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والإلكرتونية (مقاالت علمية ،ومدونات)؟
ويُ�ضيف �إ َّن �إدراك وفهم املن�شورات يتم عرب نظام يعرتف بقدرات
علماء �آخرين �أو يتعامل معهم بالنقد البناء؛ حيث ين�ش�أ تاريخ
معني لفهم الأفكار وامل��ع��ارف ،ن�سميه «تاريخ التلقي» .و»تاريخ
التلقي» يف جم��ال التحليل الإح�صائي هو «قيا�س ال�صدى� ،أي
قيا�س تكرار االقتبا�سات يف من�شورات معينة من طرف العلماء،
وهو �أهم م�ؤ�شر �أ�سا�سي لتحليل ال�صدى» .وكرثة اال�ست�شهادات
دليل على عدد االقتبا�سات ملن�شور ما يف فرتة زمنية معينة� .إ َّن
القبول ب���أن من�شو ًرا م��ا ي��ح��وي الكثري م��ن اال�ست�شهادات يُعدُّ
عم ً
ال مهما ،رمب��ا هو �أك�ثر احتمالية من قبول �أن مطبوعًا ما
يحوي اقتبا�سات قليلة �أو بدونها هوعمل غري مهم وال قيمة له.
�إ َّن ا�ستعما َل التحليل الإح�صائي للمن�شورات يعطي �أهميته،
ومعناه الكبري فقط يف املقارنة :مقارنة �أرق���ام عن املطبوعات
العلمية وع��ن ت��ك��رار اال�ست�شهادات .املقارنة م��ع �أ�شخا�ص ومع
معاهد وم��ع جمموعات وف��رق للبحث ،وب�ين مناطق �أو بلدان
جتعل الو�ضعيات وا�ضحة وقابلة للتف�سري .ويتحدث الكاتب هنا
عن «ال�شريك املقارَن» الذي نحتاجه عند قيا�س قدرات العلماء
يف جماالت علمية معينة.
حققت �إت��اح��ة امل��ط��ب��وع��ات العلمية وم�ضامينها يف ال��ن��ت ب��ع��دًا
توا�صل ًّيا مه ًّما .ويُ�ساعد حتليل املحتوى الرقمي على ربط بنيات
وت�شعبات وحمتويات الويب �أثناء درا�ستنا للمطبوعات العلمية
املوجودة �أونالين .ويَعر�ض �إح�صاء املحتوى املناهج العلمية على
ال��وي��ب واملناهج الإع�لام��ي��ة باعتبارها ج���زءًا م��ن علم الإع�ل�ام.
ومع الوثائق الرقمية عاد ما كان طيلة قرون تقليدًا ،جزءًا من
الكتب املتخ�ص�صة العلمية التي ال ميكن �إنتاجها يف �أي دار ن�شر
�إال بعد دفع �أتعاب الكاتب .وبال�ضد ،ف�إن �إح�صاء تكاليف حتميل
كل وثيقة يُتيح لنا معرفة �إىل �أي م��دى هو عمل علمي مهم.
فكلما ك��ان��ت ب��ي��ان��ات العلماء وال�����ش��واه��د وامل��ط��ب��وع��ات مبختلف
�أ�شكالها متاحة� ،ساعد ذلك على ا�ستخال�ص �أهمية املطبوعات
�يرا
و�أه��م��ي��ة م���ؤل��ف��ي��ه��ا .وي��ج��ب �أن ن�لاح��ظ �أن ه��ن��اك من����وًّا ك��ب ً
للبيانات التي تخ�ص الأ�شخا�ص وال�شواهد والقدرات يف النت،
وم�ضامني مواقع النت واملواقع االجتماعية ،واملدونات وال�شات،
و�أي�ضا بيانات الهواتف الذكية نح�صل منها على معطيات مهمة
عن العُلماء ،وترتك لنا حقائق عن �أهميتهم العلمية.
ال ت���أب��ه ال��درا���س��ات القانونية ك��ث�يراً بالن�شر الإل��ك�تروين ،فهي
تقليدية �سلطوية ،كما �أ َّن هناك ا�ستعما ًال خجو ًال للإنرتنت
يف جم��ال الأدب وعلم الآث���ار �إذ ال يجد نف�سه ج��ذاب��اً يف النت.
�أم��ا العلوم الطبيعية فيبدو �أنها مواكبة للتطور التكنولوجي
وتطور املعرفة و�أ�شكال التبليغ .يف حني تختلف م�صادر ال�شواهد
وتتنوع :فالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والطب ،ت�ستقي %80
من ال�شواهد يف املجالت العلمية ،و»هنا نعرتف ب�سيادة ثقافة
امل��ج�لات العلمية يف مقارنة م��ع ثقافة ال��درا���س��ات عند العلوم
الإن�سانية واالجتماعية».
وقد عملتْ ندوة الت�سجيل ( )Rusال�سوي�سرية على م�شروع
«م��ع��اي�ير اجل�����ودة» يف ال��ب��ح��ث يف ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة .وينطلق
امل�����ش��روع م��ن م�����س���أل��ة �أن ال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��ت��اج العلمي يف العلوم
الإن�سانية ي�صعب �ضبطها ،وا�ستعمال الإج���راءات الإح�صائية
التحليلية وامل�ؤ�شرات تو�ضح �أن��ه ال ميكن تغطية كل البيانات
العلمية ،فمن ناحية توجد جمموعة من الإجن��ازات يف جمال
البحث ال �أث��ر لها يف البيانات الإح�صائية ،وم��ن ناحية �أخ��رى
ال ت��وج��د ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��ن��ا���س��ب��ة ت�����س��م��ح مب��ع��اجل��ة امل���ؤ���ش��رات
البيبليوغرافية الكال�سيكية لهذا التخ�ص�ص.

ُ
وي�ستهدف جمال الطب والتقنيات والعلوم الطبيعية اجلمهور
ال���دويل؛ لأ َّن��ه��ا جم���االت ت��ت��ن��اول موا�ضيع علمية ع��امل��ي��ة .هذه
النتيجة تفر�ض عليها كتابة َنتاجها العلمي باللغة الإجنليزية،
ل��غ��ة ال��ع��ل��م؛ ك��ي ُتن�شر ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���دويل لأن��ه��ا ت�ستهدف
اجل��م��ه��ور ال�����دويل .وت��ن�����ش��ر ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة نتائج
�أبحاثها يف املجالت العلمية وجملدات �أعمال الندوات.
ب��ي��ن��م��ا جن���د ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ع��ال��ج
موا�ضيع وطنية وحملية ،وتهتم العلوم الإن�سانية يف نتاجها
بظواهر خا�صة ب�سياق ج��غ��رايف واجتماعي م��ع�ين؛ ل��ه��ذا فهي
�أعمال قد ال تكون مهمة للجمهور الدويل؛ لذلك ت�شكل الكتابة
خا�صا بها .يغلب على العلوم الإن�سانية
باللغة الوطنية طاب ًعا ً
اال�ست�شهادات املحددة واملتعار�ضة ،وتطبع حمليا �أو وطنيا على
�شكل كتب فردية وجماعية ومقاالت يف جمالت.
وح�ين نتحدث ه��ن��ا ،نتحدث ع��ن «���س��ل��وك الن�شر» �أو «ثقافات
ال��ن�����ش��ر» ،ون�����س��ت��ن��ت��ج �أن ���ش��ك��ل امل���ق���االت يف امل���ج�ل�ات ال��ع��ل��م��ي��ة
املتخ�ص�صة يغلب ع��ل��ى َن��ت��اج ه��ذه التخ�ص�صات .بينما حتتل
ال��ك��ت��ب م��ك��ان��ة ع��ال��ي��ة يف ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��ل��م��ي يف جم���ال ال��ع��ل��وم
الإن�سانية واالجتماعية مقارنة مبا ي�سود يف العلوم االجتماعية
والإن�سانية الدرا�سات والكتب اجلماعية و�أعمال الندوات ،لكن
املقاالت املن�شورة يف املجالت العلمية ما تزال حتتل مرتبة �أدنى.
ويبدو �أن التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية يهتم فقط
بقيا�س وتقييم الإجن���ازات العلمية املكتوبة ،وال يهتم بجودة
ه���ذه الإن��ت��اج��ات .ف��ه��و ُي��رك��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ت��اري��خ ال��ت���أث�ير وعلى
ثقافات و�سلوكات الن�شر.
و ُي�ؤكد امل�ؤلف على �أن الكثري من العرو�ض ،والندوات واملعار�ض
والتعليقات يف املدونات واملراجعات وعدد من الر�سائل اجلامعية
وال��ت��ك��رمي��ات واجل��وائ��ز و�أن����واع �أخ���رى مل ت�صنف يف م���ؤ���ش��رات
التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية .وي�ستعر�ض امل�ؤلف
املزيد من امل�ؤ�شرات التي ُت�ستعمل يف �ضبط الإجنازات العلمية
يف �شتى التخ�ص�صات املعرفية ،كالآتي:
 متكن م�ؤ�شر هري�ش -عامل فيزيائي �أمريكي -من �إتاحة قاعدةب��ي��ان��ات م��ق��ارن��ة ومو�ضوعية وم�ضبوطة ع��ن �أه��م��ي��ة �إجن���ازات
العلماء .ومتكن ه��ذا امل�ؤ�شر من اعتالء مكانة ل��دى م�ؤ�س�سة
املجتمع العلمي � .Scientific Communityإن دليل

هري�ش (م�ؤ�شر هري�ش /عامل هري�ش) هو عبارة عن جمع بني
عدد من املن�شورات وتكرار اال�ستت�شهادات .فم�ؤ�شر الت�أثري يقوم
ب�إح�صاء عدد من املقاالت يف جملة ما ،وعدد اال�ست�شهادات التي
حتتوي عليها ك��ل مقالة ،ث��م ي��وزع ع��دد االقتبا�سات على عدد
امل��ق��االت .من هنا ن�ستطيع ترتيب ه��ذه املطبوعات ح�سب عدد
اال�ست�شهادات امل��وج��ودة؛ لنتمكن من ر�ؤي��ة م��دى ت�أثري م�ؤ�شر
هري�ش .ي�ساعد م�ؤ�شر الت�أثري على قيا�س جودة جملة ما من
خالل قاعدة العالقة بني عدد املقاالت وجمموع اال�ست�شهادات.
�إنه و�سيلة ت�ساعد على حتديد جودة املجالت ،لكن هذا امل�ؤ�شر ال
يهتم بتحديد جودة املقاالت ويقيم �أهمية جماعة علمية �إال �إذا
ن�شرت هذه اجلماعة يف عامني �أكرث من مائة مطبوع.
وي�ساعد �ضبط ثمن الوثيقة املحملة من النت وعدد التحميالت
وع���دد ال��ق��راء (ن��ل��ج���أ �إىل ع���داد ال��ق��راء) لتوثيق ب��ي��ان��ات النت
العلمية .وال مي��ك��ن ل��ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات �أن ت��ع��و���ض اال�ست�شهادات
ولكنها تكمل عملها.
 ت��ق��دم �شبكة امل��ع��رف��ة ( )web of Scienceب��دائ��لل�لاع�تراف ب��الأ���ش��ك��ال اجل��دي��دة ال��ع�����ص��ري��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل العلمي
وللمقاالت العلمية .ويفيد ه��ذا امل���ؤ���ش��ر يف م��راق��ب��ة امل���ؤ���ش��رات
العلمية املبنية على اال���ش�تراك��ات يف ال��ن��ت ،ويديرها توم�سون
روي��ت�ر�����س� :إن���ه���ا ت���ق���دم خ���دم���ات ���ش��ام��ل��ة يف جم����ال ال��ب��ح��ث يف
اال���س��ت�����ش��ه��ادات ،وت��ت��ي��ح ل��ن��ا �إم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول �إىل ال��ع��دي��د من
قواعد بيانات ُمتلف م�صادر الأبحاث املتخ�ص�صة.
 �أم����ا ���س��ك��وب��و���س ( )Scopusلـ()Elsevier؛ فهيعبارة عن قاعدة بيانات لال�ست�شهادات وامللخ�صات ُم�ؤدى عنها
للمقاالت ال�صحفية العلمية ،و�ضعها ال�سيفري ()Elsevier
منذ  2004وتتيح للمكتبات الو�صول املبا�شر للبيانات وللن�صو�ص
الكاملة يف جمال العلوم الطبيعية والطب ،كما ت�ضم ملخ�صات
��ي�راُ ،ي��ع��د ج��وج��ل �سكوالر
امل��داخ�لات يف ال��ن��دوات وال��ك��ت��ب .و�أخ ً
حمرك بحث خا�ص بامل�ؤلفات العلمية والأكادميية ،حيث توجد
فيه �أبحاث ور�سائل علمية ومقاالت ،وي�سمح للباحث با�ستخدام
معايري بحث خا�صة باملكتبات مثل ا�سم الكاتب �أو تاريخ الن�شر.
و�أرى �أن ال��ك��ات��ب ع��م��ل ع��م ً
�لا م��ه��م��اً� ،أحل����ق ب���ه م��ع��ج��م��اً ���س��رد
وم�صطلحا علميا خا�صا بعلم املكتبات� .أم��ا
فيه  46مفهوما
ً
البيبليوغرافيا ف�أغلبها م��ق��االت علمية من�شورة يف جمالت
علمية باللغة الإجنليزية ،مما يحيلنا على فكرة الكتاب نف�سه،
ب����أن امل��وا���ض��ي��ع ال��ع��ل��م��ي��ة ُت��ك��ت��ب ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة و ُت��ن�����ش�� ُر يف
املجالت� .إن ترجمة عربية لهذا الكتاب ال �شك �س ُتغني املكتبة
العربية التي ُتعاين فق ًرا �شديدًا يف جمال التحليل الإح�صائي
للمن�شورات العلمية.
---------------------- الكتاب« :التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية ومعاجلةالبيانات يف ع�صر الأونالين».
 امل�ؤلف :رفائيل بال. النا�شر :دجن�س وفريك في�سبادن� ،أملانيا. �سنة الن�شر.2015 : اللغة :الأملانية -عدد ال�صفحات� 158 :صفحة.
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«التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية ومعاجلة البيانات يف ع�صر الأونالين»..
لرفائيل بال
ر�ضوان �ضاوي *
ُيناق�ش املُ�ؤلف الأ�ستاذ رفائيل بال يف هذا الكتاب ن�ش�أة «علم التحليل الإح�صائي للمن�شورات املكتوبة �أو علم حتليل اال�ست�شهادات املرجعية» ،الذي يعمل على
م�ساعدة �أُمناء املكتبات يف عملهم ،و�أثناء اختيارهم للكتب؛ من �أجل حت�سني تدبري وجرد هذه املطبوعات .ويرى الكاتب �أن «علم حتليل اال�ست�شهادات املرجعية»
يعمل على قيا�س حجم املطبوعات لفرد ما .و ُي َعد املن�شور -الذي �أَوردت عنه العديد من املن�شورات الأخرى ا�ست�شهادات ،وذكرته العديد من امل�صادر -من�شو ًرا مه ًّما
جدًّ ا .ويف املقابلُ ،تعد املن�شورات التي مل يتم االقتبا�س منها �أقل �أهمية.
بد�أ الكيميائي الأمريكي «�أوغن جرفيلد» يف اخلم�سينيات من القرن الع�شرين تقييم مقاالت املجالت على امل�ستوى التنظيمي� .أما الفيزيائي «دي �سوال بري�س» ،فقد
ُ
يدخل �ضمن «حقل بحثي
بحث يف �سنة  1956يف مقال له مبجلة «علم» يف مو�ضوع التوا�صل بني امل�ؤلفني و»�سلوك االقتبا�س» من العلماء .وقد �أ�صبح هذا املجال
�إح�صائي» ُينا�سب حاجات الع�صر ح�سب تعبري الكاتب.



و�أو�ضح الكاتب �أنه كلما كان عدد املطبوعات وكل �أ�شكال النتاج
العلمي كبرياً ،كان تقييم الإنتاجية العلمية وتقييم اال�ستجابة
املنا�سبة لال�ست�شهادات �ضروريا؛ فمث ً
ال ال يوجد رئي�س جامعة
ال ي��ع��رف م��وق��ع م�ؤَ�س�سته �ضمن امل��ق��ارن��ة الوطنية وال��دول��ي��ة،
وكذلك ال�سيا�سي هو مُهتم باملو�ضوع« :العلم وال�سيا�سة ُي�ؤثر
�أحدهما يف الآخر ويراقب �أحدهما الآخر».
ج��اء ه��ذا الكتاب يف وقته؛ لأ َّن ا�ستخدام «التحليل الإح�صائي
للمن�شورات املكتوبة» �أث��ار يف اجلامعات وعند العلماء �إ�شكالية
امل��ن��اه��ج وم�����ش��ك��ل��ة ال��ف��ه��م ،ك��م��ا �أث����ار �إ���ش��ك��ال��ي��ة ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات
و»ث���ق���اف���ات ال��ن�����ش��ر» امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل��ت��ب��اي��ن��ة ب��ع��د �أن زاد اه��ت��م��ام
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف ال���ق���رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،ب��ال��و���ص��ول �إىل
«ال��ق��درة على ا�ستعمال �أك�بر كمية من البيانات ب�سرعة عالية
وب�شكل م�����س���ؤول»� ،أي م��ا يُ�سمى ( ،)Databilityوتعني
ت��ب��ادل املعلومات ع�بر ال�شبكات العاملية امل�تراب��ط��ة فيما بينها
وعرب �سجالت البيانات ومراكز البحث .وتكمن �أهمية ارتباط
التوا�صل �شبكياً يف جعل العامل �أكرث �سرعة .وقد تنبه العلماء
لهذا البُعد الإعالمي اجلديد ب�سبب توفر البيانات يف ال�شبكة
العنكبوتية وح�ضور البيانات ال�شخ�صية يف الو�سائط اجلديدة،
وهذا البُعد يُتيح �إمكانيات هائلة مُعا�صرة للتعاون والت�شارك
والعمل امل�شرتك؛ من �أجل تقييم املن�شورات العلمية وت�أثريها
على جمال بحث معني .وهُنا يتم ا�ستعمال منهجيتني :املنهجية
الكمية ،واملنهجية الكيفية النوعية .ويتعلق الأمر باملعاينة من
جانب ،ومن جانب �آخر يتعلق بالتحليل الإح�صائي للمن�شورات.
و�أو���ض��ح الكاتب �أ َّن فائدة التحليل الإح�صائي هي اال�ستجابة
لفهم العنا�صر املكونة للعلم جميعها ،وتعرف الأن�شطة العلمية
يف كل تخ�ص�ص ،وطنيا ودوليا ،ومعرفة مدى ت�أثري كل بلد �أو
جهة على جمال معريف معني� ،إ�ضافة �إىل تعرف �أ�ساليب العمل
امل�شرتك الوطنية والدولية ،ومدى علمية العلماء ومعرفتهم
بالتطورات اجلديدة يف بع�ض املجاالت املعرفية .ويف ر�أيه ،ف�إن
ه��ذه الأب��ح��اث تهدف لزيادة �إنتاج املن�شورات العلمية ومعرفة
خ�صائ�صها الو�صفية وحتليل اال�ست�شهادات التي تفتح م�سالك
جديدة للتوا�صل .ويُعد هذا الإح�صاء الكمي للمن�شورات و�سيلة
تبليغ للبيانات املو�ضوعية التي تخ�ص الن�شر.

وت�ضع مناهج التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية للأفراد،
وللمعاهد وللم�ؤ�س�سات ،وللجامعات ،واجلهات والدول �شهادات
عن كمية وحجم التكرار ،وعن املعنى واالرت��ب��اط للمن�شورات.
�إن���ه���ا م��ن��اه��ج ري��ا���ض��ي��ة و�إح�����ص��ائ��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي�ير ق�ضايا
وم�سارات الإفادات الكتابية.
ويعو ُد �أول حتليل �إح�صائي للمن�شورات للعالِ َني كول ()Cole
وايلي�س ( ،)Ealesوهما عاملان در�سا �سنة  1917نوعية الكتب
التي ظهرت بني ( )1860-1550يف جمال علم الت�شريح .ورغم
�أنهما ال ي�ستعمالن �أي��ة ا�ست�شهادات يف عملهما� ،إال �أ َّن الهدف
من ه��ذا العمل هو حتديد وح�صر �أه��م عنا�صر حمتوى حجم
املطبوعات يف جمال مُعني وفرتة حمددة.
�أمَّ���ا م��ا ق��ام ب��ه ج��رو���س ( )Grossوه��و �أول عمل �إح�صائي
حتليلي لال�ست�شهادات؛ فيعود �إىل العام � .1927إذ حلل الباحثان
هوام�ش اال�ست�شهادات امل�ستعملة يف جمال الكيمياء وا�ستطاعا
و���ض��ع الئ��ح��ة للمجالت الأك�ث�ر ورُودًا يف تخ�ص�ص الكيمياء.
وق��د ا�ستفاد ه��ذان الباحثان من وظيفتهما باعتبارهما �أُمناء
للمكتبات ومن جتربتهما الطويلة يف امليدان ،وحاوال ا�ستغالل
درا�ستهما من �أجل �إيجاد و�سيلة ت�ساعد على حت�صيل املجالت
عرب مكت�سبات هذا البحث.
وي���رب���ط امل����ؤل���ف ب�ي�ن ع��م��ل��ه ه���ذا وجت��رب��ت��ه يف جم���ال امل��ك��ت��ب��ات
باعتباره م� ً
ؤرخا للعلم ،وفيل�سو ًفا ،ويعمل حاليا مدي ًرا ملكتبة
معهد التكنولوجيا بزيوريخ يف �سوي�سرا .كما �أ َّن لديه العديد
م��ن امل��ن�����ش��ورات يف م��و���ض��وع املكتبات وتغيري و���س��ائ��ط الإع�ل�ام.
وميتد اهتمام امل�ؤلف ب��ال بهذا املو�ضوع �إىل كتابات �سابقة له
مثل كتابه «التحليل الإح�صائي للمن�شورات» 2013م ،وكتابه
«نهاية قطب ،ماذا يبقى حقيق ًة من املكتبات؟» 2013م� ،إ�ضافة
�إىل كتب مل���ؤل��ف�ين �آخ��ري��ن مثل ك��ت��اب «الإ����ش���راف ال��رق��م��ي على
املكتبات» للباحثة �أنتيا ت�سوكر.
يروي الكاتب ب�أن الأمريكي الريا�ضي «�ألفريد جيم�س لوتكا»
بحث يف العام � 1926إجنازات العلماء ،وعمل على و�صف العالقة
املوجودة بني الكاتب واملن�شور� .إن القليل من املُ�ؤلفني لديهم
الكثري من املطبوعات ،والكثري من الكتاب لديهم القليل من
املطبوعات .وت�سمى هذه العالقة «قانون لوتك�س» (Gestzt

 ،)Lotkesواه��ت��م الكيميائي الأم��ري��ك��ي �أوغ���ن ب��امل��و���ض��وع،
فو�ضع جمموعة من البيانات ()Current Contents
عن املطبوعات وعن االقتبا�سات و�أنتج دلي ً
ال للمحتويات ،ب�صورة
قاعدة بيانات بالإجنليزية توفر معلومة �سريعة عن املن�شورات
املُ��ت��اح��ة لأه���م امل��ج�لات .وق��د �أ���س�����س معهد «امل��ع��ل��وم��ة العلمية»
( ،)ISIوحقق بذلك م�شروعًا مهما هدَف �إىل م�ساعدة �أُمناء
املكتبات �أث��ن��اء ق��رار �شراء الكتب ،خا�ص ًة امل��ج�لات .فا�س ُتعملَت
م�ؤ�شراته من �أجل تقييم الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات.
�إىل جانب الت�صور الكال�سيكي للمعرفة� ،أ�صبح القيا�س مهما
�أي���ً��ض��ا مل�ضامني ال�شبكة العنكبوتية� :أي مل�ضامني املن�شورات
املفتوحة وامل��واق��ع اخل��ا���ص��ة على ال��ن��ت .والتحليل الإح�صائي
للمن�شورات الرقمية ( )Webmetrieهو �إح�صاء ملحتوى
املواقع على النت ،وهو يُ�ضيف قيمة ملفهوم التحليل الإح�صائي
البنيوي ،و ُتغني �إج��راءات ا�ستعمالها� .إن حتليل كميات كبرية
من البيانات ( )Big Dataيُعد حتديا ج��دي��دًا� ،أو مبعنى
ال �إح�صائياً مف�ص ً
�أدق « ُفر�صة جديدة ُتتيح دائ ًما حتلي ً
ال للنتائج
العلمية» .ف�إىل جانب اعتماد املن�شورات وحتليل اال�ست�شهادات،
جاءت التطبيقات الكمية التي تو�سع من دائرة امل�ؤ�شرات (عدد
��ش�ير
ال��ت��ح��م��ي�لات ،م���دة االن��ت��ظ��ار ع��ن��د حت��م��ي��ل ال��وث��ي��ق��ة) .وي��� ُ
الكاتب �إىل �أن فكرة �إح�صاء املن�شورات ج��اءت على مرحلتني:
�أو ًال الإح�����ص��اء العلمي ،وث��ان��ي��اً ال�ضبط الكيفي والقيمي� .إ َّن
حتليل كمية ال َنتاج العلمي له �أهمية خا�صة للعلماء وملدبري
ال�������ش����أن ال��ع��ل��م��ي وك����ل ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ق�����رارات
يف م��وا���ض��ع ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات ول��ل��م���ؤ���س�����س��ات البحثية
وللوزارات .كما ُتتيح ح�صر و�إح�صاء البحوث التي مت الإ�شراف
عليها يف اجلامعة .ومع ظهور النت ومع التغيريات يف التوا�صل
العلمي �أ�صبح هذا املفهوم غري حمدد؛ لهذا فمن ُي��رِد �إح�صاء
املن�شورات ،عليه �أن يحدد ما ال��ذي يريد قيا�سه و�أي ن��وع من
املن�شورات ي�ستخدمه القاعدة للتحليالت.
و ُي��ث�ير الكاتب ت�����س��ا�ؤ ًال مهما؛ ه��و� :إىل �أي ح��د ميكن �أن يُبلغ
الإج�������راء الإح�������ص���ائ���ي ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي ل��ل��م��ن�����ش��ورات ����ص���ورة ك��ام��ل��ة
ومو�ضوعية ع��ن ق��درة وج��ودة العلماء ومعاهدهم باالقت�صار
ع��ل��ى ق��ي��ا���س �أ����ش���ك���ال ال��ن�����ش��ر ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة (ك���ت���ب ،وم���ق���االت)

