التي عرفھا المجتمع اإلنسان

مرورا بالمجتمع الصناعي ووصوال إلى مجتمع المعلومات والمعرفة زاد اإلھتمام 

بالبحث العلمي خاصة بعدما أصبحت المعلومات في وقتنا الراھن مصدر قوة الشيء 

الذي زاد من أھمیة البحث العلمي وأھمیة النتائج العلمیة التي تتوصل إلیھا مختلف 

من جھة أخرى أدى تطور الوسائل الجدیدة لإلعالم . ي أي مكان من العالماألبحاث ف

بین المؤسسات؛ واالتصال إلى بروز نشاط اتصالي قوي سواء بین األفراد أو

ن كغیرھم ممن تأثر بھذا التطور في تكنولوجیا االتصال واإلعالم حیث ووالباحث

ھم من األفراد لھم طرق تجلى ھذا التأثر في طریقة وشكل اتصاالتھم ، فھم كغیر

اتصال فیما بینھم سواء من خالل قنوات رسمیة كالجامعات والمؤسسات البحثیة 

التي ینتمون إلیھا ، أومن خالل قنوات غیر رسمیة كاللقاءات الشخصیة أومن خالل 

د التطور التكنولوجي السریع وسائل جدیدة لالتصال الھاتف والبرید ؛ كما ولّ 

اضیة وتجمعات وھمیة تتم بین مجموعة من الباحثین أوكتوفیره ألوساط افتر

المتخصصین في مجال معین من أجل تبادل المعلومات ونتائج األبحاث وكذا 

الخبرات والمناقشات العلمیة كل ھذا من أجل الحصول على المعلومات في وقت 

.قیاسي 

ثلھ في كموالبحث العلمي في الجزائر لیس في منأى عن ھذه التغیرات فھو

ما مناطق أخرى من العالم تأثر بالتطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم واالتصال وھو

اتضح من خالل سلوك الباحثین الجزائریین حیال المعلومات سواء من حیث 

استقائھا من مصادرھا أومن حیث الطرق والوسائل المستعملة من أجل الحصول 
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الوب خصوصا الل شبكة اإلنترنت وعلیھا ؛ ولعل توفر الفضاءات المختلفة من خ

سھل عملیة تداول الــمعلومات فیما بینھم خاصة منھا ما تعلق باألبحــاث والمشاریع 

التي یعملون علیھا وذلك من خــالل قنــوات رسمـیـــة تسـھــل عملیة االتصال 

.الـــعلمي أو قنوات غیــر رسمیة عبــــر اتصاالتــــھم الشخصیـــــــة

وتعتبر المختبرات العلمیة التعاونیة طریقة حدیثة لالتصال العلمي بین الباحثین 

تجمع بین الشكلین الرسمي وغیر الرسمي لالتصال العلمي ، وھي متاحة للباحثین 

مھما كان مكان تواجدھم على اختالف جنسیاتھم وكذا انتماءاتھم یجمعھم فقط 

.التخصص العلمي في مجال من المجاالت

إن الدور المتنامي لھذه المختبرات كأداة اتصال افتراضیة تدعم العمل العلمي 

التشاركي جعلنا نقوم بھذه الدراسة من أجل معرفة دورھا في عملیة تفعیل و ترقیة 

البحث العلمي؛ حیث و من أجل إحاطة أوسع بموضوع البحث  تم تقسیم ھذه 

یتقدمھا فصل منھجي ، والخامس یةنظرمنھا أربعة فصول خمسةالدراسة إلى 

ارتبطت كلھا بمعالجة جوانب مختلفة من موضوع الدراسة . عبارة عن فصل میداني

لإلشارة فإن كل فصل من فصول الدراسة یبدأ .خاتمةالعام إضافة إلى مقدمة و 

بتمھید یعطي فكرة عامة عن الجزئیة التي ستدرس في ھذا الفصل و ینتھي بخالصة 

.یھعن ما جاء ف

الموضوع، إبراز أھمیةإذ تطرق الفصل األول إلى أساسیات الدراسة من خالل 

و كذا التساؤالت الفرعیة أسباب اختیاره باإلضافة إلى إشكالیة البحث الرئیسیة 

لي. المنضویة تحتھا ّ كما تطرق الفصل إلى الفرضیات التي وضعت كحل أو

إضافة إلى ذلك  تم التطرق لألھداف التي . التالتساؤوشكالیة اإللإلجابة على ھذه

و كذا المنھج المتبع فیھا، كما ضم ھذا الفصل نسعى لتحقیقھا من خالل ھذه الدراسة 

بیان مفصل بالدراسات السابقة التي تطرقت لھذا الموضوع بحد ذاتھ أو تقاطعت 

الفصل اختتم ھذا و. بطریقة غیر مباشرةرة أومعھ في جوانب معینة سواء مباش

.بتحدید ألھم المصطلحات و المفاھیم التي تقوم علیھا ھذه الدراسة
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ا "و الذي جاء بعنوانمن الدراسة النظریة لموضوع البحث الفصل الثاني أمّ

فقد  تم تأطیره  في ثالث محاور رئیسیة "البحث العلمي في الفضاءات االفتراضیة

لھا عن  ّ البحث العلمي  من خالل تعریفھ و بیان خصائصھ و مقوماتھ كان أو

مؤسسات البحث المتمثلة في الباحث واألساسیة وباإلضافة إلى التطرق إلى أطرافھ 

في الجزائر باألخص ثم أشرنا في نھایة ھذا المحور إلى أھم الصعوبات و العلمي 

لثاني من ھذا الفصل أما المحور ا.المشاكل التي یعاني منھا قطاع البحث العلمي 

أین تم الحدیث عن المجتمعات االفتراضیة خصائصھافقد تناول الفضاء االفتراضي

نجاحھا و كذا متطلبات قیامھا؛ فیما تم التطرق في المحور الثالث من ھذا مؤشرات 

.الفصل إلى تبادل المعلومات من خالل ھذه الفضاءات االفتراضیة 

االتصال العلمي بین " لذي ورد تحت عنوان في حین عالج الفصل الثالث ا

ماھیة االتصال واالتصال العلمي  و كذا التعرف على مختلف النماذج "الباحثین

لالتصال العلمي مع التطرق إلى مختلف القنوات المعتمدة من أجل تفعیل و تعزیز 

ھذا النمط االتصالي بین الباحثین خاصة القنوات التي عرفت انتشار واسعا بسبب

وفي األخیر  تم إبراز دور الباحث المھم تأثیر  التكنولوجیات الحدیثة لالتصاالت،

.االتصال العلميفي عملیة 

ا الفصل  المختبرات " تحت عنوانفقد كانمن الدراسة النظریة الرابعأمّ

محاور م ھو اآلخر إلى ثالثة أین قسّ " العلمیة التعاونیة بوابة للتبادل االلكتروني

لھا عبارة عن مدخل للمختبرات العلمیة التعاونیة  تعرفنا فیھ على  ّ رئیسیة  كان أو

أسباب ظھورھا و تطورھا وكذا أنواعھا برات العلمیة التعاونیة وكیفیة والمخت

والشروط الواجب توفرھا لضمان نجاحھا و األھداف التي یسعى لھا ھذا النوع من 

عن تقنیات و آلیات المحور الثاني من الفصل في حین تم الحدیث في. المختبرات

عمل المختبرات العلمیة التعاونیة حیث تعرفنا عن كیفیة تبادل و نقل البیانات من 

خاللھا إضافة إلى أنواع التقنیات التي تعتمد علیھا المختبرات التعاونیة ومختلف 

ه األدوات المستخدمة فیھا ثم تم إبراز دور إختصاصي المعلومات في ھذ
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أما المحور الثالث فقد تطرق لعرض نماذج ناجحة لمختبرات علمیة . المختبرات

.تعاونیة في مجاالت علمیة معینة

ا الفصل الخامس و األخیر من الدراسة فھو عبارة عن الدراسة المیدانیة  أمّ

و ضم األول إجراءات الدراسة المیدانیةضوع البحث ؛ وقد قسم إلى محورین لمو

تحدید مجتمع الدراسة و على حدودھا المكانیة و الزمنیة وط الضوء ذلك بتسلی

أما المحور . عینتھا مع بیان أسالیب تجمیع البیانات المتعلقة بھذه الدراسة المیدانیة

العامة للدراسة و كذا بعض االقتراحات حیث و نتائج الالثاني لھذا الفصل فقد ضم 

إلى نتائج على ضوء الفرضیات األساسیة بعد جدولة البیانات و تحلیلھا تم التوصل 

التي سبق وضعھا، ثم استنتاج النتائج العامة لیلیھا تقدیم بعض االقتراحات فیما 

.یتعلق بموضوع البحث

األكید أن أي عمل أكادیمي یعتمد في إنجازه على مجموعة من المراجع و 

وع البحث و توضیح جزئیات موضشرحعلىالمصادر المعلوماتیة التي تعین

المختلفة؛ و فیما یخص ھذا الموضوع فقد تم االعتماد بصفة أساسیة على المعاجم 

المفاھیم  باإلضافة إلى التقریر العالمي أجل التحدید الدقیق للمصطلحات ومن

زد على ذلك . 2005"  من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة"للیونسكو  

.ائمة المراجع الحقامجموعة من المراجع  والموضحة في ق

كما تجدر اإلشارة إلى أن عملیة إنجاز ھذا الموضوع لم تخلو من الصعوبات 

حیث واجھتناالدراسات،ما یواجھھا الباحثون في ھذا النوع من التي عادة

:عراقیل عدیدة نذكر منھا

الذي اتساع مساحة الجامعة و  انتشارھا في أماكن جغرافیة متباعدة  الشيء-

.على المبحوثینصعب عملیة توزیع و استرجاع استمارات االستبیان

تخصصاتھم البحثیةو طبیعة ازدواجیة اللغة لدى بعض األساتذة الباحثین -

مما استوجب وضع نسخة لغة غیر العربیةتجعلھم یمیلون إلى استخدام 
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ن م-العربیةكونھا اللغة األكثر استخداما بعد -استبیان مترجمة بالفرنسیة 

.أجل تحسین االستجابة لدى المبحوثین

رفض بعض المبحوثین التعاون باإلجابة على استمارة االستبیان وعدم -

االستمارات أو إضاعةاھتمام البعض اآلخر من خالل إعطاء إجابات ناقصة 

.أحیانا أخرى

ن أجل كل ھذه العراقیل زادت من إصرارنا على إكمال إنجاز ھذا العمل و تحدیھا م

حیث استلزم األمر . الموضوعاإلجابة على إشكالیة والوصول إلى النتائج المطلوبة 

. أجل الوصول إلى الھدف المحددمنإعادة المحاوالت 
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:ةــــــــة الدراســــــــــأھمی1- 1

تكمن أھمیة الدراسة في الموضوع المنتقى في حد ذاتھ وكذا من الزاویة التي سیتم 

معالجتھ منھا ؛ إذ سنتطرق في دراستنا ھذه لموضوع المختبرات العلمیة التعاونیة 

دور المختبرات العلمیة التعاونیة في ترقیة البحث العلمي “وسنتناولھ من منظور 
“ قسنطینة- اتذة الباحثین بجامعة منتوريمن طرف األسSISTاستخدام نظام :

المختبرات حیث تتبلور األھمیة في كون ھذه الدراسة تعالج موضوعا مھما وھو

العلمیة التعاونیة وھي شكل جدید اتخذه الباحثون والمتخصصون في مجاالت علمیة 

.كطریقة للتواصل العلمي فیما بینھم

ع یتناول جانبا مھما وھوأیضا تتجلى أھمیة الدراسة في كون أن الموضو

البحث العلمي في الجزائر غایة التعلیم العالي من خالل مؤسساتھ أال وھو

.وسبل تطویره والنھوض بھ من أجل تحقیق التنمیة الشاملة

 أیضا نظام المعلومات العلمیة والتقنیة)SIST  (نظام یؤسس لشراكة ھو

النھوض بقطاع البحث علمیة بین الجزائر والعالم المتقدم عموما من أجل

التعرف علیھ ودراسة الخدمات التي األھمیة بما كانالعلمي لذا فمن 

.یعرضھا

: ار الموضوعـــــاب اختیــــأسب2- 1

إن عملیة تبادل الخبرات والمعلومات عملیة مھمة جدا للباحث إذ تساعده 

على البقاء على إطالع دائم ومستمر على جدید تخصصھ إضافة إلى بقائھ 

على اتصال مع أھل اإلختصاص وھذا یفیده في إثراء رصیده المعرفي و 

علمیة التعاونیة إن ھذا التبادل أنشأ ما یعرف حالیا بالمختبرات ال. المعلوماتي 

وھو الشيء الذي دفعنا إلى التعرف أكثر على ھذه المختبرات نظرا ألھمیتھا 

.بالنسبة للباحثین والبحث العلمي
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 من األسباب التي دفعتنا أیضا الختیار معالجة ھذا الموضوع ھو التعرف على

.واقع البحث العلمي كونھ محرك عجلة التنمیة في أي بلد كان

نحو استخدام شبكة االنترنیت واستغالل إمكانیاتھا وخدماتھا في إتجاه الباحثین

. أبحاثھم

 محاولة التطرق لموضوع المختبرات العلمیة التعاونیة نظرا لقلة إن لم نقل

.ندرة الدراسات األكادیمیة في ھذا المجال

:ةــــــــــــــــــــة الدراســــــــیلاشكإ3- 1

البحث العلمي ھو مجموعة الجھود المنظمة التي یقوم بھا اإلنسان مستخدما ”

األسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة في سعیھ لزیادة سیطرتھ على بیئتھ 

،وھو سلوك منظم یقوم » 1وتحدید العالقات بین ھذه الظواھرواكتشاف ظواھرھا 

ریب فرضیات إلشكال یواجھھ بھ اإلنسان من أجل فھم وتفسیر وتحقیق وتطبیق وتج

والبحث عادة ال یكون في .وھو أیضا استنباط فكري ینتج لحل مشكل یتعرض لھ

قضایا درست أو سبق تناولھا وإنما االنطالقة تكون من حیث توقف اآلخرون آخذین 

بعین االعتبار مجموعة من الخطوات یجب المرور بھا انطالقا من تحدید المشكلة 

ى النتائج ؛ وحتى یتسنى للباحث اإلطالع على ما توصل إلیھ إلى غایة الوصول إل

غیره من نتائج أو إمكانیة تبادل المعلومات معھم فھو یسعى دائما لیبقى على اتصال 

بالمتخصصین في مجالھ وھو ما أدى إلى ظھور ما عرف بالكلیة الخفیة كنمط 

في مجال ما لالتصال العلمي غیر الرسمي یسمح بالحصول على معلومات دقیقة 

وفي وقت قیاسي وقد ساعد ھذا النمط اإلتصالي كثیرا في تفعیل حركیة البحث 

ومع التطورات الجاریة  وانطالقا من تطور مفھوم الكلیة الخفیة ظھر ما .العلمي

أو التشاركیة وقد استعمل ھذا –المختبرات العلمیة التعاونیة –اصطلح علیھ 

ثم تبنتھ wulf Williamولیام وولف من طرف1989المصطلح ألول مرة سنة 

دتعزت1 ،جو ية-أدواتھ-: . عطوي 43.ص. 2007]:م.د.[حصائ
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خاصة بعدما فرض وجوده كنمط اتصال علمي جدید المجتمعات العلمیةبعد ذلك 

.رسمي وغیر رسمي في آن واحد

الباحثون الجزائریون لیسوا بمعزل عن ھذه التطورات ولعل ما یؤكد ذلك ھو 

إذ SISTانضمام الجزائر كطرف مشارك في نظام المعلومات العلمیة والتقنیة 

یعتبر ھذا النظام شكال من أشكال المختبرات العلمیة التعاونیة ، حیث یوفر إمكانیة 

بین الباحثین واألساتذة ومخابر البحث تبادل المعلومات والخبرات ونتائج األبحاث

و من ومختلف الفاعلین في إطار البحث العلمي األفارقة عموما ونظرائھم من فرنسا

ما مدى استفادة األساتذة الباحثین ؛ لكن السؤال المطروح ھناباقي الدول المتقدمة
بجامعة منتوري قسنطینة على وجھ الخصوص من نظام المعلومات العلمیة 

SISTقنیة؟ وأي دور تلعبھ المختبرات العلمیة التعاونیة عموما ونظام والت
خصوصا في مجال البحث العلمي في الجزائر؟ 

:تساؤالت الدراســة4- 1
الرئیسیة للتساؤل المطروح آنفا في محاولة منا لإلحاطة بالجوانب والتفرعات

:نحاول في دراستنا ھذه اإلجابة على التساؤالت الفرعیة التالیة

ماھي المختبرات العلمیة التعاونیة  وكیف نشأت؟-

على أي أساس یكون التعامل مع ھذه المختبرات؟-

و تبادل ترقیة األبحاث العلمیةكیف تسھم ھذه المختبرات العلمیة في -

؟المعلومات والمعارف

ھل البحث العلمي في الجزائر بحاجة إلى التعامل مع ھذه المختبرات؟-

ھل الباحثون الجزائریون على درایة بكل الخدمات التي تتیحھا ھذه -

المختبرات؟

ما واقع استخدامھم لھا؟ وما مدى استفادتھم منھا؟-

: فرضیات الدراسة5- 1
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و .تعتبر الفرضیات إجابات مبدئیة و مؤقتة للمشكلة موضوع الدراسة و البحث

لي لحل إشكالیة مطروحة مبني  ّ عموما یمكن أن نقول أن الفرضیة ھي تخمین أو

نظریات و خبرات علمیة محددة ، فكونھا مجرد على معلومات و معارف سابقة أو

تحتمل الخطأ والصواب و وحدھا الدراسات المیدانیة تخمین حل مؤقت یجعلھا 

.تؤكدھا أو تنفیھا

لإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة المطروحة سابقا و التساؤالت المنبثقة عنھا یمكن و 

:أن نؤطر إجابتنا في إطار الفرضیات التالیة

 المختبرات العلمیة التعاونیة فضاء إلكتروني افتراضي  یساعد الباحثین على

.انجاز أبحاثھم وتحقیق أھدافھم العلمیة

 یسعى الباحثون إلى التواصل العلمي الفعال مع غیرھم من أھل اإلختصاص

.وھذا باللجوء إلى المختبرات العلمیة التعاونیة 

 یتطلب من مؤسسات البحث العلمي الجزائریة توفیر ووضع األطر القانونیة

العلمیة التعاونیة بھدف خدمة التي تنظم االتصال والشراكة مع المختبرات 

.البحث العلمي

 یتعامل الباحث الجزائري مع نظامSIST كون ھذا األخیر یعطي للباحث

. فرصة تشارك ونشر نتائج األبحاث بصورة أحدث وبشكل أسرع

:أھـداف الدراسة6- 1

تسعى الدراسات و البحوث العلمیة في جوھرھا إلى إیجاد حلول علمیة و 

دقیقة لمشكالت موجودة كما قد یكون الھدف ھو زیادة الحالة المعرفیة 

قد تھدف إلى التأكد من إثبات الفرضیات من عدمھ ، حیث وللشخص كما

.  أن طبیعة المشكل موضوع البحث ھو الذي یحدد الھدف المرجو

أن ظھور المختبرات العلمیة التعاونیة أو التشاركیة یعد ثورة و بما

تكنولوجیة حقیقیة في مجال البحث العلمي و العمل التشاركي خاصة مع 
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یعرفھا مجال الشبكات و االتصاالت إذ ساھم كثیرا في خلق التطورات التي 

مجتمعات المعرفة و سھل تشاطر  المعلومات و بالتالي التقلیص من الھوة 

األصعدة، أصبح من الضروري  فیة الموجودة على كل المستویات ولمعرا

نسعى من وراء معالجتنا لھذا التطرق لدراسة ھذا الموضوع حیث  

:الموضوع إلى تحقیق مجموعة من األھداف منھا

التعرف على المختبرات العلمیة التعاونیة وكیفیة ظھورھا.

 العلمي في ترقیة البحث و دورھا إبراز أھمیتھا.

 وصف وتحلیل واقع البحث العلمي بالجزائر ومختلف السبل المنتھجة

.للنھوض بھذا القطاع على كافة األصعدة والمستویات

 الجزائریة في مجال البحث العلمي من خالل العلمیة ركة اشمالمدىمعرفة

.الجزائرSISTنظام 

 الجزائر خاصة رصد وإحاطة بكل ما یقدمھ ھذا النظام للبحث العلمي في

.وعلى المستوى اإلقلیمي عامة

:منھــج الــدراسة7- 1

طریقة معینة إتباعإن دراسة أي ظاھرة دراسة علمیة یعني دوما 

مع وسائل مساعدة إلى الوصول ) الطریقة(ومدروسة بحیث یؤدي استخدامھا 

إلى نتائج دقیقة وتفسیرات موضوعیة وعلمیة لھذه الظاھرة ؛ ھذه الطریقة 

الطریق المؤدي إلى الكشف عن ” ومعناهالمنھجیطلق علیھا عادة اسم
التي تھیمن على سیر الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة
أیضا یعرف وھو. 1“العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة

مجموعة منظمة من المبادئ العامة والطرق الفعلیة التي ” على أنھ 

ارة.. بدر،أحمد1 لق . 32ص. 1996: ا

ل الع لبحث ارة. ا لق .5ص. 1963: ا
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یستعین بھا الباحث في حل مشكالت بحثھ مستھدفا بذلك الكشف عن جوھر 
.1“الحقیقة

ي التي تحدد نوع المنھج المتبع ونشیر ھنا إلى أن طبیعة البحث ونوعیتھ ھ

وھو طریقة محددة من طرق المنھج الوصفيوطبیعة بحثنا ھذا تتناسب و

و ثم القیام بتحلیلھا عن الظاھرة موضوع الدراسةالبحث تھتم بجمع البیانات 

التعبیر عنھا كیفیا و كمیا، فھو یعطي من أجل استنباط النتائج  و وصفھا 

تي ترغب في جمع البیانات عنھا و معالجتھاصورة واضحة عن الظاھرة ال
إذ سنتناول من خالل موضوع المختبرات العلمیة التعاونیة ودورھا في 2

ومدى ترقیة البحث العلمي حالة األساتذة الباحثین بجامعة منتوري قسنطینة

استخدامھم لنظام المعلومات العلمیة والتقنیة وھو ما سیسمح لنا بأخذ صورة 

باقي األساتذة الباحثین في مختلف جامعات مدى استخدامتقریبیة عن 

.الجزائر

: الدراسات السابقة8- 1

المقصود بھا األدبیات و الدراسات األكادیمیة التي سبق و أن تطرقت 

و تتقاطع مع موضوعنا .لموضوع البحث أو عالجت جزئیة من جزئیاتھ

لجانب منھ امتدتأوھذا الموضوععالجت وأن مجموعة من الدراسات سبق

:وھي كالتالي

ندرة. . 1 . 1983: سك

100ص

نظورتطبيقي: .2 .م

34.ص. 2008،]ن.د]:[م.د[ 
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دراسة:الجامعیةبالمكتباتاإللكترونیةالخدماتبعنوان الدراسة األولى*

غانم نذیر و ھي . قسنطینة للباحث دبمدینةالعاليالتعلیمبمؤسساتمیدانیة

حیث نرى أن موضوع الدراسة یسعى . 1رسالة دكتوراه في علم المكتبات

خصائصھا المكتبیة اإللكترونیة  من خالل عرضللتعریف بالخدمات 

وتسویقھااستراتیجیاتوتقییمھاطرقوإتاحتھامتطلباتووأنواعھا

آدائھا، باإلضافة مستوىرفعوالجامعیةالمكتباتتحقیق أھداففيدورھا

الشبكات اإللكترونیةظھورواالتصالوسائلتطوربینإلى دراسة العالقة

العلماء بینالمعتمدةالعلميالتواصلأنماطتغیرواإلنترنتشبكةفیھابما

.بینھمفیماوتداولھاالتقنیةوالعلمیةالمعلوماتإلىنفاذھمطرقووالباحثین

ن بـــــــــــــــــــــاإلنترنت ِ نو ْ تغیروحیث و في الفصل الثاني للدراسة الذي ع

مفھوم المختبرات العلمیة العلمي نجد الباحث یتطرق إلى االتصالطرق

.التعاونیة كنمط سلوكي جدید في ظل االتصال العلمي اإللكتروني

ودورھا في إرساء دعائم المختبرات العلمیة التعاونیةالدراسة الثانیة *

نذیر غانم أستاذ : لـــــــ / الجزائر نموذجاSISTمشروع: مجتمع المعرفة

قدم خالل الملتقى.منتوري قسنطینةمساعد، قسم علم المكتبات جامعة 

2009مارس 15/ 14یومي " المعلومات ومجتمع المعرفة ":الوطني

" بقسم علم المكتبات بالمدینة الجدیدة علي منجلي، من تنظیم مخبر البحث 

المقومات، األھداف والتأسیس:مجتمع المعلوماتطریق الجزائر نحو

لمختبرات العلمیة التعاونیة و باألخص حیث قدم المُداخل تعریفا لنظام ا2."

، و خلص إلى أن ھذا النظام أداة جیدة لتشاطر المعرفة المنتجة  SISTنظام 

: دكتوراه. قسنطينةبمدينةالتعليمبمؤسساتميدانيةدراسة:باملكتبات. نذیر، غانم1

لماملكتبات نة،: ع نطي 2010قس
نم،نذير2 تقى. SISTمشروع: . غا املل

لوط :". "ا

أسس رس15/ 14قسنطينة،.والت ا .2009م



ـــةـــــــاتالدراســـــأساسيـــ

15

و بالتالي یرى أنھ آلیة یمكن اعتمادھا من أجل تقلیص الفجوة الرقمیة 

.المعرفیة

البروفسور فاطمة أولبصیر بومغار قدمتھا كل من ةلثالدراسة الثا* 
. دكار. SIST-Algérieمخطط العمل .  روزا إیسوالوالبروفسور 

وقد كانت الدراسة عبارة عن شرح للنظام وكیفیة تنصیبھ واالستفادة 20061

.  في عملیات نشر و إتاحة المعلومة العلمیة و التقنیةمنھ

من جامعة ھاواي و كانت بعنوانLisa Millerقدمتھا لرابعةالدراسة ا*
Collaboratories: Spanning Distance In Scientific Research A Literature
Review2

وتعتبر من الدراسات المھمة جدا في ھذا المجال كونھا تعرض كرونولوجیا

الدراسات التي تناولت موضوع المختبرات العلمیة التعاونیة منذ سنة أھم

حیث تطرقت الباحثة من خالل دراستھا إلى . 2008و إلى غایة 2000

مادة علمیة تنوعت بین المقاالت و التقاریر و الكتب تناولت 29تحلیل 

.التعاونیةموضوع المختبرات العلمیة 

التي تناولت موضوع 3بطوش كمالفھي للدكتور خامسةالدراسة ال* 

والتقنیة حیث البحث العلمي من جانب تعامل الباحثین مع المعلومات العلمیة 

قسنطینة أین طرح كانت الدراسة المیدانیة بجامعات وھران، الجزائر و

الباحث إشكالیة سلوك الباحث بالمكتبة الجامعیة الجزائریة أثناء عملیة بحثھ 

1 Oulebsir Boumghar ,Fatima ; ISSOLA, Rosa .Plan d’Actions SIST-Algérie. Dakar ,2006.

2 MILLER, Lisa. Collaboratories: Spanning Distance In Scientific Research:
A Literature Review. Social Informatics. University Of Hawaii At Manoa, December 2009.
p04. Consulté le 14/04/2010. Disponible sur
http://www2.hawaii.edu/~ljmiller/classwork/ICS668_Final.pdf

ال3 ،كم اامعية. بطوش تبات : اخلاملك

لماملكتبات:.  2003 .،قسنطينة: ع

http://www2.hawaii.edu/~ljmiller/classwork/ICS668_Final.pdf
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عن المعلومات ، وقد خلصت الدراسة إلى أن معظم الفرضیات المطروحة 

:ا الدراسةفي الدراسة تحققت ومن بین النتائج التي خلصت لھ

أن الباحث یسعى إلى التوفیق بین رغبة االطالع على المعلومات التي -

المساھمة الفاعلة والجدیة في التراكم المعلوماتي  ینتجھا اآلخرین ومیلھ نحو

ومنھ استنتج الباحث أن الباحثین على المعلومات العلمیة والتقنیة یسعون إلى 

ومات ومن النتائج المتوصل إلیھا تنشیط سلوكیاتھم خالل بحثھم عن المعل

.  أیضا وعي الباحث بأھمیة المعلومات داخل محیط البحث العلمي

ن تكنولوجیا بعنواعبد المالك بن السبتي دراسة أخرى قام بھا الدكتور *

جامعة : دورھا في دعم التوثیق و البحث العلمي المعلومات أنواعھا و

الدراسة بالتحلیل المفصل استخدامات حیث تناولت 1منتوري قسنطینة نموذجا

التكنولوجیا الحدیثة للمعلومات واالتصال في التوثیق ثم تطرق في الجانب 

المیداني إلى دور المعلومات اإللكترونیة في البحث العلمي كما تناولت 

الدراسة أیضا التبادل اإللكتروني للمعلومات بین األساتذة الباحثین بجامعة 

:دراسة إلى بعض النتائج منھامنتوري إذ خلصت ال

أن ھناك توجھ ملحوظ من قبل األساتذة الباحثین إلى مصادر المعلومات -

توجھ عام ال اإللكترونیة االفتراضیة ویضیف الباحث أن ھذا التوجھ ھو

یخص فقط أساتذة العلوم الدقیقة وإنما ھناك نسبة من األساتذة الباحثین في 

.تماعیة مجال العلوم اإلنسانیة واإلج

كما خلصت الدراسة أیضا إلى أن البحث العلمي یتوقف بشكل أساسي على -

اتصال الباحثین فیما بینھم وھذا یتطلب وجود وسط یضمن حركیة المعلومات 

. المنتجة
1 . :

ذجا ات: دكتوراه. نمو ملكتب ا نة،: واملعلوماتعلم نطي 2002قس
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:لمصطلحات والمفاھیماضبط 9- 1

:البحث العلمي

مجموعة أوالمقصود بالبحث العلمي حصیلة مجھود یھدف إلى اإلجابة على تساؤل 
من التساؤالت ، بإتباع منھج معین واستخدام مراجع ووسائل موثوق بھا ، بحیث 

.1یسھل اإلطالع علي حصیلة ھذا المجھودتخدم غرضا توثیقیا ، أو

:ترقیة البحث العلمي

المقصود كل األدوات والوسائل المتخذة وكذا األسالیب المنتھجة من أجل النھوض 
طویره للحصول على نتائج تحل المشاكل التي نواجھھا بقطاع البحث العلمي وت

وذلك بطریقة علمیة حتى نستطیع تحقیق التقدم في كل المجاالت وتحقیق تنمیة 
.شاملة ومستدامة

:المختبرات العلمیة التعاونیة

:جاء في قاموس المكتبات والمعلومات كما یلي

instruction laboratoryوالمعلومات مجھز مختبر تعلیمي لبرامج المكتبات
بمحطات العمل على الحاسبات اآللیة تكون فیھ الحاسبات مرتبطة في شبكة محلیة 

2مع أجھزة للعرض والطباعة

:أما المقصود بالمختبرات العلمیة التعاونیة في ھذه الدراسة فھو
اإلجتماعیة الجدیدة للنشاط العلمي والتي تقوم على أساس تلك الھیاكل التنظیمیة و

اإلرتباط التشابكي من أجل تعزیز التعاون والعمل المشترك بین العلماء والباحثین 
مھما كانت انتماءاتھم الجغرافیة والسیاسیة والثقافیة فالقاسم المشترك الذي یجمع 

.البحث العلمي والتخصص المعرفيبینھم ھو

اد1 مدي،ن 25ص. ]ت.د[: مصر.. ح

لماملكتبات. 2 موسع ا لي : واملعلوماتق لي _ _ إنج ارة. إنج لق اب: ا لكت دارا

201-200ص. 2009
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:دـــــــــــتمھی

الھامة للتقدم العلمي ور البحث العلمي في أي مجتمع كان من األسباب األساسیة ـیعتب

التنمیة بجوانبھا المختلفة  التنمیة  إذ أن البحث العلمي یشارك مشاركة فعالة في و

ما زاد من أھمیة و. یةعلمالو،التربویة الزراعیةة وــة، الصناعیــة ،اإلجتماعیـاإلقتصادی

التي من بینھا الثورة العلمیة وتصاعد التحدیات العالمیة والبحث العلمي الیوم ھ

ور العلمیة  فالتطالمجتمعاتالتكنولوجیة وما تركتھ من بصمات  غیرت في سمات

أفرز بیئة علمیة جدیدة  مختلفة عما كانت علیھ االتصال والسریع لتكنولوجیا اإلعالم 

بعد التطرق إلى مفھوم البحث وسابقا عرفت بالبیئة اإلفتراضیة ؛ وفي ھذا الفصل

سنرى مدى تأثیر ھذه البیئة الجدیدة في البحث العلمي وفي إستراتیجیة العلمي وواقعھ،

.البحث على المعلومات

:البحث العلمي1- 2

عملیة القیام بالبحث العلمي تتطلب تضافر جھود عدة أطراف، كما تتطلب توفر 

.قبل الحدیث عن ذلك نعرف البحث العلميولكن . إمكانیات مادیة وبشریة

:  تعریف البحث العلمي1-1- 2

ا  :اصطالحا كما یليویمكننا تعریف البحث العلمي لغتً

قد جاء في و" العلمي"و" البحث"البحث العلمي مصطلح مركب من كلمتین ھما : لغویا-

:لسان العرب البن منظور أن

،تفتش عنھوأن تسأل عن الشيء وتستخبر أي" بحث"من الفعلمصدرالبحث

إدراك ویعني أیضا المعرفة و1.؛  نقول علم بالشيء أي شعر بھالجھلنقیض العلم 

التقصي من أجل والسؤال لغویا یقصد بھبالتالي نقول أن البحث العلميوالحقائق؛

.إدراك الحقائق

:مفھوم البحث العلميوضعت لتوضیح التيتعاریفالمن: اصطالحا-

نظور1 انالعرب.ابنم اث،: .01.ط. 1.مج.لس بح ار 305. ص. 2008د
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جاء في الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات ما

المكثفة عن طریق طرح والشاملة والدراسة المنسقة وتعني التقصي "بحث أن كلمة 

" 1.قوانین جدیدةونظریات وحقائق والتجارب إلكتشاف معرفة والفرضیات 

بھا اإلنسان مستخدما األسلوب مجموعة الجھود المنظمة التي یقوم والبحث العلمي ھ”

العلمي وقواعد الطریقة العلمیة في سعیھ لزیادة سیطرتھ على بیئتھ واكتشاف ظواھرھا 

أي أن البحث العلمي ھدفھ اكتشاف الظواھر 2."وتحدید العالقات بین ھذه الظواھر

.ھاإلنسان في محیطتحدید العالقات بینھا من أجل التغلب على المشاكل التي تعترض و

منظمة یقوم بھا شخص یسمى وقد عرف البحث العلمي أیضا على أنھ  عملیة فكریة

مشكلة معینة تسمى موضوع البحث والباحث من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أ

بإتباع طریقة علمیة منظمة تسمى منھج البحث بغیة الوصول إلى حلول مالئمة للعالج و

. اكل المماثلة تسمى نتائج البحثإلى نتائج صالحة للتعمیم على المشوأ

سعى إلى دراسة عبارة عن نشاط ھادف ومنظم یون البحث العلمي ھإما سبق فم

دراسة علمیة من أجل إزالة الغموض عنھا وتفسیرھا والتحكم فیھا وتوجیھھا الظواھر 

تسخیرھا بما یخدم ویساھم في تنمیة المجتمع وتطویره وإشباع حاجات اإلنسان و

:)3(ثالثة أصناف أساسیة ھيإلى قسم أنشطة البحث والتطویر بشكل عام نوت.ورغباتھ

ھي بحوث تھدف إلى تحقیق التقدم في مجال معین من المعرفة و: البحوث األساسیة- أ

بدون توقع تطبیقات تجاریة لھذه البحوث في القریب العاجل، وبشأن موضوع معین و

.أي أنھا بحوث نظریة

تسعى لتحقیق أھداف وھي بحوث تتم بھدف تحقیق تطبیقات عملیة، : البحوث التطبیقیة- ب

.تجاریة

محمدأحمد1 امي، لش سبهللا،سيد؛ا لي :. ح 3مج.عري_إنج

ارة. لق بةاديمية،:ا 1940.ص.2001املكت

دتعزت2 ،جو ملرجعالسابق. عطوي 43.ص. ا
.231ص. 2002. محمد3
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أنشطة تعمل على تحویل نتائج البحوث التطبیقیة إلى تطبیقات تجاریة :أنشطة التطویر- ج

.نافعة، وھي تھدف إلى التطویر والتحسین في تطبیقات نتائج البحوث

:خصائص البحث العلمي1- 1-1- 2
ة في ـــأسلوب منظم یعتمد على أدوات علمیوـــعلمي ھــأن البحث السلف ذكراكما

بعیدا عن المیول والبیانات لدراسة الظواھر المختلفة بموضوعیة ق وـع الحقائــجم

القیاس علیھا؛وواقعیة یمكن تعمیمھا ونتائج علمیة الشخصیة من أجل الوصول إلى 

:بخصائص عدیدة منھایتمیزنقول أن البحث العلمي ھمنو

:التنظیم-
اإلعتماد الكلي على المصادفة  ألن البحث وأي على الباحث أن یتجنب العشوائیة 

.ھادفة والعلمي البد أن یتم وفق  خطوات علمیة مدروسة 
:موضوعیةال-

تحلیل البیانات فالتجرد والمعالجة ویتمیز البحث العلمي بالموضوعیة في التقصي 

بالتالي تسھل وتشخیص الظواھر واالبتعاد عن المیول الشخصیة یساعد في فھم و

.معالجتھا

:التعمیم-
و

والحصول على نتائج دقیقة 

.

:یتمیز بھا البحث العلمي منھا1ھناك خصائص أخرى

ففكرة البحث مستمرة مع اإلنسان عبر تاریخھ الطویل بحیث یتم : االستمراریةوالمرونة -

.المشاكل التي تعترضھوتكییفھا وفقا إلحتیاجاتھ 

إشكالیةإال فنتائج بحث ما ھي قطعیة اإلثبات والنتائج المتوصل إلیھا لیست نھائیة أ-

.بحث آخر جدید

ال1 ،كم طوش ات: . . ب ملكتب ا نة،:علم نطي 42. ص. 1994قس
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. الثقافیةواإلقتصادیة تعتبر البحوث العلمیة أرضیة أساسیة للتنمیة اإلجتماعیة و-

:مقومات البحث العلمي2- 1-1- 2

البحوث العلمیة عادة تجرى في إطار منظم من خالل سیاسة عامة توضع من طرف 

ه األخیرة تسعى إلى توفیر البنى ذھف؛البحث العلميتسییر وتنظیم الجھات المناط إلیھا 

البحث العلمي كذا توفیر المناخ العلمي المساعد على قیاموالفوقیة المناسبةوالتحتیة 

:من ھذه المقومات نذكرو

 ذلك من خالل توفیر األطر ووجود سیاسة علمیة تیسر تنظیم عمل أجھزة البحث العلمي

.المھاموالصالحیات تحددوالتشریعیة والقانونیة 

 ھیاكل قاعدیة تسھل سیر ووجود مؤسسات للبحث العلمي أي ضرورة توفیر بنى

.مشاریع البحث

 كذا العمل على وتوفیر قوى بشریة قائمة بالبحث أي ضرورة تكوین باحثین مؤھلین

.توفیر المساعدین القائمین بأعمال البحث

أجل إتمام عامل مساعد للباحثین منوإن توفر الغالف المالي الكافي ھ: التمویل

ألنھا خصصت إالّ الدول المتقدمة ھذه الدرجة من التطور بلوغما و؛ مشاریعھم البحثیة

.واعتبرتھ استثمارا مربحامبالغ مالیة ھامة ومتزایدة للبحث العلمي 

:صفاتھوتعریف الباحث1-2- 2
حسب الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات : الباحث

وإذن فالباحث ھ". شخص یستشیر الوثائق للحصول على معلومات" 1الحاسباتو

مناھج جدیدة من ووضع عملیات مل على بنــاء وإنتاج المعرفة وشخص متخصص یع

بھذا شخص مبدع یعتمد وتطویر المشاریع البحثیة في مجال تخصصھ فھوأجل تسییر 

.االستخالصوحلیل علــى المھارات التقنیة في التوعلى المعرفة والتفكیر العقلي 

: صفات الباحث الجید

محمدأحمد1 امي، لش سبهللا،سيد؛ا ملرجعالسابق.ح 1940ص.ا
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لكي یستطیع أي باحث تقدیم منتج علمي دقیق یتمكن من خاللھ من وضع تشخیص 

عملیة تؤھلھ لذلك من وحـــــل إلشكالیة تواجھھ علیھ أوال أن یتحلى بصفات شخصیة وأ

الحقیقیة في موضوع البحث، كما علیھ وھذه الــصفات؛ أن تكون لھ الرغبة الشخصیة 

أن یتحلى بالصبر ویتمیز بالتواضع وأن یكون مركزا دقیق المالحظة حتى یستطیع 

:یأتي التطرق لكل صفة على حدىاسنحاول فیمو. انجاز البحث بكل موضوعیة

حیث تعتبر رغبة الباحث في البحث  في مجال :الرغبة الشخصیة في موضوع البحث-

المحفزة للنجاح لذا وجدا إذ أنھا من العوامل المساعدة امھماأمرموضوع معینوأ

نرى أغلب الجامعات تترك للباحث حریة اختیار موضوعھ وفقا لما یتماشى مع السیاسة 

.البحث العلميوالعامة للجامعة 

عملیة والجلد مع العلم ولطالما ارتبطت صفة الصبر :التحملوقابلیة الباحث للصبر -

فعملیة البحث عادة 1" قال ستجدني إنشاء هللا صابرا وال أعصي لك أمرا" التعلم

القیام والمستمر عن مختلف مصادر المعلومات وللتفتیش المضني اجھدواتتطلب  وقت

بالمراجعات لــھا ؛ كما تتطلـــب بعض البحوث المیدانیة إجراء مقابالت مع شخصیات 

عدم تجاوب من وك قد یؤدي إلى اختالفات أھذا اإلحتكاوالمستوى، ومختلفة الطباع 

منمكنتصبر  حتـى یوالمبحوثین  مما یستلزم من الباحث التعامــل بتأنـــي طرف 

. إكمال بحثھ

العقالء، فعلى الباحث أن ینظر والتواضع صفة الحكماء : تواضع الباحث العلمي-

نؤتى من العلم إال قلیال ال یزدریھا؛ وألننا لم وألعمال غیره على أنھا مصدر استزادة 

یبقى الباحث دائما في حاجــة إلى غیره سواء في عملیة اإلطالع على نتائــج األعمـــال 

.التقدم  العلميواألفكـار من أجـل التطویر ومنـاقشــة بعض القضایا وأ

الباحث أثناء إجرائھ البحث یحتاج إلى درجة من التركیز : التركیز وقوة المالحظة-

المالحظات التي یتحصل علیھا تحلیال ومن خاللھا تحلیل مختلف المعلومات یستطیع 

من أجل تسجیل كل كامالاذھنیامنطقیا، فعملیة التركیز تتطلب تفرغوصحیحا 

.المالحظات الواردة أثناء القیام بالبحث
1.68
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قابلیات ولكل باحث استعدادات نفسیة : إنجاز البحثوقدرة الباحث العلمي على تنظیم -

استخالص النتائج المقبولة تتطلب وتھیئھ إلجراء البحوث فعملیة تحلیل  المعلومات 

كذا اإلطالع على الطرق وصقل ھذه اإلستعدادات بالرجوع إلى كتب المنھجیة 

ما یجعلھ یؤدي نشاطھ بطریقة منظمة یستثمر وھوالصحیحة في كتابة البحوث العلمیة 

.من خاللھا الوقت بطریقة فعالة

.إن قضیة الموضوعیة العلمیة قضیة مھمة جدا ألي باحث ناجح:تجرد الباحث علمیا-

أكثر وفاإلبتعاد عن العاطفة  والتحلیالت الشخصیة سیجعل من البحث أكثر مصداقیة  

.قابلة التطبیق لحل المشكل موضوع البحثوبالتالي النتائج تكون مرضیة وإقناع 

في أي باحث مھما كان مجال بحثھ،كما یمكن أن ھذه صفات عامة یجب أن تتوفر

نضیف بعض الخصائص التي یمكن أن یتحلى بھا أي باحث یمارس نشاطھ من خالل 

إلى استخدام -بیئة إفتراضیة  یتلقى فیھا معلومات إلكترونیة أین یصبح دوره إضافة 

یتمثل في عملیة تقییم المعلومات المحصل علیھا قبل - المعلومات في إنتاج المعرفة

:تتمثل في1ھذه الخصائصواستخدامھا

على الباحث أن یتمیز  بمھارة البحث  باستخدام أدوات :البحثاستخدام أدواتمھارات-

وسائل البحث المختلفة حتى یتمكن من الوصول إلى الوثائق التي تتضمن المعلومات و

الكلمات المفتاحیة وموضوع بحثھ من خالل استعمال الواصفات المناسبة  لوالدقیقة 

.  الجھد المبذولینووذلك اختصارا للوقت 

استیعاب ما تحصل علیھ من معلومات ووھي قدرة الباحث على فھم :قدرة االستیعاب-

خالل القراءة الواعیة لھ ذلك من ویتأتى- المسترجعةنظرا للكم الھائل من المعلومات –

.والتحلیل المنطقي حتى یستطیع استخدامھا في مجالھا بدقةلھا 

وھي قدرة الباحث على استخدام المعلومات المجمعة إلنتاج المعرفة :توظیف المعرفة-

.الستخالص النتائجمع موضوع البحث وأمع الواقعذلك بمطابقتھا والمنشودة 

وش،كمال1 . .:. بط

تمع مج امعةمنتوري؛:قسنطينة.،دافاملقومات:املعلوماتنحو 21.ص. 01،ع01مج.2009ج
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:البحث العلمي في الجزائر1-3- 2

االستقالل ى التي تلت ـاالھتمام بالبحث العلمي منذ السنوات األولباشرت الجزائر 

البشریة إلرساء قواعد البحث العلميول توفیر اإلمكانیات المادیة ـمن أجحیث تدخـلت

لكن المالحظ أن سیاستھا للتنمیة لم تكن ؛الھیاكل المختلفة وحیث أنھا أقامت الجامعات 

ما أدى إلــى عزل البحث العلمي وھوةواقعیبحثیةمشاریع ومرتبطة ببرامج 

؛ ورغم أن نتائجھ غیر كافیةبقیت والجامعة عن مختلف القطاعات في المجتمعو

نھا أھملت جل العوامل المساعدة على قیام بحث الجزائر وفرت الھیاكل المؤسساتیة إال أ

تنمیة في رأیي ما عرقل قیاموھوالتي سبق أن تطرقنا لھا في العنصر السابق وعلمي 

فرغم أن الجزائر قررت رفع المیزانیة الخاصة .كافة قطاعات المجتمعـــشاملة ل

ن یرون أن یمن الناتج المحلي اإلجمالي إال أن المحلل℅1بالبحث العلمي إلى ما نسبتھ

واعتبر اع المحروقاتـھذه النسبة مازالت غیر كافیة لتتخلص الجزائر من التبعیة لقط

ال % 1نسبة الـأنھ حتى"ت ـالبشریة بوھران في حدیثھ للجزیرة نرئیس معھد الموارد 

، غیر %3وصل إلى أكثر منتستجیب للمعاییر العالمیة، حیث المعدل العام الدولي 

تعتبر جھدا كبیرا مقارنة مع دول الجوار بالنسبة للجزائر% 1أن نسبة ـأقر بأنھ

من التسییر المالیة بلأضاف أن البحث العلمي ال یعاني من مشكل الموارد و

من میزانیة البحث العلمي، والباقي % 60تأخذ أكثر من قراطي لإلدارة التيوالبیر

بحث ــینفق على البحث التكویني ولیس البحث االستكشافي، ولھذا السبب فإن نتائج ال

یضاف إلى ذلك عدم تسییر البحث العلمي وفق المعاییر . العلمي ما زالت ضعیفة

1".ي مراكز البحوثـالعالمیة ف

--4.5و4بنياوح.%

ار....1 ــــت ـــ ــــخالـ ـــ ولوجــ

]08/11/2010 [:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1650ADA-5DC8-474A-B5C7-690F462827CD.htm.
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:مؤسسات البحث العلمي في الجزائر1- 1-3- 2

:الجامعــات

المعرفي  في المجتمع  مھمتھا األولى التعلیم وتعتبر الجامعة  مركز اإلشعاع العلمي 

القطاعات ؛ واإلطارات األكادیمیة في مختلف التخصصات وإضافة إلى إعداد الكوادر 

ھذا األخیر ــ ھي البحث العلمي وكما تضطلع بمھمة أخرى ال تقل أھمیة عن سابقتھا 

ــ فالھدف اإلجتماعيوتصادي إلقالمحیط اوالذي یفترض أنھ یوطد العالقة بین الجامعة 

المشاكل التي یعاني منھا حلوإعداد باحثین قادرین على مواجھةواألسمى للجامعة ھ

.المجتمع

أي مباشرة بعد االستقالل القرن الماضي ستیناتأسست الجامعة الجزائریة منذ 

.  1969سنة69-45بمقتضى األمر رقمأخذنا جامعة منتوري نجدھا تأسست وفمثال  ل

- 06وفق مرسوم تنفیذي رقم الیومتسیرالجامعة الجزائریةثم بعد التعدیالت القانونیة 

م ـیتموعدل ــ، ی2006سبتمبر27الموافق ل 1427رمضان عام 4مؤرخ في 343

الموافق لـ 1424جمادى الثانیة عام 24المؤرخ في 279- 03المرسوم التنفیذي  رقم 

.1سیرھاوالقواعد الخاصة بتنظیمھا والذي یحدد مھام الجامعة 2003أوت 23

ن وصل عدد الجامعات في الجزائر حسب موقع ــقود من الزمبعد مرور أربعة عو

مؤسسة للتعلیم العالي، ) 84(أربعة وثمانون البحث العلمي ووزارة التعلیم العالي 

م ستة وثالثون ضوت. والیة عبر التراب الوطني) 46(ة وأربعون ـموزعة على ست

وطنیة علیا مدرسة ) 16(مركزا جامعیا وستة عشر ) 15(جامعة خمسة عشر (36)

مدارس تحضیریة وقسمان) 10(ذة وعشرة ـــمدارس علیا لألسات) 05(وخمس 

2.)2(تحضیریان مدمجان

:ثـالبحوكاالتووحدات ومراكــز

ام106-3434 279-142727200603رمضانع

ـ241424 افقل وت23املو . 61ع. 2003أ

بعةالرسمية. ملط 27ص. 01/10/2006ازائر،: ا
رخ.2 http://www.mesrs.dz]. 18/01/2011[الولوجتا

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1650ADA-5DC8-474A-B5C7-690F462827CD.htm
http://www.mesrs.dz
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بقطاع البحث العلمي في دأبت الوزارة الوصیة قدما من أجل محاولة النھوض 

الوكاالت وكذا المراكز وذلك من خالل عملیات إنشاء مختلف الوحدات الجزائـر و

البحثیة المتخصصة في شتى المجاالت الموضوعیة حیث بلغ عددھا خمس وحدات 

، ثالث وكاالت ھي على التوالي الوكالة الوطنیة لتطویر البحث الجامعيوبحث 

تقییم نتائج البحث لالوكالة الوطنیةالوطنیة لتطویر البحث في الصحة ووالوكالة 

البحث والتطور التكنولوجي وھذا دائما حسب الموقع الرسمي لوزارة التعلیم العالي و

متخصصة مراكز للبحث) 10(تضم الشبكة الجامعیة الجزائریة عشرةالعلمي؛ كما

:1موضوعیا وھي

التقني، مركز تطویر ومركز تطویر الطاقات المتجددة،مركز البحث في اإلعالم العلمي 

المراقبة، مركز والتقني في التلحیم والتكنولوجیات المتقدمة، مركز البحث العلمي 

التقني لتطویر اللغة وكیمیاء ، مركز البحث العلمي - البحث في التحلیل الفیزیو

العربیة،مركز البحث في االقتصاد التطبیقي من أجل التطویر، مركز البحث في 

التقني في المناطق الجافة، والثقافیة، مركز البحث العلمي وتماعیة األنتربولوجیا اإلج

.مركز البحث في البیوتكنولوجي

:مخابــر البحــث

ھذا بعد صدور و2000اعتمدت مخابر البحث في الجامعات الجزائریة منذ سنة 

الموافق لـ 1420رجب 21المؤرخ في 244-99المرسوم التنفیذي  رقم 

تضم شبكة البحث و2سیرهتنظیمھ ووقواعد إنشاء مخبر بحث یحدد 31/10/1999

من و, مخبرا بالمؤسسات الجامعیة الوطنیة) 639(العلمي ستة مائة وتسعة وثالثون 

:ھام مخبر البحثمن موبینھا أربعة تنتمي إلى قطاعات أخرى
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أعمال البحث التي لھا عالقة بھدفھ؛وإنجاز الدراسات -

المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاتھ؛-

تطویرھا؛والتحكم فیھا وتكنولوجیة جدیدة والمشاركة في تحصیل معارف علمیة -

ات ــالخدموالسلع والمنتجات وأسالیب اإلنتاج وفي تحسین تقنیات من خاللھالمشاركة -

تطویر ذلك؛و

؛من أجل البحثوالمشاركة في التكوین بواسطة البحث -

ھا عالقة ــالتكنولوجیة التي لونشرھا؛ جمع المعلومات العلمیة وترقیة نتائج أبحاثھ -

تسھیل اإلطالع علیھا؛وتثمینھا ومعالجتھا وھ ــبھدف

"1.المشاركة في وضع شبكات بحث مالئمة-

على تشكیل إجابة خاصة للمتطلبات ھیئة قادرةیعد مخبر البحث في الجزائر 

بذلك فإن و. حریة في جدولة أبحاثھ وحریة في تسییر ھذه األبحاثالیملك والخارجیة وھ

مجموعة من األعمال تمكنھ من إنتاج مخبر البحث یتمتع بإستراتیجیة وقادر على أداء 

.المعرفة

:معوقات البحث العلمي في الجزائر-2- 1-3- 2

ذكر رئیس معھد الموارد البشریة بوھران أربعة عوائق رئیسیة للبحث العلمي في 

:وھيالجزائر

كما یظن البعض، بل من لیس فقط من الناحیة السیاسیةمحدودیة الحریات األكادیمیة

الناحیة البیروقراطیة في المحیط الجامعي واألكادیمي، فال یمكن الحدیث عن بحث 

.علمي بدون حریات أكادیمیة متطورة

حیث ال یوجد طلب اقتصادي واجتماعي یُذكر على منتجات البحث انعدام الطلب ،

العام، فلم یكتشفوا بعد دور البحث العلمي في وأالعلمي، سواء في القطاع الخاص 

.تطویر التنافس االقتصادي

لنشاطات البحث، إذ یخصص للتوظیف ولیسعائق اإلنفاق.

6ص. 1
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إذ ال یزال البحث العلمي كصناعة ضعیفا جدا في بنیتھ التحتیة ضعف البنیة التحتیة

لت البحث العلمي وفي كفاءاتھ، والبلدان التي تطورت علمیا وضعت إستراتیجیة جع

.1صناعة متكاملة مع االقتصاد

 یؤثر سلبا ومما یؤدي إلى فقد الرأسمال البشري الخارجواألدمغة نحوھجرة الكفاءات

التعلیمیة في وواإلنتاج كما یتسبب في تدني الخدمات الصحیة وعلــــــى الـــنم

.2المجتمع

:قسنطینة_ البحث العلمي بجامعة منتوري 1-4- 2

البیانات الرقمیة إلى تطور واضح في مستوى البحث العلمي وتشیر اإلحصائیات 

قدر عدد مخابر فمن الناحیة الكمیة؛بجامعة منتوري قسنطینة خالل العشریة الماضیة 

مخبرا موزعة على مختلف كلیات الجامعة 83بـ 2009البحث المعتمدة إلى غایة سنة 

الشيء الذي أدى ووھ℅207سبة زیادة تفوقأي بن2000مخبر سنة 40مقارنة بـ 

، كما عرف كذا التجھیزات على مستوى الجامعة بكفاءة وإلى استغالل الموارد البشریة 

2009باحث خالل العام 1289عدد الباحثین المسجلین ارتفاعا ملموسا وصل إلى 

ما أدى بالضرورة إلى ارتفاع في عدد و؛   وھ2000باحث سنة 656مقارنة بـ 

المشاریع المعتمدة  وھذا إن دل على شيء إنما یدل على ثراء وتنوع مواضیع البحث 

قد عمدت الجامعة و. إضافة إلى النشاط المكثف للباحثین على مستوى كلیات الجامعة

إلى إقامة شراكات مع وتبادل الخبراتالبحث العلمينتائجمن أجل تحسین نوعیة

ى عالمي ویظھر ذلك جلیا من خالل مختلف مؤسسات  ومخابر بحث علمیة على مستو

أیضا من خالل اتفاقیات التعاون العلمي والتظاھرات العلمیة الوطنیة والدولیة من جھة 

فیما یلي مخطط بیاني یوضح و.الھیئات العلمیة الوطنیة والعالمیةومع مختلف الجامعات 

:الماضیةكذا للباحثین خالل العشریة والعددي لمخابر البحث والنم

محمد1 ملرجعالسابق. لول، ا
2BOUHEZZA ,Mohamed ; AGHROUT, Ahmed .l’émigration des compétences  vers l’Europe est
-elle inévitable ?.dans ‘’ Revue des Science Humaines ‘’.N°07.Biskra , 2005 .p.33
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-بجامعة منتوريیوضح عدد المخابر المعتمدة في كل سنة- 1مخطط بیاني رقم 

1قسنطینة

بجامعة 2009–2000یوضح تطور عدد الباحثین ما بین - 2مخطط بیاني رقم 

2منتوري

:الفضـــاء اإلفتراضي2- 2

نة.16.. ب. شكرود1 نطي نفي:قس 2010جا
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عبارة عن محاكاة رقمیة للفضاء وانتشارھا فھوفضاء خلق من رحم الشبكات وھ

عناصره ، فكما أنھ في الفضاء الحقیقي والحقیقي التقلیدي الذي نعیش وسط مفرداتھ 

اجتماعي قوي كذلك في الفضاء اإلفتراضي نلمس ھذا النشاط إذ ویوجد نشاط إنساني 

الیة أن المجتمعات  المكونة لھذا الفضاء تمارس نشاطاتھا التجاریة، اإلقتصادیة ، اإلتص

العلمیة عادیا ضمنھ؛ فنحن من خالل تجولنا في الفضاء اإلفتراضي نجد أروقة و

غیر مادیة ، نجد أیضا غرف والتسوق مثال تعرض مختلف السلع مادیة كانت أ

النقاش تطال كل المواضیع ، یتیح ھذا الفضاء أیضا مزاولة مختلف األعمال والدردشة 

. المرتبط بالشبكةالمكتبیة وھذا فقط باستعمال الحاسوب 

بین الموارد التي تجمععبارة عن البنیة الرقمیة الكلیة " أنھعلىkabayیعرفـھ و

المعلومات والبیانات تداول ویة نقل المحتوى ومستودعات البیانات مع آلالمعلوماتیة،

."1بین العقد المعلوماتیة المقیمة فیھ

اإلفتراضي نجد أن ھذا األخیر  یشتمل على وفي مقارنة بسیطة بین الفضاء الحقیقي 

وجوده ضروري ومعظم العناصر  المكونة للفضاء الحقیقي فالمكون البشري حاضر 

والمــعلومات أوأما من حیث العملیة االتصالیة فھي ساریة من خالل تناقل البیانات أ

عنصر أن الفضاء اإلفتراضي یلغيوالمعرفة رقمیا بشكل إفتراضي لكن اإلختالف ھ

یعتبره عنصرا غیر مھم  فھذا الفضاء ظھر أصال وجزئیا من مكوناتھ ولوالمكان 

للقضاء على المشاكل التي طرحھا ھذا العنصر حیث نشأ داخل البیئات الحاسوبیـــة 

نظام وشبكات المعلومات على عكس الفضاءات الحقیقیة التي تقوم على عنصر المكان و

ما یفرضھ من حدود على عكس الفضاء وأن ھذا الفضاء یتقید بنظام الدولة والمدن كما 

. السیاسیة  واإلفتراضي الذي یكون على الشبكة ال صلة لھ بالحدود الجغرافیة 

:الــمجتمعات اإلفتراضیة2-1- 2
المعرفة كونھ مظاھر مجتمعبارزا من االفتراضیة مظھرایعتبر نمط المجتمعات 

على التكنولوجیات الخبرات باالعتمادوتقاسم المعارف ور تشاطبجالء عملیاتیوضح 

._الشبكات وخاصة البرمجیات _ االتصال والحدیثة لإلعالم 

84ص. 1ط. 2007العربیة،الوحدةدراساتمركز: بیروت. المعلوماتيالفضاء. مظفرحسنالرزو،1
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المجتمع فتعري تالورد في الموسوعة البریطانیة  لتعریف  ھذا المفھوم  نذكر ما و

یتصلون  واآلراء ومجموعة من األشخاص یتبادلون األفكار " اإلفتراضي بأنھ

الشبكات الرقمیة المختلفة، بغض النظر عن كونھم وفیما بینھم بواسطة الحاسوب 

.1"یتواصلون فیما بینھم وجھا لوجھ أم ال

من 1987ام ــــــــــــــــتعود بدایات استخدام ھذا المصطلح إلى عو

ھ تـــمن خالل مقالHoward Rheingoldرفـــــــــــــــــــــــــط

ثم في .The Whole Earth Reviewعنوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

أعطى لھذا حیث أعاد استخدام ھذا المصطلح 1993كتابھ المجتمعات اإلفتراضیة سنة 

:المفھوم التعریف التالي

لألفراد المجتمعات االفتراضیة ھي تجمعات اجتماعیة تشكلت في مقرات أین یمكن " 

أن یتواصلوا فیما بینھم لمدة طویلة نوعا ما مع وجود قدر كاف من اإلحساس اإلنساني، 

."ذلك ما یشكل شبكات لعالقات شخصیة داخل الفضاء االفتراضي

:خصائص المجتمع االفتراضي2-2- 2

التواجد االفتراضي ومن خالل االتصال الشبكينتتكون المجتمعات االفتراضیة إذ

ما یعطیھا خصائص مختلفة تماما عن الخصائص الممیزة ووھفضاء الشبكةفي 

:یمكن أن نرى ذلك من كونھاوللمجتمع الحقیقي 

 برغبة أفراد معینین من أجل ھدف محدد أي أن الغرض منوتنشأ أصال بشكل إرادي

.ھذه المجتمعات مشترك بین أعضائھانوع من أي

 “a group of people, who may or may not meet one another face to face, who exchange words and
ideas through the mediation of computer bulletin board systems (BBSs) and other digital
networks.”

1 virtual community. Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.
Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.disponible sur CD-ROM

" Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry
on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal
relationships in cyberspace".
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 مشاعر وما یولد حماس وھوذلك حسب طبیعة األھداف والتركیز على أنشطة معینة

.متبادلة بین أفراد ھذه المجتمعات

تشاطرھا من ووالمعرفیة ) البرمجیات المختلفة(تسھیل عملیة النفاذ للموارد المادیة

.آلیات إتاحة ھذه المواردوتحدید سیاسات وخالل وضع 

ما یؤدي إلى خلق أعراف وھاإلعتماد على بروتوكوالت محددة في عملیة االتصال، و

.اجتماعیة خاصة بھذه المجتمعات

 المجتمعاتالتجانس بین أعضاء ھذه.

فعادة عملیة االنضمام لھذه الفضاءات تتم بعد الجماعةوھویةالعضویةبحدودالوعي ،

.تسجیل الدخول

:المجتمعات االفتراضیةنجاحمؤشرات2-3- 2

، فطبیعة الغرض وكذا نوع األنشطة ةتنوعموةتعددمالمجتمعات االفتراضیة 

د على تحدید الخدمات المقدمة في ـالموجودة على مستوى ھذه المجتمعات تساع

ما من خالل الفضاءات االفتراضیة فذلك یكون قیاسا مجتمعالحكم بنجاحما أإطارھا؛ 

دى باستخدام مختلف التقنیات التكنولوجیة ومفیھ لمدى قدرة األفراد على التواصل 

. إثرائھم لمختلف المواضیع

للتطویرجدیدةنجاحعوامل: االفتراضیةالمجتمعاتتنمیة:وقد جاء في مقال بعنوان

ذكر لمجموعة من عوامل نجاح ھذه المجتمعات في إطار 1اجتماعي-التكنوالشبكي

:  2الفضاء اإلفتراضي منھا

الغرضمدى تحقیق بتتعلقمؤشرات:
الرسائلعددنشط؛وعضلكل الرسائلعددعضو؛لكل الرسائلعدد:العدديؤشرالم-

.النقاشموضوعاتكمیةمحددة؛زمنیةفترةل

]15/03/2001[ بتاریخ.اجتماعي-التكنوالشبكيللتطویرجدیدةنجاحعوامل: االفتراضیةالمجتمعاتتنمیة. محمد،عليرحومة1
:على الرابطالخطعلىمتاح

www.astf.net/.../Information%20and%20communication%20technology/.../84P.pdf -
. نفسھالمرجع2

www.astf.net/
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صحي،:المجتمعغرضحسبوعمقھاالنقاشموضوعاتكثافة: التفاعلیةنشاطقیاس-

.الختجاري،تعلیمي،

المساھمةجودة معرفةالمجتمع وھذا ألجلوإلىمنوالعطاءالتبادلیة أي األخذقیاس-

إدارتھوكفاءةالمجتمعفي

األفرادبمؤشرات تتعلق:
مشاركون:مثال:لمجموعاتاعددالزوار،عدداألعضاء،عدد:العدديؤشرالم-

...دائمون؛مبتدئون؛محترفون؛بالتساؤل؛بالنقاش،

المستخدمة البرمجیاتكفاءةإلىیشیرمحددة،زمنیةفتراتفياألعضاءعددقیاس-

.وطواعیتھا

السیاساتمؤشر:
ومدىالثقةعنصرمالحظة؛ة تعامل األفراد فیما بینھمسكیفیة وسیاوالمقصود ھو

األعضاءبینالثقةتبادلالتشفیر،استعمالالخصوصیة،المعلومات،أمن(معھالتعامل

)..الخالتعلیمیة،التجاریة،:وأمن الخدمات

وذلك من خالل:االستعمالنجاحتتعلق بقیاسمؤشرات

.البرمجیات المستخدمةوبواسطة التقنیات االجتماعيالتفاعلوالحوارمدى دعمقیاس-

الراجعة؛ سھولةاألوامر؛التغذیةمؤشرات:حیثمنوتناسبھاالبرمجیاتكفاءةقیاس -

التعاملمساحةوإدارةالمستخدمةالبیئةفيحركةالاألوامر؛سھولةاستخدام

.االفتراضي

رسالة،وإرسالمعرفة قراءةوالتعلم ویقصد قیاس المدة الالزمة من أجل التحكم سرعة-

الخ المساعدة،لرسائلالنفاذالرسومیة،الشخصیاتالتعبیر تحریكحركاتاستخدام

.واالستجابةللفعلالمتاحالزمنبمدىذلكقیاسویمكن

.الدقةالحركة ، وقیاس مؤشرات سھولة االستخدام، السرعة في التفاعل -

وتتضمنالمعلوماتبتصمیمتتعلقمؤشرات:

.وفھمھاوقراءتھاالمعلوماتیجادإلستغرقالوقت الم-
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إجراءاتالمساعدة،نظام:مثالالمعلومات،تصمیمحولالمستخدمینرضامدى-

.الخالتسجیل،

.ة بأي جھة في ھذا المجتمعالمرتبطالمعلوماتإیجادسھولةمدى-

.األخطاءفيالمستخدمینوقوعقیاس نسبة-

باإلبحارتتعلقمؤشرات:

مدىالعالقة،ذاتاإللكترونیةوالصفحاتالمجتمعنوافذعبرالحركةواإلبحارسھولة-

.بینھافیماوالعالقاتوالموضوعاتالصفحاتتماسك

 بالنفاذتتعلقمؤشرات:

.المعلوماتوإنزالالبرامجتنفیذسرعةقیاس-

.اإلتاحة الحرةوبرمجیات اإلتاحة،قیاس مدى االعتماد على-

:إفتراضیة معرفةبناء مجتمعاتمتطلبات2-4- 2
یساعد على تفعیل عملیات ویحیط  بكل مجاالت المعرفة إن المجتمع اإلفتراضي 

د أساسا ـــــــــــــــــھ یعتمــــــــــــــــــــــــــــــارف كونـــــالمعوات ــــــــــوملتبادل المع

ألقینا ذاتبادل المعلومات ، فإوالشبكات ومزایا االرتباط عن بعد في عملیات نقل على 

نظرة على الھیكلة التي تقوم علیھا عملیة بناء مجتمع علمي افتراضي فإنھ یمكن القول 

ل في مختلف التجھیزات ــــــــــة تتمثــة أساسیـــــن بنیة تحتیــــأنھا تتكون م

الطاقات البشریة تقودھاة ــــــــة فوقیــــــة إلى بنیــــإضاف. دةــــــــالمساعالبرمجیات و

ألجــــــــــــــل تفعیــــــــــــــل عملیـــــــات ا ــــــــــــــــتقنیوا ـــــــــــالمؤھلة علمی

صیاغة وتبادل المعـــــــــــــــارف وتداول المعلومـــــــــات 

.محتــــــــوى علمــــــــــــــــــــــــــي رقمي وصناعةاألفكــــــــــــــــــــار،

:الـــــــــــــــــــــــــبنى التحتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1- 2-4- 2

إذ البد من توفیر  .الذي یقوم علیھ ھذا النوع من المجتمعات الماديتعتبر العمود الفقري 

فضاء افتراضي یساعدنا على تشاطر المتینة التي تؤدي بنا إلى خلق والقواعد األساسیة 

:فيھذه البنى تتمثل وإتاحتھا على أوسع نطاق والمعارف 
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 ملحقاتھاوالحواسیب ( المعدات المعلوماتیة واألجھزة(

األلیاف البصریة والشبكات باعتماد  الكوابل التقلیدیة النحاسیة أ

 بعد،الشبكات الرقمیة لتراسل المعطیات وتقنیات األقمار الصناعیة لالتصال عن

سلكي الالالتراسل

 تشاطر المعرفةوتساعد على تقاسم برمجیات متطورة.

 صناعات االتصال عن بعد والصناعات المعلوماتیة.

:الفوقیـــــــــــــــــــــــــــــةالـــــــــــــــــــــــــــبنى 2- 2-4- 2

التفكیر أساسا وافتراضي ھالتفكیر في توفیر البنى الفوقیة ألجل خلق مجتمع معرفي 

خاصة كانت الدول المتقدمة ألنو، في صناعة محتوى رقمي  یتمیز بالجودة 

، في عملیات صناعة المحتوى الرقميقد قطعت أشواطا كبیرة  األنجلوساكسونیة 

قضایا الملكیة الفكریة وفعكسھا الدول العربیة التي مازالت حتى الیوم تتخبط في مشاكل 

ناھیك عن عجزھا الواضح على استخدام لغتھا العربیة في عملیات اإلنتاج الفكري 

الشيء الذي أدى إلى ظھور فجوات لغویة معرفیة زادت الفوارق اتساعا وعمقا، لذا 

في مختلف وإثبات  الوجود العربي على الشبكات وفالتحدي الذي یطرح نفسھ ھ

:ذلك من خاللوالتجمعات االفتراضیة 

 عرض المعارف العلمیة باللغة العربیةوزین تخوتوفیر تطبیقات تدعم عملیات معالجة.

 تتعرف رموزھا والبرمجیات التي تدعم العربیة كلغة وتطویر مختلف التطبیقات

.إلكترونیا

 مناقشتھا باللغة وتبادلھا وتبني مشاریع علمیة حقیقیة بنتائج دقیقة مع مراعاة نشرھا

.العربیة

:ضیةاالفضاءات اإلفترفيتبادل المعلومات 3- 2

محورا لمجتمع إنساني تكنولوجي )TIC(أصبحت تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

ر عن ــاإلفتراضي كتعبیمعرفة وظھر مفھوم الفضاء ـــجدید یعتمد بشكل كبیر على ال

طریق المعلومات " مجسدا لمصطلح والتواصـل  مـــي نظـــتغیرات الجذریة فــال

لتسھیل تدفق ودمجھاTICلھذا المجتمع الذي یعتمد على التطور في "  الفائق السرعة
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أدى إلى ظھور TICتبادل المعلومات باعتبارھا المادة الخام؛ فھذا التطور الكبیر لـ  و

التي یمكن أن نعرفھا على أنھا وكالشبكاتفعالة جدیدة كلیا وئل اتصالیة قویة وسا

عبارة عن عدد من الحواسیب المستقلة بذاتھا والوحدات المساندة لھا متواجدة في ’’
تقوم ھذه الحواسیب وومساحات مختلفة مترابطة من خالل وسائل االتصال أماكن 

التعریف یؤكد أن الشبكات ف. 1"فیما بینھابتبادل المعلومات واإلشتراك في المصادر

تشاطر المصادر، التطبیقات وھي فضاء اتصالي واسع یستخدم بغرض تشارك 

المعالجة من أجل ومعلومات وتوحید إجراءات العمل ـة الـیضمن إتاحوالتجھیزات و

التي تتیحھا الجھد حیث أن ھذا االتصال یتحقق من خالل الخدمات وتقلیص التكالیف 

ھذه األخیرة التي عزز انتشارھا الواسع أسلوب المجتمعات اإلفتراضیة ؛الشبكاتھذه

كما لعبت بعض مواقع الوب دورا ھاما في تعزیز ھذا األسلوب أیضا فالمجتمع 

النقاش وتبادل واإلفتراضي یتیح لألفراد اإللتقاء  من خالل فضاء الشبكة للتحدث 

ن خصائص ھذا المجتمع ـفم.ل مع األحداثــعالتفاوالمشاركة في المعرفة وة ـــاألسئل

ل بینھم من ـوي التفاعــحتى نشاطات مشتركة تقوأھداف وھم اھتمامات ـأن أفراده ل

استراتیجیاتوضع وما یسھل ذلك ھو.فیھتشارك الموارد اإللكترونیة وخالل تبادل 

الجھود وبأقل التكالیف وتساعدھم على إیجاد المعلومات في أقل وقت البحثعامة في

ذلك باعتماد أكبر والدقیق للحاجة من المعلومات والتحدید الذكي أوالذلك من خاللو

مع المترادفات التي تعبر بدقة عن الموضوع المراد البحث فیھ وقدر من الواصفات 

تضییق ومحاولة ربط ھذه الواصفات بمختلف المعامالت البولینیة  من أجل توسیع أ

بحث؛ ثم اختیار أدوات البحث التي سیتم اعتمادھا في عملیة البحث فھارس دائرة ال

إمكانیة وأھم ما تتمیز بھ البیئة اإلفتراضیة ھو.إلخ...،أدلة موضوعیة، محركات بحث

ما یسھل عملیة مقارنة النتائج وھوفي وقت واحد -إن لم نقل كلھا-استخدام عدة أدوات

صفحات ذات العالقة واستخدام الروابط المحیلة إلى مواقع أ،أیضا في ھذه البیئة  یمكن 

، وتجدر اإلشارة إلى أنھ في ھذه المرحلة نستطیع بواسطة تقنیة النصوص الفائقة

: السعودية. .1

ا، ن 7-6ص).ت.د(امل
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واالعتماد على تقنیات التراسل اإللكتروني للحصول على المعلومات من الزمالء أ

ل ــواعد البیانات أي بشكقوعن طریق المكتبات والمؤلفین بشكل مباشر أوأالخبراء 

اختیار األدق وبعد ذلك تأتي مرحلة التصفیة أي معالجة مختلف النتائج . غیر مباشر

. تكوین المعارف التي سیتم الحقا تبادلھاومنھا ثم مرحلة الكتابة 

:الـتشاركـــــــــــــيعلميـــــالبحث ال3-1- 2

أكثر یعملون معا على مشروع معین، وشخصین ألما نتكلم عن التعاون فنحن نشیر إلى 

البحث واحد من األشیاء التي یمكن أن تؤدى في إطار فریق بحث  فعادة ما یكون و

اإلستفادة من أفكار والمصادر والعمل الجماعي أفضل كونھ یساعد على تقاسم الموارد 

الزمالء لذا أحیانا یكون البحث العلمي التشاركي ضرورة في بعض 

ووتعتبر الفضاءات اإلفتراضیة من أھم الوسائل التي ساعدت على نم.1التخصصات

اإلتصال في والمتزاید لتقنیات تكنولوجیا اإلعالم فالدورھذه الطرق في إنجاز األبحاث 

اإلستراتیجیات والنظام العلمي ككل یتطلب منا أخذھا بعین اإلعتبار أثناء وضع الخطط 

وسواء فیما یتعلق بالتجھیزات أTICالذي تشھده التطور الكبیر ألن للبحث العلمي؛ 

تقنیات الشبكات جعلھا تكون قاعدة التطورات الحاصلة في األنظمة والبرمجیات أ

التبادل إذ أصبحنا وسھولة النقل والتخزین والعلمیة نظرا لقدراتھا الكبیرة في المعالجة 

ا ــــــــــــــخصوصاإلنترنیتفي استخدام اارعـــــــــــــــمتساوـــــــــــنرى نم

تسییر وطرق جدیدة إلدارة عنھتنتجالعلماء؛ون ـــــــرف الباحثیــــــــن طــــــــم

.التعاونيوأيلبحث التشارككاالمشاریع العلمیة

ففي الجزائر أصبحت ھذه التقنیات تفرض نفسھا بإمكانیاتھا على مجال البحث العلمي 

أن مشاریع البحث 2002التكنولوجیات المتقدمة في دیسمبر أعلن مركز تطویر فقد

مشروع موزعة 158بلغ TICبصفة غیر مباشرة بـ والوطنیة الــمرتبطة مباشــرة أ

البحث العلمي وباحث ،إضافة إلى المشاریع القطاعیة لوزارة التعلیم العالي 795على 

مشروع یؤطرھا 300حیث تصل إلىوحدات البحثوالتي تقوم بھا مراكز و
1 Nicol ,C. collaborative research.2010. P.102. consulté le 13.04.2010. Disponible sur :
http://collaborativelibrarianship.org/index.php/jocl/article/viewPDFInterstitial/76/53.
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غیر ومباشر أن بشكل ومنھم مرتبط℅20باحث أي أن ما نسبتھ 1000حوالي 

مقارنة ضئیلة تعتبر ھذه النسبةو. 1االتصالومباشر  بالتكنولوجیات الجدیدة لإلعالم 

للباحث في االتصالوالنوعیة التي تتیحھا تكنولوجیات اإلعالم وبالقدرات الكمیة 

لعل ذلك ما دفع بالجزائر الحقا مــن تدارك ھذه والبحث العلميراحل ــف مـمختل

سواء على الصعید TICالوضعیة بوضع سیاســات جدیدة لإلھتمام أكثر فأكثر بــ 

رتبة الثالثة  إفریقیا معلى صعید البحث العلمي الشيء الذي جعلھا تحتل الواإلجتماعي أ

جنوب إفریقیا في المرتبة ولثانیة في مجال البحث العلمي  بعد مصر في المرتبة ا

یرجع المسؤولین ووحسب تقریر الیونسك2010األولى خالل الثالثي األول لسنة 

اإلمكانیات التي رصدت لھ حیث قدرت على ھذا القطاع ھذا  التطور المحقق  إلى 

ملیار دینار، كما بلغت 100ب 2013-2008المیزانیة المرصودة للفترة الخماسیة 

20.0002حوالي2009رات  عام المنشو

: البحث عن المعلومات في فضاء اإلنترنیت3-2- 2

فھي شبكة عالمیة واسعة تتكون من مزیج متكامل من ة الشبكات ، ـــرنیت  شبكـاإلنت

LAN(الموسعةوشبكات الحواسیب المحلیة، اإلقلیمیة  , MAN,WAN (المتمایزة و

المرتبطة فیما بینھا ... الخصائص كالشبكات الجامعیة، العسكریة ، المالیة، العلمیة،

منذ ظھورھا واإلنترنت شیئا فشیئا تصبح أكثر إغراء . بغض النظر عن مكان تواجدھا

كونھا تسعى إلى تحدید مكان المعلومات بدقة ثم العمل على استرجاعھا بمختلف 

wwwاآلرشي، الغوفر، موزاییك، :األنظمة المتاحة مثل  , wais3عموما یمكن و

:ھيورئیسیة مفتاحیةتعتمد على ثالث تطبیقات القول أن اإلنترنت

1 Khelfaoui , Hocine . Les TIC dans le système algérien d’enseignement et de recherche.
Consulté le 5.12. 2010 disponible sur http://www.tic.ird.fr/spip.php?article123.

2ARN .19/09/2010.www.arn.dz

3 LAQUEY, Tracy . sésame pour internet : initiation au réseau planétaire. Paris : édition
addison-wesley ; 1994. p29

http://collaborativelibrarianship.org/index.php/
http://www.tic.ird.fr/spip.php
www.arn.dz


41

قاعدیة ومن وخدمة أساسیة وھوE-mailالذي یعرف أیضا و: التراسل اإللكتروني-

إرسال الرسائل بین األشخاص وبكتابة أكثر الخدمات المستخدمة في اإلنترنت یسمح 

.تبادلھاو

إتاحة التطبیقات المخزنة في وھي أداة تفاعلیة  تسمح بالولوج :اإلرتباط عن بعد-

أي أنھ یمكن من مساءلة مختلف القواعد الموجودة في حواسیب أخرى عن . الحواسیب 

.طریق عملیة االرتباط عن بعد

أكثرھا استخداما ھي تحویل الملفات إذ تسمح ھذه وثالث أھم التطبیقات :تحویل الملفات-

صورة، نص، (األخیرة  بنقل الملفات من حاسوب آلخر مھما كان شكل ھذا الملف 

ھذه العملیة تتم باإلعتماد على برتوكوالت نقل الملفات مثل و...) فیدیو، برنامج كامل،

IP/ FTPالخدمات المتوفرة عبر وفكل التطبیقات . غیرھا من بروتوكوالت التحویلو

اإلنترنیت تماستجابة الحتیاجات البحث على والشبكة تعتمد على ھذه التطبیقات الثالثة؛ 

استرجاعھا، یمكن تقسیم أدوات البحث ھذه وتطویر أدوات بحث في مختلف المواقع 

:إلى

ھي مواقع متخصصة باإلنترنت تنتقي مواقع واب أخرىو: األدلة الموضوعیة-

فالباحث ... تنظمھا تحت رؤوس موضوعات واسعة  مثل التربیة ، العلوم ، التسلیة،و

ھنا یبدأ في البحث من خالل ھذه الموضوعات الواسعة إلى أن یصل إلى الموضوع 

1الذي یبحث عنھ، كما یمكنھ البحث في الدلیل الموضوعي باستعمال الكلمات المفتاحیة 

.

كل المستخدمین لشبكة اإلنترنیت یعرفون ھذه األداة بل :ات البحث المختلفةمحرك-

Googleأداة في نفس الوقت فمثال وبر خدمة تھذه التي تعمنھم من ال یعرف غیرھا،

في النصوص بواسطة الكلمات المفتاحیة على عدد كبیر محرك بحث یقدم خدمة البحث

في نفس الوقت أداة كونھ عبارة عن بنیة برمجیة تسمح بتقدیم وھوب امن صفحات الو

319.ص.1.2007ط. . تر.: . 1
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ن ــعدد كبیر مـــحركات البحث عن طریق تخزین المعلومات لـــل مــتعم.1ھذه الخدمة

ما وأة إلیھا عن طریق زاحف ــــات عند الحاجـــاد تلك الصفحــصفحات الواب، تستع

آلي یتتبع كل رابط یراه بعد ذلك مستعرض واب والعنكبوت ھوعنكبوت ــــسمى بالــی

النص وتستخلص العناوین الموجودة في رؤوس المقال أ.یقوم بتحلیل تلك الروابط

لتستخدم فى إلیھایتم الرجوع وبعد ذلك تخزن تلك البیانات فى قاعدة بیانات فھرسة و

یقوم بوضع كلمة وبحث إلى محركعندما یذھب المستخدم الحقاالبحثعملیات

التيالفھرس عن الصفحات فيالزاحف أویفتش العنكبوت ،یضغط بحثوة  مفتاحی

:وبعد استرجاعھا یخرجھا في صفحة النتائجةتتوافق مع معاییر الكلمة المفتاحی

تكشیفمساءلة          

تكشیف

تكشیفنتائج

یوضح المكونات الوظیفیة لمحرك بحث-3شكل رقم 

تعرف بأنھا محركات المحركات و:Meta moteurمحركات البحث العمالقة -

ال تستطیع بالمساءلة الموازیة لعدة محركات بحث بسیطة كون ھذه األخیرةحیث تقوم 

مقارنة وتكشیف سوى جزء صغیر من المعلومات على الواب  ثم تقوم بتركیب 

.2النتائج

1 BERMMS , Emmanuelle .Les moteurs de recherche. Dans :Arabesque , n° 55 juillet - août -
septembre 2009. P4. Consulté le 25.06.2010. Disponible sur
http://www.doaj.org/doaj?func=further&pass...abes.fr/abes/desktopDefault.aspx?tabid=386
2 LINDEMANN, Christoph. Internet : administration, programmation et graphisme nouvelles
technologies. France ; Belgique ; Canada : Micro Application ; 1999.p207
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:البحث عن المعلومات من خالل قواعد البیانات3-3- 2

تطوره فالھدف منھا الحصول على وارتبط ظھور  قواعد المعلومات بظھور الحاسوب 

تعرف و. في وقت قیاسي مع إمكانیة تخزینھا في حیز مكاني صغیرومعلومات دقیقة 

قاعدة المعلومات أنھا مجموعة من التسجیالت في شكل إلكتروني تمثل مصادر 

مسموعة مرتبة بأسلوب علمي منطقي ومكتوبة أومرئیة أومعلومات مطبوعة أ

یسھل عملیة التحدیث وتتكون قاعدة البیانات وترجاع البیانات اسویضمن حفظ عالئقي 

محددة ذات داللة تستخدم إلدخال وھي مواقع معرفة وحقول مرتبة في بیاناتمن

مصدر وأامحددوھي مجموعة من الحقول تمثل شكالالتسجیالت حفظ البیانات ، ثم و

معلومات محدد فمثال في قاعدة بیانات الفھرسة التسجیلة تحوي جمیع المعلومات 

ھي عبارة عن اإلجراءات والملفاتجمع ھذه التسجیالت یشكل لنا والخاصة بالوثیقة 

: وتتطلب قواعد البیانات عدة مستلزمات منھا. 1الشخصیاتوالمعتمدة عن النشاطات 

ھيالمخرجات. وھي بیانات تدخل للقاعدة ألول مرة وتخزن في مواقعھاالمدخالت

منسوخة على ومطبوعة أوالنتائج المحصل علیھا تظھر مقروءة على الشاشة أ

مختلف وفي بنائھا على أجھزة الحاسوب تعتمد قواعد البیاناتالتجھیزات.أقراص

وھي التي یتلقى من خاللھا الحاسوب مختلف البرمجیات  . الملحقات التابعة لھا 

ھناك وأخرى خاصة بالتطبیقات والتعلیمات إذ نجد برمجیات خاصة بالتشغیل واألوامر 

أما عن عملیة استرجاع المعلومات فھي ممكنة على .2برمجیات تتعلق بالخدمات

واال ھإال أن أكثر الحقول استعمحقول التسجیالت البیبلیوغرافیة مستوى كل حقل من

ینقسم البحث الموضوعي من خالل قواعد المعلومات إلى أسلوب والبیان الموضوعي 

.3أسلوب البحث الحروالبحث المقید 

304ص.2006: عمان. .1

2308

.233-232ص.2008] : م.د.[ .3



44

المستخدمة في التكشیف لغةویعتمد ھذا األسلوب على نظام أ:  أسلوب البحث المقید-

ذلك ـالتحلیل الموضوعي ألوعیة المعلومات التي تضمھا قاعدة البیانات ؛ وسمي ك

لم یطلق لھ حریة استخدام مصطلحات من وھ یقید الباحث باستخدام لغة التكشیف ــكون

ھذا یتطلب مراعاة الدقة في اختیار مصطلحات البحث واختیاره لوصف سمات بحثھ 

یمیز ھذا . ھجائھا كما وردت القوائم التي تضمھا القاعدة والتأكد من سالمة صیاغتھا و

المعلومات المسترجعة تالئم وفي الدقة أي أن األوعیة األسلوب بتحقیق معدل عال 

.احتیاجات الباحث

عكس األسلوب األول تستخدم مفردات اللغة الطبیعیة في البحث : أسلوب البحث الحر-

المستخلص عند اختیار ویعتمد ھذا األسلوب على نص الوعاء أبقواعد المعلومات 

نص ووضعھا الباحث مع عنوان أمفردات البحث حیث یتم محاكاة المصطلحات التي 

النتائج تكون قائمة باألوعیة التي وردت فیھا الواصفات ومستخلص  الوعاء وأ

انخفاض معدل الدقة إذ یتم استرجاع ومن سلبیات ھذا األسلوب ھ.المستعملة في البحث 

جید بالنسبة للبحث وكم من المعلومات لیس لھ عالقة قویة بموضوع البحث رغم ھذا فھ

لم تضمھا قوائم رؤوس الموضوعات وموضوعات جدیدة لم تقنن بعد مصطلحاتھا في

.قوائم اإلسناد الموضوعيوأ

:خدمات المكتبات من خالل الفضاء االفتراضي3-4- 2

إلى خدمة المجتمع الذي تقع فیھ عن طریق تطویر تسعى المكتبات بكل أنواعھا

الخدمات المعلوماتیة التي تقدمھا لھ من خالل الوسائل المتاحة للوصـــــــــــــــول إلى 

المستفیدیـــــــــن، الشيء الذي جعلھا تفكر في مد خدماتھا خـــــــــــــــــارج 

التقنیات التي جاءت والفضاءات اإلفتراضیة اإلستفادة من وإطـــــــــــــــــــار جدرانھا 

.الخدمة عن بعدوبالتالي ظھور ما یعرف خدمات المعلومات االفتراضیة أوبھا
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ھي تلك الخدمة التي یتم فیھا وصول المعلومة للمستفیدین من الخدمة عن بعدإذن 

خالل االتصال عبر الشبكات وقواعد المعلومات دون وجود وسیط وھذا بأقصى سرعة

.1وكفاءة ممكنة

: 2المعلومات االفتراضیةأنواع خدمات -1- 3-4- 2
تتنوع وتختلف خدمات المعلومات الحدیثة باختالف شرائح ومستویات المستفیدین، فھي 

أھم من و. اسع ولشریحة واسعة من المستفیدینتتاح على شبكة اإلنترنیت على نطاق و

الخدمات ) على الشبكة(الخدمات التي یمكن تقدیمھا من خالل فضاء المكتبة اإلفتراضي 

اإلجابة على كافة األسئلة واالستفسارات التي یتلقاھا قسم "المرجعیة و التي یقصد بھا 

المراجع من الباحثین، وال تقتصر الخدمة المرجعیة على ھذا فقط، بل تتعداھا لتشمل 

والوظائف والخطوات الالزمة كلھا التي تتطلبھا عملیة اإلجابة على المھام

حیث یساعد الفضاء اإلفتراضي الخاص بالمكتبة . 3" المستفیدین االستفسارات وأسئلة

كثیرا في تقدیم ھذه الخدمة و إحالة المستفیدین لیس للمصادر التي تحتویھا المكتبة 

د عدة فحسب، بل و إلى مواقع على االنترنیت تتوف ر على إجابات ألسئلتھم؛ حیث تُعتمَ

Ask Librarians Viaكالبرید اإللكترونيتقنیات من أجل تقدیم أفضل لھذه الخدمة 

E-mailالحوار اإللكترونيوAsk Librarians Live  . كما یمكن من خالل فضاء

و المكتبة اإلفتراضي إتاحة فھارس المكتبة المباشرة و تصفح فھارس مكتبات أخرى أ

استعمال محركات و أدوات بحث على االنترنیت باستخدام الروابط المدرجة؛ و ھذا 

یؤدي إلى تشكیل فضاءات افتراضیة للبحث یستخدم المستفیدون منھا مختلف أنواع 

اإللكترونیة الموجودة في موقع المكتبة كالموسوعات و القوامیس و مصادر المعلومات 

ء من خالل شبكات محلیة تنشئھا المكتبة أو من الكتب و الدوریات اإللكترونیة سوا

اع:.. 1 وق

283.ص. 2007تحاد: :.17املؤتمر

نم.2 لغا لة..،العمران،ا مج

.2004. 08ع. املعلوماتية
ص.3
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ومن الخدمات التي یمكن . خالل شبكة االنترنیت باستعمال اسم مستخدم و كلمة مرور

أیضا تقدیمھا افتراضیا خدمة إتاحة قواعد المعلومات سواء تلك المنشأة و المصممة من 

إضافة إلى ذلك تستطیع المكتبة من . تلك التي قامت باإلشتراك فیھاطرف المكتبة أو

و خالل موقعھا اإللكتروني تقدیم خدمات أخرى كاإلحاطة الجاریة و البث اإلنتقائي 

بین المكتبات قوائم النشرات البریدیة باإلضافة إلى خدمات اإلعارة واإلعارة التعاونیة

، و خدمات التكوین و الذي نشھده الیوم1تيو التي كانت نتیجة االنفجار المعلوما

بعضھا في المكتبة یقرب التعاون بین إذ أن اعتماد ھذه الخدمات أو. ة الترجم

المستفیدین بشكل عام و بین الباحثین على األخص؛ مما یجعل المكتبة تدخل بقوة 

كطرف فاعل في عملیات نقل و تبادل المعلومات و ھذا یجعل موقعھا في عملیة 

تصال العلمي موقعا استراتیجیا، كما یعزز دورھا في الربط المباشر بین الباحثین اال

. فیما بینھم و بین الباحثین و المعلومات

:خالصة الفصل
ا تأثیر االتصـال لھوفي األخیر نقــول أن مختلف التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم 

بالتالي فھي تؤثر وتبادلھا وا ــــــــــــــــــــــــــــطرق تداولھواسع علـــى المعلومات و

االسترجاع مما ینعكس على نتائج البحوث، والمستنتج أیضا أن وعلى عملیات  البحث 

بالرغم من الجھود المبذولة  لتوفیر المناخ العلمي المناسب الزالت تعاني من  والجزائر 

ل مازالت  تتخبط في مشاكل عدم التنسیق ــش  باعدم مطابقة نتائج األبحاث للواقع المع

. التكالیف فھل یرجع ذلك إلى خلل في حركیة االتصال بین الباحثین؟وفي الجھد 

مت،قاسم1 بةوالبحث. حش ملكت ارة. ا لق .259ص. 1993: ا
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د ـــــتمھی

ھذا ومن المواضیع التي تم تناولھا من جوانب عدیدة عمومایعد موضوع االتصال

فروع االتصال أحد واالتصال العلمي ھو.  راجع ألھمیة الموضوع في حد ذاتھ

.العلمي نظرا للتفاعلیة التي یتمیز بھاالمھمة جدا كونھ محرك لعجلة اإلنتاج 

استخدامھا، وفالباحثون غالبا ال ینتظرون مكافئات مادیة في مقابل تشارك النتائج 

بناء عالقات مع الباحثین اآلخرین والتقدم العلمي الذي یحرزونھ وفكل ما یھمھم ھ

إلى بناء سمعة حسنة تؤھلھم إلى إحراز تقدمھم المھني،كما یسعى الباحثونوأ

الوصول بأبحاثھم إلى أكبر عدد من القراء وتمكینھم من االطالع على منشوراتھم 

، ما لم یتم منجزا ً أو مستكمالل بحثي ال یعتبر ي عمـفأ.واالستشھاد بھا في أعمالھم

سنتطرق في ھذا الفصل من الدراسة إلى عملیة و.نشر نتائجھ والتعریف بمخرجاتھ

ولــــــالوسائواول التعرف على اآللیات ـــــــــــسنحإذ بین الباحثین؛ االتصال 

.كیفیة تبادل المعارف في إطارهوالمیكانزمات الخاصة بھذا النوع من االتصال

:تعریف االتصال1- 3

االتجاھات بل واألفكار والمعارف ویعرف االتصال بأنھ عملیة نقل المعلومات 

باختصار ومن جماعة إلى جماعة والعواطف من شخص إلى شخص آخر أوالمیول و

.الرسالة و القناةالمرسل و المستقبل و: ره األربعةعناصتفاعل اجتماعي بین وھ

ذلك راجع لكون ھذه ومن المفاھیم التي تتمیز بصعوبة تعریفھا بدقة االتصالو

فقد جاء في .تفریعاتھوالعملیة تمس كل ما لھ عالقة بالنشاط اإلنساني بكل تشعیباتھ 

ھذه .   1الموسوعة البریطانیة أنھ یمكن تعریف االتصال بأكثر من خمسین طریقة

التعاریف الكثیرة أدت إلى ظھور تقسیمات عدیدة لالتصال مما أدى بالضرورة إلى 

:نجدحیث 2تنوعھ 

ندرة.. أحمد،بدر1 .9ص.2003:سك
ملرجع2 14ص.نفسھا
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و ھو كل اتصال یعتمد اإلشارات والرموز في تبادل الرسائل : االتصال غیر الصوتي

.ظھوراو ھو أقدم األنواع 

یختلف عن سابقھ في أداة التعبیر ونقل األفكار حیث یعتمد ھذا :االتصال الصوتي

.األخیر على مختلف اللغات والوسائل الصوتیة في نقل المعلومات وتبادل األفكار

أما ھذا النوع فیعتمد على وسائل اإلعالم المختلفة في بث : االتصال الجماھیري

الوسائل لھا تأثیر كبیر في مستقبل ھذه الرسائل والمالحظ عموما أن ھذه

كما تجدر اإلشارة إلى أن ھذه الوسائل تعرف تطورا مستمرا یجعل من .الرسائل

.العملیة االتصالیة تصبح شیئا فشیئا أسھل وأقوى 

وغالبارسمي وغیر رسميھذا األخیر ینقسم إلى اتصال :البحثي أو العلمياالتصال

ـرسمي حیث ـــرسمي وغیر الـبین الشكلین الالنوعذاھــفي ما یمیز الباحثون 

یعتبرون ھذا األخیر عبارة عن اتصال محدود یقتصر على فئة معینة ویتم بصفة 

ـھ المكالمة الھاتفیة على عكس االتصال الرسمي الذي یتمیز بالدیمومة ومثالـ1مؤقتة

یح الفرق بین ن توضواالستمراریة ویكون لجمھور أوسع نسبیا ومثالھ الكتاب ویمك

ي رسمي بمثال عن المحاضرة فھي أثناء إلقائھا تدخل فاالتصال الــرسمي وغیر الـ

ـار صبح في إطـتطبع تا تسجل أوإطار االتصال غیر الرسمي لكـن بمجرد مـ

.االتصال الرسمي

:تعریف االتصال العلمي2- 3

بأنھ العملیة التي تسمح بنقل المعارف العلمیة بین "Ben Romdhaneیعرفھ 

األفراد، فإذا تم ھذا االتصال بین العلماء و الجمھور الواسع یسمى التعمیم العلمي، 

في مجال معین في نظام مغلق فیسمى أما إذا كان بین العلماء المتخصصین

يفة،1 ارة.4مج..شعبانخل لق 15ص. 2000: ا
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و المتخصصون ثونالباحفعناصر العملیة االتصالیة ھنا ھم " 1باالتصال بین العلماء

فیما التي یتبادلونھا المعارف و األبحاثالذین تتمثل رسائلھم في ) مستقبل/ مرسل(

.عبر  مختلف القنواتبینھم 

في أي میدان دراسة الوسائل المستخدمة من طرف المتخصصین": وھو أیضا

."2غیر رسمیة و نشر المعلومات من خالل طرق رسمیة أوعلمي من أجل استغالل 

فنظام االتصال العلمي إذا یدرس مختلف الجوانب المتعلقة بالتفاعل العلمي و 

و ھو بذلك یعطینا نظرة شاملة عن العالقات . االجتماعي في المجتمع العلمي ككل

من قیاس مدى إسھامھم في اإلنتاج المعرفي، كما یمكننا الزمالء،بین الباحثین و 

.ومدى سرعة تداول ھذا اإلنتاج

:عن تطور االتصال العلميتاریخیةلمحة 3-3

قدرة الباحثین على وبقوة على مدى فعالیة وسرعة التطورات العلمیة دائما تعتمد 

إرادة األشخاص لنشر ھذه ونظرائھم وتوصیل نتائج أعمالھم لزمالئھم واالتصال 

بدایة یجب . تطبیقاتھاوTICتكنولوجیات المعلومات واالتصاالتالنتائج بواسطة 

لعقود مر بمراحل عدیدة؛ فالقول أن نظام االتصال العلمي الذي نعرفھ حالیا قد 

كانت سلسلة االتصال جد بطیئة إذ كانت تعتمد على حركة النسخ الیدوي مضت 

ما جعل عملیات التبادل العلمي تكون و ھللنصوص العلمیة بشكل بطيء جدا و

1.

لتقو  لم: .ArchivAlg:ا ـن.20ص.2007:املكتباتع ــــ عـ

La publication scientifique : problèmes et perspectives. Rapport du conseil des bibliothèques,
2002. [En ligne]. (Vu le 20/07/2005)Disponible sur :
http://www.ucl.ac.be/cbib/pub_sc_nv91.pdf#search=%22La%20publication%20scientifique%

20%3A%20probl%C3%A8mes%20et%20perspectives.-
%20Rapport%20du%20conseil%20des%20biblioth%C3%A8ques%22

2 Russell Jane M.. La communication scientifique à l'aube du xxie siècle . Revue
internationale des sciences sociales , 2001/2 n° 168, p. 297-309. Consulté le 25.03.2010.
Disponible sur :
http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2001-2-page-297.htm

http://www.ucl.ac.be/cbib/pub_sc_nv91.pdf#search
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بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى ھامة على مستوى محلي فقط وتتم مشافھة،وضیقة 

برزت ووھي انتشار الصحافة المطبوعة أین تقلصت تكالیف اإلنتاج العلمي 

ا موازاتً و.الزالت إلى الیوموأنظمة االتصال أھم التي كانت من 1الدوریات العلمیة

في طرق التواصلومع ذلك اھتم علماء االجتماع بدراسة المجتمعات العلمیة 

.تبادل المعرفة الناتجةوألن ھدفھم كان تسھیل نشر األكادیمي والمجتمع العلمي 

باعتباره محرك التنمیة يالعلمنتائج البحث خالل القرن العشرین ازداد االھتمام ب

إضافة إلى و، من جھة أخرى ارتفع عدد الباحثین بشكل مثیر ؛ للدولاإلقتصادیة 

الرسائل العلمیة ظھرت المحاضرات كشكل مھم لالتصال خاصة مع والدوریات 

النصف الثاني من القرن العشرین أثرت تقنیات في.السفروارتفاع فرص التنقل 

نشر العلمي حیث أنھا بدایة مكنت من ظھور قواعد المعلومات بعمق على عملیات ال

ات ذات الصلة بموضوع البیانات البیبلیوغرافیة التي سھلت كثیرا البحث في المنشور

معالجة الكلمات مع فعالیة معالجة عدد برمجیات ارتفع؛ بعد ذلكالبحث

حدث في لكن أھم تأثیر فعال على العملیات ككل .المخطوطات خالل عملیات الطبع

خاصة مع استرجاع المعلوماتسنة األخیرة حیث مس عملیات بث والخمسة عشرة

اللتین التي ومن خالل آلیتي البرید اإللكتروني و الوبظھور شبكة اإلنترنیت

المعارف فباإلضافة إلىتیسیر الوصول و نشر المعلومات وكثیرا فياأسھمت

تبادلھا واإلمكانیات الھائلة التي أتاحتھا في مجال إتاحة المخرجات العلمیة عالمیا 

اآلن سائرة في طریق فھي قلصت كثیرا في تكالیف اإلنتاج و النشر العلمي شبكیا 

.بأقل التكالیفتشارك المعرفة المفتوحة

:نماذج  عملیات االتصال العلمي4- 3

كیفیات حدوث العملیة االتصالیة فیما و فھم آلیات والباحثون لمعرفة ویسعى العلماء 

وضعت نماذج لعملیة االتصال ومن الدراسات التي نشرت ھناك العدید بینھم لذا 

طرف من النماذج ذلك الذي قدم في السبعینات من القرن الماضيأحد ھذه والعلمي، 

ملرجعالسابق.1 .1665. 20.ص.ا

http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2001-2-page-297.htm
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Garveyزمالئھ من جامعة وJohn Hopkins1 یعتبر من أقدم النماذج حیث

القدیم Garvey/Griffithنموذج ف. التي تقدم شرحا شامال و مبسطا لھذه العملیة

الم یفتقر العوصفا جیدا لطریقة سیر عملیة االتصال في الوقت الذي كان یعطي 

فالنموذج المطروح یقوم على TICلتكنولوجیات الحدیثة للمعلومات واالتصاالت

طات التي یتم تبادلھا في شكل اتصاالت واالتصاالت الشفویة المكملة ببعض المخط

ن خالل غیر رسمیة، إضافة إلى دمج األبحاث بالمعرفة العلمیة مورسمیة 

في دورة بالتالي استخدامھا و، أخرىاالستشھادات في منشورات واالقتباسات 

أساسا لفھم الجدول الزمني لمراحل تنفیذ ھذا النموذج عدی.المعرفيواإلنتاج العلمي 

وقت المستغرق في تبادل المعارف بین الباحثین من خالل العملیة االتصال العلمي 

مباشرة بعد حیث یشرع الباحث في مرحلة االتصال غیر الرسمي .المعلوماتو

یدخل الباحث في حوارات و نقاشات و لقاءات في مجال معین لبحث أوليإعداده 

؛بعد ذلك تأتي مرحلة االتصاالت الشفھیة إذ یقوم عن بحثھتقریر تمھیديیتوجھا 

الشيء الذي المحاضرات و الملتقیات و المؤتمراتفي ببحثھالباحث بالمشاركة 

كماومناقشة النتائج یمكنھ من التعرف على آراء الزمالء و تعلیقاتھم على البحث 

بعد ذلك . البحثلنشرالشركاء في عملیة تمھیدیة یقوم بربط عالقات مع الناشرین و

لمراجعة یخضع لعملیات امقال أوليیدخل الباحث مرحلة جدیدة یقوم فیھا بتحریر 
الزمالء الذین یوزع علیھم المقال أو من طرف لجان المراقبة سواء من قبل والتقییم

دل ھذه ؛ في ھذه األثناء یمكن تباالعلمیة والتحریر الخاصة بالمجلة التي ستنشره

حیث ظھر في ھذا السیاق ما یعرف - بین الباحثین القنواتالنتائج بمختلف الوسائل و

مسیرتھ بعد صدوره و نشره من جھة أخرى یواصل البحث ؛ -بمواقع ما قبل الطبع

: و نوضح ذلك بالمخطط التالي.لیستخدم في مختلف االستشھادات و  الدراسات 

1 BjORK, B. C. A model of scientific communication as a global distributed information
system  .2006. Consulté le (23.03/2011).Disponible  sur le site
:citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
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ت ـــــــــــــــــــوقــــ

ةــــــــــــــــــــــبدایـــ

:Griffith1/Garveyیوضح عملیة االتصال العلمي التي وضعھا 04رقم مخطط 

تناول االتصال العلمي في Garvey/Griffithمن جھة أخرى إذا كان نموذج 

ا في الحسبان تآخذاجدیداآخرانموذجHurd2الحقا تاقترحمراحل سابقة فقد 

4.ص.1
2 HURD; Julie M .The Transformation of Scientific Communication: A Model for 2020.
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE—December
2000. consulté le 19-09-2010.Disponible sur: www.ou.edu/ap/lis5703/sessions/hurd.pdf.

ات مخطوط

خاضعة

ملجالتالعلمية ا

املختلفة

الدراسات

تقاریر تمھیدیة

...مؤتمرات،ملتقیات،

تقاریر المحاضرات

إجراء محاضرات

منشورات ما قبل الطبع

كشافات استشھادات العلمیة

مستخلصات المقاالتكشافات و 

www.ou.edu/ap/lis5703/sessions/hurd.pdf
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التي جاءت في عصر ت في مجال نشرو إتاحة األبحاث والتطورات التي حدث

:المعلوماتیة و التألیف الرقمي

الجدید لالتصال العلميHurdنموذج :05مخطط رقم 

و التي دعمت بالمزایا التي حیث نرى من خالل ھذا المخطط أن الجامعة االعتباریة 

مازالت تلعب دورا رائدا في تبادل نتائج البحوث بین الباحثین إذ أضافتھا االنترنیت 

یمكن مباشرة بعد إعداد تقاریر البحوث تبادلھا بمختلف الطرق االلكترونیة باعتبار 

فظھور ،و بالتالي خضوعھا لمراجعات الزمالءأن التألیف یكون ابتداءا  رقمیا

بالبحوث یتیح إمكانیة دخول أعضاء جدد في ھذه الكلیة ات المعلومات المرتبطة خدم

التي تحیلنا في مقاالت الدوریات الروابط المھیبرة وجودإضافة إلىغیر المرئیة؛

یبرز أیضا في ھذا النموذج خدمات المجمعین و و. بالبحثإلى مواضیع ذات الصلة 

المعلومات اعتمادا على اإلشتراكات اإللكترونیة التي تمثل اتجاھا مختلفا في توصیل 

حیث تقوم وكالة تزوید المعلومات بشراء اإلتاحة لعدد من الدوریات المختارة ثم 

توى الدوریات من خالل تزوید محرك بحث و روابط حیكون المجمع كبوابة لم

للمكتبة رؤیة الدور الفاعل كما یمكن. 1المقاالت التي یتم التعرف علیھ أثناء البحث

68ص.. بدر،أحمد1

روابط لبحوث ذات الصلة بالموضوع                          األرشیف االلكتروني

بع                    مواقع الدوریات االلكترونیة                      مكتبة رقمیةتقاریر البحوث               مواقع ما قبل الط

البحوث المرتبطة بمعلومات 

مختبر تعاوني  

خدمات المجمعینقبول النشر     االلكترونیة خاضعةت دوریاال

مؤلف-ناشر/مراجعین -تبادل ناشر
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و سنحاول .الرقمیة و كذا األرشیف المفتوح في عملیة تبادل المعارف بین الباحثین

.الحدیث عن كل قناة من قنوات االتصال الظاھرة في ھذا النموذج

:قنوات االتصال العلمي3-5

لقد أثرت تقنیات االتصاالت و الشبكات على نظام االتصال العلمي بقوة، و أھم ھذه 

:التأثیرات تجلت في التغیرات التي تعرفھا مختلف قنوات االتصال و نذكر ھنا

:دورھا في عملیة االتصال العلمي بین الباحثین والدوریات 5-1- 3

تمثل مقاالت الدوریات العلمیة المصدر األساسي للمعلومة العلمیة في أي تخصص 

تعتبر من أھم قنوات االتصال العلمي بین الباحثین حیث كان؛ و بھذا تعد 

إلكترونیة من أھم الوسائل ومطبوعة أبمختلف أشكالھا سواء كانت العلمیةالدوریات

التواصل فیما بینھم كونھا توفر والمستخدمة من طرف الباحثین أثناء عملیات التفاعل 

دـــــــما یساعـو ــھو ر ، ن المجاالت في وقت قصیـالمعلومة الدقیقة في أي مجال م

ما یفسر النمو السریع ألعداد ذاھو.تبادل النتائجوام إنجاز األبحاث ـة إتمــفي سرع

األبحاث العلمیة المنشورة فیھا إذ یقدر الباحثون أن أكثر من ملیون بحث ینشر في 

نشأت أصال لتحقیق ھدفین رئیسیین أولھما كونھا1مختلف الدوریات في كل عام 

و لطالما .تشجیع البحث العلمي وثانیھما الحث على تبادل نتائج األبحاث العلمیة

وذلك من خالل .بین الباحثیناستخدمت كمؤشر قیاس لمدى  قوة االتصال العلمي

تعرف الدوریة على و . في الدوریات المحكمةقیاس االستشھادات المرجعیة للباحثین

تحمل مؤشرات رقمیة مطبوع محمل على أي وسیط یصدر في أجزاء متتابعة "أنھا 

حیث یتضمن كل عدد مجموعة من ."2تنشر بشكل دوري و باستمرارھجائیة،أو

.إطار موضوعي متخصصالمقاالت في

لراض. : . 1 : ا

27.ص.1999
2 CHAN, Liza. Electronic journals and academic libraries. Library Hi Tech. vol 17. n°01;1999
.p.10.
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:أھمیة الدوریات العلمیة في النشاط العلمي1- 5-1- 3

عملت الدوریات العلمیة منذ ظھورھا على ربط الباحثین المتخصصین ببعضھم و قد 

أدت التطورات الحاصلة في ھذا المجال إلى إتاحة قدرات و إمكانات جدیدة لھا حیث 

أن التقنیات الخاصة بالدوریات اإللكترونیة ساعدت على سھولة االندماج العالمي في 

لروابط الفائقة مثال تجعل الباحث یبحر بعیدا في المجتمعات العلمیة ذلك أن تقنیة ا

المجتمع العلمي  فھي تحیلھ من نص المقال إلى نص االستشھاد أو من المقال إلى 

ھذا طبعا یتیح إمكانیة التواصل مع مجموعة من الباحثین و الرسومات الواردة فیھ  

معلومات المؤلفین في تخصص واحد ؛كما یجعل عملیات الوصول لمختلف قواعد ال

عملیة بسیطة جدا سواء تعلق األمر بقواعد البیانات البیبلیوغرافیة أو  قواعد النص 

لكن العائق ھنا لیس تقني بقدر ما ھو اقتصادي بحت فعملیات إتاحة ھذه . الكامل

عن طریق اإلشتراك أو الترخیص وھي من القضایا المعلومات غالبا ما یكون 

رفع من األداء ضمان تبادل علمي حقیقیى ھدفھ  الالتي یجب تخطیھا من أجلالھامة 

.العلمي للباحثین 

:الكلیة الخفیة5-2- 3

أحد األسماء التي عرفت بھا الجامعة االعتباریة أو غیر الرسمیة؛ أول من تحدث 

في ستینیات القرن الماضي إذ عرف الكلیة الخفیة " دي سویا"على ھذا المفھوم ھو 

ن أعضاء باحثین من جنسیات مختلفة ، و مؤسس وفق تجمع ضیق مشكل م" بأنھا 

یضمن تواصال لحركیة المعلومات - غیر مؤسساتیة بالضرورة–عالقات شخصیة 

."1العلمیة المتبادلة بصورة فعالة

كما ورد تعریف الجامعة اإلعتباریة في قاموس الشامي لمصطلحات المكتبات و 

:األرشیف بأنھا

ازة،كمال1 لةاملعلوماتية. . بوكرز ] . 02.01.2011[.15ع.مج

http://informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=149.

http://informatics.gov.sa/modules.php
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»

 .

العلمي، 

 .

 .

.الخ

.

 .

».1الجماعة مع بعضھا أكثر من تخاطبھا مع شخص من جماعة أخرى

. یبدو أن االتصال الرقمي لھ تأثیر مزدوج على أبعاد اإلنتاج الفكـريو من ثمة

ا لعامة المستفیدیناكبیرافمن ناحیة، أصبح جزء ً من و. من ھذا اإلنتاج الفكري متاح

ناحیة أخرى، یالحظ ظھور شكل جدید من ھذا اإلنتاج الفكري یتسم بالسریة ویبث 

ا لذلك یبدو أن الجامعة االعتباریة لم تتغیر في . من خالل مجموعات النقاش ً وتبع

جوھرھا إذ ھي ما تزال تستند إلى االتصال الشخصي الشفاھي الذي أصبح یدعمھ 

نیات الحدیثة جاءت لتعطي الجامعة االعتباریة وبالتالي فإن التق. البرید اإللكتروني

ا غ ً ا جدید ً ؛ فالتطورات المتوالیة في مجالي یر مسبوق في مجال االتصال العلميبعد

.الشبكات و االتصاالت أثرت كثیرا على عملیة االتصال العلمي بین الباحثین

1 .]23/09/2010 . [

http://www.elshami.com/Terms/I/invisible%20college%20or%20university.htm
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:التشاركیةو الترجمة الترجمة 5-3- 3

حدیثة وأداة اة التأكید على أن الترجمــة عصب الحیـالیبدو أنــھ ال مفر من

الدول النامیة علمیــا و ن ضمن وعلمي وألننا مصنفاتصال دولي وحضاري و

لكثیر من وتعریب واسعة وعمیقةترجمةاقتصادیـــا فنحن بحاجــة إلى عملیات 

لھذه ماسة الالعلوم التي قد ال یتوفر منھا إال القلیل باللغة العربیة وذلك لحاجتنا 

. العلوم

تمثل الترجمة الوسیلة الوحیدة لعبور الحواجز و المعیقات اللغویة بین الباحثین و 

و نظرا ألن . حیث تسمح لھم بتبادل نتائج أبحاثھم مھما كانت اللغة التي أنتجت بھا

ھذه الخدمة اقتصرت قبال على المستخلصات التي كانت تتم ترجمتھا إلى اللغات 

TICلتكنولوجیات الحدیثة للمعلومات و االتصاالتاتأثیر فإنالشائعة االستعمال فقط 

اتضح من خالل تقدیم بعض مواقع الواب و محركات البحث على ھذا النشاط العلمي 

إذ بلغت دقتھا في أقصى الحاالت إلى لخدمة الترجمةAltavistaوGoogleكـ 

بالترجمة أدى إلى ظھور ما یعرف كما أن تأثیر ھذه التكنولوجیات ،1%87حتى86

التشاركیة وھي عبارة عن تقنیة جدیدة مصممة لتتالءم مع إنتاج المحتوى في 

البرمجیات عصر الرقمي، وھي عموما أسالیب تشاركیة تعتمد أساسا على ـال

.المشاركة التفاعلیة لألفرادالمفتوحة المصدر  و

الواحد بالمائةال تتجاوز زالت مانسبة المترجم إلى المؤلف أن وعلى الرغم من

وفي % 10في بلد مثل بریطانیا إلى تصل ھذه النسبة فإن، بالنسبة للدول العربیة

وإذا أخذنا ھاتین النسبتین في . 2%15إلى بلد مثل الوالیات المتحدة األمریكیة

1 . : .

ارة. 2006. 26ع.  لق 252.ص. 2006: ا
2. : . ]22.10.2011 . [

: خاللالرابط

http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=5080

http://www.elshami.com/Terms/I/invisible%20college%20or%20university.htm
http://www.atinternational.org/forums/showthread.php
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أھمیة الترجمة في وجود تقدم اإلبداع بریطانیا والوالیات المتحدة كدلیل على

عاراً، وال عجزاً عن التألیف، وضوح شدید أن الترجمة لیستوالتألیف فھذا یعني ب

أجوائھ اإلبداع فیغتني وال إفالساً في اإلبداع، وإنما ھي مجال حیوي یتحرك في

. وینتج على نحو أفضل

: في االتصال العلميالترجمة دور1- 5-3- 3

للمبدع والباحث قدم األرضیة المناسبة التي یمكنیإنتاج علمية ھي ــالترجم

. ویبتكر ویخترعم جدیدة ویبدع فیھالووالعالم أن یقف علیھا ومن ثم ینطلق إلى ع

عبر التاریخ علمیا اً ــحققت تراكمبما توفره من معارف الشعوب األخرى التي

الثقافة البشریة ولیس من یمكنھا من دفع النخبة الفكریة من النقطة التي بلغتھا

ا ــالسابقة من إیجادھمھ من نماذج وأسالیب تمكنت الشعوبالصفر، وكذلك بما تقد

عملیة تقوم بالترجمةف.دى اإلنسانـالمعرفة لن العقل البشري وتطویرــلتحسی

إذ الباحثین في شتى التخصصات، العلماء والتحریض التي نراھا واضحة لدى

التألیف بالمعنى العام للكلمة، وتمھد األولى ةــاً حركـتسبق حركة الترجمة دائم

. للثانیة دائماً 

و المجتمعات المتقدمةالھوة القائمة بین دور مھم في تقلیصلترجمة كما أنھ ل

سعیھ الحثیث والدائب الكتساب المعرفة ذلك أن اإلنسان في.المجتمعات النامیة

و تساعد عملیات الترجمة في تسھیل یتطلع دائماً إلى من سبقھ في ھذا المیدان،

الوصول إلى ھذه المعارف واإلطالع علیھا مباشرة بعد ظھورھا و بالتالي 

.استخدامھا من أجل إنتاج علمي آخر

اللغة ثراءنقل للمعارف فحسب فھي أیضا تساعد على إوسیلة لیست الترجمة و 

إغناء اللغة وتطویرھا، ذلك ا في ــالترجمة دورا مھمرھا وتحدیثھا؛ إذ تلعبیوتطو

الترجمة تقتضي منھا أن تبحث عن صیغ جدیدة أن المیادین الجدیدة التي تخوضھا
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إغناء للغة ، وھذا كلھقد ال توجد في اللغة األموتعابیر مناسبة وكلمات مالئمة

.وتطویر لھا

: الـنشر اإللكترونـــي5-4- 3

و تزاید الطلب على المعلومات اإللكترونیة إلى أدى اإلنتشار الواسع للشبكات 

تطور جدید ھذه المرة خص النشر إذ أننا ننتقل بخطى واسعة من النشر الورقي إلى 

أسھم في تسریع عملیة البحث العلمي وتطویر شكل جدید ھو النشر اإللكتروني الذي 

المعلومة توفرةفي سرعة وسھولآلیات التواصل بین الباحثین المختصین كما ساعد

لكن قبل التطرق لھذا .وكان لھ دور في تطویر آلیات البحث واألرشفة اإللكترونیة

توصیل الرسالة الفكریة التي یبدعھا " المفھوم  نقول أن النشر عموما نقصد بھ
. 1"المستفیدین المستھلكین للرسالةى جمھور المستقبلین أي القراء أوالمؤلف إل

ي  ھو رسالة الباحثین و المؤلفین بصفة عامة إلى قرائھم معنى ذلك أن اإلنتاج العلم

.و بأشكال متنوعةا لھم  عبر قنوات النشر المختلفةیتیحونھ

:مفھوم النشر اإللكتروني1- 5-4- 3
النشر اإللكتروني ھو مرحلة متقدمة من النشر التقلیدي أفرزتھا التطورات 

و یعرفھ .الحاصلة في مجاالت نظم االتصاالت و الشبكات و كذا تطور البرمجیات 

استخدام الناشر للعملیات المعتمدة على الحاسب ’’محمد جاسم فلحي كما یلي 
تحدید و تسجیلھ وحتوى الفكريل على الماإللكتروني التي یمكن بواسطتھا الحصو

’’2شكلھ و تجدیده من أجل بثھ لجمھور معین
اسوب إذ أن و نفھم من التعریف أن النشر اإللكتروني قوامھ تكنولوجیا الح

الحفظ  و اإلنتاج العلمي تكون باإلعتماد على الوسائط عملیــــات التسجیل و

العلمي في شكل جدید على أن اإللكترونیة  وھو ما جعل القارئ یتلقى ھذا اإلنتاج

لعزز1 14ص.1998: .. ا
. 2006: عمان.: . 2

71ص
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مزود بنفس التقنیات حتى یتسنى لھ اإلطالع على المحتوى ) القارئ(یكون ھو اآلخر

.

:1أدوات النشر اإللكتروني2- 5-4- 3

تجھیزات و أدوات تستخدم إن توفیر منتج علمي و نشره إلكترونیا یستوجب وجود 

: نشر وثائق إلكترونیة تحاكي الوثائق التقلیدیة ولعل أھم ھذه األدوات ما یليإلنتاج و

فجھاز الكمبیوتر أداة ضروریة ومھمة في : أجھزة الحاسوب و ملحقاتھ

القراءة، إضافة إلى ضرورة توفر وعملیة النشر اإللكتروني فھو أداة لإلدخال

یة مثال و كذا األقراص ماسحات ضوئیة و غیرھا من الملحقات كالكامیرا الرقم

.الملیزرة

مج كتلك نحتاج في عملیات النشر اإللكتروني إلى عـدد من البرا: الــبرامج

.  برامج خاصة بمعالجة بیانات معینة كالرسوم مثالالمعدة للعمل المكتبي أو

من أجل بناء محتوى الصفحات اإللكترونیة و لعل أھم اللغات : لغات البرمجة

، إضافة Post script، لغة HTMLفي النشر اإللكتروني؛ لغةالمستخدمة 

.PDF2إلى تقنیة 

یعرف نموا النشر العلمي اإللكتروني لألعمال المتخصصة ما یمكن قولھ ھنا ھو أن 

خاصة فیما یتعلق بالعلوم البحتة والفیزیاء كما بدأ یأخذ حیزا بالنسبة للعلوم اإلنسانیة 

وھو ما یدعم شبكات االتصال العلمي وتبادل المعلومات بین الباحثین و اإلجتماعیة

إضافة ھذا رغم بعض القیود المفروضة على بعض المنشورات العلمیة.والعلماء

.حمایة الملكیة الفكریةلى المشاكل المتعلقة بالتراخیص وإ

:للمعلوماتاإلتاحة الحرة 5-5- 3

ة مھمة جدا لفھم ما یجري حولنا الوثائق العلمیاإلتاحة الحرة و الكاملة للمنشورات و

و تزید أھمیتھا . وضع حلول للمشاكل التي نواجھھا مھما كان حجمھافي مساعدة الو
25ص.2007: عمان.. 1
232-33
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فھي . خاصة و أنھا تحقق نوعا من المساواة في عملیة اإلطالع و إتاحة المعلومات

فالوصول الحر للمعلومات ھو أحد النماذج .تضمن تكامل نظام االتصال العلمي ككل 

الجدیدة لالتصال العلمي یتیح للقارئ الوصول إلى األعمال العلمیة المنشورة عبر 

یمكن و االنترنیت مع إمكانیة تحمیلھا وطباعتھا و توزیعھا ألغراض غیر تجاریة 

صدي تكریس لمبدأ مجانیة الوصول إلى المنشورات العلمیة للت"تعریفھا على أنھا

لالرتفاع المستمر ألسعار الدوریات العلمیة ، ھذا على المستوى االقتصادي ، أما 

على المستوى االتصالي فالمبدأ ھو التداول السریع للمعلومات العلمیة بین الباحثین 

والحصول على مرئیات أفضل لألدبیات العلمیة ، ومن ھذا المنطلق یرد مفھوم 

حة المعلومات وإنشاء مكتبة عالمیة قابلة للتبادل الوصول الحر والذي یھدف إلى إتا

إذن فمبدأ اإلتاحة الحرة یرتكز على مبدأ إتاحة المعلومات على الخط "1على الدوام

من خالل النص الكامل بشكل مجاني ، مباشر و مستمر   لكافة المستخدمین الذین 

لإلتاحة الحرة وعموما یرى المختصون أن ھناك طریقتین .یریدون اإلستفادة 

:ھماللمعلومات و

ویعني القیام بنشر دوریات علمیة محكمة ال : Gold Roadالطریق الذھبي 

بالتمكن من ) دون أیة رسوم(تھدف إلى الربح المادي، وتسمح للمستفیدین منھا 

. الوصول عبر اإلنترنت إلى النسخ اإللكترونیة من المقاالت التي تقوم بنشرھا

إلى أن ھذا النمط من الدوریات یتمتع بالخصائص نفسھا التي تتمتع وتنبغي اإلشارة 

.بھا الدوریات المقیدة ذات الرسوم، وعلى رأسھا التحكیم العلمي للمقاالت

1. :.- Cybrarians Journal.-يو(22ع - ) .2010يون

ا-.29/01/2011 :الت

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id
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ویعني قیام الدوریات القائمة على الربح : Green Roadالطریق األخضر 

نفس وقت النشر في(المادي، بالسماح وتشجیع إیداع المقاالت المحكمة المنشورة بھا 

.1في مستودعات متاحة على العموم على الخط المباشر) أو بعده بفترة قصیرة

وقد نتج عن ھذا األسلوب بالفعل إنشاء مستودعات رقمیة تشتمل على عدید من تلك 

المقاالت العلمیة المحكمة، فضال عن اشتمال بعضھا على األنماط األخرى من 

ریقة تعرف انتقادات عدیدة من طرف المتخصصین غیر أن ھذه الط. اإلنتاج الفكري

.كونھا تحمل المؤلف أعباء النشر العلمي

أھمیة  اإلتاحة الحرة في تقییم األبحاث1- 5-5- 3
:للمعلوماتثالثة نقاط في تقییم البحوث تقدمھا اإلتاحة الحرة من یمكن أن نستفید 

یمكن من خالل المستودعات الرقمیة تقدیم أرضیة إلدارة المجموعات و -أ

. المنشورات الخاضعة للتقییم وكذلك قیاس مؤشرات النفاذ لھذه األبحاث

البحوث التقییم یمكن أن یكون فرصة مناسبة للحصول على منشورات - ب

یم یمكنھا للمؤلفین حیث أن وضعھا في إطار اإلتاحة الحرة فإن أدوات التقیالمراجعة

و ھذا ال یتیح فقط الفھم .تلقائیةم كل البحوث المنتجة بصفة آلیة وأن تأخذ و تقی

.2الحرةاإلتاحةالكامل  للبحث و إنما أیضا االستفادة من كل مزایا 

تقییم مناھج التحكیم و على االحرة أیضا كل شخص قادراإلتاحةتجعل - ت

.جدیدة للتقییمتمكنھ من اقتراح أو وضع مناھج التقییم و

فوائد عدیدة مرتبطة أساسا بإمكانیة النشر العلميلقد أفرز ظھور ھذا النمط من 

مع إمكانیة تقییمھا و نشرھاالوصول إلى األبحاث المنجزة في فترات وجیزة بعد 

.تحكیمھا من طرف متخصصین

1.
2 BRODY, Timothy David. Evaluating Research Impact through Open Access to Scholarly
Communication.  Thesis for the degree of Doctor of Philosophy: ELECTRONICS AND
COMPUTER SCIENCE:SOUTHAMPTON, 2006. P. 29-30.

http://www.journal.cybrarians.info/index.php
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:و االتصال العلميالمكتبة الرقمیة5-6- 3

ول إلى ـفرص للمستخدمین للوصـن الـة مزیداً مـالرقمیات ـر ظھور المكتبـیوف

ات االتصال العلمي ـبرھنت تقنیو قدالمعلوماتة من مصادرــة متنوعــمجموع

ع أي تقنیة ـوم. الختصاصي المعلوماتة ــج من المنفعـــاإللكتروني على أنھا مزی

ة ــوإمكانیا حفظ الوثائقـات یھتم بقضایـة، یظل مجال اختصاصیي المكتبـحدیث

إختصاصي ع ـوبنظرة لموق. ةـات المطلوبــــة المعلومــول المستمر ألوعیـالوص

بأن أمناء المكتبات یملكون "ولد ــــــب آرنـفي بیئة المكتبات الرقمیة، كتاتـالمعلوم

اً ستؤثر على الطرق ـــاألدوات الالزمة إلعادة بناء وتشكیل بیئة المعرفة، التي حتم

.1بھا الباحثون والناشرون وحتى السیاسیون عملھمالتي یؤدي 

إیجاد طرق جدیدة وحدیثة لتقدیم خدمات فردیة ى اختصاصي المعلوماتعل

و قضیة الدوریات و في وجود . ناسب وتتوافق مع احتیاجاتھمللمستفیدین، تت

، یصبح من الضروري كحقوق الملكیة الفكریةوالقضایا الھامة األخرىاإلشتراكات 

أن یكونوا قادرین على توفیر خدمة الوصول المباشر إلى المعلوماتالختصاصیي

تلك األعداد المتنامیة من الدوریات اإللكترونیة، وأیضاً إلى العدید من المواقع على 

أضف إلى ذلك أنھ لتوفیر خدمات الوصول . اإلنترنت التي تقوم بالنشر العلمي

تدریب الالزم وبشكل صحیح على خدمات على اللھم من الحصولالمباشر، فالبد 

الشبكة اإللكترونیة، باإلضافة إلى قدرتھم على تدریب المستفیدین وتقدیم المساعدة 

كما أنھ من المالحظ عدم توفر أجھزة الحاسب اآللي في مكاتب جمیع . الالزمة لھم

حاجة إلىیزالون فيالباحثین، حیث أن بعض أعضاء ھیئة التدریس والباحثین ال 

الذھاب للمكتبة لالستفادة من خدمات االتصال المباشر للوصول للمواد العلمیة 

كذلك أن یكونوا على إختصاصیي المعلوماتومن المتوقع من. واالستفادة منھا

درایة ومعرفة بما ھو متوفر في المكتبة في صورة إلكترونیة في موضوع محدد، 

1 KENNETH ; Arnold. The Electronic librarian is a verb/The electronic library is not a
sentence. The Gilbert A.Cam Memorial Lecture Series, The New York Public Library ,
October, 1994 .p 1
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بیئة شبكیة و رقمیة یجعلھم حلقة ذلك أن دورھم كوسیط للوصول إلى المعلومات في 

و و بین المؤلفین مھمة في دورة االتصال العلمي بین الباحثین في الحقول العلمیة

.الناشرین 

:و االتصال العلميشبكات التواصل االجتماعي5-7- 3

النتشار الواسع الذي العلمي تعرف تزایدا و یعود ذلك لتبادل اإلنتاج سرعةن إ

من قبل المجتمع العلمي على والشبكات اإلجتماعیةاستخدام البرید اإللكترونيیشھده 

ونتیجة لذلك ستتقلص الحدود التي تفصل بین المطبوعات الرسمیة . المستوى العالمي

ا  فبعد . في األبحاث التي لم تنشر بعدوبین اإلنتاج الفكري الرمادي المتمثل أساسً

ا على مجموعة محدودة من أن كان توزیع األبحاث الورقیة ً التي لم تنشر بعد مقتصر

ا بفضل خدم ً ا كبیر ً ات الباحثین تغیر األمر في الوقت الحالي، إذ شھد توزیعھا توسع

أین بدأ یتشكل إنتاج جدید أفرزه .التي تقدمھا االنترنیتاإللكترونياالتصال

بطرق تم تبادلھیفي الماضي كان جزء من اإلنتاج الفكري المجتمع االلكتروني؛ ف

المؤتمرات وذلك من خالل المعلومات التي على ھامش شفاھیة أثناء انعقاد الندوات و

في الوقت الحاضر یتم تبادل نسبة أما . في حوزة الباحثین والمتعلقة بأعمالھم البحثیة

و من خالل الشبكات مھمة من ھذه المعلومات بواسطة البرید اإللكتروني

مجاالت تعددت و تنوعت بتنوع مستخدمیھا ویرة التي ھذه األخ. االجتماعیة

من أھم الشبكات اإلجتماعیة twiterو facebookحیث یعتبر الـــاھتمامھم؛ 

تمكن ھذه الشبكات مستخدمیھا من تبادل مختلف المعلومات  التي توظف إذالعامة 

، وھي تعرف ارتفاعا 20041سنة فمنذ ظھورھا. من أجل خلق معارف جدیدة 

100وحده وصل  إلىtwiterھاما في عدد الوافدین على ھذه الشبكات  فمثال 

فقط أي بزیادة بنسبة 2010و ذلك سنة جدید انضم إلى الموقعملیون مستخدم

تم.2010. 8ع. . . جمال1

http://informationstudies.net/images/pdf/86.pdf:].13.09.2010[طالع

http://informationstudies.net/images/pdf/86.pdf
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و بینما یحتل الفایسبوك أولى المراكز  من حیث االستخدام 20091عن سنة .7%

:ھناك أنوع متعددة للشبكات حیث نجد 

مجموعة من وھي تقتصر على : اإلجتماعیة الشخصیة أو المحلیةالشبكات 

المعارف یتواصلون فیما بینھم من خالل غرف الدردشة و الحوار  و األصدقاء و

یتبادلون المعلومات عادة یكون ھذا النوع أكثر حمیمیة كون أن المشتركین یعرفون 

.بعضم في الواقع

عادة ما یكون : الخاصة بفئات موضوعیة معینةالشبكات اإلجتماعیة 

یة المنخرطون في ھذا النوع من الشبكات ھم أشخاص لھم اھتمامات موضوع

.المھتمین بالمكتبات و غیرھا من المجاالت مشتركة كالمھتمین بالھندسة أو

تختص ھذه الشبكات عادة في ربط الشركات و : الشبكات اإلجتماعیة المھنیة

و األشخاص الباحثین عن وظائف من خالل استقبال طلباتھم و مؤسسات التوظیف 

.2عرضھا لمختلف إعالنات التوظیفاتیة وسیرھم الذ

بالرغم من أن ھدف ھذه الشبكات ھو ربط األشخاص فیما بینھم أین تقاس نسبة 

كلما زاد عدد المستخدمین –نجاح الشبكة وحجمھا من خالل عدد المستخدمین لھا 

و ھو ما یقلص من مصداقیة الشبكة . -كة و بالتالي نجاحھا زادت شعبیة الشب

. العلمیة

:دور الباحث في االتصال العلمي5- 3

1.2010 .06.12.2011:

http://www.techania.com/twitter-users-stats-2010/

أماي2 ملرجعالسابق. جمالمجاد، .ا

http://www.techania.com/twitter-users-stats-2010
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ھناك مھام ومسؤولیات یعد الباحث حلقة مھمة جدا في دورة االتصال العلمي ف

، وھي تتمحور بشكل أساسي على الجوانب البحثیة یقوم بھا الباحثواضحة ومحددة 

التجارب وإجراء المالحظات المنھجیة المنتظمة لھا كتخطیط البحوث ومتابعة تنفیذ  

وتحلیل البیانات، والتفكیر العمیق بھا ومحاكمتھا في المختبر ، وكذا رصد وجمع 

اط داللتھا، وبلورة واستنبمغزاھاواستخالص الذھنیة المتأنیة بھدف تفسیرھا 

أعمال اآلخرین من خالل مراجعة ومقارنة نتائج أعمالھ البحثیة بما توصلت إلیھ 

وغیر ذلك من األعمال واستعراض الوثائق والكتب والمراجع األخرى المتوفرة 

مع ذلك، فإن ھناك مسئولیات أخرى یتحمل . األخرى التي تصب في ھذا االتجاه

المشاركة فیھا بصفة دوریة منتظمة متكررة، أو لى الباحث أعباء القیام بھا أو یتو

إعداد التقاریرتلك المھام ما یتصل بـ ومن بین أبرز . بصفة أقل انتظاما وتكرارا
، وكذا تقدیم بحثیة وفنیةتدریب كوادر وعرض وتقدیم نتائج البحوث و

علمیة إعداد وكتابة مقاالت وأوراق مؤتمرات أومحاضرات وحلقات دراسیة أو 

ألنشطة غیر ذلك من األعمال واالفنیة العامة أوودراسات وكتابة المقاالت العلمیة 

في بدایــة فكما سبق الــقول . لمكملة لھالبحثي واـة بالعمل المماثلة المتصلـ

، ما لم یتم نشر منجزا أو مستكمالل بحثي ال یعتبر ھذا الموضوع، أن أي عم

دة قراءة تلك یالحظ، من خالل إعاو. بمخرجاتھ وتعمیم توصیاتھنتائجھ والتعریف 

والتفكیر بماھیتھا، أنھا جمیعا عبارة عن أنشطة اتصال األنشطة المھام واألدوار أو

باحث االعتذار عن عدم القیام بھا واإلسھام في وال یستطیع أي . نونشر علمی

الباحث، في واقع األمر، ھو أفضل قناة لنشر وذلك ببساطة شدیدة نظرا  ألن . تنفیذھا

وشرح وإیصال مضامینھا لآلخرین على نتائج تجاربھ وأبحاثھ، والتعریف بتفاصیلھا 

العلمي أو التدریبي االتصالي أواختالف فئاتھم وشرائحھم، في إطار من العمل 

یكون ولكي. علمیة ومھنیة عالیةالتعلیمي المدروس والمخطط بشكل دقیق وبصورة 

بل ولمؤسستھ، الباحث مقتدرا على أداء تلك المھام والقیام بذلك الدور، فال مفر لھ، 

والنشر عن تطویر قدراتھ ورفع مستوى مھاراتھ ومعارفھ في مجاالت االتصال 
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حیث من المتوقع أن یؤدي إدراكھ لھا وإلمامھ . العلمي والعلم النوعي التخصصي

لى زمامھا، إلى جعلھ خیر من یتولى تسویق أفكاره منطلقاتھا وسیطرتھ عبأسسھا و

بحوثھ ودراساتھ وعرض مخرجاتھا من التقنیات والطرق واألسالیب وتحدید ونتائج 

بل أن الباحث سیؤدي كل ذلك بكفاءة وفاعلیة . تطبیقھا واالستفادة منھاإمكانیة وكیفیة 

ي وتقدمھ المھني ینعكس إیجابا ً على مستوى تمیزه  العلمونجاح كبیر، وبما 

یة أو علیھ بسمعة إیجابیة جیدة النجازاتھ العلمیة والفنوارتقاءه الوظیفي، وبما یعود 

تخصصھ الرئیسي الدقیق، وبما یحقق كذلك صورة حقل األكادیمیة وكذا لمجالھ أو

.ینتمي إلیھاحسنة ومشرقة للمؤسسة البحثیة التي 

:خالصة الفصل

االتصال العلمي  في ترقیة البحوث العلمیة و تبادلنستنتج أن أھمیةفي األخیر 

قد جاءت مختلف التقنیات  الحدیثة الناتجة عن اإلنتاج العلمي تتزاید یومیا؛ و

التطورات الحاصلة في مجالي االتصال والشبكات لتلقي بتأثیراتھا على أنماط 

وقت قیاسي؛ فيورا من تبادل النتائج العلمیةاالتصال العلمي إذ أنھا سھلت كثی

.في ھذا النظامحیث أصبحت المشاركة و التعاون العلمي السمة األكثر وضوحا 
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دـــــــتمھی

یعد القرن العشرین فترة التطورات الھائلة في مجال عتاد المعلومات و 

السریع للعلوم و التكنولوجیا، ھذه األخیرة التي المصحوبة بالنمو الكبیر واالتصاالت 

حضور أصبحت سمتھا األساسیة العالمیة أي أنھا أصبحت تتطلب ضرورة 

عولمة علىفالنمو الذي تشھده وسائل االتصال الرقمیة  یشجع.دولیامؤسساتھا 

األبحاث العلمیة من خالل تعزیز التفاعل بین الباحثین و العلماء في أي مكان وأیضا 

.من خالل تطویر مؤسسات البحث و ھیاكلھ

أو المختبرات Virtual laboratoriesمن ھنا جاء مفھوم المخابر االفتراضیة 

البحث ذلك لتجسید عملیة الدخول في مجتمعو collaboratoriesعاونیةتال

ھذه األخیرة التي تعد امتدادا لنمط الكلیة الخفیة الذي سبق التطرق إلیھ العالمي

و التعاونباإلعتماد على ھیاكل افتراضیة تتیح التواصلففرضتھ التطورات التقنیة؛

فالمجتمع العلمي الیوم أصبح قادرا لیس فقط على .بین مختلف أفراد ھذا المجتمع

، و إنما أیضا صار بإمكانھ أن  یتشارك بسھولةاألعمال العلمیةاإلطالع على نتائج 

بین مختلف و التعاون إلعتماد على ھیاكل افتراضیة تتیح التواصل مراحلھا وذلك با

وسنحاول في ھذا الفصل التعرف على واحدة من أھم الھیاكل . أفراد ھذا المجتمع

ظھورھا بحاول معرفة أسبااإلفتراضیة وھي المختبرات العلمیة التعاونیة  كما سن

.وآلیات عملھا
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:مدخل للمختبرات العلمیة التعاونیة1- 4

:تعریف المختبرات العلمیة التعاونیة1-1- 4

:ليیكماوالمعلوماتالمكتباتقاموسفيجاء

instruction laboratoryمجھز والمعلوماتالمكتباتلبرامجميیتعلمختبر

ةیمحلشبكةفيمرتبطةالحاسباتفیھتكونةیاآللالحاسباتعلىالعملبمحطات

.1والطباعةللعرضأجھزة مع

ة ـھي عبارة عن فضاء افتراضي للعمل و التشارك العلمي تعمل على إتاحو

، سمیت كذلك كونھا ر الشبكات و خاصة من خالل اإلنترنتـا عبـالمعلومات وتبادلھ

وھي مركبة من الكلمتین collaboratoryأخذت من المصطلح اإلنجلیزي

collaborate و كلمة " التعاون"و التي تعنيlaboratory مخبر "و التي معناھا

:مختلف التعاریف التي تناولت المصطلحفیما یليو نورد 2"أو مختبر

1989سنة تعریف ویلیام وولف
كز بال امر"بأنھا 1989كان السباق الستخدام ھذا المصطلح حیث عرفھ سنة 

جدران ، والتي تمكن الباحثین في أي مكان من إجراء أبحاثھم دون النظر إلى 

الموقع الجغرافي ، والتفاعل مع الزمالء ، والحصول على األجھزة وتبادل البیانات 

."3في المكتبات الرقمیةالموجودةوالموارد الحاسوبیة ، والحصول على المعلومات

2004غاري أوولسن سنة تعریف:

ملرجعالسابق. 1 201-200ص. ا
2 FINHOLT, Thomas. A .Collaboratories : science over the internet . Consulté le
(11/12/2010).Disponible sur : www. Aaas.org /spp/yearbook/2002/ch31.pdf .

يوم. 3 .http:/en.wikipedia.org/wiki/collaboratory)18/09/2010(تمتالزارة
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ھي منظمات تعمل عن بعد  وتدعم التفاعل البشري الموجھ إلقامة األبحاث “ 

1المشتركة و تتیح الوصول إلى مصادر البیانات و األدوات الالزمة إلنجاز األبحاث

”.

 تعریف منظمة الیونسكوUNESCO 2005سنة:
یعملوا مجمل التقنیات و األدوات و التجھیزات التي تسمح لعلماء و مھندسین بأن “ 

في منشآت و كلیات بینھا مسافات كانت سابقا تجعل قیام العمل الجماعي أمرا صعبا، 

ھ، إذ یمكن من إقامة ـورة حقیقیة في مفھوم العمل العلمي نفسـو ھو ما تم اعتباره ث

مسافات و باالعتماد فقط على ـــق ذلك الـة دون أن تعیــج بحث مشتركــبرام

فضال عن تمكینھ من إنجاز البرامج البحثیة المعقدة التي مؤھالت المشاركین فیھا، 

.”2تتطلب تعاونا دولیا، و تدخل فروع و تخصصات علمیة متعددة

لتبادل لفضاء المختبرات التعاونیة ھي المالحظ أن كل التعاریف اتفقت على أن

رأسھا د على الحواسیب و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال و على ــإفتراضي یعتم

.أساس التعامل فیھ ھو المشاركة و التعاون عن بعدتكنولوجیا الشبكات و

: ةـــــــة تاریخیـــــلمح1-2- 4

ھذا من وأصبحت اإلنترنیت الوسیلة األكثر استخداما إلجراء األبحاث العلمیة

إذن التعاونیةالعلمیةبالمختبراتما أدى إلى ظھور ما یعرف وھوخالل التعاون

إنما كانت امتدادا ومنافس لمخابر البحث التقلیدیة وبدیل أـفھذه المختبرات لم تأتي ك

حیث،لھا فرضتھ بعض المعیقات التي واجھت الباحثین في بعض التخصصات

بھذا المفھوم منذ نھایة الثمانینات من القرن الماضي على یدھـذه األخیرة ظھرت 

Bill Wulf ر ـمن خالل تقری1993ثم شاع استخدام ھذا المصطلح  في سنة

تطبیق :المختبرات الوطنیة"وان ـان بعنـس الوطني األمریكي للبحث الذي كـالمجل
1 BENDER, Eric. Rules of the collaboratory games. Technology review. (November23,2004).
en (25/10/2010).Disponible sur :
http://www.technologyreview.com/articles/04/11/wo_bender112304.asp.

بتاریخ 113ص.2005مطبوعات الیونسكو،:فرنسا. من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة:التقریر العالمي للیونسكو2
:متاح على الرابط]18/07/2010[ 

http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=8951&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://www.technologyreview.com/articles/04/11/wo_bender112304.asp
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID
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إذ تطورا المفھوم في ھذه المرحلة عرف "تكنولوجیا المعلومات في األبحاث العلمیة

خاصة  مؤسسة العلوم الوطنیة رالیة یدمن طرف الجمعیات  الفتم استخدامھ 

بعدھا المعھد وة ـان األمریكیـاألمریكیة ثم من طرف كلیة الطاقة بجامعة میشیغ

م وزارة الدفاع األمریكیة التي قامت بتمویل نشاطات مختبرات ـة ثـالوطني للصح

في ھذا طبعا بالموازاة مع التطورات الحاصلة. تعاونیة من خالل مشاریع البحث

بالرجوع إلى الوراء بسنوات نرى أن البذور األولى لظھور ولكن . قطاعات الشراكة

خاصة في وظھرت في التخصصات العلمیة ھذا النوع من طرق البحث العلمي 

Jeannie Yuhaniakن  ـتعود كما أورد كل ممجال العلوم الطبیة حیث 

ــاء ن األطبأیــن قـام فریــق مـ1967إلى عام 1Dental Informaticsو

telemedicineالمتخصصین في األشعة إلى وضع  أول نظام طبي عن بعد 

systemاستخدم 1989م في سنة ثـWulfBillWilliam مصطلح المختبر

ج وضـع  برنامـة  ـ؛  لتأتي بعدھا مرحلألول مرةcollaboratoryالتعاوني 

؛ ثم 1991وذلك سنة مختبر تعاوني وطني لخلق بنیة تحتیة  تدعم البحث العلمي 

تأسیس مختبر تعاوني یتشكل من عدة مخابر طبیة معتمدة على 1996في سنة 

في مختبر و1998ي عام أبعدھا بسنتین و. تقنیة اإلعالم اآللي 

Collaboratory for Microscopic Digital Anatomy بدأ العلماء

في سنة .الحواسیب المتحكمة في المجھر اإللكتروني استخدام تقاسم وبتشاطر 

الجمجمة أقر أن مجتمع البحث في مجال والمعھد الوطني ألبحاث األسنان 2000

بعدھا دة اإلمكانیات للبحث التعاوني، وبضرورة زیایطالب العظاموطب األسنان 

توالت المشاریع البحثیة المنجزة في إطار المختبرات التعاونیة خاصة في مجال 

أما الیوم فقد أدت التطورات الحاصلة على ھذا النوع من . الكیمیاءوالعلوم الطبیة 

إلى توسعھا لتشمل مختلف الممیزات التي تقدمھا والخصائص المخابر إضافة إلى 

.العلمیة التخصصات 

1 Jeannie Yuhaniak ; Dental Informatics. Collaboration and work group. J Med Internet Res >
v.7(5); Oct-Dec 2005    .http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1408071/
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:برات العلمیة التعاونیةأنواع المخت1-3- 4

مبدأ العمل ضمن فریق البحث و طریقة إنجاز البحوث وحدھا تحدد نوع المختبر 

یقسم الخبراء المختبرات التعاونیة إلى عدة إنشاؤه وعمومااالفتراضي الذي یمكن 

inspanning distance:collaboratoriesجاء في مقال و قد 1أنواع 

rature reviewelita2scientific researchسبعة أنواع رئیسیة أن ھناك

: وھي التالیةللمختبرات العلمیة التعاونیة 

ساسیة في الرفع من وظیفتھا األتتمثل : nstrumentIharedSتقاسم األدوات-

استخدام و تشارك األدوات العلمیة كالحواسیب أو التلسكوبات حظوظ إتاحة و

.االلكترونیة

ي عبارة عن وھ: Community Data Systemالمشتركةأنظمة البیانات-

تحین أو تصحح من طرف علماء و باحثین یتواجدون  في مصادر معلومات تنشأ و

.تجمعات جغرافیة متباعدة

Open Community Contributionنظام المساھمة المشتركة المفتوحة-
3System : أو عبارة عن مختبرات مفتوحة أي أنھا تضم باحثین متطوعین دائمین

غیر دائمین تعمل على تجمیع جھود أفراد باحثین یتواجدون في مناطق متباعدة من 

.أجل معالجة إشكالیات البحث المشتركة

عبارة : Virtual Community of Practiceالمجتمع االفتراضي التطبیقي  -

عن شبكة من الباحثین یتشاركون مجال بحث معین و تتم مناقشاتھم على الخط 

.خالل الوابالمباشر من 

1 BOS, Nathan; ZIMMERMAN, Ann Judith Olson . From Shared Databases to Communities
of Practice: A Taxonomy of Collaboratories. Journal of Computer-Mediated Communication.
Volume 12, Issue 2, pages 652–672, January 2007. Consulté le 10/09/2010 . Disponible sur
le site :  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00343.x/full

2 MILLER, Lisa. Collaboratories: Spanning Distance In Scientific Research:
A Literature Review. Social Informatics. University Of Hawaii At Manoa, December 2009 .
p04. Consulté le 14/04/2010. Disponible sur
http://www2.hawaii.edu/~ljmiller/classwork/ICS668_Final.pdf
3 BOS, Nathan; ZIMMERMAN, Ann Judith Olson . Op.cit

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1408071/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
http://www2.hawaii.edu/~ljmiller/classwork/ICS668_Final.pdf
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یعمل ھذا النوع : Virtual Learning Communityمجتمع التعلیم االفتراضي-

من المختبرات على رفع معارف المشاركین، حیث ال یھتم كثیرا ھذا النوع بإدارة 

.مشاریع بحث بقدر اھتمامھ بإعداد باحثین متمكنین

وحدات ھي : Distributed Research Centerمراكز األبحاث الموزعة -

تشبھ طریقة عملھا مراكز البحث الجامعیة غیر أنھا تكون عن بعد حیث یتم التواصل 

.من خالل الشبكات

: Community Infrastructure Projectمشاریع البنى القاعدیة المشتركة -

ھي مختبرات مشاریع تطویریة للھیاكل القاعدیة تسعى لتعزیز العمل في مجاالت 

. بحث مستقلة

:ر المختبرات العلمیة التعاونیةأسباب ظھو1-4- 4
التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا اإلعالم و االتصال، حیث ار مازلنا نجني ثم

تعتبر ھذه األخیرة أھم األسباب التي أدت إلى ظھور ھذا الشكل من المخابر التعاونیة 

كانت دافعا ن والتي والمشاكل التي یعاني منھا الباحثعلى الشبكة ، إضافة إلى بعض 

:و نذكر منھاحقیقیا أدى إلى ظھور  المختبرات العلمیة التعاونیة

مع وجود الحاجة تباعدةماإلنتشار الجغرافي و تواجد الباحثین في أماكن متفرقة  و-

.الملحة للتواصل فیما بینھم خصوصا في المشاریع البحثیة الكبیرة

التقنیة و العلمیة تتطلب جھد حیث أن بعض التحدیات الحاجة إلى تكاثف الجھود -

.كبیر یتجاوز قدرة فریق بحث أو قدرة مخبر واحد 

. الحاجة إلى تقاسم الموارد البشریة و الخبرات ألجل تحقیق األھداف العلمیة للباحثین-

إضافة إلى أن طبیعة بعض األبحاث تتطلب اإلعتماد على خبراء ومتخصصین من -

.من أجل الحصول على البیانات و إجراء الدراسات المیدانیةمختلف المناطق

اإلقتصاد في التكالیف من خالل محاولة الوصول إلى مختلف التجھیزات و المعدات -

.نظرا الرتفاع تكالیف اقتنائھاواستخدامھا عن بعد

ة من أجل االستفادة منھا علمیا الحاجة إلى اإلطالع على مختلف نتائج البحوث الحدیث-

.تطبیقیاو
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التطور الكبیر في تقنیات االتصاالت و الشبكات مع التوجھ نحو التخصصات الدقیقة -

.  في مختلف العلوم

متطلبات مجتمعات المعرفة المبنیة على التشارك في المعارف البشریة و إتاحتھا -

.للجمیع

:المختبرات العلمیة التعاونیةشروط نجاح1-5- 4

اعملیة صعبة التطبیق وسواء كان ھذا التعاون افتراضیعملیة التشارك و التعاون 

في بین الباحثینمن خالل الشبكات كاإلنترنت أو ال یجب أوال أن تكون العالقات 

إضافة إلى ذلك یجب توفر شروط لكي یكون التعاون فعاالالوسط العلمي جیدة

میة التعاونیة أخرى من أجل نجاح المشاریع البحثیة عن بعد في إطار المختبرات العل

:و التي منھا

یجب التأكد من أن مجموعة العمل قادرة على العمل في : جاھزیة فریق البحث-

محیط افتراضي عن بعد  من خالل اإلجابة على التساؤل ھل اعتاد الباحثون على 

وھل یمكن االعتماد على الممولین سواء الحكومیین أو . العمل بھذه الطریقة؟

.المعدات المساعدة على البحث ؟األجھزة ورالخواص في توفی

إذ على الباحثین أن یدركوا أن تشاركھم االھتمام :البحث في القضایا الكبیرة-

ذات االنتشار الواسع ضروري وأن تكاثف الجھود حتمي من أجل مشاریعبال

.و في أقل وقت ممكنئجالخروج بأفضل النتا

ضرورة حصول كل مشارك في البحث على :تقسیم العمل ضمن فریق البحث -

مساحة للبحث في جزئیات الموضوع  أي أن البحث یكون مبني على تقاسم األعباء 

.بین أعضاء الفریق

مھما كانت المشاكل التي یمكن أن تطرأ أثناء القیام :االستعداد لمواجھة التحدیات-

بعملیة إجراء األبحاث و التجارب یجب أن یكون أعضاء ھذا المختبر لدیھم القدرة 

الكافیة لمعالجة ھذه المشاكل و التغلب على مختلف التحدیات سواء التقنیة أو النفسیة 

.أو االجتماعیة



ابة للتبادل اإللكترونيالمختبرات العلمیة التعاونیة بو

82

یعتمد أیضا على نجاح المختبرات التعاونیة :توفر الموارد الكافیة إلدارة المشروع-

رؤوس األموال بشكل یخدم مشروع البحث أي یجب الحرص على إدارة  الموارد و

.تسییر المیزانیات المخصصة بطریقة عقالنیة

یتمكن فریق البحث من التواصل الفعال ضروري جدا أن حتى:توحید المصطلحات-

یتعامل بمصطلحات موحدة أي أن یتم التعبیر عن المفھوم الواحد بمصطلح واحد 

.یعمم على جمیع الباحثین

ھذه بعض الشروط التي تساعد على نجاح إنشاء مختبر تعاوني وھي عبارة عن 

یجب توفیر بنیة تحتیة قویة جدا البنیة الفوقیة الواجب توفیرھا ؛ إضافة إلى ذلك

في توفیر ھیاكل االتصاالت القاعدیة و البنى تدعم ھذه المختبرات تتلخص أغلبھا 

.الشبكیة

:أھداف المختبرات العلمیة التعاونیة1-6- 4

ھناك أیضا أھداف نرجو كما أنھ ھناك أسباب تدفع للتفكیر في إنشاء مختبر تعاوني

:العلمیة التعاونیة تھدف إلىعموما المختبرات تحقیقھا و

:إستعادة األدمغة المھاجرة1- 1-6- 4
ــة إلى الـ ر ــة أخطـــدول المتقدمــ

اع الـأن .ـو

ة؛ ـــنتیجة عوام

لعقول ـالقرون الماضیة كانت الدول العربیة نفسھا مصدر ھجرات متبادلة لألدمغ ة وا

ــ

ــــ

اسة وستمرار ھذه الھجرات ال لدر

علمي ـأسوءھجرةظاھرةفالعقول إلى موطنھا

ظاھرةـذه الـتإذ

الستنزافاالة ــ.األقل تقدماً 
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ـن أجـــت

وطنیة لكن ذلك ـمجاالت العلوم وھذا حتى تعد إطارات قادرة على اإلبداع و التنمیة ال

ار ـصدد أشـرىــ

خلـق ھ یـة، لكنــة مادیـأن اختطاف العقول لیس فقط ذا كلف"السینیغال عبدوالي واد
؛ "1اـوـة استخدام فراغـا في خط

و جودة األعمالة التعلیم ـة على عملیـا السلبیـة إلى أثارھـھذا إضاف

منأىالجزائر لیست في ، و

ـو الـة نحـعرفت ھجرات متتالی

.ة وحتى الھجرة اإلقلیمیة نحو دول الخلیج مثالـاألمریكیبعض الدول في القارة 

أسباب ظاھرة ھجرة األدمغة:
د ذاتھ، و منھا لھذه الظاھرة أسباب متعددة منھا ماھو متعلق بالشخص في ح

دول ـة بالبلد األم ،إضافة إلى أسباب متعلقبالة ـثقافیة متعلقأسباب إجتماعیة و

:نجمل ھذه األسباب في النقاط التالیةن أن ا یمكالمستقبلة و عموم

عدم تقدیر الكفاءات العلمیة والسیاسیة.

 قلة العائد المادي لمختلف الكفاءات العلمیة والفنیة، األمر الذي ال یساعد على تحقیق

.االستقرار النفسي للعلماء

،قلة حجم اإلنفاق على البحث العلمي في الدول النامیة

 تتالءم مع خبراتھم وتخصصاتھم، وتفشي اإلجراءات إلحاق العلماء بأعمال ال

.الروتینیة في أعمالھم

 االعتماد المكثف على الخبرات الفنیة والتقنیات الغربیة على حساب الكفاءات

.الوطنیة

 و بالمقابل اإلغراءات التي تعرضھا الدول المتقدمة و توفیرھا  المناخ الذي تحتاجھ

.التطویرھذه الكوادر من أجل اإلبداع و 

112. ص. المرجع السابق.التقریر العالمي للیونسكو1
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إضافة إلى الشیخوخة التي تعاني منھا المجتمعات في الدول المتقدمة.

سبل الحد من الظاھرة:

و ذلك من خالل محاولة وضع الظاھرةللحد من ھذه تسعى الدول المتضررة 

دة منھا تشجیع العلماء المھاجرین على العومختلف اآللیات المساعدة على ذلك 

المالئمة من أجل أعمالھم البحثیة؛ لكن المالحظ أن الكاملة وبضمان توفیر الشروط 

ھذه اإلجراءات لم تحقق النتائج المطلوبة، لذا یتم حالیا التعویل على اإلمكانیات التي 

توفرھا التكنولوجیات الجدیدة في تشكیل شبكات تعاون علمي دولي  تسمح باستغالل 

ة واحدة من األسالیب التي یمكن رات العلمیـالمختبرـتعتبورأس المال المعرفي 

ولو بطریقة غیر المستنزفةادة الطاقات البشریة ـفي استعو لو جزئیا التعویل علیھا 

ھ في إطار المختبرات یمكن التعامل و االستفادة من ھذه الكوادر في ـذلك أن،مباشرة

بحث تھم بلدانھم األصلیة و بالتالي ھنا الباحث یبقى في مكانھ حیث ھو وفي مشاریع 

من خالل مشاركتھ في بلده األصلي من معارفھ المكتسبةیستفید نفس الوقت 

.وبذلك یتم فصل حركیة المعرفة عن حركیة األشخاص؛المشاریع البحثیة

:تقلیص الفجوة الرقمیة2- 1-6- 4

الفجوة الموجودة بین الدول النامیة و الدول المتطورة م تبق ـي عصرنا ھذا لــف

وذلك معرفیة رقمیةل تخطتھا لتصبح الفجوة الحقیقیة فجوةــمجرد فجوة موارد ب

راجع للتفاوت الكبیر الذي یشھده التطور في قطاع تكنولوجیا المعلومات و 

ھوة الموجودة تعرف الفجوة الرقمیة بأنھا ال؛ وة أخرىــاالتصاالت بین دولة و دول

ة و الدول المتقدمة في مجاالت استخدام و إتاحة الموارد ــــبین الدول النامی

كما عرفھا البنك الدولى في تقریره حول مؤشرات التنمیة العالمیة بأنھا. والمعلومات

ا ـوصول إلى تكنولوجیـل الـون وسائـن یمتلكـة بین مـھوة القائمـتلك ال" 
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من خالل ھذا التعریف یتبین أن ". 1االتصاالت و بین من ال یمتلكونھاات و ــالمعلوم

"بالفجوة الرقمیة"الفجوة بین مستخدمي وسائل تقنیة اإلتصال الحدیثة یشار لھا 

إنما أیضا بین الدول النامیة و المتقدمة ووحسب رأیي ھي لیست مقتصرة على الھوة

؛ كما تشھد السنوات األخیرة ھجرة بینھایمكن أن تكون حتى بین الدول النامیة فیما 

ة تعاني أیضا على مستوى الدول المتقدمة في حد ذاتھا إذ أصبحت الدول األوروبی

عقولھا العلمیة نحو القارة األمریكیة خاصة إلى كندا و الوالیات من ھجرة كفاءاتھا و

االتجاه المتحدة األمریكیة ما أدى إلى تباین الھوة بین ھذه الدول حیث ال یقتصر

جنوب؛ -كن أن یكون أیضا جنوبشمال و إن كان ھو السائد ، بل یم- على جنوب

.شمال-شمالأو

أسباب اتساع الفجوة الرقمیة:
:نذكر منھااتساع ھذه الفجوةتؤدي إلىلتي األسباب اھناك العدید من 

ةــــل اإلقتصادیـــعوامال :

ـفجوة  الــق الــ

فیھا و بالتالي نجد أن إنفاق حتما على دخل األفراد لذي یؤثر الشيء ادخلھا اإلجمالي

حواسیب و ـف الـــد ارتفـبالموازاة نججدا، وات ضعیفــالفرد على المعلوم

ـ

.اتساع الشرخ الرقمي 

: عمان. الواقع و اآلفاق: المعلوماتیة في الوطن العربي. رأفت، رضوان؛ نبیل،علي؛ الدیوه جي، عبد اإللھ؛ و آخرون1
88.ص.2002؛مؤسسة عبد الحمید شومان 
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1:

–TICاألولى األكثر  تخفیضا ألسعاریوضح الدول العشر : 6رقم مخطط بیاني

2009- 2008احصائیات 

ةالـعوامــل الجغرافیــــ:

ـرقمیة 

ـنعر الــ

على ـود بین المدن و األریاف الموج

. خدامھاأسعار ھذه التقنیات حاال دون نشر است

ةالبشریـــل اموـــعالـ:

كثر استخدامااأل

التصاالت ات و  ا

نوب فجوة من ـ. ء الذي یخلق فجوة بین األجیال الشي ج

1 TU/ Measuring information society. estemates 2010.Consulté le (14.2.2009)disponible sur .
ITU Statistics http://www.itu.int/ict/statistics
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في حدةدـر تزیـنوع آخ

تقدم حیثةـــدول المتقدمـــحال في الــاءة على عكس الالمقصود أنھن ال یعرفن القر

و . الن

ــ

و ؛وھي فئة ذوي االحتیاجات الخاصة TICالمعلومات و االتصاالت 

.1نسمة من السكان100أدناه یبین نسبة استخدام اإلنترنیت لكل 

2010نسمة حسب تقدیرات 100استخدام االنترنیت لكل : 7مخطط بیاني رقم 

:تشاطـــر المعرفـــةم ـــدع3- 1-6- 4
تفعیل التواصل عملیة تقاسم المعلومات و المعارف ضروریة جدا إن لم نقل أساسیة ل

مجتمع المعرفة المنشود عموما؛ وتعتبر البیئات في خاصة و في المجتمع العلمي 

الشبكیة األرض الخصبة التي تمكن من نمو و تصاعد وتیرة التشارك األفقي 

و ألن ھذه األخیرة تتطور باالستخدام المتبادل تعتبر للمعلومات و المعارف 

و تنمیتھا لذا كانت نماذج المختبرات العلمیة المشاركة أحد وسائل تطویر المعارف 

1 Ibid.
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التعاونیة تھدف إلى وضع إطار تشاركي منظم لھذه المعارف و یدعم عملیات 

.كونھا تعتمد على تقنیات التبادل المعرفي الحدیثة.الوصول الحر لھا

:تقنیات و آلیات عمل المختبرات العلمیة التعاونیة2- 4
ونقصد بھا التقنیات و الطرق المستخدمة في عملیات نقل و تبادل المعلومات و 

.على مستوى ھذه المختبرات التعاونیة اإلفتراضیةالمعارف 

:تقنیات نقل و تبادل البیانات في المختبر التعاوني2-1- 4
التي تعتبر عملیة نقل و تبادل البیانات في المختبرات التعاونیة من المجاالت الحیویة 

تعرف تطورات متسارعة و لعل ما یؤكد ذلك أنھا بدأت تحتل مساحات واسعة في 

یانات مجال البحث العلمي؛ و سنحاول ھنا إعطاء لمحة عامة عن أشكال الب

ثم نتناول بالحدیث  جودة الخدمات التي تعتبر 1تبادلھا وخصائصھا و كیفیات نقلھا و

. صال في المختبرات العلمیة التعاونیةضروریة كونھا من التطبیقات المطلوبة لالت

رة فھم خصائص و ممیزات فعملیة إنشاء مختبر إفتراضي ترتكز أساسا على ضرو

فتصمیم أي مختبر افتراضي البد من التحكم أوال . كذا خصائص البیاناتاإلرسال و

–خصائص و أشكال البیانات -: في قواعده األساسیة و التي تشكل الثالثیة التالیة

.و سعة الشبكة-الخدمات المطلوبةجودة

:خصائص البیانات1- 2-1- 4
المقصود بخصائص البیانات وصف المتطلبات األساسیة للبیانات منذ تحویلھا و 

تترجم في قائمة متطلبات ، حیثوضعھا في الشبكة بغیة تبادلھا إلى غایة وصولھا

و ألن درجة . عمل الشبكة ھذه القائمة تتبع بمقارنة لنوعیة الھیاكل القاعدیة المتوفرة

وضوح البیانات أساسیة جدا لجودة تدفقھا التي سیالحظھا المتلقي ؛ من جھة أخرى 

كلما كانت درجة وضوح البیانات أكثر دقة كلما كانت الحاجة لنطاق ترددي لتدفق 

1Vary. James P. Rapport de la réunion d’experts sur les laboratoires virtuels. l’Institut
international de physique théorique et appliquée :Ames ;1999. P21-23. Consulté le
10/02/2010. Disponible sur le site
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001191/119102f.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001191/119102f.pdf
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انات أكبر؛ و ألن غالبیة التدفقات تكون بحجم كبیر جدا كان من الضروري إتباع البی

.تقنیات معالجة البیانات  كتقنیة الضغط مثال

على أنھ طریقة لترمیز البیانات بشكل جد مختصر و فعال؛ بحیث الضغطو یعرف 

زینھا أسرع كلما كان حجم البیانات الرقمیة أقل كلما كانت عملیة نقلھا و تبادلھا و تخ

وھناك طریقتین لضغط البیانات؛ الضغط دون ضیاع البیانات أین یتم ترمیز .و أسھل

تداول یتم البیانات بشكل یقلص حجمھا و عند عملیة إعادة الملف إلى حجمھ أي بعد ال

أما الطریقة الثانیة للضغط فھي . بدون ضیاع للبیاناتاسترجاع كل المعطیات و

یعتمد على تقنیات حسابیة تمكن من حذف أو البیانات وعالمعروفة بالضغط مع ضیا

إلغاء بعض البیانات المكررة من أجل الحصول على درجة تكثیف أكبر و دون 

.المساس بدرجة الوضوح أثناء استرجاع البیانات

: جودة الخدمات المطلوبة2- 2-1- 4
بالنسبة التحكم في الخدمات المطلوبة و توفرھا بجودة عالیة ضروریة جدا خاصة

.للمختبرات التي تعتمد أساسا على أدوات االتصال التزامني

ھي مجموعة من معاییر األداء المرتبطة ببعض الخدمات، خاصة جودة الخدمةو 

و یمكن قیاس و الحكم على مدى جودة الخدمة . خدمات نقل و تبادل البیانات

:باالعتماد على المعاییر التالیة

الحزمة (بقیاس معدل النقل في وحدة الزمن : البیاناتمعدل التدفق، حجم -

).الثانیة/

الوقت المستغرق منذ وضع الحزمة في الشبكة إلى غایة وصولھا و : الزمن -

.یقاس عادة بالثانیة

و المقصود االختالفات أثناء النقل ھل كان بصفة : عدم إستقراریة  الوقت-

.مستمرة أم ھناك انقطاع 

.عملیة النقل كفقدان حزمةأثناء: احتمال الخطأ-

.و المقصود فعالیة مجموعة  المراقبة: احتمال الكشف عن أخطاء-

.إرسال، إعادة توجیھ التصحیح: مقاییس تصحیح األخطاء-
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.أحادي اإلرسال، مختلفة اإلرسال، إرسال متعدد، بث: الطوبولوجیا -

. أي احتمال تنفیذ االتصال كامال: التوفر أو الكینونة-

:المختبرات العلمیة التعاونیةتقنیاتأنواع 2-2- 4
تقنیات المستخدمة للمن التقسیمات أو التصنیفات أنواع1ثالثةنتحدث على یمكن أن

:مختبرات العلمیة التعاونیة وھيفي ال

:2Person to Personمن شخص إلى شخص1- 2-2- 4

كا

 .

.التقنیات إلى تقنیات متزامنة و أخرى غیر متزامنة

 :

إلخ...المشاركة،

 :

.،الشبكة العنكبوتیة ، إدارة المشاریع و التألیف المشتركCSCWخالل  

:Person to Equipementمن شخص إلى تجھیزات 4-2-2-2

3 .

teleoperation

1Ibid. P 16.
2 Ibid. P17.
3 Ibid. p 18.
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teleprogramming

.  أھمیة التغذیة الراجعة للباحث 

teleoperation

 .

 .

.استخدامھا  في وقت إنتاجھا

teleprogramming

.تعمالھا

.

و
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و .

.ھذا الوصف المفصل عن منتجاتھا

: 1Person to Metamachineمن شخص إلى نظام خبیر 3- 2-2- 4
المشتركة تعتمد فكرة ھذا النوع من المختبرات تقوم على أساس أن المشاریع العلمیة 

برمجیات باالتصالالمبنیة علىلقواعد المعلومات الضخمةمستمرالاالتساععلى

بحیث تمكن من الوصول إلى المعلومات و التحكم لحواسیب العمالقة لمعالجة 

من البنیة االتصالیة التحتیة للمختبرات بالتجھیزات و من ثمة تعامل على أنھا جزء

و ذلك من خالل عملیة تخزین حزم المعلومات في قواعد المعلومات .التعاونیة

بعدھا تأتي مرحلة التنقیة الستخراج المعلومات المطلوبة و معالجتھا و الضخمة

تحلیلھا بواسطة برمجیات مطورة في أجھزة الحاسوب العمالقة أو من خالل شبكات 

و تجدر اإلشارة إلى أن ھذا النوع من المختبرات ال .  لمعالجة المرتبطة بالمختبرا

-البرمجیات-یشترط ضرورة وجود حواسیب عمالقة و إنما یمكن تولیف المعلومات

ما یالحظ .التجھیزات و تنسیقھا للعمل معا من خالل الشبكة المطورة لھذا الغرض

ھو ندرة استخدام ھذا النوع من المختبرات ولعل ذلك راجع إلى التعقید الذي ما زال 

یكتنفھ و ھو ما یشجع على إجراء المزید من األبحاث و الدراسات لتبسیط تقنیات 

. استخدام ھذا النوع من المختبرات

:األدوات المستخدمة في المختبرات العلمیة التعاونیة2-3- 4
ي الذي یكون فیھ أر أنواع المختبرات شیوعا و استعماال ھو النوع األول إن أكث

حیث یعتمد ھذا النوع على التقنیات التشاركیة أي االتصال من شخص إلى شخص

التواجد االفتراضي مع مجموعات العمل لالتصال التي تساعد الباحثین على

العنصر األدوات المستخدمة لذا سنتناول في ھذا . التفاعل من أجل إنجاز البحوثو

و لعل أبرزھا .2في ھذا النوع من المختبرات

1 Ibid. p.20
2. Vary. James P. Op.cit. p27
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البرید االلكتروني:

في شكل متعددة الوسائطعلى عملیات تبادل وثائق نصیة أو البرید اإللكترونيیعتمد 

أو إرسال الرسائل /حیث یتم حفظ و؛ عبر حواسیب متباعدة جغرافیاإلكتروني  

یة و تبادلھا بین مختلف الباحثین، لكن ما یعاب على ھذه الوسیلة أن الوثائق اإللكترون

وھو  ما یطرح المتبادلة عبر الرسائل عادة تكون مدمجة في ملف مرفق مع الرسالة 

لكن و بالرغم من ھذا تبقى أحد . مشكل التوافقیة بالنسبة لبرمجیات التحریر و القراءة

.من طرف الباحثینأھم الوسائل و أكثرھا استخداما 

 بروتوكول نقل الملفاتFTP :

بھدف نقل الملفات ھي عملیة تحویل لكل أشكال الملفات الموجودة في الحواسیب 

حیث .]الزبون/الخادم[من خالل نظام المعلومات بین المستخدمین تبادل البیانات و

؛ أما عن الخصائص یتم إنتاج البیانات  ثم تعرض من خالل تطبیقات محددة

لنقل الملفات فھي تتحدد تبعا )serveur(المطلوبة للحواسیب المستخدمة كخادم 

مستخدمي ھذه الخدمات، و بالنسبة للحواسیب ق المخزنة ولعدد و حجم الوثائ

.فیتم تحدید االحتیاجات من خالل التطبیقات التي تعمل مع الملفات) client(الزبون

نطاق ترددي ھو وجودمن أجل تحقیق ھذه الخدمة بشكل جیدما تتطلبھ ھذه الوسیلة

ھذا البروتوكول یستخدم نوعین من االتصال ھما تراسل البیانات و التحكم .مناسب

.بالبیانات

الشبكة العنكبوتیةWWW:

حیث أن الحواسیب الخادمة تخزن .تتمیز الشبكة العنكبوتیة بنظام تشعبي واسع 

أو ما بعرف بـالمرتبطة فیما بینھا بروابط تشعبیةالوثائق مختلف أشكال 

hypertexte links و . ھا بسھولةللمستخدم بتصفحتسمحWWWتضم

تداولھا نقلھا والتي یمكن البیاناتات ضخمة و متنوعة من المعلومات ومجموع

.تفاعلیةبصفة 
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 تبادل الملفات عن طریقCSCW
CSCW ھي اختصار للعبارةComputer Supported Cooperative

Workمفھوم العمل التعاوني عن طریق الحاسوب ظھر في بدایة التسعینات و أو

السماح لمجموعة من العمل بناء و استخدام األنظمة التعاونیة بھدف یعرف على أنھ 

قول أنھا تكییف تكنولوجیا المعلومات مع الكما یمكنمعا من خالل بنیة معلوماتیة 

تنسیق العمل الجماعي ھيأو. المستخدمین المدمجة في نشاطات المجموعةحاجات 

التحریر المشترك شكل من حث معین؛ یمكن اعتبار التألیف أوفي مشروع أو  ب

الغیر تزامني حیث ینتج CSCWالعمل التعاوني عن طریق الحاسوبأشكال 

أیضا إدارة المشاریع  عنھا وثائق أو تقاریر لمؤلفین متعددین ؛ كما یمكن اعتبار 

.المشتركة شكل آخر  لتبادل الملفات من خالل حواسیب  العمل التعاوني

تطبیقات المشاركة:

اتسع مفھوم استخدام الحواسیب عن بعد، و المقصود بھذا أن تطبیقات المشاركة 

تحصر نتائج البرامج الظاھرة على الشاشة ثم بواسطة ھذه التطبیقات یتم إرسالھا إلى 

و . مواقع  بعیدة ھذه األخیرة التي تقوم بإعادة إرسال التغذیة الراجعة لھذا البرنامج

تطبیقات المشاركة تكون فعالة أكثر إذا استخدمت مع وسیلة أخرى كربطھا مثال مع 

.المحاضرات المرئیة أو استخدامھا في عملیة التحكم في تجھیزات المخبر

 الدردشةChat:

؛ الحوارات اإللكترونیة وسیلة جیدة للتعامل المتزامن بین الباحثینتعتبر الدردشة أو 

وھي تعادل نص مكالمة ھاتفیة  و یمكن إعتبارھا من أنجع و أسھل الوسائل بعد 

البرید االلكتروني بالنسبة للمختبرات التعاونیة كونھا ال تتطلب تقنیات عالیة و تحقق 

قنیة تساعد على ربط جمیع أعضاء فریق فھذه الت.التفاعلیة المطلوبة بین الباحثین

.البحث مھما كان مكان تواجدھم
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ءاأللواح البیضا

تسمح ھذه الوسیلة بتبادل المعلومات البصریة مثل كتابة النص و تصمیم الرسوم 

في جداول إذ تشبھ ھذه العملیة عملیة تبادل المعلومات بین المدرس و الطلبة البیانیة

رغم أن ھذه الوسیلة تبدو سھلة البرمجة إال السبورة؛من خالل الرسوم البیانیة على 

ھذا النوع من األدوات یلعب بالنسبة للمختبرات العلمیة التعاونیة . أن إنجازھا أصعب

و معادالت و الصیغ و الرموز الكیمیائیة و ما إلى ذلكدورا مھما إذ یسمح بتقاسم ال

إال 1؛ رغم أن ھذه األلواح صممت أصال الستخدامھا في التعلیمتشاركھا مع الزمالء

أنھا أثبتت فاعلیتھا في المختبرات العلمیة التعاونیة كونھا تعتمد على المشاركة و 

.تدعمھا

المكالمات الھاتفیة من خالل اإلنترنت:

.ى تضمن خدمة نوعیة جیدةجدا حت

2المحاضرات المرئیة:

المحاضرات المرئیة عبر اإلنترنیت من الوسائل المستخدمة لدعم المختبرات العلمیة 

انطالقا من كون المحاضرات عموما تعد من وسائل االتصال غیر وإذ أنھالتعاونیة،

الرسمیة لذا فاستخدامھا بشكل غیر تزامني یساعد في عملیة تبادل المعلومات بین 

. الباحثین

1 Le tableau blanc et la collaboration. Vue le 25/09/2011. Disponible sur :
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossier-tic/tableau-blanc/collaboration.html.
2 KOUZES, Richard T.; MYERS,James D., WULF, William A. Collaboratories: Doing Science On
The Internet. 1996. Consulté le 14/04/2010 .sur le site
http://webpages.charter.net/rkouzes/IEEEcollaboratory.html

http://www.recitus.qc.ca/tic/dossier-tic/tableau-blanc/collaboration.html
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 أداوتMBone1:

MBbone أوMulticast Backbone ھي شبكة افتراضیة تعتمد على

لشبكات اإلرسال ، إذ یعتبر العمود الفقري اإلنترنیت لتسییر عملیات اإلرسال المتعدد

خاصة فرعیة لإلنترنیت  تتكون من أجھزة توجیھ بشبكة و یتعلق ھنا المتعدد

تسمح ھذه الشبكة .مجمعة في مسارات لتوجیھ تدفق الحزم البیانیةالمتعددرسال إلل

لمجموعة من األشخاص أو الھیئات المرتبطة بشبكة االنترنیت بتشارك وتقاسم 

مع MBboneیعمل.2لبیانات والمعلومات أو المشاركة في محاضرات عن بعدا

.اج إلى عملیات صیانة كبیرةتیحدوات التي توفر البنیة التحتیة واأل

مجموعات األخبار :

لتجمع االفتراضي الباحثین من اھي أماكن افتراضیة على شبكة االنترنیت تمكن 

وشبكة االنترنیت عموما غنیة .األفكار تقاسم مراحل و أدوار البحثلتبادل اآلراء و

بآالف من مجموعات األخبار سواء كانت ھذه المجموعات تعالج مواضیع عامة أو 

حیث ترسل المواضیع إلى المكان المخصص للمجموعة على مواضیع متخصصة

. 3الشبكة یسمى بخدمة األخبار

:المختبرات العلمیة التعاونیةدور أخصائي المعلومات في 2-4- 4

لقد كان دور اختصاصي المعلومات سابقا كوسیط ینظم عملیات الوصول و إتاحة 

المعلومات المخزنة في المكتبات أو في قواعد المعلومات للمستفیدین، لكن و مع 

ات االتصال على مھنة اختصاصي المعلومالمتزاید لتكنولوجیات اإلعالم والتأثیر

اإلنتاجوھي مشاركتھ في تنظیم دورة ة بمھمة جدیدالیوم اإلضطالع أصبح بإمكانھ

، حیث یؤدي دور الوساطة بین المنتجین و المؤلفین و الباحثین الذین یطلبون العلمي

1. Vary. James P. Op cit. p. P30.

2 MBONE. le 13/09/2010. Disponible sur :
http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/MultiMediaTpsReel/Mbone/introdaction.html.

لي،عامر3 ري؛: عمان.  . قند ازو 366. ص.2008دارالي

http://webpages.charter.net/rkouzes/IEEEcollaboratory.html
http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/MultiMediaTpsReel/Mbone/introdaction.html
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المعلومات العلمیة و التقنیة الدقیقة و الحدیثة ، ذلك أن اإلنتاج العلمي و المتزاید 

بشكل كبیر خاصة مع ظھور عملیات النشر االلكتروني صعب كثیرا من مھمة 

حلقة وسط تقوم مما أدى إلى ضرورة وجود . الوصول إلى المعارف العلمیة وتقییمھا

ھا لتسھیل وصولھا إلى المختبرات التعاونیة بعملیة تقییم المعارف الناتجة و تنظیم

وبالتالي نالحظ . لیقوم الباحثون باستخدامھا وتشاركھا من أجل إنتاج معارف جدیدة 

جلیا أن اختصاصي المعلومات وجد مكانھ الطبیعي في بیئة المختبرات العلمیة 

.التعاونیة

:ناجحةنماذج لمختبرات علمیة تعاونیة3- 4

Whole Earth Telescope (WET): العالميالتلسكوب3-1- 4

10

1ی.

1998.WET
60إلى 40

.الصعوبات وتحدید األھداف الجدیدة للبحث

بیعمل على تنسیق المالحظات عن النجوم المتغیرة ثم 

WET.األخیر
اإلشعاع

. للنجم

للنجوم لعدة أیام لتأتي مرحلالمتغیرة 

أما .  مراقبة الشركاء 

:) 25/09/2011(تمطالعيوم. 1

http://wet.physics.iastate:edu/ about/ history.html

http://wet.physics.iastate:edu/
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CSCWالحاسوب

.شبكة التلیسكوبات

األقالیم المناخیةة الظواھر مقارنمختبر 3-2- 4
Project to Intercompare Regional Climate Simulation (PIRCS):

أنشىء ھذا المختبر أیضا من طرف المعھد الدولي للفیزیاء النظریة 

و یمول من طرف معھد البحث في الطاقة الكھربائیة  ) IITAP(والتطبیقیة

Electric Power Research Institute (EPRI) إضافة إلى منظمة

یجمع ھذا المختبر بین فرق بحث من مناطق مختلفة من العالم  من أجل .1الیونسكو

حیث یھدف ھذا المختبر . 2بین الظواھر المناخیة اإلقلیمیةالمتقاطعةالمقارنة

من خالل معالجة واسعة إلكتشاف مواطن القوة و الضعف لكل األقالیم المناخیة 

لسلسلة معلومات  خاصة بكل إقلیم ثم التحول إلى مرحلة تحسین  نماذج األقالیم 

یقیم المختبر ورشات كل ستة أشھر . المناخیة من خالل نتائج المقارنة  المتقاطعة 

یجتمع من خاللھا األعضاء لتحدید القواعد المعتمدة في المقارنة المتقاطعة التي 

لحد اآلن .حدید النماذج و كذا الفرق التي ستشارك في المشروعتمكنھم من ت

مشاركة، مع االنطالق تعتمد بقوة على فرق بحث غالبا ما تكون من دول صناعیة

بعض المخابر من الدول النامیة تبدي رغبتھا في المشاركة في ذلك ھناك

حیث Iowa/ IITAPیتم تنسیق الجھود مركزیا على مستوى جامعة .المشاریع

.تسیر نشاطات المشاریع من طرف ثالثة باحثین 

1 Vary. James P. Op cit. p. P37.
2:

http://www.pircs.iastate.edu

http://www.pircs.iastate.edu
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:خالصة الـــفصل

لقد حاولنا في ھذا الفصل التعرف على المختبرات العلمیة و كیفیة تبادل 

و خالصة القول أن استخدام ھذه التقنیات مھم جدا في بناء . المعلومات من خاللھا

عالمیة یحقق فیھا أھداف األلفیة اإلنمائیة و یسھل مجتمع علمي عالمي یطمح لتنمیة 

تواصل الباحثین فیما بینھم من خالل تعزیز  تبادل لیس فقط نتائج  األبحاث النھائیة 

و إنما أیضا تبادل األفكار و المراحل المختلفة و تقاسم األعباء للوصول إلى حلول 

.علمیة لمشاكل عالمیة
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:دـــــــــــــتمھیــ

خاصة في مجال العلوم اإلنسانیة المیدانیة بالنسبة لألعمال األكادیمیة و الدراسات 

أكثر من ضروریة إذ أنھا ال تعد مجرد تكملة لدراسة نظریة بل ھي إسقاطات اإلجتماعیةو

ا تعطي البحث ككل مصداقیة إضافیة؛ حیث یتم نعیشھ إضافة إلى أنھعلمیة على واقع 

و بالتالي ،نظرة حقیقیة و واقعیة لمشكلة الدراسة تمكن الباحث من أخذاللجوء إلیھا كونھا 

، خاصة إذا تم انتھاج لتغییر الواقع لألفضلعلمیة إمكانیة وضع حلول جذریة أو مقترحات 

آلیات مناسبة لجمع المعلومات عن المجتمع و منھج علمي صحیح و إعتماد وسائل و

و المنھج الوصفي الذي یمكننا تتوافق دراستنا ھذه أن حیث و .الظاھرة موضوع الدراسة

من تحلیلھا و تفسیرھا ثم استنباط النتائج والمعلوماتھ في جمع البیاناتباستخدام أدوات

.و سنتطرق في ھذا الفصل إلى إجراءات الدراسة المیدانیة بتفصیل أكثر. منھا

:إجراءات الدراسة المیدانیة1- 5

المتبعة في ھذا العمل و ذلك في ھذا الفصل نتطرق إلى إجراءات الدراسة المیدانیة 

قسنطینة لنظام –بجامعة منتوري ألجل التعرف على مدى استخدام األساتذة الباحثین 

كأداة لترقیة باألخص SISTعموما و نظام المختبرات العلمیة التعاونیة اإلفتراضیة 

ومات و ذلك انطالقا من المعل. البحث العلمي و تشارك المعلومات و المعارف باستخدامھا

المستقاة من عینة الدراسة بعد استرجاع استمارات االستبیان التي اٌعتمدت كوسیلة لجمع 

.البیانات

:حدود الدراسة المیدانیة1-1- 5

التي تسعى إلى تحقیقھا، و حیث أن التحكم على ضوء طبیعة الدراسة و األھداف

من خالل بوضع إطار عام للدراسةستوجب من الباحث القیام یالجید في أي دراسة میدانیة 

و في دراستنا ھذه تبرز ھذه . اإلطار البشريالزمان والتحدید الدقیق لعنصر المكان و 

:المحددات كما یلي

:مكانیــــــةالحدود ال-أ
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بعدیندراستناأخذتي تنتشر بھ عینة الدراسة، و قد ذو المقصود بھا اإلطار المكاني ال

قسنطینة  بكل كلیاتھا و أقسامھا سواء –األول جغرافي حقیقي وكان جامعة منتوري 

الموجودة على مستوى الجامعة المركزیة بعین الباي و كذا األقسام على مستوى شعبة 

INATAAعلوم التغذیة و التغذي معھدزواغي و كلیة العلوم الطبیة و الرصاص و 

ا الموجودة على مستوى المدینة الجامعیة بعلي منجلي بالكیلومتر السابع بعین اسمارة وكذ

موقع وھو اكان افتراضیالذي البعد الثاني أماباإلضافة إلى معھد علوم البیطرة بالخروب

: /و الذي یوجد من خالل العنوان اإللكتروني SISTنظام المعلومة العلمیة و التقنیة 

http://www.sist-sciencesdev.net بتفصیل أكثر لھذا الموقع فیما یليو سنتطرق

.

نظام المعلومة العلمیة و التقنیةSIST :
:SISTتعریف النظام 

SIST ھي اختصارSystème d'Information Scientifique et Technique

صندوق التضامن الرقمي ، مقترح من وزارة الخارجیة مشروع منبثق عن "عبارة عن 

الفرنسیة بھدف الرفع من مستوى االندماج العلمي للباحثین في الدول النامیة مع نظرائھم في 

دولة 12حیث تقوم فكرة ھذا المشروع على وضع نظام معلومات یشمل .الدول المتقدمة 

ضرورة مع ) نظام معلومات12(ة ام لكل دولأي بمعدل نظفي مدة ثالث سنوات إفریقیة 

نظم جھویة و قد تم تنصیب سبعة منصات أو1."وضع نظام جھوي یربط بین ھذه األنظمة

:وھي كالتاليعلى مستوى سبعة دول 

Algérie : http://sist-algerie.arn.dz

Bénin : www.infosciencesbenin.org

1 HELMER, Thierry. Cahier des charges simplifié pour la réalisation d’une charte graphique
« SIST ».CIRAD : (S.L.) ; 2004. Consulté  le 12/07/2009. Disponible sur le site :
http://sist.cirad.fr/IMG/biblio_projet/002000/002400_Charte_graphique_pour_SIST.doc

http://www.sist-sciencesdev.net
http://sist-algerie.arn.dz
www.infosciencesbenin.org
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Burkina Faso : http://sist-atelier.cirad.fr/

Madagascar : http://sist.education.gov.mg/

Nigéria : http://196.45.48.18/sist-unilag/agora

Sénégal : http://www.sist.sn

tunisie.rnu.tn-Tunisie : http://www.sist

كینافاسو، رالجزائر، تونس، مالي، نیجیریا، بو: الدول المشتركة في ھذا النظام ھيأما

.، البنین ،كوت دیفوار، غانا،  الكامرون، بورندي ، مدغشقرالسینیغال

یعمل ھذا النظام كجھاز جمع و تقییم و نشر المعلومة العلمیة و التقنیة المنتجة في الدول 

إتاحة مصادر (و ھو أیضا عبارة عن مجموع األدوات المساعدة على البحث .المنخرطة فیھ

...)للمعومات، التكوین عن بعد،ي المعلومات االلكترونیة، البث االنتقائ

:رات العلمیة یمكن تصنیفھ كالتاليیعتبر ھذا النظام نموذجا من نماذج المختب

SISTنظام المعلومة العلمیة و التقنیةالتعریف

Open Communityنظام المساھمة المشتركة المفتوحةالنوع

Contribution System

تقنیات نقل و تبادل 
البیانات

Person to Personشخص إلى شخصمن 

الشبكة /FTPبروتوكول نقل الملفات / البرید االلكترونياألدوات المستخدمة
مجموعات األخبار/WWWالعنكبوتیة

www.sist-sciencesdev.netالعنوان على الشبكة

http://sist.cirad.fr/IMG/biblio_projet/002000/002400_Charte_graphique_pour_SIST.doc
http://sist-atelier.cirad.fr/
http://sist.education.gov.mg/
http://196.45.48.18/sist-unilag/agora
http://www.sist.sn
http://www.sist
www.sist-sciencesdev.net
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SISTخصائص نظام 1جدول رقم 
:الخدمات المتاحة من خالل ھذا النظام

واجھة للنشاط العلمي الوطني و اإلقلیمي على شبكة االنترنیت إذ یعتبر یعد ھذا النظام 

حافزا لإلنتاج العلمي و أداة اتصال لفضاء تبادلي جماعي یضم الباحثین و األساتذة في 

میادین علمیة محددة و بالتالي فھو مبادرة جیدة للتعاون العلمي المشترك؛ و من بین 

: 1الخدمات المتاحة ما یلي

لوصول إلى المعلومات العلمیة من جمیع المواقع على الشبكة العنكبوتیة كونھ یسھل ا-

یعتبر أداة بحث قادرة على مساءلة معظم أشكال المعلومات العلمیة و التقنیة على 

.االنترنت

منصة للعمل التعاوني توفر مجموعة من األدوات إلنتاج و تقاسم و تبادل و نشر -

المعلومات

حیث : ة اإلنترنت وتصمیم و تسییر مبسط للمواقع على الشبكةیتیح النشر على شبك-

یعتبر نظاما إلدارة المحتوى یسمح بتصمیم المواقع على الشبكة حتى للذین ال 

.یجیدون تقنیات اإلعالم اآللي

یساعد على إنشاء نظم معلومات و وضعھا على الخط حتى من طرف غیر -

. في اإلعالم اآلليالمتخصصین 

:ھداف نظـام المعلومــة العلمیــة و التقنیــةأ

جاء نظام المعلومة العلمیة و التقنیة من أجل تحقیق عدة أھداف إنمائیة علمیة خاصة و أنھ 
جاء في إطار صندوق التضامن الرقمي الذي انبثق عن القمة العالمیة لمجتمع المعلومات 

:و یعمل على تحقیق األھداف التالیة2003المنعقدة في جنیف 

1 HELMER, Thierry. L’outil SIST et l’accès à l’information pour les journalistes  du secteur
agricole et rural. Séminaire CTA : Rôle des média dans le développement agricole des pays
ACP. Bruxelles ; Octobre 2009. Consulté le 23.04.2010. Disponible sur le site :
http:// annualseminar2009.cta.int/pdf /Mercre—1-helmer---role-des-media---sist-(2009).ppt.
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تسھیل و تشجیع و إتاحة مصادر المعلومات اإللكترونیة لدول الجنوب

جة من طرف باحثین من دول تسھیل استخدام و إتاحة المصادر اإللكترونیة المنت

-الدول المتقدمة-الشمال      

بعملیات مساءلة للمصادر اإللكترونیة مھما كان شكلھا أو طبیعتھایسمح

یسمح بالبث االنتقائي للمعلومة العلمیة و التقنیة

 یسھل التعاون، التبادل و تقاسم المعارف بین الباحثین و المجتمع العلمي باإلعتماد

).NTIC(تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت على 

المساعدة على تصمیم مواقع واب تفاعلیة بسھولة و بسرعة .

SISTالموضوعیـة  لنظـــامات ـالشبك

فضاء .

و قد.

و SISTالعلمیة التي سیغطیھا ھذا النظام من طرف المجلس العلمي لـ 

24-26

20061.2

SIST

ت تكون تسھیل التواصل فیما بینھا إعتمادا على منصة عمل على االنترنیعلمیة إفتراضیة  و

SISTحیث یغطي نظام   . المشترك للمعلومات 

: و بحثیة لدول الجنوب وھي

1 HELMER, Thierry.Op.cit
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 Réseau  Biotechnologies végétales et biosécurité

:http://plateforme.sist-bvb.net

 Réseau Epizooties et maladies émergentes et

réémergentes : http://plateforme.sist-emer.net/

 Réseau Gestion intégrée des ressources en eau :

http://plateforme.sist-gire.net/

 Réseau Technologies de l’information et de la

communication dans l’enseignement et la recherche :

http://plateforme.sist-ticer.net/

 Réseau Digitafrica, valorisation des patrimoines

numériques : http://sist-digitafrica.net/

و كذا الشبكات 1مأخوذة من أھداف األلفیة اإلنمائیةو نالحظ أن ھذه القطاعات العلمیة 

: و تتمثل مھمة ھذه الشبكات القطاعیة في AUF2العلمیة للوكالة الجامعیة الفرنكفونیة

 ذلك بتنظیم عدة نشاطات علمیة كتنظیم ورشات تحفیز و تشجیع التعاون بین الباحثین و

.عمل مثال، أو المشاركة في أیام دراسیة علمیة، إقامة مؤتمرات

 تشجیع البحث و الحصول على المعلومات العلمیة و توفیرھا من خالل القطاع

.SISTالموضوعي لمنصة العمل 

تسھیل إنتاج المعلومة العلمیة و التقنیة على الخط.

1.2008 .12/03/2010:

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/mdg2008 pdf./
2:http://www.auf.org/l-auf/auf-bref/accueil.html

http://plateforme.sist-bvb.net
http://plateforme.sist-emer.net/
http://plateforme.sist-gire.net/
http://plateforme.sist-ticer.net/
http://sist-digitafrica.net/
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/mdg2008
http://www.auf.org/l-auf/auf-bref/accueil.html
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صفحة الواجھة لموقع نظام المعلومة العلمیة و التقنیة8صورة توضیحیة رقم 

SIST.

:الحدود الزمنیــــــــــة-ب

في نھایة السنة و ھي تشمل المساحة الزمنیة التي أخذتھا الدراسة منذ اختیار الموضوع

أدوات البحث ثم تجمیع و تحدید مجالھ ثم اختیار العینة و تصمیم 2009/2010الجامعیة 

.المعلومات فتحلیل النتائجالبیانات و

باختیار أداة جمع أشھر بدءا یقارب األربعةاستغرقت ما قد فأما الدراسة المیدانیة

البیانات حیث اعتمدنا استمارة االستبیان كأداة ثم عملیة وضع المحاور األساسیة و األسئلة 

توزیع ھذه االستمارات على عینة الدراسة ثم استعادتھا مرحلة أھم وھي عملیة ثم جاءت

.من أجل تحلیل بیاناتھا واستنباط النتائج 

:الحدود البشریــــة-ت
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المنطوین داخل المجال الجغرافي األساتذة الباحثین جموعستنا المیدانیة محدود دراتضمنت

قسنطینة بجمیع كلیاتھا و تخصصاتھا ؛و التي تم توزیع -المحدد آنفا و ھو جامعة منتوري

.استمارات االستبیان علیھا

:عینتھامجتمع الدراسة و 1-2- 5

تقوم الدراسات المیدانیة في معظمھا على مجتمع الدراسة و عینتھا إذ تعتبر من الركائز 

األساسیة والعناصر المھمة لما لھما من تأثیر واضح على السیر الجید لباقي مراحل الدراسة 

.  المیدانیة ككل وھو ما یعطي البحث بالضرورة مصداقیة و موثوقیة أكثر

: مجتمع الدراسة-أ

یعتبر مجتمع الدراسة األساس البشري الذي تقوم علیھ الدراسات المیدانیة، لذا فتحدیده بدقة 

ع الدراسة ھو ووضوح یعین الباحث على التحكم في موضوعھ بشكل جید؛ و مجتم

المجموعة الكاملة من الناس أو األشیاء و حجم ھذا المجتمع یحدد لنا المجموعة الكلیة أو

.كیفیات دراستھ

عین على الباحث منذ البدایة و وفقا لألھداف المسطرة للبحث أن یقوم بتحدید مجتمع إذ یت

و مجتمع دراستنا ھذه ھو مجموع األساتذة الباحثون . الدراسة بغیة الوصول إلى نتائج دقیقة

ھذا األخیر عرف نموا متزایدا من سنة إلى أخرى حیث و خالل عشریة بجامعة منتوري

وصل عدد إذ%10ارتفع عدد األساتذة الباحثین بنسبة تقارب )2010- 2000(من الزمن 

ذلك راجع إلى سیاسة الجامعة المتوجھة نحو و20101سنة أستاذ باحث 1280أفراده 

ي تعمل على إعداد و تكوین باحثین في شتى المجاالت العلمیة من ھاالستثمار في اإلنسان ف

.أجل تحقیق تنمیة شاملة 

ملرجعالسابق.  . شكرود1 ا



قسنطینة-من طرف األساتذة الباحثین بجامعة منتوري SIST استخدام نظام: نتائج الدراسة المیدانیة 

111

عینة الدراسة-ب

العام و الشامل لمجتمع یصعب كثیرا في الدراسات المیدانیة االعتماد على طریقة المسح 

إذ عادة ما یتمیز ھذا المجتمع بالحجم الكبیر و إضافة إلى عامل محدودیة الوقت و .  البحث

كذا ارتفاع التكالیف مع ھذه الصعوبات نرى أنھ من األنسب اختیار عینة فقط من ھذا 

.لى شرط التمثیل من أجل إتمام إجراءات الدراسة المیدانیةالمجتمع تتوفر ع

من%17من ھذا المنطلق تم اختیار عینة من المجتمع األصلي تقدر نسبتھا بــــــــــ 

أستاذ باحث فإن عینة 1280فإذا كان عدد أفراد مجتمع الدراسة ھو . الباحثیناألساتذة 

و ھذا ما یوضحھ الجدول .الجامعةمستوىعلى أستاذ باحث 217تقدر بـــــــــــ17%

. أدناه

%17العینة عدد األساتذة الباحثینالكلیـــــــــــة

15025كلیة العلوم الدقیقة
33056كلیة علوم الھندسة

16227كلیة علوم الطبیعة و الحیاة
183معھد التغذیة و التغذي

203كلیة الطب
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على مستوى كل استمارة استبیان على جمیع أفراد عینة الدراسة217تم توزیع 

208، فیما تم استرجاع التي تضمھا جامعة منتوريو المعاھدالتخصصات للكلیات 

. %4.14نسبة االستمارات الضائعة قدرت بــــــ فیما قدرت %95.85بنسبة استمارة أي 

استمارات أخرى نظرا لعدم صالحیتھا كونھا لم 08و  في أثناء جدولة البیانات تم استبعاد 

200و بالتالي أصبح مجموع االستمارات المحللة . بة فیھا عن كل األسئلة الواردةیتم اإلجا

من %92.16من المجتمع الكلي للدراسة و نسبة %15.62استمارة و ھو ما یشكل نسبة

.مجموع االستمارت الموزعة

یوضح توزیع العینة بالنسبة لمجتمع الدراسة2جدول رقم 

:أسالیب تجمیع البیانات1-3- 5

بیانات المطلوبة تعتمد كل البحوث العلمیة على أدوات و وسائل من أجل تحصیل و جمع ال

من عینة الدراسة،إذ توجد عدة أنواع من وسائل تجمیع البیانات وأھمھا االستبیان، المقابلة 

الكتفاء بوسیلة واحدة والمالحظة فھذه األسالیب العلمیة یمكن استخدامھا مجتمعة كما یمكن ا

لقد تم اختیار االستبیان كأداة .وذلك بحسب أھداف البحث و طبیعة مجتمع الدراسةن  أو اثنی

.لجمع البیانات في دراستنا ھذه و ذلك بما یتوافق مع مجتمع البحث و منھجھ

:االستبیانإعداد -أ

علوم األرض و الجغرافیا و التھیئة كلیة
العمرانیة

14024

34559كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة
5710كلیة اآلداب و اللغات األجنبیة

285كلیة العلوم اإلقتصادیة
305كلیة الحقوق

1280217المجموع
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یتمثل في مجموعة من األسئلة االستبیان ھو أداة لجمع البیانات من أفراد عینة الدراسة 

و تحدید ع الدراسة، إذ یتم وضعھ بعد تحدید ھدف الدراسة وتتعلق بالظاھرة موضالمكتوبة 

یبنى االستبیان على محاور أساسیة على . ذلك كلھ بعد تحدید عینة الدراسةلة البحث ومشك

.المغلقالتي تمزج بین النوع المفتوح و أن یضم كل محور مجموعة من األسئلة 

حیث تم إعداده في أربعة محاور إضافة في الدراسة التي بین أیدینا أداة االستبیان أٌستخدمت

في الغالب لكن ذلك لم غلقةكما تم اعتماد األسئلة الم. إلى المعلومات الشخصیة للمبحوث

فكما أن النوع األول یساعد . یمنع استخدامنا لألسئلة المفتوحة كلما دعت الحاجة لذلك

رصة للمبحوث من م في الموضوع كذلك النوع الثاني یمكنھ من إعطاء فالباحث على التحك

سؤاال 29لذلك فقد كانت استمارة االستبیان تضم في مجملھا .مقترحأجل إبداء رأي أو

:مقسمة على أربعة محاور كالتالي

نوالمختبرات العلمیة التعاونیة و الباحث:المحور األول

ن ععبارة الخمسة األولىأین كانت األسئلة 6إلى 1ھذا المحور في ستة أسئلة من جاء

.مغلقفي شكل سؤال نصف الشطر الثاني من السؤال األولفیما كان تماما،أسئلة مغلقة 

ھذه األسئلة في ھذا المحور و إجابات.فكان عبارة عن سؤال مفتوح6أما السؤال رقم 

.للدراسةتمكننا من تأكید أو نفي الفرضیة األولى 

:المختبرات التعاونیة و التواصل العلمي بین الباحثین: المحور الثاني

أما المحور الثاني في استمارة االستبیان و الذي أردنا بھ قیاس تأكید أو نفي الفرضیة الثانیة 

ر في األس ِ انقسمت ھي األخرى بین المغلقة والنصف 12إلى 7لة من ئللدراسة فقد بٌلو

.و األسئلة المفتوحةمغلقة 

المختبرات العلمیة التعاونیة من خالل قوانین الشراكة العلمیة: المحور الثالث

15/18حیث كانت األسئلة20إلى 13تشكل ھذا المحور من مجوعة من األسئلة من 

انت مغلقة تماما لیكون في نھایة المحور سؤال كالمتبقیة نصف مغلقة بینما األسئلة 
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حیث أردنا من خالل ھذا المحور رؤیة للمختبرات العلمیة التعاونیة من خالل 20مفتوح

.نصوص قانونیة، وبالتالي إمكانیة تأكید أو نفي الفرضیة الثالثة من ھذه الدراسة

كونھ من أشكال المختبرات العلمیة التعاونیة من SISTاستخدام نظام :  المحور الرابع
:طرف الباحثین بجامعة منتوري

أردنا من خالل ھذا المحور معرفة مدى استخدام األساتذة الباحثین بجامعة منتوري  لنظام 

SISTو قد تبلور ھذا المحور في األسئلة من . بالتالي قیاس الفرضیة الرابعة في الدراسةو

.كیفیات استخدام ھذا النظامنب و خصت جوا29إلى 21

:ب توزیع اإلستبیان

االستبیان في شكل نسختین بلغتین  العربیة و الفرنسیة و ذلك لوجود عدد ال وضع تم 

، مع مراعاة استخدام یستھان بھ من األساتذة ال یجیدون العربیة و ذلك باعترافھم الشخصي

. عبارات بسیطة في طرح  األسئلة 

أما عن عملیة توزیعھ فقد تم اعتماد العینة العرضیة أو المعتمدة على الصدفة ، و تم ذلك 

بطریقة یدویة مباشرة مع أغلب أفراد العینة سواء أثناء تواجدھم بمخابر البحث المنتمین 

إلیھا أو أثناء تواجدھم بالجامعة؛ باإلضافة للطریقة الیدویة في التوزیع استخدمنا أیضا البرید 

إللكتروني حیث قمنا بإرسال االستمارات  لألساتذة الذین استطعنا الحصول على عناوینھم ا

و لإلشارة فإن ھذه العملیة اعتبرت من أصعب مراحل الدراسة و ذلك لصعوبة . اإللكترونیة

.مع المبحوثینبعد تكرار المحاولةیكونعلى إجابةأن الحصول تجاوب أفراد العینة حیث 

:العامة و اإلقتراحاتالنتائج 2- 5
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نقدم في ھذا العنصر جدولة للبیانات المجمعة من خالل استرجاعنا الستمارات االستبیان 

–حیث سیتم تحلیلھا من أجل معرفة مدى استخدام األساتذة الباحثین بجامعة منتوري 

لتقنیة للمختبرات العلمیة التعاونیة االفتراضیة و باألخص نظام المعلومة العلمیة اقسنطینة 

SIST.

:و تحلیلھاالبیاناتجدولـــــــــــة2-1- 5

ى تأكید أو نفي فرضیات ضم االستبیان كما سلف ذكرا أربعة محاور نحاول فیھا قیاس مد

سنحاول من خالل ھذا العنصر تقدیم تحلیل لھذه البیانات من أجل التوصل إلى الدراسة و

ھنا إلى أن النسب الواردة في جداول التحلیل ھي نشیرو .نتائج عامة للموضوع المدروس

.نسب مقربة بالزیادة

:البیانات الشخصیة

:عرض أوال البیانات الشخصیة للباحثیننسقبل البدء في تحلیل المحاور 

بالنسبة للدرجة العلمیة لألساتذة الباحثین عینة الدراسة فقد كانت النتائج كما توضحھ 

:الجدول التالي معطیات 

العلمیةالشھادة :3جدول رقم 

أین نرى تفاوتا بین عدد األساتذة الحاصلین على الماجستیر و أولئك الحاصلون على 

و نعزو ھذا التفاوت في %40و%60الدكتوراه حیــث قدرت نسبتھــم علــى التوالي 

العدد إلى الجھود التي تبذلھا الجامعة من أجل تكوین إطارات علمیة و بحثیة على مستوى 

النسبة المئویةالتكرارالشھادة العلمیة
8040دكتوراه 

12060ماجستیر

200100المجموع
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لسنة طالبا 3947كل التخصصات؛ إذ وصل عدد المسجلین في الدراسات ما بعد التدرج 

اإلستثمار ھذا یؤكد أن ووما یقابلھ من توظیف لألساتذة في مختلف التخصصات .20101

إنما ھو استثمار حقیقي و ذو عائد مضمون الفائدة حیث و تأھیلھافي الطاقات البشریة 

و ال یحقق التمیز النوعي و یزید من جودة التعلیم و البحث العلمیین على مستوى الجامعة

أدل على ذلك من أن كل المقاییس المدرسة في الجامعة مؤطرة من طرف أساتذة جزائریین 

.فقط 

:التاليلتمثیل البیانيیمكن ترجمة ھذه المعطیات باو

العلمیةشھادةلجدول ال09التمثیل البیاني رقم 

:ھل أنت عضو في مخبر بحث؟

:وفقا للجدول التاليجاءت النتائج الخاصة بھذا السؤال موضحة

1 .

النسبة المئویةالتكرار الخیارات 

200100نعم

--ال
200100المجموع
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:وفقا للجدول التاليجاءت النتائج الخاصة بھذا السؤال موضحة

1 .

النسبة المئویةالتكرار الخیارات 

200100نعم

--ال
200100المجموع
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العضویة في مخابر البحث: 4جدول رقم

من خالل ھذه المعطیات نرى أن كل أفراد العینة تنشط في مخابر بحث على مستوى 

20الجامعـة أین یمكنھا القیام بأعمال علمیة؛ حیث أن كل مخبر بحث یضـم على األقل 

باحثا و ذلك راجع إلى اإلمكانیات التي یقدمھا مخبر البحث للباحث خصوصا والجامعة ككل 

و ھي تعطي ثمارھا من 2000لى مستوى الجامعة في سنةومنذ اعتماد ھذه األجھزة ع

خالل النتائج اإلیجابیة التي تحققھا أغلب المخابر سنویا و ھو ما یعكس العدد الھائل للباحثین 

.المنخرطین بھا

و العمل في مخبر البحث یتم من خالل تقسیم أعضائھ إلى فرق بحث أین تتشكل فرقة 

ثالثة باحثین على األقل یقومون بمشاریع بحث متكاملة البحث التي یدیرھا باحث مؤھل من

أو مختلفة تدخل في إطار برنامج المخبر؛ و یشرف على كل مشروع بحث مسؤول 

.المشروع و الذي یمكن أن یكون ھو نفسھ رئیس فرقة البحث

:و الذي یمكن ترجمتھ بیانیا وفقا للمخطط التالي

لجدول العضویة في مخبر البحث10التمثیل البیاني رقم 

ƟƳƽỷ ңƳƧƣỷ:ǘỸǎƣỷ Ƴ ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷƳƩ:

ھذا المحور معلومات حول ما إذا كان األساتذة الباحثون یستخدمون مصادر یتضمن

علمیةالمعلومات اإللكترونیة و شبكة االنترنیت و مدى تأثیر ھذه األخیرة علیھم في حیاتھم ال
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العضویة في مخابر البحث: 4جدول رقم
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لجدول العضویة في مخبر البحث10التمثیل البیاني رقم 
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العضویة في مخابر البحث: 4جدول رقم
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خالل النتائج اإلیجابیة التي تحققھا أغلب المخابر سنویا و ھو ما یعكس العدد الھائل للباحثین 

.المنخرطین بھا

و العمل في مخبر البحث یتم من خالل تقسیم أعضائھ إلى فرق بحث أین تتشكل فرقة 
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و قد كانت نتائج ھذا .أین سنحاول معرفة كیف ینظرون إلى المختبرات العلمیة التعاونیة

:ما یليالمحور وفقا لألسئلة ك

 Ɵỷửҳƣỷ01 : ỸƲƧқҗǔҳǔ Ƹǔƣỷ ǑƹƫƳңǔƝƣƿỷ ǒỸƧƳƤƌƧƣỷ ңқỸө Ƨ ƸƱ ỸƧ:

مصادر المعلومات اإللكترونیة المستخدمة:5جدول رقم 

إن النشاط العلمي الدائم لألستاذ الباحث من خالل دوره كأستاذ و كذا كباحث یحتم علیھ 

استخدام مصادر معلومات مختلفة و متنوعة، و نظرا لالنتشار الواسع ألوعیة المعلومات 

معرفة أنواع األوعیة المستخدمة من طرف األساتذة الباحثین بجامعة اإللكترونیة أردنا

.منتوري 

نالحظ أن نسبة استخدام قواعد المعلومات سواء كانت على الخط أو كانت على األقراص 
وذلك یعود لإلشتراكات السنویة للجامعة في مختلف قواعد %28المضغوطة وصلت إلى 

حثین من استغاللھا ؛ ثم تال ذلك توجھ أفراد العینة المعلومات و تمكین األساتذة و البا
حیث تعتبر الدوریات %27الستخدام  المنشورات العلمیة المحكمة على االنترنیت بنسبة 

النسبة المئویةالتكرارمصادر المعلومات االلكترونیة
CD-ROM20028قواعد المعلومات على 

20028قواعد معلومات على الخط المباشر

19727منشورات علمیة محكمة على الخط

12217مواقع متخصصة

719100المجموع
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اإللكترونیة أھم ھذه المنشورات لما توفره من معلومات حدیثة أو حتى في زمنھا الحقیقي 
على االنترنیت كمصدر معلوماتي أحیانا؛ وتزاید نسبة استخدام  المنشورات المحكمة

فیما . موثوق راجع للمصداقیة العلمیة التي تتمیز بھا و التي أضفاھا علیھا التحكیم العلمي
جاء استخدام المواقع المتخصصة آخرا حیث بلغت نسبة استخدامھا كمصدر معلوماتي 

من أجل و تعتبر المواقع المتخصصة أیضا من المصادر العلمیة الموثوقة %17حوالي 
الحصول على المعلومات كون ھذه األخیرة تصمم من طرف أساتذة و متخصصین وبالتالي 

البیانيو نقرأ نتائجھ بیانیا من خالل المخطط.   یمكن استخدام المعلومات الواردة بھا
:التالي

مصادر المعلومات اإللكترونیة المستخدمة11التمثیل البیاني رقم 

Ɵỷửҳƣỷ02 : ǒƹƫңǔƫǁỷ ǑƝǎһ ңǎƋ ƛǘỸǎừ ңһƫ ǎ ƥƳƚ ǔ ƟƱ  :

یعتبر االستخدام المستمر لمصادر المعلومات اإللكترونیة و خاصة المتاحة من خالل شبكة 

االنترنیت مؤشرا على إمكانیة النشر أیضا على الشبكة ألن ذلك من مقتضیات دورة اإلنتاج 

ج معلومات ومعارف تنشر ھي معلومات ونتائج أعمال منشورة تستخدم إلنتا(العلمي 

و ھو ما جعلنا نتساءل عما إذا كان الباحثون یقومون بنشر .) األخرى الستخدامھا و ھكذا

نتائج أبحاثھم على شبكة االنترنیت أین كانت نتائج ھذا السؤال حسب الجدول الموضح 

:أدناه

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
094دائما
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اإللكترونیة أھم ھذه المنشورات لما توفره من معلومات حدیثة أو حتى في زمنھا الحقیقي 
على االنترنیت كمصدر معلوماتي أحیانا؛ وتزاید نسبة استخدام  المنشورات المحكمة

فیما . موثوق راجع للمصداقیة العلمیة التي تتمیز بھا و التي أضفاھا علیھا التحكیم العلمي
جاء استخدام المواقع المتخصصة آخرا حیث بلغت نسبة استخدامھا كمصدر معلوماتي 

من أجل و تعتبر المواقع المتخصصة أیضا من المصادر العلمیة الموثوقة %17حوالي 
الحصول على المعلومات كون ھذه األخیرة تصمم من طرف أساتذة و متخصصین وبالتالي 

البیانيو نقرأ نتائجھ بیانیا من خالل المخطط.   یمكن استخدام المعلومات الواردة بھا
:التالي

مصادر المعلومات اإللكترونیة المستخدمة11التمثیل البیاني رقم 

Ɵỷửҳƣỷ02 : ǒƹƫңǔƫǁỷ ǑƝǎһ ңǎƋ ƛǘỸǎừ ңһƫ ǎ ƥƳƚ ǔ ƟƱ  :

یعتبر االستخدام المستمر لمصادر المعلومات اإللكترونیة و خاصة المتاحة من خالل شبكة 

االنترنیت مؤشرا على إمكانیة النشر أیضا على الشبكة ألن ذلك من مقتضیات دورة اإلنتاج 

ج معلومات ومعارف تنشر ھي معلومات ونتائج أعمال منشورة تستخدم إلنتا(العلمي 

و ھو ما جعلنا نتساءل عما إذا كان الباحثون یقومون بنشر .) األخرى الستخدامھا و ھكذا

نتائج أبحاثھم على شبكة االنترنیت أین كانت نتائج ھذا السؤال حسب الجدول الموضح 

:أدناه
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مصادر المعلومات اإللكترونیة المستخدمة11التمثیل البیاني رقم 
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نشر األبحاث على شبكة االنترنیت:6جدول رقم 

من أفراد العینة یقومون بنشر أبحاثھم على االنترنیت %53ھذه النتائج توضح أن ما نسبتھ 

و لكن أحیانا فقط ، في المقابل تنخفض النسبة لدى من یداومون على نشر  أبحاثھم على 

یعود إلى عدة عوامل أھمھا التقنیة و الفنیة إضافة إلى بعض قیود ھذاو%04الشبكة إلى 

النشر التي تفرضھا بعض الدوریات اإللكترونیة العالمیة؛ و كذلك عامل التخوف من 

ھو الشيء الذي أدى بارتفاع نسبة الذین ال لعلمیة ومشاكل الملكیة الفكریة والسرقات ا

و المالحظ أنھا %43نسبتھم إلى نسبتھم إلى ینشرون أبدا أعمالھم على الشبكة إذ وصلت 

نسبة مرتفعة بالمقارنة مع اإلمكانیات التي تتیحھا االنترنیت؛ و ھو ما یستدعي إجراء 

المزید من الدراسات و البحوث بغیة تخطي ھذه الظاھرة و تشجیع الباحثین على النشر من 

.خالل الشبكة

:التاليھذه النسب یمكن التعبیر عنھا بیانیا بالشكل 
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نشر األبحاث على شبكة االنترنیت12التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ02-1 қңƣỷ ƩỸƝ ỷҝữ،إیجابیا ƛƣỸƧƋừ ǒңһƫ Ʃƹừ:

إتماما للسؤال السابق  أردنا معرفة أین تم نشر ھذه األبحاث  على شبكة االنترنیت أین 

:كانت النتائج التالیة

مكان نشر البحث على االنترنیت: 7جدول رقم 

من خالل ھذه المعطیات نرى أن أغلب أفراد العینة یتجھون للنشر في دوریات إلكترونیة 

بما تتیحھ من سرعة في تداول ألھمیة الدوریات في مجال النشر العلمي%44بنسبة 

من أفراد العینة أنھا تقوم بالنشر عبر مواقع %32بعدھا قالت ما نسبتھ .المعلومة العلمیة

كان بنسب منخفضة مقارنة مع كمصدر معلوماتي لھاو ھذا رغم أن استخدامھم متخصصة

و ،أعاله5قواعد المعلومات المختلفة حسب الجدول رقماستخدام الدوریات اإللكترونیة و 

نرجع سبب ذلك إلى سھولة التعامل و النشر التي تتیحھا المواقع مقارنة بمواقع الدوریات 

في حین نرى عددا قلیال من األساتذة الباحثون ینشرون أبحاثھم في .اإللكترونیة أو الناشرین

النسبة المئویةالتكرارمكان نشر البحث
3632مواقع متخصصة

5044دوریات إلكترونیة

43مختبرات افتراضیة
2421أخرى

114100المجموع
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. %3بلغت نسبتھم –وسنتطرق ألسباب ذلك الحقا -إطار تعاوني مع مختبرات افتراضیة 

إلى أن عددا من األساتذة الباحثین ال یقومون بالنشر في إحدى %21بینما أشارت النسبة 

المنتدیات و المدونات و المواقع : ھذه الخیارات، بل یتجھون إلى جھات أخرى ذكروا منھا

رغم أن بعض التخصصم أو الخاصة بشخصیات أخرى معروفة فيالشخصیة الخاصة بھ

ھذه المنتدیات و المدونات ال تعتمد التحكیم العلمي لما ینشر فیھا وھو ما یخفض نسبة 

تكون على معلومات في بعض األحیان التي قد تحتوياإلستشھاد العلمي بھذه المنشورات 

:و التعبیر البیاني لھذه النتائج یكون كما یلى.جیدة و محینة

مكان نشر البحث على االنترنیت:13التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ03 : ǛỵỸǔƫ ƶƤƋ ƟƳө ƣỷ Ƴ ңһƫ Ƥƣ  ỸַײƖ Ɲ ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ ƥƹƚǔ Ɠƹ Ɲ
ǑƹƧƤƌƣỷ ǖỸǎƽỷ

إن نسبة ضعیفة من أفراد العینة من تتجھ لنشر أبحاثھا في مختبرات افتراضیة تعاونیة و 

في السؤال السابق لذا كان من الضروري التعرف على أسباب %3ھذا ما وضحتھ نسبة 

لنشر و الحصول ذلك ، من ھنا جاء سؤالنا عن تقییمھم للمختبرات العلمیة التعاونیة كفضاء ل

:النتائج التالیةعطیناالجدول أدناه یو. على نتائج األبحاث
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تقییم المختبرات العلمیة التعاونیة كفضاء للنشر و االطالع على نتائج :8جدول رقم 

األبحاث

%12من أفراد العینة ھذه الطریقة حسنة من أجل نشر األعمال العلمیة إال أن %50یعتبر 

ألھداف العامة التي اونعلل ذلك بأن، فقط من یرون أن ھذه الطریقة جیدة للنشر العلمي

و تشاطر ھتسعى المختبرات العلمیة التعاونیة إلى تحقیقھا في مجال البحث العلمي عموما 

خاصة وأنھا اعتمدت أصال من أجل تسھیل الوصول لنتائج األبحاث وخلق شبكات المعارف 

العكس تماما و تؤكد أن ھذه الطریقة %37فیما ترى نسبة . ین الباحثینتفاعلیة انسانیة ب

وعموما فإن التقییم ال بد و أن .من العینة عن اإلجابة %01سیئة  في حین امتنعت نسبة 

موضوعیة، تقنیة و شكلیة  وبالتالي فإن الحكم على مدى یكون باإلعتماد على معاییر 

فاعلیة ھذه المختبرات في النشر العلمي و اإلطالع على نتائج األبحاث یكون نسبیا یختلف 

ھو أنھ لكل تقنیة نشر إیجابیات و سلبیات، و قولھما یمكن من مختبر إلى آخر  و

خانة التقنیات الحدیثة للنشر عبر المختبرات العلمیـة التعاونیـة كذلك و وجودھا في 

االنترنیت یعزز مخاوف استعمالھا لدى الكثیرین و التخلص من ھذه المخاوف یستلزم 

أداة فعالة للتبادل العلمي الشبكي االفتراضي بین على العمومألنھاالممارسة المستمرة للنشر 

:و نترجم ھذه النتائج بیانیا كما یليأفراد المجتمع العلمي
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تقییم المختبرات العلمیة التعاونیة كفضاء للنشر و االطالع على نتائج :8جدول رقم 

األبحاث

%12من أفراد العینة ھذه الطریقة حسنة من أجل نشر األعمال العلمیة إال أن %50یعتبر 

ألھداف العامة التي اونعلل ذلك بأن، فقط من یرون أن ھذه الطریقة جیدة للنشر العلمي

و تشاطر ھتسعى المختبرات العلمیة التعاونیة إلى تحقیقھا في مجال البحث العلمي عموما 

خاصة وأنھا اعتمدت أصال من أجل تسھیل الوصول لنتائج األبحاث وخلق شبكات المعارف 

العكس تماما و تؤكد أن ھذه الطریقة %37فیما ترى نسبة . ین الباحثینتفاعلیة انسانیة ب

وعموما فإن التقییم ال بد و أن .من العینة عن اإلجابة %01سیئة  في حین امتنعت نسبة 

موضوعیة، تقنیة و شكلیة  وبالتالي فإن الحكم على مدى یكون باإلعتماد على معاییر 

فاعلیة ھذه المختبرات في النشر العلمي و اإلطالع على نتائج األبحاث یكون نسبیا یختلف 

ھو أنھ لكل تقنیة نشر إیجابیات و سلبیات، و قولھما یمكن من مختبر إلى آخر  و

خانة التقنیات الحدیثة للنشر عبر المختبرات العلمیـة التعاونیـة كذلك و وجودھا في 

االنترنیت یعزز مخاوف استعمالھا لدى الكثیرین و التخلص من ھذه المخاوف یستلزم 

أداة فعالة للتبادل العلمي الشبكي االفتراضي بین على العمومألنھاالممارسة المستمرة للنشر 

:و نترجم ھذه النتائج بیانیا كما یليأفراد المجتمع العلمي
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تقییم المختبرات العلمیة التعاونیة كفضاء للنشر و االطالع على :14التمثیل البیاني رقم 

نتائج األبحاث

 Ɵỷửҳƣỷ04 : ǖỸǎƽỷ ǛỵỸǔƫ ңƹƳƁǔƣ қƋỸҳƧ ƟƧỸƋ ƸƝǎһƣỷ ƸƧƤƌƣỷ ƩƳỸƌǔƣỷ Ʃừ қƚǔƌǔ ƟƱ
 ǑƹƧƤƌƣỷ

تقوم المختبرات العلمیة التعاونیة االفتراضیة على مبدأ التعاون العلمي في مختلف 

التخصصات لذا طرحنا االستفسار التالي عن مدى أھمیة التعاون العلمي الشبكي في ترقیة 

:البحث العلمي بصفة عامة؛ حیث كانت النتائج التالیة

التعاون العلمي  :9جدول رقم
تطویر البحثوالشبكي 

إن التطورات الحالیة تقودنا إلى ما یعرف بالعمل التشاركي أو التعاوني في مختلف 

المجاالت و البحث العلمي لیس بمنأى عن ھذه المجاالت ، فقد جاءت فكرة التعاون العلمي 

العشوائي للجھود ، الشبكي محلیا من أجل تقلیص األعباء  و عدم الوقوع في مغبة التكرار 

أما التعاون العلمي الشبكي على . وكذا من أجل تحقیق استفادة حقیقیة من التجھیزات المتاحة

مغزاه من الفكرة التي اقترحھا الرئیس السینیغالي و ستوى العالمي فقد استمد مفھومھ والم

رقیة بالنسبة ألھمیتھ كعامل مساعد في تو. سدت في صندوق التضامن الرقمي التي تج

النسبة المئویةالتكرار الخیارات 

13065أكید

7035ممكن جدا

--أبدا
200100المجموع
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فوجود مواقع %65البحث العلمي فقد أكدت أغلبیة أفراد العینة أھمیتھ بنسبة وصلت لـ 

على الشبكة مصممة أصال للتفاعل و التعاون العلمي من خالل تبادل المعلومات و تشاطر 

المعارف إضافة إلى اإلفادة التقنیة كل ذلك من شأنھ مساعدة الباحثین في جامعة منتوري أو 

.على إتمام أبحاثھم العلمیة-وطنیة أو دولیة–حتى في مستویات أعلى 

من العینة أنھ ممكن جدا أن یكون عامل ترقیة للبحث العلمي و %35ھ فیما ترى ما نسبت

سیكون أقل فعالیة یعود التردد من تأكید ذلك إلى كون ھذا التعاون یكون عن بعد و بالتالي 

وأكثر صعوبة من العمل وجھا لوجھ حسبھا، أو أن العمل عن بعد سیكون لھ تأثیر سلبي 

حلول لصنع أو تغییر واقع مشترك، ھذا یجعلنا على تصورات المشاركین حول اعتماد 

نستنتج أن ھناك إمكانیة لتطویر واعتماد نظام المختبرات العلمیة التعاونیة من أجل تمكین  

الباحثین المشاركین من إكمال العمل العلمي بشكل جید من خالل التعاون عن بعد، أو 

.على ذلكالتعاون الشبكي لكن مازالت أمامنا بعض الخطوات المشجعة

:و نترجم ھذه النتائج بیانیا بالشكل التالي

تطویر البحثوالتعاون العلمي الشبكي : 15التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ05 : ƊƧ ƟƧỸƌǔƤƣ ǐқƋỸҳƧ ǑƹƤƧƋ ǑƹƫƹƳƝǔ ǒỷңƳқ Ƹƕ ƟƳҗқƣỷ Ʃừ Ƶңǔ ƟƱ
 ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ

التكوین و التكوین المستمر دعامة أساسیة تساعدنا على تخطي مختلف العراقیل التقنیة التي 

تعترض طریقنا لتحقیق أھداف نصبو إلیھا؛ لذا أردنا معرفة مدى ضرورة الدخول في 
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 ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ

التكوین و التكوین المستمر دعامة أساسیة تساعدنا على تخطي مختلف العراقیل التقنیة التي 

تعترض طریقنا لتحقیق أھداف نصبو إلیھا؛ لذا أردنا معرفة مدى ضرورة الدخول في 

أكید ممكن جدا أبدا

و تطویر البحثالتعاون العلمي الشبكي
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 ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ

التكوین و التكوین المستمر دعامة أساسیة تساعدنا على تخطي مختلف العراقیل التقنیة التي 

تعترض طریقنا لتحقیق أھداف نصبو إلیھا؛ لذا أردنا معرفة مدى ضرورة الدخول في 
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دورات تكوینیة مساعدة للتعامل مع المختبرات العلمیة التعاونیة كونھا تقنیة تشاركیة جدیدة 

والنتائج یوضحھا الجدول و المخطط البیاني . من التأھیل للتحكم الجید بھاتستلزم قدرا 

:التالیین

المختبرات العلمیة التعاونیةوالتكوین : 10جدول رقم

من العینة ترى أن المختبرات العلمیة التعاونیة ھي %37سبق و أن ظھرت نسبة لقد

عن اإلجابة؛ و نرى سبب %1طریقة سیئة لنشر األبحاث من خاللھا فیما امتنعت نسبة 

و ھذا . ذلك في أنھا أي ھذه النسبة ال تعرف التعامل مع المختبرات العلمیة التعاونیة كتقنیة

من أفراد العینة ترى أن الدورات التكوینیة ضروریة و %91و%06ما یفسر أن النسبتین 

على رغبة ضروریة جدا للتعرف الجید على المختبرات العلمیة التعاونیة حیث یدل ذلك

األستاذ الباحث في التعامل مع المختبرات العلمیة التعاونیة إلیمانھ بالمزایا العلمیة التي 

من العینة ترى ال ضرورة للدخول في دورات %03في حین نجد أن نسبة . تتحھا لھ

تكوینیة و تقول أن مجرد التعامل المستمر مع ھذا النوع من المختبرات مع وجود استشارت 

یسھل التعامل معھا،بالرغم من أنھم یدركون أن التكوین یقلل من احتماالت الخطر و بسیطة 

.بالتالي یفعل النشاط العلمي للباحث

:و المخطط البیاني یعطي القراءة التالیة للبیانات أعاله

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
18291ضروریة جدا

136.5ضروریة

052.5غیر ضروریة

200100المجموع
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المختبرات العلمیة التعاونيوالتكوین : 16التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửɟɟɟɟҳƣỷ06: ƓƹƣỸɟɟɟɟƝǔƣỷ Ƴ ƩƹǘỸɟɟɟɟǎƣỷ ƶɟ ɟɟɟƤƋ  ỸɟɟɟɟǎƋƽỷ ƟɟɟɟɟƤƚǔ ǑɟɟɟɟƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑɟɟɟɟƹƧƤƌƣỷ ǒỷңɟɟɟɟǎǔҗƧƣỷ

 ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ

أردنا معرفة األسباب التي تشجع الباحثین على العمل في إطار المختبرات العلمیة التعاونیة 

تساؤال عن أھم تقلیل األعباء والتكالیف بالنسبة للمشاریع العلمیة حیث طرحنا إلى إضافة

:نورد أھمھاالعوامل المشجعة و

مع إمكانیة . وجود اإلطار التعاوني األنسب للقیام بالعمل البحثي على أكمل وجھ

.اإلحتكاك مع الخبرات الوطنیة واألجنبیة بغض النظر عن حاجز الزمان و المكان

تبادل الخبرات ، تشاطر المعلومات.

توسع دائرة البحث العلمي مما یؤدي إلى خلق تخصصات دقیقة جدا.

 تقلیص تكالیف النشر التي تفرضھا بعض الدوریات اإللكترونیة مما یزید من سرعة

.تبادل النتائج العلمیة

تساعد في اكتساب دعم معرفي وتقني.

رافي إقلیمي أو عالميإیجاد حلول لمشكالت علمیة ذات بعد جغ.
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المختبرات العلمیة التعاونيوالتكوین : 16التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửɟɟɟɟҳƣỷ06: ƓƹƣỸɟɟɟɟƝǔƣỷ Ƴ ƩƹǘỸɟɟɟɟǎƣỷ ƶɟ ɟɟɟƤƋ  ỸɟɟɟɟǎƋƽỷ ƟɟɟɟɟƤƚǔ ǑɟɟɟɟƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑɟɟɟɟƹƧƤƌƣỷ ǒỷңɟɟɟɟǎǔҗƧƣỷ

 ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ

أردنا معرفة األسباب التي تشجع الباحثین على العمل في إطار المختبرات العلمیة التعاونیة 

تساؤال عن أھم تقلیل األعباء والتكالیف بالنسبة للمشاریع العلمیة حیث طرحنا إلى إضافة

:نورد أھمھاالعوامل المشجعة و

مع إمكانیة . وجود اإلطار التعاوني األنسب للقیام بالعمل البحثي على أكمل وجھ

.اإلحتكاك مع الخبرات الوطنیة واألجنبیة بغض النظر عن حاجز الزمان و المكان

تبادل الخبرات ، تشاطر المعلومات.

توسع دائرة البحث العلمي مما یؤدي إلى خلق تخصصات دقیقة جدا.
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 تعتبر فرصة لإلحتكاك  بالخبرات الوطنیة المھاجرة وتوطید جسور التعاون

.المشترك

 حل تقني جید للوصول اآلني للمعلومات المنشورة عالمیا مما یسھم في تقلیص الھوة

.الزمنیة بین اإلنتاج العلمي و عملیة الحصول علیھ

الفردي و : تبرات العلمیة التعاونیة على كافة األصعدة و عموما اإلمكانیات التي تتیحھا المخ

نجدھا تشكل دافعا قویا الستخدامھا –العلمي و اإلقتصادي و اإلجتماعي / المھني -الجماعي

.

ƸƫỸǘƣỷ ңƳƧƣỷ :ƩƹǘỸǎƣỷ Ʃƹǎ ƸƧƤƌƣỷ Ɵөỷ Ƴǔƣỷ Ƴ ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ:

نھدف من خاللھا إلى التعرف على مدى قوة جاء ھذا المحور مترجما في ستة أسئلة رئیسیة 

االتصاالت العلمیة بین األساتذة الباحثین ناھیك عن استخدام المختبرات العلمیة التعاونیة 

.كتقنیة متوفرة من خالل الشبكة العنكبوتیة كآلیة لتعزیز ھذا التواصل العلمي بین الباحثین

 Ɵỷửҳƣỷ07:ƸƱỸƧ ƊƧ Ɵө ỷƳǔǔ Ʃừ ƟƳỸǔ ỸƧқƫƋ ỸƲƤַײƖ ǔ  Ƹǔƣỷ ƟỸөǔ ǁỷ ƟỵỸҳƳ
 ƛө ө җǔ ƟỸǜƧ ұ Ɩƫ Ƹƕ  ǖỸǎ Ƴừ ƟƹƧү:

في مستھل ھذا المحور جاء تساؤلنا عن الوسائل المفضلة لالتصال بزمیل أو باحث في نفس 

:مجال التخصص و قد كانت النتائج وفقا للجدول التالي

النسبة التكرارالوسیلة
المئویة

%20045الشخصياللقاء

%174النقال/الھاتف الثابت 

%19845البرید االلكتروني
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سائل المفضلة لالتصال بالزمالءالو:11جدول رقم 

النسب متعادلة ما بین اللقاء الشخصي و البرید نالحظ من خالل ھذه النتائج أن

إذ أنھ و رغم ما تتیحھ مختلف التكنولوجیات الحدیثة %45اإللكتروني أین بلغت 

لالتصال من تسھیالت التواصل بین األشخاص إال أننا نرى أن الباحثین على مستوى 

فیما بینھم و ھو جامعة قسنطینة ال زالوا  یعتمدون بدرجة كبیرة على اللقاءات الشخصیة

تشیر أیضا النتائج إلى أن البرید . ما یضفي نوعا من الحمیمیة و العمق لھذه العالقات 

اإللكتروني یأتي في درجة موازیة لھذه اللقاءات و ھذا إن دل على شيء إنما یدل على 

المزایا و الخصائص التي یقدمھا البرید اإللكتروني كخدمة أساسیة من خدمات االنترنیت 

و عموما فالبرید اإللكتروني أصبح ال یسھل فقط إرسال رسائل و تبادلھا إنما أیضا 

أضاف إلى خصائصھ مزایا تتعلق بحجم الرسائل و مدد حفظھا و حجم المعطیات التي 

( من جھة أخرى تعادل نسبة استخدام الھاتف . یمكن تخزینھا في العلبة اإللكترونیة 

و إنما یعود %4تماعیة و لكن بنسب ضعیفة لم تتعدى الشبكات االجو) ت و النقالالثاب

ذلك إلى كون ھذین الوسیلتین مساعدتین فقط حسب رأي اغلب األساتذة الباحثین إذ 

یمكن اعتمادھا من أجل تحدید موعد للقاء أو من أجل تبادل رسائل شخصیة أكثر منھا 

لكن الذي یمكن إستنتاجھ من ھذه النسب أن طبیعة العالقة بین .علمیة أو متخصصة 

%184الشبكات االجتماعیة

%102وسائل أخرى

%443100المجموع
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و  یمكننا .بجامعة منتوري ھي من یحدد وسیلة وطریقة االتصال األساتذة الباحثین 

:قراءة النتائج بیانیا كما یلي

الوسائل المفضلة لالتصال بالزمالء:17التمثیل البیاني

 Ɵỷửҳƣỷ08: ңқө ƧƝ ƩƹǘỸǎƣỷ Ƴ ǐҝǔỸҳƽỷ ƊƧ Ǒƹөҗһƣỷ ǒỸƙǂƌƣỷ ƶƤƋ қƧǔƌǔ ƟƱ
 ǒỸƧƳƤƌƧƤƣ

المعلومات المقصود الحصول علیھا من طرف األساتذة الزمالء ھي المعلومة العلمیة و 

ذ الباحث التقنیة التي تتمیز بالمصداقیة و العلمیة أي تلك التي یمكن اإلستشھاد بھا، فاألستا

إحتكاكھ بالمجتمع محلیا و إقلیمیا و عالمیا یمكنھ تحصیل معارف دوره العلمي وومن خالل 

و خبرات جدیدة على مستوى تخصصھ بحیث یمكنھ اإلستفادة و اإلفادة منھا لذا جاء سؤالنا 

كان األستاذة الباحثین على مستوى جامعة منتوري یعتمدون على زمالئھم كمصدر عما إذا

:ب بما یبینھ  الجدول التالي و یوضحھ الرسم البیاني الحقا للمعلومات حیث كانت النس
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وسائل االتصال بالزمالء

%النسبة المئویةالتكرار الخیارات 

%2311.5كثیرا

%2010في أغلب األوقات 

%15276قلیال
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وسائل االتصال بالزمالء
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العالقات الشخصیة كمصدر للمعلومات: 21جدول رقم 

؛ فیما %76العینة بأنھم قلیال ما یعتمدون على زمالئھم بنسبة أجابت أغلبیة أفراد 

،أما الذین قالوا أنھم %10أجاب باقي المبحوثین غالبا ما یعتمدون على زمیل بنسبة 

كثیرا ما یرجعون إلى معلومات تحصلوا علیھا من زمالئھم فقد وصلت نسبتھم إلى 

األساتذة الزمالء كمصدر عن عدم اعتمادھا على%03؛ فیما أعربت ما نسبتھ 11%

.للمعلومات

تشیر النسب إلى أن غالبیـة أفراد العینة لیست لدیھم روح التبادل العلمي البناء،كما یمكن 

أن یفسر عدم االعتماد الكلي أو االعتماد القلیل على الزمالء كمصدر معلوماتي بأن 

على أنھما من أھم اللقاءات الشخصیة و البرید اإللكتروني الذین سبق الحدیث عنھما

الوسائل إعتمادا في عملیات التواصل ال یستخدمان في عملیة التبادل العلمي و المعرفي، 

ھذه النسب . بل یقتصر استخدامھما من أجل بناء و توطید عالقات شخصیة و فردیة

ن ن یعملون بمبدأ تنافسي أكثر منھ تبادلي و رغم أیأیضا تؤكد أن األساتذة الباحث

إال أن اتخاذھا كمبدأ تعامل  یعطي تأثیرا سلبیا على العالقة، العلمیة لھا فوائدھا المنافسة 

:و نقرأ النتائج بیانیا كالتالي

%52.5أبدا

%200100المجموع
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العالقات الشخصیة كمصدر للمعلومات: 18التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ08-1إذا كان الرد إیجابیا؛ كیف یتم تبادل ھذه المعلومات؟:

تكملة للسؤال السابق جاء استفسارنا عن طرق و كیفیات تبادل المعلومات فیما بینھم؛ و 

:قد جاءت النتائج كاآلتي

طرق و كیفیات تبادل المعلومات: 31جدول رقم 
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معلوماتياالعتماد على الزمالء كمصدر

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
4730مباشرة وجھا لوجھ

5031على ھامش الملتقیات

6138البرید االلكتروني

11أخرى

155100المجموع
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العالقات الشخصیة كمصدر للمعلومات: 18التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ08-1إذا كان الرد إیجابیا؛ كیف یتم تبادل ھذه المعلومات؟:

تكملة للسؤال السابق جاء استفسارنا عن طرق و كیفیات تبادل المعلومات فیما بینھم؛ و 

:قد جاءت النتائج كاآلتي

طرق و كیفیات تبادل المعلومات: 31جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
4730مباشرة وجھا لوجھ

5031على ھامش الملتقیات
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11أخرى

155100المجموع
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في قراءة لھذه النسب نرى أنھا جاءت متقاربة فیما بینھا حیث احتل البرید اإللكتروني 

و ھذا راجع إلمكانیات ھذه التقنیة من جھة و للثقة الكبیرة التي %38الصدارة بنسبة 

ھامش المؤتمرات و الملتقیات بعدھا جاءت اللقاءات على . منحتھا ھذه الخدمة لمستخدمیھا

و ذلك %31في مرتبة ثانیة كطریقة أخرى مفضلة لتبادل المعلومات بنسبة وصلت إلى 

كونھا تتمیز بدوریة اإلنعقاد و بتركیز علمي واسع على آخر النتائج و التطورات العلمیة في 

وجھا تفضل الطریقة المباشرة %30ثم یلي ذلك مباشرة نسبة عینة وصلت إلى .التخصص

في ھذه النسبة مع النسبة الواردة قبال الوجھ؛ و المتتبع لھذه النسب یرى تناقضا نسبیا جلی

%45أین أجابت العینة المبحوثة بأنھا تفضل اللقاء الشخصي لالتصال بالزمالء بنسبة 

ج و ھذا یؤكد االستنتا%30حین نرى ھنا أنھا ال تعتمد على اللقاءات المباشرة إال بنسبة في

السابق بأن اللقاءات الشخصیة بین األساتذة الباحثین ال تدخل في إطار التبادل العلمي إال 

.بنسب قلیلة جدا 

:التمثیل البیاني لنتائج الجدول كاآلتي

طرق و كیفیات تبادل المعلومات: 19التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ08-2إذا كــــــــــان الـــرد سلبیا؛ ما ƸƱ ƛƣҝ ỹỸ           ǎҳừ:
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كما ترى فئة من العینة بأن سبب عدم اعتمادھا على الزمالء كمصدر معلوماتي یعود إلى 

تقارب المستوى العلمي و المعلومات المحصل علیھا الشيء الذي یجعلھم یفضلون مصادر 

وھذا التقارب یكون نتیجة إلعتمادھم على نفس المصادر المعلوماتیة . معلومات أخرى

.إضافة إلى عامل التنافسیة الذي سبق اإلشارة إلیھ.قریبات

Ɵỷửҳƣỷ09 : ǖǎ Ɨңƕ ƩƧַײ ǖǎ ƊƹңỸһƧ Ƹƕ ǒƝңỸһ Ʃừ Ƴ Ɨ ǎҳ ƟƱ:

المشاركة في : 41جدول رقم 

فرق بحثاألبحاث من خالل 

أجاب أفراد العینة عن السؤال عن ما إذا سبق لھم المشاركة في مشاریع بحث علمي ضمن 

وھذا راجع لكون أن كل األساتذة %100الكاملة رق بحث باإلیجاب حیث كانت النسبةف

بقطاع التعلیم العالي یقومون أیضا بنشاطات و التكوین سإضافة إلى أنھم یمارسون التدری

ورغم التناقض في النتائج التي . البحث في إطار المخابر التي ینتمون إلیھا و مشاریع 

أسفرت سابقا على أن األغلبیة تعتمد قلیال أو ال تعتمد أصال على الزمالء كمصدر 

بمشاریع مشتركة و إال أن ھذا حسب رأیھم ال یمنع من تكوین فرق بحث تقوم. معلوماتي

فرق أعضاءه إلىذلك حسب سیاسة مخبر البحث الذي ینتمون إلیھ إذ عادة ما یقسم المخبر 

.بحث

النسبة المئویةالتكرار الخیارات
200100نعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

200100المجموع
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المشاركة في األبحاث من خالل مختبرات علمیة تعاونیة:20التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ09-1 :إذا كان نعم، ھل ھذه المشاركة كانت؟:

محلیة اقتصرت على مخبر معرفة ما إذا كانت ھذه المشاركاتتتمة للسؤال السابق أردنا 

الجامعة؛ أم أنھا كانت عبارة عن مشاركات وطنیة و دولیة وقد كانت النتائج مبینة البحث أو

:وفقا للجدول التالي 

51رقم  جدول 

كیفیة المشاركة في مشاریع البحث

و في قراءة لھذه النسب نرى أن األساتذة الباحثین كانت لھم مشاركات محلیة سواء على 

على عكس %42ھ نسبة نمستوى المخبر أو على مستوى الجامعة و ذلك ما تعبر ع

و في الثانیة انخفضت إلى %9المشاركات الوطنیة و الدولیة حیث جاءت النسبة في األولى 
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و یعود ضعف المشاركة في المشاریع الوطنیة إلى أنھ في الغالب لیس ھنالك تعاون 7%

اتفاقیاتالنصوص القانونیة و حقیقي بین الجامعات الجزائریة و مراكز البحوث رغم 

إن تنمویة ذات الطابع الوطني وتي تنص على ذلك إضافة إلى نقص المشاریع الالالشراكة

وجدت فھي تتمیز بالعزلة إضافة إلى نقص التمویل الخاص بھذا النوع من المشاریع ما 

و أما عن المشاركات الدولیة فإن .یجعل الجامعات غائبة عن المحیط االقتصادي االجتماعي 

ى عدة اعتبارات أھمھا عدم اعتماد مشاریع إقلیمیة لحل یعود إل%7إنخفاض النسبة إلى 

مشاكل ذات طابع إقلیمي إضافة إلى عوائق خاصة بالباحثین أنفسھم ففي أحیان كثیرة نجد 

و مالیة تمنع المشاركات الدولیة فمثال یمكن للباحث الحصول على تذكرة عراقیل تقنیة

، أما بالنسبة لباقي المصاریف األخرى السفر من المخبر للمشاركة في تظاھرة علمیة دولیة

بالرغم من أنھ یمكنھ اإلستفادة من و التي تكون بالعملة الصعبة فعلیھ التكفل بھا كاملة

العطل العلمیة عن طریق الجامعة و ھذا یشجع بعض األساتذة الباحثین على المشاركة في 

:التاليویمكن ترجمة ھذه النتائج بالشكل البیاني .الملتقیات الدولیة

كیفیة المشاركة في مشاریع البحث:21التمثیل البیاني رقم
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كیفیة المشاركة في مشاریع البحث:21التمثیل البیاني رقم
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أما النسب الخاصة بسؤالنا عن الوسائل و التقنیات المستخدمة في المشاركات الدولیة و 

عینة الدراسة أجابت بأنھا تعتمد على التواجد الشخصي مع فریق البحث الوطنیة فإن معظم 

و ذلك لما یقدمھ من مزایا و تبادل األفكار و الخبرات في الوقت ذاتھ ذلك أن %44بنسبة 

تلیھا مباشرة نسبة استخدام البرید . اإلحتكاك بین ذوي اإلختصاص یخلق معارف جدیدة 

ظرا للمزایا التي یتیحھا؛ إلى جانب ذلك یستخدم األساتذة ھذا نو%43اإللكتروني المقدرة بـ 

الباحثون بنسب أقل االتصال الھاتفي والمالحظ أنھ في اآلونة األخیرة أصبحت جل 

الشركات و المتعاملین في االتصاالت تطرح خدمات ھامة في إطار التنافسیة الشدیدة بینھا 

مات االتصال و الشبكات و كذا حیث أصبحت كل شركة تسعى لتحقیق األفضل من حیث خد

أن استخدام الشبكات اإلجتماعیة فیما نرى . من خالل خدمات تحسین الصوت و غیرھا

ذلك یرجع إلى أن الشبكات اإلجتماعیةو%3وصلت إلىالمنتدیات جاءت بنسب منخفضةو

تتمیز بعموم موضوعاتھا و عدم دقة المعلومات الواردة فیھا كونھا ال تخضع ألي تحقیق 

علمي، كما یشكل عامل فقدان الثقة أھم العراقیل في استخدام المنتدیات إضافة إلى أن معظم  

و . الخدمات التي تتیحھا مع مختلف الشبكات واألساتذة  الباحثین یجیدون التعامل التقني

:ائج بیانیا كم یلينرى النت

الوسائل المعتمدة في المشاركات الوطنیة و الدولیة:22التمثیل البیاني رقم
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لمشاركة في األبحاث من خالل مختبرات علمیة تعاونیةا: 71جدول رقم 

فقط من األساتذة الباحثین من یستخدم ھذا النوع في قلیالانرى من خالل النتائج أن عدد

و ھذا رغم اإلمكانات %8إجراء أبحاثھ و تبادلھا مع أھل اإلختصاص إذ بلغت نسبتھم 

ال تستخدم %92الغالبیة بنسبة أما. المختبراتمھا ھذا النوع من الفرص التي یقدالھائلة و

االنترنیت حیثوھذا رغم بروز ھذا النوع كتقنیة بحث تشاركي من خالل شبكة ھذه التقنیة 

التفاعلیة إضافة إلى  دعمھا للبرمجیات 2.0ھذه المختبرات تدعم تطبیقات الواب أن 

را التعامل مع المحتوى الرقمي الحرة و المعروف أن ھذه التقنیات و البرمجیات تسھل كثی

عدم المشاركة بمشاریع بحث ضمن نظام المختبرات سنتطرق الحقا ألسباب وعلى الشبكة؛ 

:فیما نورد التمثیل البیاني للنتائج كما یلي.العلمیة التعاونیة

لمشاركة في األبحاث من خالل مختبرات علمیة تعاونیةا: 23التمثیل البیاني رقم 
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سباب عدم استخدام المختبرات العلمیة التعاونیةأ: 81جدول رقم

السبب إلى كونھا ال تعلم أصال %87استفسارنا عن سبب ذلك أرجعت ما نسبتھ و عند 

بھذا النوع من المخابر و ھذا یؤكد بوضوح أن أغلب األساتذة الباحثین في الجامعة لیس لھم 

أي إطالع على وسائل البحث الجدیدة و التي تظھر بین الحین واآلخر على الشبكة أي أنھم 

السبب %10في حین أرجعت ما نسبتھ . مقتصرون على تخصصاتھم الموضوعیة و فقط

إلى عوامل فنیة و تقنیة وھو برأیي أخطر األسباب إذ نرى أن أغلب األساتذة  ال یستخدمون 

من االنترنیت سوى البرید اإللكتروني و یكتفون فقط بالنتائج التي یتیحھا محرك البحث 

المستخدم أي أنھم ال یحاولون تعلم أو حتى اإلطالع على باقي التقنیات التي تطرحھا 

ألننا أصبحنا الیوم نرى جل األساتذة یعتمدون على الطلبة في المسائل المتعلقة . تالشبكا

م في تقنیات التراسل و التصمیم بالشبكة لذا فعملیة التكوین ضروریة جدا على األقل للتحك

من أفراد العینة السبب إلى عوامل و %2فیما أرجع ما نسبتھ .كذا بعض تقنیات التحریرو

المؤلفین العدید منھي قضیة أخرى یجب النظر فیھا حیث نرى أنعراقیل قانونیة و

عموما و لیس فقط الباحثین ال یعلمون بالقوانین التي تحدد مھامھم و صالحیات نشاطاتھم أو 

ال یعرفون حتى بوجود أطر قانونیة و ھذا یعود إلى ال مباالتھم بالقوانین أصال أو أنھم ال 

.شرعیتھایثقون في مدى قوة إلزامیتھا و

%15987عدم العلم بھذا النوع
%42عوامل قانونیة

%1910عوامل فنیة و تقنیة
%11أخرى

183100المجموع
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سباب عدم استخدام المختبرات العلمیة التعاونیةأ: 24التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ12 :في رأیك، ماذا تقدم المختبرات العلمیة التعاونیة للباحث العلمي؟

التي یمكن أن نجنیھا من المختبرات التعاونیة وذلك حسب رأي و یمكن حصر الفوائد التالیة 

:عینة الدراسة

:على الصعید المھني

التعلم من الزمالء و الحصول على خبرات جدیدة.

زیادة الكفاءة باستخدام الموارد المتاحة

 تحقیق استفادة علمیة من خالل الرفع من اإلنتاجیة العلمیة مع زیادة فرص

.االستشھادات العلمیة بالمنتج العلمي وبالتالي تحقیق مستوى أكادیمي و مھني جید

:الشخصيعلى الصعید

تسھیل اندماج الباحث في الوسط العلمي.

الحصول على فرص إضافیة للتعلم و التكوین.

 الحصول على المتعة كون أن أغلب االتصاالت بفرق البحث تكون عبر الشبكات

وھو نوع من كسر الروتین وااللتزام بعنصر المكان إذ أن الباحثین یرون أن 

.م نوعا من الحریة في القیام بالبحثالمختبرات العلمیة التعاونیة تمنحھ
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:على صعید التطویر العلمي

تحسین نوعیة البحوث حیث تصبح أكثر موثوقیة و مصداقیة.

تسریع نشر نتائج البحوث و بالتالي ربح المزید من الوقت في تحقیق تقدم علمي.

 خلق تخصصات علمیة جدیدة و دقیقة، تحقیق تطور مفاھیمي في  مختلف

.التخصصات

 تحقیق الجاھزیة في الھیاكل القاعدیة و التقنیة من أجل التعاون و بالتالي تحقیق

.درجة عالیة من التبادل العلمي

تحسین األداء العلمي لدى الطلبة و الباحثین المبتدئین.

:على الصعید اإلجتماعي

تحقیق تنمیة مستدامة

 اإلجتماعیة، وھذا التوفیر التوفیر في تكالیف تطویر و دعم القضایا اإلقتصادیة و

.مقارنة بالفوائد المرجوة من استخدام المختبرات العلمیة التعاونیة 

حل المشاكل اإلقتصادیة الوطنیة، اإلقلیمیة و الدولیة

 مساعدة األعضاء في تبادل و فھم و إتقان اللغة و الثقافة خاصة بالنسبة لألعضاء

.األجانب
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ǖƣỸǘƣỷ ңƳƧƣỷ :ǑƹƧƤƌƣỷ ǑƝỷңһƣỷ ƩƹƫỷƳƙ Ɵǂҗ ƩƧ ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ
یعتبر النص القانوني حصنا تستند إلیھ كل األطراف من أجل تبریر كل تعامل تقوم بھ، 

و مؤسسات البحث العلمي فاإلطار القانوني ھو المنطلق و كذلك الحال بالنسبة للباحثین 

لذا أردنا في ھذا المحور معرفة دور قوانین . معامالتھاالتشریعي الذي تستند إلیھ في 

الشراكة في تسھیل التعامل مع المختبرات العلمیة التعاونیة أین ترجمنا ذلك في األسئلة 

:الموالیة

Ɵỷửҳƣỷ13ھل التعاون في المجال العلمي یحتاج حقا إلى وضع إطار قانوني؟:

ون العلمي یحتاج فعال إلطار قانوني، و قد في مستھل ھذا المحور كان عن ما إذا كان التعا

:جاءت النتائج كما یلي

لتعاون العلميلاإلطار القانوني ضرورة: 91جدول رقم 

العینة بتأكید ضرورة وضع اإلطار القانوني الذي ینظم عملیة التعاون أجاب أكثر من نصف 

أنھ من الضروري و األكید وضع إطار قانوني للتعاون ، %54العلمي حیث ترى نسبة 

ترى إمكانیة وجود أطر قانونیة تنظم عملیة التعاون العلمي؛ أما %37في حین أن نسبة 

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
%10854بالتأكید

%7537ممكن جدا

%116ممكن

%063غیر ضروري

200100المجموع
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ریة و ذلك راجع حسب رأیھا إلى أن ترى أن وضع إطار قانوني غیر ضرو%3نسبة 

في حین نقول أن أحسن الحاالت ھو إیجاد . كاف جدا إلقامة ھذا التعاونتفاھم معنويوجود 

الصالحیات و الشروط و لعلمي و یحدد بدقة المھام وقانون خاص ینظم التعاون في المجال ا

حقا تحدید المسؤولیات و الكیفیات و ذلك منعا للتصادم في أداء األعمال كما أن ذلك یسھل ال

حقوق الملكیة ة فیما یتعلق ببراءات اإلختراع ویساعد على فھم النشاطات و النتائج و خاص

:حیث یمكن تفسیر ھذه النتائج بیانیا كما یلي.األدبیة و الصناعیة

ضرورة اإلطار القانوني للتعاون العلمي:25التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ14: ƟƱ ƸƧƤƌƣỷ ƩƳỸƌǔƣỷ ƟỸǜƧ Ƹƕ ƸƫƳƫỸƚƣỷ ңỸƁƿỷ:
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عرفنا من خالل أجوبة أفراد العینة أنھم یفضلون وجود إطار قانوني منظم آللیات التعاون 

العلمي لكن كیف سیكون ھذا القانون؛ تجیب العینة عن ما إذا كان ھذا القانون یجب أن 

:تاليیكون في صالح جھة معینة أم كیف یكون من خالل الجدول ال

النسبة التكرارالخیارات
المئویة

%8643في صالح البحث العلمي

%8140في صالح الباحث

%2814مؤسسة البحث

%053بدون فائدة

200100المجموع
التعاون العلمي و اإلطار القانوني:20جدول رقم

من أفراد العینة بأنھا ترى أن على ھذا اإلطار القانوني البد أن یكون في %43أجاب 

صالح البحث العلمي أوال و أخیرا وذلك لتھیئة الجو المناسب لترقیة و تطویر البحث العلمي 

فھي تقول أنھ على اإلطار القانوني أن یكون %40أما نسبة . دون النظر إلى أي اعتبار آخر

لتمكینھ من العطاء العلمي و اإلبداع ، إذ تعتبر التسھیالت القانونیة في صالح الباحث و ھذا

. محفزا حقیقیا للباحثین لخوض غمار التعاون العلمي بأمان و حریة

من العینة ترى أنھ من األحسن لو كان ھذا اإلطار في صالح %14في حین أن ما نسبتھ 

ع قانون یخدم مؤسسات و مؤسسة البحث  العلمي و أصحاب ھذا اإلتجاه یرون أن وض

مراكز البحث بالضرورة سیكون أیضا في خدمة الباحث و البحث العلمي على السواء ألن 

أھداف مؤسسات البحث العلمي ھو الدفع بعجلة التنمیة العلمیة و الرفع من مستوى المشاریع 

. البحثیة و توفیر أحسن الظروف للباحثین 

ن اإلطار القانوني لیس لھ فائدة ؛ وھي الفئة التي من العینة إلى أ%3فیما اتجھت نسبة 

حدھا كافیة قالت سابقا بعدم ضرورة اإلطار القانوني أصال و ترى أن اتفاقیات الشراكة و
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و الواقع أن اإلطار القانوني مھم جدا . تحدید أھدافھا و صالحیاتھالحمایة ھذه األطراف و

تعاون قد یمتد مداھا إلى تعاون إقلیمي أو ألي عملیة مھما كانت صغیرة فما بالك بعالقات 

دولي أو حتى عالمي؛ إذن فوجود قواعد قانونیة تحكم عملیة التعاون وتضبط المسؤولیات و 

تحدد المھام ضروریة جدا، على أن تضمن ھذه القواعد حقوق كل من الباحث و مؤسستھ 

ل األطراف من أجل النھوض بقطاع البحث العلمي أي و باختصار یكون في خدمة ك

:نقرأ ھذه النسب بیانیا كما یلي.المعنیة

التعاون العلمي و اإلطار القانوني: 26التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ15 " في رأیك، من الجھة المفضلة في وضع إطار قانوني محتمل في مجال
 ƸƧƤƌƣỷ ƩƳỸƌǔƣỷ:

سؤاال ألفراد العینة عن أي جھة یفضلونھا لكي تتولى مھمة وضع إطار قانوني طرحنا

:ینظم التعاون العلمي، فكانت النتائج التالیة
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%6130لجنة أخصائیي القانون

%6533مؤسسة البحث

%53ھیئة أخرى

200100المجموع
الجھة المفضلة لوضع إطار قانوني: 12جدول رقم

في قراءة لھذه النسب نرى أن عینة الدراسة ترى أن یشارك الباحثون في وضع  ھذه 

وقاربتھا أیضا نسبة من یرون أن ھذه العملیة یجب أن تسند %34القوانین بنسبة بلغت 

بالنسبة للذین یرون أن %30؛ في حین انخفضت النسبة إلى %33لمؤسسة البحث العلمي 

فیما أضافت . ھذه العملیة من األفضل إسنادھا للجان تتكون من إختصاصیین في القانون

لكن و . أنھ یمكن أن تتكفل بھذه المھمة األطراف الموقعة على الشراكة العلمیة%3نسبة 

متكونة بالنظر ألھمیة اإلطار القانوني من أجل التعاون العلمي یفضل أن تكون ھناك لجان

من ممثلین عن الباحثین، و ممثلین عن مؤسسات البحث العلمي إضافة إلى إختصاصیي 

القانون وتقوم بالتنسیق فیما بینھا من أجل اإلتفاق على وضع نص قانوني مناسب و شامل 

.الشبكاتود التقنیات الحدیثة للمعلومات ویضمن حقوق كل األطراف المعنیة خاصة مع وج

الجھة المفضلة لوضع إطار قانوني: 27التمثیل البیاني رقم 
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 Ɵỷửҳƣỷ16 ھل البحث العلمي في الجزائر في حاجة للتعامل مع المختبرات العلمیة
 ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ:

ما إذا كان البحث العلمي في الجزائر بحاجة للتعامل مع المختبرات العلمیة التعاونیة لمعرفة 

اإلجابات على ھذا السؤال بما یوضحھ الجدول كتقنیة تعاون علمي من خالل الشبكات كانت 

:التالي

حاجة البحث العلمي للتعامل مع المختبرات العلمیة: 22الجدول رقم 

باإلیجاب أي بحاجة ھذا القطاع للتعامل مع المختبرات العلمیة التعاونیة %95أجابت نسبة 

و ھذا للمزایا التي تقدمھا ھذه األخیرة للباحثین خاصة فیما یتعلق بتسھیل اإلطالع على 

ال التخلص من معیقات استخدام المختبرات العلمیة التعاونیة نتائج البحث، و ھذا یستلزم أو

التي سبق التطرق إلیھا و التي كانت سبب عزوف الباحثین عن استخدامھا وذلك من خالل 

. فتح دورات تكوینیة و كذا تحقیق الجاھزیة العلمیة و التقنیة

ترى أن الباحث بإمكانھ اإلطالع على نتائج أبحاث زمالئھ في %05في حین أن نسبة 

الضروري إتاحة فرصة اإلحتكاك و أنھ منالمجال و اإلعتماد على عالقاتھ الشخصیة بھم 

المباشر من خالل تسھیل عملیات التربص و التكوین في البلدان التي تعرف تطورات في 

میة التعاونیة نموذجا مناسبا یساعد و تعتبر المختبرات العل. مجاالت علمیة متخصصة

تھأكدوھذا ماالباحثین على االحتكاك المباشر و الحصول على خبرات ذوي اإلختصاص 

النسب المئویةالتكرارالخیارات
%19195نعم

%095ال

200100المجموع
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من أجل التحكم في على ضرورة الدورات التكوینیة)10جدول رقم (%91سابقا ما نسبتھ 

:آلتينقرأ ھذه النتائج بیانیا كاو یمكن أن .تقنیات التعامل مع ھذه المختبرات

حاجة : 28رقم  التمثیل البیاني 

البحث العلمي للتعامل مع المختبرات العلمیة

 Ɵỷửҳƣỷ17 : Ɵǂҗ ƩƧ ƸƧƤƌƣỷ ǖǎƣỷ Ǒƹƙңǔǎ Ǒƹңỵỷүǜƣỷ ƸƧƤƌƣỷ ǖǎƣỷ ǒỸҳҳửƧ ƥǔƲǔ
الشراكة، ھل یضمن قانون الملكیة الفكریة و الصناعیة الحالي شراكة آمنة من خالل 

 Ỹө Ƴө җ ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ Ƴ ỸƧƳƧƋ ǒỸƝǎһƣỷ:

قانون الملكیة الفكریة و المختبرات العلمیة التعاونیة: 32جدول رقم 
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بقراءة بسیطة للنتائج نرى أن أفراد العینة  یقرون بأن ھذا القانون یضمن األمان من أجل 

النسب ؛ أما وھي أصغر %8شراكة تعاونیة من خالل المختبرات العلمیة التعاونیة بنسبة 

فترى عكس ذلك أي أن ھذا القانون لم یتحدث على ھذا النوع من الشراكة %12نسبة 

في أن األغلبیة الساحقة و التي وصلت نسبتھا إلى ). عبر الشبكات أو الشراكة االفتراضیة(

لیس لھم درایة كافیة بھذا القانون و ال یعلمون إن كان یوفر الحمایة إلقامة شراكات 80%

جاءت ھذه النسبة فعلمیة افتراضیة من خالل االنترنیت أو أي نوع آخر من الشبكات؛ 

ألساتذة الباحثین على النصوص القانونیة التي تنظم  اطالع إعد كترجمة واضحة لمدى بُ 

ھذا تحدد الحقوق و الواجبات للمؤلفین و المخترعین على األقل سیر اإلنتاج العلمي و 

تؤكد على ضرورة 19بالرغم من أن األغلبیة كما رأینا  سابقا من خالل نتائج الجدول رقم 

، و یمكن )%3(على عكس الذین یرون أنھ غیر ضروريوجود اإلطار القانوني و أھمیة

ى مستوى جامعة منتوري ال یھتمون كثیرا إرجاع ارتفاع ھذه النسبة إلى أن الباحثین عل

ھذه القوانین ال تخدم باإلطالع  على النصوص القانونیة على أساس أنھم یشعرون أن 

ال تقدم لھم الحمایة القانونیة الالزمة خاصة مع التطورات التي یعرفھا قطاع الباحثین و

المؤرخ في 05- 03البحث العلمي وحركة النشر اإللكتروني خاصة و أن األمر رقم 

لم یأت على ذكر أي حقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق بـــــــ19/07/2003

:التفسیر البیاني للنتائج.شيء عن النشر اإللكتروني على الخط
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، و یمكن )%3(على عكس الذین یرون أنھ غیر ضروريوجود اإلطار القانوني و أھمیة

ى مستوى جامعة منتوري ال یھتمون كثیرا إرجاع ارتفاع ھذه النسبة إلى أن الباحثین عل

ھذه القوانین ال تخدم باإلطالع  على النصوص القانونیة على أساس أنھم یشعرون أن 
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المؤرخ في 05- 03البحث العلمي وحركة النشر اإللكتروني خاصة و أن األمر رقم 

لم یأت على ذكر أي حقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق بـــــــ19/07/2003

:التفسیر البیاني للنتائج.شيء عن النشر اإللكتروني على الخط
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قانون الملكیة الفكریة و المختبرات العلمیة التعاونیة: 29التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ18 Ʃừ Ƶңǔ ƟƱ Ƹƕ ƸƧƤƌƣỷ ǖǎƣỷ ƟỸǜƧ Ƹƕ ǑƹǎңƑƣỷ ƟƳқƣỷ ƊƧ ǑƝỷңһƣỷ ǒỸƹƙỸƖǔữ
  Ʒңỵỷүǜƣỷ Ɗƹңһǔƣỷ ңỸƁữ:

بعد معرفتنا لرأي األساتذة الباحثین في قوانین الملكیة الفكریة و حقوق التألیف سنحاول اآلن 

معرفة رأیھم في اتفاقیات الشراكة مع الدول الغربیة في مجال البحث العلمي و ما یمكن أن 

:االتفاقیاتتقدمھ لھم ھذه

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
%4133تسھیل التبادل العلمي بین الباحثین

تساعد على تقاسم المعومات و 
المعارف

2722%

%3226تسھل االطالع على نتائج األبحاث

%2016غیر مباشر للكفاءاتاستنزاف

%33رأي آخر

200100المجموع
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إتفاقیات الشراكة في إطار التشریع الجزائري: 42الجدول رقم 

یرى أغلب الباحثین من أفراد العینة أن مثل ھذه اإلتفاقیات تسھل التبادل العلمي بین 

، إضافة إلى أن ھذه االتفاقیات تساعدھم على %33الباحثین وتكسبھم خبرات جدیدة بنسبة 

و .من أفراد العینة%26األبحاث و ذلك ما أقرت بھ نسبة تسھیل اإلطالع على نتائج 

من أفراد العینة أن ھذه االتفاقیات إضافة إلى ذلك تتیح لھم فرصة %22یضیف ما نسبتھ 

.تشاطر المعلومات و المعارف وھي نسبة قریبة من سابقتھا

نزاف غیر أن ھذه االتفاقیات ما ھي إال است%16في حین ترى فئة أخرى قدرت نسبتھا بـ 

مباشر أو مقنع للكفاءات العلمیة الجزائریة عموما ألنھا حسب ما ترى كثیرا ما تجري 

نستنج أن . عملیات سرقة علمیة ألعمال باحثین جزائریین و تسجیلھا باسم باحثین أجانب

أنھ بالرغم من أن اتفاقیات %3لكل رؤیتھ للموضوع من زاویة معینة حیث بینت النسبة 

ض السلبیات إال أن إیجابیاتھا أیضا كثیرة حیث أنھا تقوم بدفع عجلة البحث عالشراكة لھا ب

العلمي و ترقیتھ بغض النظر عن الفوائد الشخصیة للباحث حیث تعتبر إضافة للبحث العلمي 

، وما على الباحثین سوى التعامل بذكاء مع ھذه عموما و خدمة جادة لتطویره و ترقیتھ

.خبرات و معارف جدیدة و بالتالي تحقیق أقصى استفادة منھااالتفاقیات من أجل اكتساب 

إتفاقیات الشراكة في إطار التشریع الجزائري:30التمثیل البیاني رقم 
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إتفاقیات الشراكة في إطار التشریع الجزائري:30التمثیل البیاني رقم 

أھمیة إتفاقیات الشراكة
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 Ɵỷửҳƣỷ19 : ǑƧỸƙƿ Ỹ  ƹƫƚǔ ǐүƱỸǜ ǑƹƫƁƳƣỷ ƸƧƤƌƣỷ ǖǎƣỷ ǒỸҳҳửƧ Ʃừ қƚǔƌǔ ƟƱ
 ǑƹƧƤƋ Ǒ     Ɲỷңһ:

إضافة إلى اإلطار القانوني و أھمیتھ ھناك أیضا الجاھزیة التقنیة لمؤسسات البحث العلمي من 

و تعاون علمي  أجل إقامة شراكة 

طرحنا  حقیقي، لذا 

مدى جاھزیة  استفسارا عن 

للتعاون  ھذه المؤسسات 

جاءت النتائج  العلمي؛ وقد 

:الجدول أدناه بما یوضحھ 

لجاھزیة التقنیة لمؤسسات البحث العلميا: 52جدول رقم

التقنیة ھو و باإلضافة إلى توفر الكادر البشري المؤھل توفیر أیضا المقصود بالجاھزیة

مختلف التجھیزات و الھیاكل القاعدیة من استثمار ھذا الكادر البشري؛و تشیر النسب إلى أن 

من أفراد العینة یرون أن مؤسسات البحث العلمي الجزائریة جاھزة تقنیا لمثل ھذه 30%

بین من یقولون أن ھذه غیر جاھزة تقنیا لشراكات علمیة الشراكة ، في حین تساوت النسب 

النسبة المئویةالتكرارالخیارات
%6030نعم

%7035ال

%7035لست أدري

200100المجموع
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أغلبھا %35عبر الشبكات وأولئك الذین ال یعلمون مدى ھذه الجاھزیة حیث بلغت النسب 

حیث یقول الذین یرون أن . علوم الطبیعة و الحیاةباحثین في مجال العلوم الدقیقة ومن ال

عدى كبرى الجامعات على المستوى المؤسسات لیست جاھزة بعد لھذه الشراكة أنھ فیما

الوطني ال تزال معظم الجامعات و مراكز البحث الجزائریة حدیثة التواجد مما یجعل 

خبرتھا في مجال التعاون العلمي العالمي أو الدولي قلیلة، لكن و بالرغم من أن میزانیة 

المؤسسات إال أن ھذه النسبة سمحت لكثیر من%1البحث العلمي في الجزائر ال تتعدى 

بتوفیر كادر بشري مؤھل و كذا مكنتھا من الحصول على تجھیزات تقنیة حدیثة ولو نسبیا 

ففي مجال العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة مثال نرى أن بعض المؤسسات جاھزة تقنیا من 

الفیزیاء مثال اھزیة في مجال العلوم  الدقیقة وأجل ھذا التعاون في حین أنھا لم تحقق ھذه الج

و نوضح نتائج الجدول بیانیا بالشكل .كون ھذا المجال یحتاج إلى تجھیزات و تكالیف أعلى

:التالي

لجاھزیة التقنیة لمؤسسات البحث العلميا: 31التمثیل البیاني رقم

55

60

65

70

نعم

الجاھزیة التقنیة للجامعات الجزائریة
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:التالي

لجاھزیة التقنیة لمؤسسات البحث العلميا: 31التمثیل البیاني رقم

نعم ال  ال أدري

الجاھزیة التقنیة للجامعات الجزائریة
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ة شراكــة تعاونیــة افتراضیــفي رأیك ماذا یلزم من أجل إقامة : 20السؤال
: ناجعــــــــــــة؟

:من خالل رأي األساتذة عینة الدراسة نرصد المتطلبات التالیة

 توفر اإلرادة الحقیقیة و الرغبة الكاملة في خلق فضاء علمي تعاوني من خالل

.شبكات المعلومات على مستوى الجامعات و مراكز البحث 

تسییر نیات التنظیم و التوفیر الكوادر البشریة و تأھیلھا و تكوینھا للتحكم في كافة تق

.العلميالتقني و

یط اإلقتصادي  في الوسط توفیر الموارد المالیة الكافیة و تنویع مصادرھا بدمج المح

.إیضاح تأثیر البحث العلمي في تحقیق التنمیة المستدامةالعلمي و
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Ɗǎỷңƣỷ ңƳƧƣỷ : ƥỸƅƫ ƥỷқҗǔҳỷSIST ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ǒỷңǎǔҗƧƣỷ ƟỸƝһừ ƩƧ ƮƫƳƝ
ƷңƳǔƫƧ ǑƌƧỸǜǎ ƩƹǘỸǎƣỷ ǐҝǔỸҳƽỷ Ɠң Ɓ ƩƧ:

أردنا فیھ معرفة مدى SISTیضم ھذا المحور مجموعة من االستفسارات الخاصة بنظام 

:استخدامھ من طرف عینة الدراسة

 Ɵỷửҳƣỷ21 : ƥỸ        ƅƫƣỷ ỷҝ  Ʊ ǒ     Ƨқҗǔҳỷ Ʃừ Ƴ Ɨ  ǎҳ ƟƱ:

جدول رقم 

من األساتذة الباحثینSiSTاستخدام نظام : 62

لقد كانت النتائج مخالفة لما ھو متوقع حیث كانت نسبة االستخدام منخفضة و صلت إلى 
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:ھذا النظام و ذلك یعود لعدة أسباب أھمھا
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المتعلق 18بالمشاركة في األبحاث من خالل مختبرات علمیة تعاونیة و الجدول رقم

.د استخدام المختبرات العلمیة التعاونیةبأسباب ع
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.كونھ ال یغطي المجال الموضوعي الذي یھمھSISTنظام المعلومة العلمیة والتقنیة
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ھناك عامل آخر  یحد من استخدام ھذا النظام و ھو مشكل فني و تقني حیث نرى أنھ -

نالحظ أن ھذا الرابط  sist-Algérieمثال عندما نحاول استخدام شبكة معینة كـ 

میت أي أنھ ھناك خلل على مستوى النظام نفسھ یقلل فرص االستفادة الكاملة منھ و 

.الموجودةبالتالي إمكانیة استخدام كل المصادر

SiSTاستخدام نظام : 32التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ22مـــا رأیــــــك في الخدمات المتاحـة من خالل الموقـــع من حیث النوعیة ؟:

:حاولنا معرفة رأي العینة في مدى نجاعة ھذا النظام و قد كانت النسب كالتالي
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نوعیة الخدمات المقدمة:72جدول رقم

نالحظ أن أغلب أفراد العینة من الذین یستخدمون ھذا النظام یرون الخدمات المقدمة مقبولة 

أقرت بجودة الخدمات المقدمة %12في حین أن نسبة . %53على العموم و ذلك بنسبة 

اصة بھ فھو أیضا یمكن من تصفح مختلف النظام ال یتیح فقط تصفح منصاتھ الخأن كون 

رابط في 34ذلك من خالل الروابط الموجودة بھ إذ تصل إلى المواقع ذات العالقة و

التي ترى أن الخدمات المقدمة تتمیز بالضعف %35على عكس  نسبة . الصفحة المضیفة

فبعض النظامأثناء تصفحالباحثون عاني منھایو ترجع ذلك إلى المشاكل الفنیة التي 

؛ فیما تنعدم نسبة الروابط تعتبر روابط میتة مما یؤثر سلبا في كم المعلومات المسترجعة

نترجم ھذه النتائج .)%0(الرأي القائل بأن الخدمات المقدمة من خالل ھذا الموقع ردیئة جدا

:بیانیا
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نوعیة الخدمات المقدمة:33التمثیل البیاني رقم 

 Ɵỷửҳƣỷ23 :Ƹ     ƕ ƛƹừң ỸƧالخدمات المتاحــــــــة من حیث الحداثــــــة؟:

حداثة الخدمات المقدمة: 82جدول رقم 

عن حداثة المعلومات فنرى انقسام في آراء أفراد العینة حیث ومن خالل النتائج أما

نسبیا في نسب الذین قالوا بأن المعلومات حدیثة و قارباالموضحة في الجدول نرى ت

:الذین قالوا أنھا قدیمة أو قدیمة جدا وھذا ما تترجمھ النسب التالیة

و نسبة الذین قالوا بأنھا %6جدا حدیثة قالوا بأن المعلوماتبلغت نسبة الذین أین 

أو %6یقولون بأن المعلومات قدیمةالذیننسب في المقابل نرى أن %47حدیثة 

نوع ىو یعود سبب ھذا االنقسام في الرأي إل.على التوالي%41قدیمة نوعا ما 

اإلجتماعیةالتخصص الموضوعي حیث أن المتخصصین في العلوم اإلنسانیة و

یرون أن المعلومات حدیثة على عكس المتخصصین في علوم الزراعة و التغذیة و 

كذا البیولوجیون  الذین یرون أن المعلومات قدیمة وذلك بسبب نسبة التقدم العلمي 

في .في العالم أین نرى العلوم التجریبیة تتطور بسرعة أكبر منھا في العلوم اإلنسانیة

النسبة المئویةالتكراراتالخیارات
%106حدیثة جدا
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%741قدیمة نوعا ما

%160قدیمة
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آللي یقیسون نسبة الحداثة و القدم من خالل حین أن المتخصصین في اإلعالم ا

عملیات التحدیث المواقع الخاصة بالنظام و ذلك ما یجعلھم یحكمون على مدى حداثة 

أو قدم المعلومات حیث أن المواقع المحدثة باستمرار و في فترات دوریة تكون 

:نفسر ھذه النتائج بیانیا كما یلي.معلوماتھا حدیثة و العكس بالعكس

حداثة الخدمات المقدمة: 34لتمثیل البیاني رقما

 Ɵỷửҳƣỷ24 ỸƲƹƣữ ǚƳƣƳƣỷ ǑƋңҳ ǖƹ ƩƧ ǑỸǔƧƣỷ ǒỸƧқҗƣỷ Ƹƕ ƛƹừң ỸƧ:
أما عن رأي العینة في النظام من خالل سرعة الولوج و استخدام المواقع فقد كانت النسب 

:التالیة

جدول 

سرعة الولوج و اإلتاحة:92رقم
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من أفراد العینة ترى أن عملیة الولوج و استخدام المواقع %47نالحظ أن نسبة 

أن ھذه العملیة آنیة و فوریة %18الخاصة بالنظام عملیة سریعة وفعالة، فیما رأت 

ستخدام الموقع من العینة حیث تقول أن عملیة الدخول ال%35وذلك عكس ما تراه 

.ماعملیة بطیئة نوعا

والحكم على سرعة الولوج یرجع في أھم أسبابھ إلى نوع االتصال و حجم اإلرتباط 

و یتیح الولوج تدفق عالي فذلك یسرع من االتصالابالشبكة أي كلما كان اإلرتباط ذ

بسھولة، إضافة إلى أن تصمیم المواقع و شكلھا أیضا یلعب دورا في مدى سرعة 

ھناك صور أو مقاطع صوتیة فالمعروف أن ھذه تالتنزیل و التحمیل خاصة إذا كان

أما بالنسبة لموقع نظام ؛نوعا مابالبطءتمیز تاتجعلھعموما قع ااإلضافات في المو

فھو ال یحتوي على مقاطع الفیدیو  أو صور كثیرة SISTالمعلومة العلمیة و التقنیة 

.و التحمیل سریعة في كثیر من األحیانمما یجعل عملیة التنزیل

سرعة الولوج و اإلتاحة: 35التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ25 ǒỸƧқҗƣỷ ƩƋ Ƹַײ ỷң ǒƫừ ƟƱ  Ǒ                            ƧқƚƧƣỷ:
جاءت النتائج الخاصة بسؤالنا عن مدى الرضا على ھذا النظام عموما بالشكل الذي تبینھ 

:النتائج التالیة
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فھو ال یحتوي على مقاطع الفیدیو  أو صور كثیرة SISTالمعلومة العلمیة و التقنیة 

.و التحمیل سریعة في كثیر من األحیانمما یجعل عملیة التنزیل

سرعة الولوج و اإلتاحة: 35التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ25 ǒỸƧқҗƣỷ ƩƋ Ƹַײ ỷң ǒƫừ ƟƱ  Ǒ                            ƧқƚƧƣỷ:
جاءت النتائج الخاصة بسؤالنا عن مدى الرضا على ھذا النظام عموما بالشكل الذي تبینھ 

:النتائج التالیة

آنیة سریعة بطیئة نوعا 
ما

بطیئة

سرعة الولوج

النسبة التكرارات الخیارات 
المئویة
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مدى الرضا عن الخدمات المقدمة: 30جدول رقم 
فقط من أفراد العینة راضون تماما عن %12أن30رقمتوضح نتائج الجدول

النظام عموما ذلك أن ھذا النظام حقق ربطا حقیقیا بین الباحثین األفارقة في میادین 

حیث أن راضون نوعا ما عن ھذا النظام%47تخصصیة مختلفة؛ في حین أن 

الباحث و من خالل استخدام منصات النظام المثبتة و كذا استخدام الشبكات 

تحقق التنمیة المستدامة على الصعید ،و المرتبطة بقطاعات مھمةالموضوعیة 

اإلفریقي و العالمي، فمن خالل الموقع یمكن الحصول على إحصائیات و أرقام تبین 

العلمي أو أي مجال تنموي آخر كما یمكنوضعیة الدول اإلفریقیة في مجال البحث 

و بالتالي استرجاع تصفح العدید من المواقع المتخصصة في عدة مجاالت علمیة

لكن . معلومات متنوعة و في أشكال مختلفة تسھل عملیة معالجتھا و اإلطالع علیھا 
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في مستوى البحث ال یقدم خدمات مناسبة أویرون أنھا عن ھذا النظام ورضاھ

وھو ما بینتھ النتائج السابقة فیما العلمي ذلك أن المصادر المتوفرة قدیمة نوعا ما

.28یخص حداثة المعلومات في الجدول رقم 

%212تماما

%847نوعا ما 

%635قلیال
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عن الخدمات المقدمةىمدى الرض: 36التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ26 من بین وسائل االتصال المستخدمة في النظام، ما الذي تفضلھ من
  ƉǂƁƿỷ Ƴ ңһƫƣỷ Ɵǜừ:

13جدول رقم

المفضلة أثناء االستخدامالوسائل :

و في سؤال وجھناه ألفراد العینة عن الوسائل المستعملة ذكروا أنھم یفضلون البرید 

وذلك لضمان وصول المصادر المطلوبة إلى علبھم %33اإللكتروني بنسبة 
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تفضل استخدام المنتدى كونھا تسھل النقاشات %27اإللكترونیة ثم تأتي نسبة 

ن خالل مختلف المنتدیات الخاصة بالنظام ؛ بعدھا تساوت الموضوعیة المعروضة م

و لإلشارة .%20بنسبة RSSالنسب بین من یفضلون استخدام الویكي و رابط 

ویعد من أبسط قواعد البیانات التي یمكن Web2,0ھو أحد تطبیقاتفإن الویكي

ھو موقع انترنیت قائم على مبدأ المشاركة أن تعمل على شبكة اإلنترنت، والویكي

الجماعیة والتعاون على تطویر محتوى المواقع، ویسمح الویكي لمشتركیھ أن یقوموا 

بصفة جماعیة بتعدیل محتویاتھ، حذفھا أو اإلضافة إلیھا حسبما یرى المستخدمون 

دمات من أشھر التطبیقات على ھذا النوع، من خ. أنفسھم دون أي قیود في الغالب 

فھو RSSأما رابط . «Wikipedia»، موقع الموسوعة التشاركیة2.0الویب 

عبارة عن خدمة توفرھا أغلب المواقع تقدم فیھا خدمة بث انتقائي لألشخاص الذین 

ثم RSSیریدون الحصول على ھذه الخدمة و یتم ذلك عن طریق تفعیل أیقونة 

:نقرأ النتائج بیانیا كما یلي.تحدید المعلومات المطلوبة و كیفیات استقبالھا

الوسائل المفضلة الستخدام النظام: 37التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ27 ƥỸƅƫƣỷ ỸƲƧқҗǔҳƹ Ƹǔƣỷ ǒỸƹǜƧңǎƣỷ Ƴ ǒỸƹƣƻỷ Ƹ ƕ ƛƹừң ỸƧ:
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اآللیات و البرمجیات المستخدمةالعینة في رأي : 23جدول رقم

تباینت النسب فیما یتعلق برأي عینة الدراسة حول اآللیات و البرمجیات المستخدمة ترى 

ن البرمجیات أبأنھا جیدة ذلك %12انھا مقبولة على العموم و تقول نسبة %70نسبة 

إضافة إلى أن موقع نظام المعلومة windowsالمستخدمة متوافقة مع مختلف إصدارات 

وفي الوقت ذاتھ ترى ما یعادل نفس النسبة .العلمیة و التقنیة یساعد على اإلتاحة الحرة 

أن ھذه %6تعتبر اآللیات و البرمجیات المستخدمة ضعیفة و ترى ما نسبتھ 12%

.اإلتاحة الحرة و كذا2.0البرمجیات ردیئة رغم أن ھذه البرمجیات تدعم تطبیقات الوب 

رأي العینة في اآللیات و البرمجیات المستخدمة: 83التمثیل البیاني رقم
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 Ɵỷửҳƣỷ28 : ƥỸƅƫƣỷ ỷҝƲ     ƣ ǑƹƋƳַײ ƳƧ     ƣỷ ǑƹƁƑǔ   ƣỷ Ƶң       ǔ ƓƹƝ:

النسب المئویةالتكرار مدى التغطیة الموضوعیة 

%0635تغطیة واسعة

%1165غیر كافیة

%0000دقیقة تغطیة

100100المجموع 
SISTلتغطیة الموضوعیة لنظاما: 33ول رقمجد

35كانت إجابات أفراد العینة عن مدى التغطیة الموضوعیة متباینة حیث أن نسبة 

رأت أن التغطیة الموضوعیة لھذا النظام تغطیة واسعة و ھي وقد صادف أن ھذه %

للذین یتخصصون في الفئة تنتمي للتخصصات التي یقوم النظام بتغطیتھا خاصة 

غطیةتو ھي األغلبیة ترى أن ال%65أما نسبة . االتصالعلوم اإلعالم و

الموضوعیة التي یشملھا ترى أن حتى التخصصات وكافیةالموضوعیة للنظام غیر 

یفسر عالجة الكافیة لكل جوانب الموضوع التخصصي و ھذا ما مالنظام ال تحظى بال

ومن SISTللمواضیع بالرغم من أن نظام عن اختیار التغطیة الدقیقة %0نسبة

خالل الشبكات الموضوعیة المنصبة یحیل إلى عدد ال نھائي من المواقع 

:وكان التمثیل البیاني كالتالي.المتخصصة ونتائج البحث كونھ یستخدم كمحرك بحث
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مدى التغطیة الموضوعیة للنظام: 93التمثیل البیاني رقم

 Ɵỷửҳƣỷ29ƸƱỸƧƥỸƅƫƣỷ ỷҝƱ ƩƧ ǑƹƤƌƕ ǐқỸƖǔҳỷ Ɵǜừ ƩƧ ƛǔỸỷңǔƙỷ) ǒỷңǎǔҗƧƣỷ
ǑƹƫƳỸƌǔƣỷ ǑƹƧƤƌƣỷ ( ə ƹƤƚǔƣ ƶƌҳƹ Ƴ ǒỷңǎҗƣỷ ƟқỸǎǔ ƶƣữ ƓқƲƹ ỸƹƧƤƋ ỸƋƳңһƧ ƮƫƳƝ
 ǑƹƧƙңƣỷ ǐƳǜƖƣỷ:

:اإلجابات المحصل علیھا نرى جلھا یركّز علىمن خالل 

ھ النتائج السابقة أن و ھما مرحلتان ضروریتان، ألنھ و كما بینت: اإلعالم و التكوین-

%10من األساتذة الباحثین ال یعلمون بوجود مختبرات علیة تعاونیة و أن 87%

لذا فإن األولى ھو إعداد برامج تعریفیة من العینة ال یستخدمونھا لعوامل فنیة و تقنیة

بنظام المختبرات العلمیة التعاونیة و دوره في ترقیة و تطویر البحث العلمي و 

بالتالي معرفة دوره في تقلیص الفجوة الرقمیة و المعرفیة بین الدول المشاركة في 

التحكم ثم إجراء دورات تكوینیة من أجل مساعدة الباحثین على .مثل ھذه المختبرات

.في ھذه النظم

ة بعد ـــة الحقــــــي في مرحلــــــرات یأتــــــتفعیل التعامل مع ھذه المختب: التفعیل -

، و التفعیل ھنا یكون حسب رأي عینة الدراسة باعتماد الم والتكوینــــــعملیات اإلع

تھدف إلى إیجاد حلول للمشاكل مشاریع علمیة ذات بعد إقلیمي أو حتى عالمي

.لمطروحةا

:على ضوء الفرضیاتالدراسة نتائج 2-2- 5
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طیلة ھذه الدراسة سعینا ألجل إثبات أو نفي الفرضیات التي وضعت منذ البدایة و في 

:األخیر نستطیع أن نورد النتائج التالیة

 المختبرات العلمیة التعاونیة فضاء إلكتروني افتراضي  یساعد :الفرضیة األولى
.أبحاثھم وتحقیق أھدافھم العلمیةالباحثین على انجاز 

یحقق نتائج جیدة بالنسبة حقیقة تعتبر المختبرات العلمیة التعاونیة فضاء إلكتروني افتراضي 

لمجال البحث التشاركي حیث أصبحت في اآلونة األخیرة تقنیة ھامة تعبر عن مدى 

فھي باختصار شبكات تفاعلیة االنسجام بین الباحثین ومختلف التكنولوجیات الحدیثة 

أن األساتذة الباحثون حیث؛نرى أنھا تحققتوبالنسبة لھذه الفرضیة.  1اجتماعیة_تكنو

حسب جدول _ بنسب عالیة اإللكترونیة ویعمدون إلى استخدام مختلف مصادر المعلومات 

استخدامھم لشبكة االنترنیت من أجل نشر أبحاثھم حتى و إن كان ذلك إلىإضافة_ 05

یمانھم بأن التعاون العلمي إلھذا راجعو 52.5لیس باستمرار و ھو ما تبینھ نسبة 

%65ما أوضحتھ نسبة من خاللالشبكي عامل مساعد على تطویر وترقیة البحث العلمي 

المختبرات العلمیة التعاونیة طریقة حسنة لنشر و مع أن نسبة كبیرة ترى أن )09الجدول(

%3إال أننا نالحظ أن )08جدول(%50و الحصول على نتائج األبحاث المنشورة بنسبة 

فقط من عینة الدراسة من تستخدم ھذه المختبرات في النشر العلمي وھذا راجع )07جدول(

من ) 10جدول%91( وینالذي جعلھا تفكر في التكألسباب تم التطرق إلیھا سابقا الشيء 

.أجل تدارك النقص الذي تعانیھ 

 یسعى الباحثون إلى التواصل العلمي الفعال مع غیرھم من أھل :الفرضیة الثانیة
.اإلختصاص وھذا باللجوء إلى المختبرات العلمیة التعاونیة 

1 Rob Kling, Geoffrey McKim, Joanna Fortuna, Adam King .Scientific Collaboratories as Socio-
Technical Interaction Networks: A Theoretical Approach. Consulté le 08/11/2011. Disponible
sur : http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0005/0005007.pdf

http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0005/0005007.pdf
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العلمي بین الباحثین عامل مھم یحقق سرعة في تبادل النتائج العلمیة سواء كان ھذا االتصال

ا أن المختبرات العلمیة .االتصال من خالل قنواتھ الرسمیة أو غیر الرسمیة ً و اعتبار

التعاونیة قناة رسمیة و غیر رسمیة في آن واحد؛ افترضنا أن األساتذة الباحثون یعتمدون 

، لكن النتائج أثبتت العكس أي أن ھذه الفرضیة لم أھل اإلختصاصم مع علیھا أثناء تواصلھ

أین نرى أن نسبة . و تؤكد النتائج الواردة في المحور الثاني من االستبیان ذلك. تتحقق

لم یسبق لھاو أن شاركت في فرق بحث من خالل مختبرات علمیة )17جدول(92%

؛ في من سبق لھا و أن قامت بمشاركات دولیة في مشاریع بحث%7وأن ما نسبتھتعاونیة

أنھا تفضل اللقاءات الشخصیة أو البرید )11جدول(%45المقابل تؤكد ما نسبتھ 

.اإلختصاصییناإللكتروني من أجل التواصل مع الزمالء أو 

یتطلب من مؤسسات البحث العلمي الجزائریة توفیر ووضع األطر : الفرضیة الثالثة
نونیة التي تنظم االتصال والشراكة مع المختبرات العلمیة التعاونیة بھدف خدمة القا

.البحث العلمي

ألن أي عمل تشاركي یتطلب اتفاقیات شراكة تكون بمثابة السند القانوني الذي ینظم مراحل 

ھذه الشراكة، و من خالل النتائج المحصل علیھا نقول أن ھذه الفرضیة تحققت نسبیا ، حیث 

األساتذة الباحثون ضرورة وجود إطار قانوني ینظم الشراكة العلمیة سواء على یرى 

على أن تضع ھذا %54على مستوى دولي و ھو ما بینتھ النسبة  أومستوى محلي

و ھذا لكون أن إتفاقیات .القانون  لجان متكونة من ممثلین عن  كل األطراف المعنیة

إضافة إلى أنھا %33التبادل العلمي بین الباحثین تسھل الشراكة في مجال البحث العلمي  

كما وأنھا تساعد على تقاسم المعلومات و %26تسھل اإلطالع على النتائج و األبحاث 

ترى أن البحث %95لذا فإن غالبیة العینة وبنسبة عالیة ) .24الجدول(%22المعارف 

یة بأنھم ال یعلمون ما إذا العلمي في حاجة للتعامل مع ھذه المختبرات رغم إقرار األغلب

. لمثل ھذه الشراكات%80و قانونیا%35كانت مؤسسات البحث العلمي جاھزة تقنیا 

یتعامل الباحث الجزائري مع نظام : الفرضیة الرابعةSIST كون ھذا األخیر یعطي
.للباحث فرصة تشارك ونشر نتائج األبحاث بصورة أحدث وبشكل أسرع
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لنعرف SISTالعلمیة التعاونیة أخذنا نظام المعلومة العلمیة و التقنیةكنموذج للمختبرات 

میدانیا مدى استخدام األساتذة الباحثون لھ كونھ یتیح فرصة تشارك ونشر نتائج األبحاث 

من ) 26جدول(%92لكن المستنتج ھو عدم تحقق ھذه الفرضیة كون أن . بأنجع السبل

ممن یستخدمون %8ھي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع العینة لم تستخدم ھذا النظام مطلقا و

جدول ( %92استخدامھ كثیرة تعود أھمھا إلى أن نسبة كبیرة وأسباب عدمھذا النظام، 

ذلك لعدم علمھا بوجود ھذا النوع من وال تتعامل أصال مع المختبرات العلمیة التعاونیة)17

التي تستخدمھ لھا %8حتى نسبة لكن المدقق یرى أن ). 18جدول(%87المختبرات بنسبة 

التغطیة الموضوعیة لھذا النظام غیر أن %65حیث تقول ما نسبتھ تعقیبات كثیرة علیھ

أن الخدمات المتاحة من خالل النظام ضعیفة خاصة و %35كافیة؛ كما تضیف ما نسبتھ

.2007أن واجھة الموقع لم تحین منذ

:النتائج العامة للدراسة2-3- 5

التي أسفرت علیھا ومن خالل النتائج السابقة یمكن أن نقدم النتائج العامة ضوء ما سبقعلى

:دراستنا كما یلي

 البحث العلمي محرك التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و الثقافیة و الكل مجمع على

دوره الریادي في النھوض بكافة قطاعات المجتمع ؛ في حین نرى و في نفس الوقت 

تذة الباحثون على مستوى الجامعة یشتكون من سوء توزیع الموارد و أن األسا

اإلمكانیات التي تتوفر علیھا الجامعة رغم الجھود التي تبذلھا ھذه األخیرة خاصة 

.الشمل الجامعي جغرافیا أو تقنیافیما یتعلق بمحاولة لمّ 

لھیاكل و بالبحث العلمي كبیر ویتضح من خالل ا-قسنطینة- اھتمام جامعة منتوري

ر البنى التي تسعى دائبة من أجل إقامتھا و السھر على سیرھا سواء تعلق األم

شبكات اتصالیة أو نصوص قانونیة كتجھیزات وأوبالھیاكل كمنشآت 

الجامعات الوطنیة و مع مختلف مؤسسات البحث العلمي وو عقود شراكة علمیة

.الدولیة 
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 باحث على اإلنتاج مستوى الجامعة جو علمي یساعد التوفر مخابر البحث على

المقابل نرى بعض األساتذة الباحثین یعانون من عدم استفادتھم من العلمي، لكن في 

وسائل العمل في بعض المخابر و ذلك راجع لشخصیة الباحثین أحیانا أو إلمكانیات 

.مخبر البحث في أحیان أخرى 

 بطریقة -قسنطینة–الباحثین بجامعة منتوري یتنامى النشاط االتصالي لألساتذة

.عادیة مقارنة بعدد األساتذة الباحثین أنفسھم و إسھاماتھم العلمیة داخلیا و خارجیا 

 ال یزال استخدام شبكات المعلومات و االتصاالت محدود، فاستخدام االنترنیت

فیھا یقتصر على خدمة البرید االلكتروني و بعض قواعد البیانات التي تشترك

، مقارنة مع اإلمكانیات التي تتیحھاأما عن استخدامھا للنشر فھو قلیل جدا. الجامعة

فاألساتذة الذین یقومون بنشر أعمالھم على الشبكة یعدون على األصابع كما أنھم ال 

. یقومون بھذه العملیة بصفة مستمرة

عاونیة كنمط اتصالي معظم األساتذة الباحثون ال یعلمون بوجود المختبرات العلمیة الت

یساعد في اختزال المسافة و الزمن و یزید من سرعة تداول نتائج البحوث العلمیة، 

.لذا نجدھم ال یستخدمونھا في الغالب

 نظامSIST أو نظام المعلومة العلمیة و التقنیة رغم أھمیتھ كمشروع تنموي

م ال یستخدمونھ بل ھم أوروبي إال أن غالبیة األساتذة الباحثین ال أقول أنھ–أفریقي

.و ھذا راجع لنقص اإلعالم و االتصال على مستوى الجامعة. ال یعلمون عنھ شیئا

 ال تزال الشراكة العلمیة بین الباحثین على مستوى الدول اإلفریقیة تحتاج إلى دعم

.أكثر من أجل تحقیق تنمیة قاریة مستدامة

:اتـــــاإلقتراح3- 5

أكبر ندرجخالل النتائج المستخلصة من ھذه الدراسة إجماال و ألجل تحقیق استفادة من

:بعض االقتراحات التي من شأنھا دفع عجلة التنمیة في مجال البحث العلمي

 تعمیم استخدام شبكة االنترنیت مع ضرورة خفض أسعار اإلشتراك حتى یتسنى

.للجمیع فرصة اإلبحار في عالم المعرفة العلمیة
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 محاولة اإلستفادة بأكبر قدر من شبكات االتصاالت و المعلومات و ذلك لتبادل و

.تشاطر المعارف المنتجة

 ضرورة التعریف بالتقنیات الحدیثة المستخدمة من أجل تطویر البحث العلمي و

.تحقیق اإلستفادة الشاملة

 ن خالل محاولة تفعیلھ م؛ من المھمفیما یتعلق بنظام المختبرات العلمیة التعاونیة

إطاره كونھ یسعى إلى تحقیق أھداف تنمویة بعیدة المدى ، باإلضافة لكونھ العمل في 

.ق التكامل بین اإلنسان و التقنیةیحق
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تعدد طرق و وسائل الوصول إلى اإلنتاج الفكري العالمي ھي سمة العصر الذي 

على نحن فیھ، فعملیات إنتاج المعرفة و استخدامھا تعرف تسارعا و تزایدا كبیرین 

ألن من یملك المعلومة یملك و. مختلف األصعدة و ھو ما جعلھا تشكل عامل قوة

قوة و السلطة، فقد بدأ التوجھ نحو الدعوة إلى تشارك و تشاطر ھذه المعارف ال

المنتجة من أجل تحقیق التوازن في توزیع المعرفة على الصعید العالمي و كذا 

. تحقیق تنمیة معرفیة شاملة

دا تساعد على تشاطر و تعتبر المختبرات العلمیة التعاونیة اإلفتراضیة تقنیة مھمة ج

لیس فقط المعارف المنتجة بل تمكن أیضا من تقاسم مراحل البحث من خالل 

. الوسائل و التقنیات التي تتیحھا

و قد حاولنا في دراستنا ھذه و من خالل التقرب من مجتمع األساتذة الباحثین على 

لمیة و مستوى جامعة منتوري التعرف على مدى استخدامھم لنظام المعلومة الع

التي تدعم الشراكة العلمیة كونھ من أنواع المختبرات العلمیة التعاونیةSISTالتقنیة 

؛ حیث تطرقنا في الفصول النظریة من الدراسة إلى بین األفارقة و العالم المتقدم

من خالل معالجتنا تأثیر الفضاء اإلفتراضي على البحث مختلف جوانب الموضوع 

ات التي یتیحھا ھذا الفضاء للبحث العلمي و البحث العلمي والتعرف على الخدم

التشاركي، ثم تطرقنا إلى العملیة اإلتصالیة و رأینا كیف تأثر االتصال العلمي 

، ثم ت و كذا اتساع البیئة اإلفتراضیةبالتكنولوجیات الحدیثة للمعلومات واالتصاال

المعلومات و تقاسم مبیّنین كیفیة تبادلتطرقنا إلى المختبرات العلمیة التعاونیة 

المعارف و نتائج البحوث العلمیة ، و مدى تعزیزھا لعملیة االتصال العلمي بین 

الباحثین وتقویة الروابط بینھم؛ مما یخلق حركیة واسعة داخل النشاط العلمي ككل 

.نظرا للتفاعلیة التي یتیحھا من خالل الشبكات و الفضاءات اإلفتراضیة عموما

من طرف SISTمدى استخدام نظام المعلومة العلمیة و التقنیةو خالصة دراستنا ل

قسنطینة أن ھؤالء األساتذة الباحثین مازالوا –األساتذة الباحثین بجامعة منتوري 
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بعیدین نسبیا عن نموذج المختبرات العلمیة التعاونیة ككل و لیس فقط عن نظام 

ات و نتائج تشیر إلى أن و ھذا رغم وجود معطیSISTالمعلومة العلمیة و التقنیة  

األساتذة الباحثون  یستخدمون االنترنیت و التقنیات الحدیثة لالتصال من أجل تبادل 

و إنجاز أبحاثھم لكن لیس في إطار ھذه المختبرات؛ إذن فتصور خلق بیئة 

إفتراضیة بین الباحثین مطروح و موجود لكنھ لیس مؤطرا في إطار مختبرات 

.تعاونیة إفتراضیة 
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

من طرف كونھ من أشكال المختبرات العلمیة التعاونیةSISTاستخدام نظام:  رابعالمحور ال
الباحثین بجامعة منتوري

ھو مشروع علمي تعاوني عبر اإلنترنت یھدف إلى ترقیة البحث العلمي SISTنظام المعلومات العلمیة و التقنیة 
دولة 12بإفریقیا وربطھا بالدول المتقدمة؛ المشروع مقترح وممول من طرف وزارة الخارجیة الفرنسیة، ویضم 

www.sist-sciencesdev.net: إفریقیة من بینھا الجزائر متاح على الشبكة من خالل

:ام؟ــــــــذا النظــت ھــــــــــــــق و أن استخدمـھل سب- 21

النعم                                     

29، أجب فقط من فضلك على السؤال رقم ــة بـ ال ــإذا كــــــــانت اإلجاب-

:؟من حیث النوعیةالخدمات المتاحـة من خالل الموقـــعفي مــــــــــا رأیـــــــك - 22

جیـــــــــدة

مقبولـــــــة 

ضعیفـــــــة

دا  ــردیئة ج

:؟ةــــــة من حیث الحداثــــــــي الخدمات المتاحـــــما رأیك ف- 23
حدیثة جدا

حدیثة

قدیمة نوعا ما

قدیمة

قدیمة جدا

:ما رأیك في الخدمات المتاحة من حیث سرعة الولوج إلیھا؟- 24
آنیـــــــــــــــــة

سریعـــــــــــة

www.sist-sciencesdev.net


بطیئة نوعا ما

بطیئـــــــــــــة

:ة ؟ــــــــــــــــــــــــــــعن الخدمات المقدمھل أنت راضي- 25

تمامـــــا

نوعا ما 

قلیـــــال

أبــــــدا

:من بین وسائل االتصال المستخدمة في النظام، ما الذي تفضلھ من أجل النشر و اإلطالع ؟- 26

forumالمنتدى

wikiــيــالویكــ

RSSرابـــــــــط 

e-mailالبرید االلكتروني 

:ما رأیك فـي اآللیات و البرمجیات التي یستخدمھا النظام؟- 27
دةــــــــــــجی

ةــــــــــمقبول

ةــــــــضعیف

ةـــــــــردیئ

:كیف تـــــــرى الـــتغطیة الـــــموضوعیة لـــــھذا النظام؟- 28

تغطیة واسعة

غیــــــر كافیة

تغطیة دقیقة

اعلمیاكونھ مشروع)المختبرات العلمیة التعاونیة(ماھي اقتراحاتك من أجل استفادة فعلیة من ھذا النظام- 29
:یھدف إلى تبادل الخبرات و یسعى لتقلیص الفجوة الرقمیة

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



République algérienne démocratique populaire

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Mentouri- Constantine

Faculté des sciences humaines et sociales

Département : bibliothéconomie

Questionnaire

Dans le cadre de préparation d’un mémoire de magister en bibliothéconomie.

Spécialité : l’information électronique, virtualisation  et stratégies de recherche de
l’information

Titre

Par encadreur

Saouchi Hadda Pr. Bouderbane Azzedine

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire ayant trait à l’utilisation du  système SIST
par les enseignants chercheurs de l’université Mentouri_ Constantine.

Votre collaboration nous aidera à exploiter vos réponses uniquement dans le cadre de la
recherche scientifique

Veuillez mettre (X) devant la réponse choisie

Merci

Année universitaire

2010- 2011

Le Rôle des collaboratoires scientifiques

dans la promotion de la recherche

scientifique : l’utilisation du  système SIST

par les enseignants chercheurs de

l’université Mentouri_ Constantine



Renseignements  personnels
Faculté :……………………………………………………………………………

département : ……………………………………………………………………….

Le grade :    magister                                   doctorat

Êtes _ vous membre dans un laboratoire de recherche ?

Oui                                Non

Les Collaboratoires  scientifique et les chercheurs
1- Quelle sont les sources  d’informations  électroniques que vous  utilisez ? :

Bases  des  données en CD-ROM

Bases  des  données en ligne (on line)

Publications  scientifiques  sur internet

Les sites web spécialisés

2- Est-ce que vous publiez vos recherches sur le net ?

Souvent

De temps en temps

Jamais

- Si la réponse est positive, dites où vous les publiez ?

Sites web spécialisés

Revue scientifique ajusté

A partir de laboratoires virtuels (sur le net)

Autres :………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Comment évaluer vous les collaboratoires scientifiques comme espace de publication,
et d’accès aux résultats de recherche ? :

très bon

Bon

faible

4- Pensez- vous que la collaboration scientifique  en réseau est un facteur positif dans le
développement de la recherche scientifique ?

Bien sur

Possible

Pas possible



5- Pensez- vous que la formation pratique est une opération  importante  pour effectuer la
recherche dans les collaboratoires  scientifiques ? :

Très importante

Importante

Pas importante

6- Les collaboratoires scientifiques réduisent les charges et les efforts des chercheurs
engagés dans  des projets ; quelle sont les raisons qui vous encouragent à travaillé dans
ces collaboratoires ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Les collaboratoires scientifiques et la communication scientifique entre chercheurs
7- Pour communiquer avec un collègue ou un chercheur dans votre spécialité, quels outils

préférer vous?

Rencontre personnel le

Téléphone  fixe  / portable

E_ mail

Les réseaux sociaux  et les forum

Autre moyen : ………………………………………………………………………………………………………………………………

8- considérez – vous les relations personnelles avec les enseignants et les chercheurs
comme une source d’information ?

Souvent

La plupart du temps

Rarement

Jamais

- Si la réponse est positive, comment échangez-vous ces informations ?

Directement, face a face

À la marge du séminaires et congrès

E_ mail

Autre voie : ……………………………………………............................................................................……………………

- Si la réponse est négative ; pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… .......................................................... ……….

9- avez –vous déjà participé à des projets de recherches au sein d’équipes de recherche ?
Oui
Non
- Si oui ; cette participation est :

Locale  au niveau du laboratoire de recherche
Locale au niveau de l’université
Nationale
Internationale

10- Dans les participations nationales et internationales ; quels outils utilisez-vous ?

La présence  physique avec  l’équipe

La communication téléphonique

E_ mail

Les forums sur le net

Facebook ; Twiter

Autres moyens ; préciser : ……………………………………………………………………………………………….................…..

11- avez –vous participé à des projets de recherches au sein de collaboratoires
scientifiques ?

Oui

Non

- Si la réponse est Non, pour quelle raison

Vous ne connaissez  pas ce type de laboratoires

Facteur  juridique

Facteur technique

Autres ? : …………………………………………………………………………………………………………..................……………

12- A votre opinion ; Quel est l‘intérêt pour les chercheurs quant à l’utilisation de ces
collaboratoires scientifiques ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….............................................................



Les collaboratoires scientifiques à partir les réglementations des conventions scientifiques
13- Est-ce que la collaboration dans le domaine scientifique a vraiment besoin d’un cadre

Juridique? :

Absolument

certainement

Pourquoi pas

Pas vraiment

14- Est-ce que le cadre juridique dans le domaine de la coopération scientifique

Est au service de la recherche scientifique

Est au service  du chercheur

Est au service de l’institution de recherche

Est sans utilité

15- A votre avis ; quelle  est la partie la mieux placée  pour élaborer  un cadre juridique
éventuel dans le contexte de  coopération scientifique ? :

Les chercheurs

Une commission de spécialistes en droit

L’institution de recherche scientifique

Autres :………………………………………………………………………………………………………………

16- Est-ce que la recherche scientifique en Algérie a besoin d’une coopération avec ces
collaboratoires scientifiques ? :

Oui

Non

17- Les institutions de recherche scientifique en Algérie assurent la promotion de la
recherche scientifique à travers le partenariat. Est-ce que les textes juridiques assurent
la protection du droit de propriété intellectuelle et industrielle à travers les réseaux en
générale et les collaboratoires scientifiques en particulier ? :

Oui

Non

Je  ne sais pas

18- Pensez- vous que les conventions de coopération scientifique  avec  les pays
occidentaux dans le cadre de la réglementation  Algérienne :

Facilitent l’échange scientifique entre les chercheurs



Aident  au  partage des informations et des connaissances

Facilitent  l’accès aux  les résultats  de recherche

Causent un pillage indirect des compétences  scientifiques

Autre opinion :………………………………………………………………………………………………………………

19- Pensez- vous que les institutions nationales  de la recherche scientifique sont prêtes
techniquement pour  établir  un partenariat  scientifiques ? :

Oui

Non

Je ne sais pas

20- A votre avis ; que faut-il faire  pour réussir l’établissement d’un partenariat de
coopération scientifique virtuelle ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’utilisation du SIST par les chercheurs de l’université Mentouri
Le système d’information scientifique et technique (SIST) est un projet de

collaboration scientifique sur internet ; son objectif est d’assurer la promotion et le
développement de la recherche scientifique  et de relier l’Afrique  aux pays développés ; le
projet est financé par le ministère Française des affaires étrangers, incluant 12 pays africains
ainsi que l’Algérie. Disponible à travers le lien : www.sist-sciencedev.net

21- avez –vous déjà utilise ce système ?

Oui

Non

- Si la réponse  est Non, veuillez répondre seulement à la question N°=29 s.v.p.

22- Quel est  votre point de vue  sur la qualité des services offerts sur le site ? :

Bonne

Acceptable

Médiocre

Mauvaise

23- Quel est votre point de vie quant la mise à jour des informations sur ce site ? :

Très récentes

Récentes

Assez dépassées

www.sist-sciencedev.net


Dépassées

completement dépassées

24- Quel est votre jugement quant  aux services offerts sur le plan de la rapidité d’accès ?

Instantané

Rapide

Un peu lent

Lent

25- Etes- vous  Satisfait par les  services  offerts  sur le site ? :

Absolument

assez

Un peu

pas du tout

26- Parmi les outils de communication utilisés par  le système ; quels sont ceux que vous
préférez pour la diffusion  et la recherche ?

Forum

Wiki

Flux RSS

E-mail

27- Quel est votre jugement quant aux outils et logiciels utilisés par le système ?

Bon

Acceptables

Mauvais

Très mauvais

28- Que pensez-vous de la couverture thématique de ce système ?

large

Insuffisant e

Pointue



29- Quelles sont vos propositions pour pouvoir bénéficier pratiquement de ce système qui
est, en fait projet scientifique pour l’échange des expertises  et la réduction de la
fracture numérique ? :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................................................................



Résumé :

L’utilisation de laboratoires scientifiques collaboratifs (collaboratories)

signifie la transmission et le transfert  du travail scientifique  aux espaces de

réseaux collaboratifs ; ce qui mène à une recherche  scientifique  en réseau, assure

plus d’interaction et facilite aux laboratoires scientifiques collaboratifs le

partage du savoir et de l’information.

L’objet de notre recherche est de mettre en relief le rôle que jouent ces «

collaboratories »  dans la promotion de la recherche scientifique à travers le suivi

de la fréquence d’utilisation du Système  d’Information Scientifique et Technique

(SIST) par les enseignants chercheurs. Pour mener  notre enquête, nous avons

adopté l’approche descriptive. Un questionnaire a été utilisé comme outil de

collecte d’information  et a été administré  aux enseignants-chercheurs  de

l’Université Mentouri Constantine. Nos hypothèses  de   recherche ont été

mesurées. Le résultat le plus  significatif démontre que les enseignants

chercheurs, en majorité, ne sont pas tournés vers l’utilisation de laboratoires

scientifiques collaboratifs dans leur recherche.

Mots-clés :

Laboratoire scientifique collaboratif – Internet - E-mail – enseignant-chercheur
– recherche scientifique – Université Mentouri Constantine – communication
scientifique – SIST.



Abstract

The use of collaborative scientific laboratories (collaboratories) means the

transmission and transfer of scientific work to collaborative networking spaces

that generate in return scientific research in network with more interaction

facilitating to these “collaboratories” the sharing of knowledge and information.

The object of our research is to highlight the role played by collaboratories in

promoting scientific research through the supervision of the frequency of use of

SIST ( Scientific  and Technical Information System ) by teachers-researchers. To

lead our survey, we have adopted the descriptive approach. A questionnaire has

been used as an instrument for collecting data and has been administered to the

university Mentouri Constantine teachers-researchers. Our hypotheses have been

measured. A significant result shows that these teachers-researchers, in

majority, do not use “Collaboratories” in their research work.

Key- words :

Collaboratory – Internet – E-mail – Teacher-researcher – Scientific research –

UniversityMentouri Constantine – scientific communication – STIS .



:ملخــص الدراســة

استخدام المختبرات العلمیة التعاونیة ھو عملیة نقل العمل العلمي إلى فضاء 
الشبكات وجعلھ أكثر تفاعلیة و مشاركة بین أفراده و ھو ما یعرف بالبحث 

حیث  تضمن ھذه المختبرات تفعیل و تسھیل تشاطر . العلمي التشاركي
.  المعلومات و المعارف من خاللھا

حیث تسعى ھذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تلعبھ المختبرات 
العلمیة التعاونیة في ترقیة البحث العلمي من خالل عملیة رصد مدى استخدام 

كونھ من بین أنواع "SIST"األساتذة الباحثون لنظام المعلومة العلمیة و التقنیة  
لمنھج الوصفي في البحث ومن خالل المختبرات العلمیة التعاونیة؛ و باعتماد ا

توزیع استمارات اإلستبیان أردنا قیاس الفرضیات الموجھة لھذه الدراسة أین 
توصلنا إلى أن أغلب األساتذة الباحثین مازالوا بعیدین نسبیا عن استخدام مثل ھذه 

.المختبرات في أبحاثھم و نشاطاتھم العلمیة

:الكلمات المفتاحیة

البحث -البرید اإللكتروني-شبكة االنترنیت- المختبرات العلمیة التعاونیة
نظام -االتصال العلمي- جامعة منتوري قسنطینة- األساتذة الباحثون-العلمي
SIST -.
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