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 العربي لعالمواقع وتحديات الصحافة العلمية فى ا
 لبه حديؼ

 تمهيد:

تتشػػاوؿ هػػلو الؽاقػػة البحقيػػة واقػػع الرػػحافة العمسيػػة فػػى العػػالػ العربػػى والتحػػديات التػػى تؽا   ػػا فػػى 
والحا ػة لمحػاؽ سسدػتتدات القػؽار الرقسيػة والؽلػؽؿ لمتس ػؽا سذػ ل فعػاؿ ظل التطػؽا التنشؽلػؽ ى الدػر ع 

 يعتسد عمى الحرفية والسرداقية وتبديط السعمؽمة فى سبيل نذر الققافة العمسية.

ثبػػػات يهسيت ػػػا وسػػػط سػػػيل مػػػؼ ات بػػػاا والسؽ ػػػؽعات الدياسػػػية لػػػعاث رقيػػػرر إواغػػػػ مؽا  ت ػػػا 
ؿ  الػػة مشػػػل ا تيػػا  ثػػػؽاات مػػا يدػػسى سػػػالربيع العربػػى  يحػػػاو  واالقترػػاةية والر ا ػػية وال شيػػػة والحػػؽاة  

فػػى حػػيؼ يف  ي  ػػػ لمتؽالػػل مػػع التس ػػؽا وافػػع الػػؽعل يتػػاة متػػش  إالستخررػػؽف فػػى الرػػحافة العمسيػػة 
مسػا يتعػػل  ؛ها مػػؼ اتولؽ ػاتعػدت ةااات تحر ػر غالبيػة الرػحل اليؽميػػة واتسػبؽ ية فػى الػػدوؿ العربيػة الإ

يو حتػػػى  الرػػػ حة العمسيػػػة تتػػػؽاات و ػػػتػ التزػػػحية م ػػػا مقامػػػل ظ ػػػؽا مؽ ػػػؽعات  اا ػػػة تحتػػػا  لسدػػػاحة
 ا ة ال.عالنات ُتدإ 

العمسػػا     تذػبه الرػػحافة العمسيػة البحػػم العمسػى  فيتػػد الرػح يؽف ين دػػ ػ مقػل مػؼ  ؽانػك رقيػػرر
مػػػؼ العمػػػؽـ قػػػد ال يعرفػػػؽف عشػػػه النقيػػػر  فيطرحػػػؽف اتسػػػدمة و بحقػػػؽف فػػػى اتةلػػػة لتقػػػديػ  يدػػػت ؽ  ػ  انػػػك

الحاسػسة سالشدػبة  عػالـ الستتسػع سالقزػاياإ ن ػا تذػسل التحقيػل والتحميػل و ت ؛ن ا ييزا م شة م سةإ  إ اسات
عالميػيؼ يدػاعدوف إ عمسيػيؼ متسيػن ؼ و  ف شاؾ حا ة ُممحػة لؽ ػؽة لػح ييؼ  التمؽ  والرحة العاـمقل   له

 .(Pearson 2017)ا هلو القزايفى تر سة وتحميل 
 :الصحافة العلمية

تتطػػرؽ الرػػحافة العمسيػػة لنػػل الستػػاالت بات الرػػمة سػػالعمؽـ والتنشؽلؽ يػػا واالترػػاالت  وتسػػاا  
مػؼ لػى مؽ ػؽعات  لاسػة وةػيقة إيف تحؽؿ السؽاة العمسية التافة  ةواها عمى الؽ ه اتكسل حيشسا تدتطيع

لتنؽف سسقاسػة هسػنر الؽلػل مػيؼ العمسػا  والقػرا   فتسػدهػ  ي؛سة مؼ البحم العمس س الؿ سات نا  الةوف اإ
وعػػي الستتسػػع فػػى مؽا  ػػة الخرافػػات التػػى  رو  ػػا الػػبع   وترفػػع  سالسعرفػػة وبدحػػد  السدػػتتدات العمسيػػة

 لمديطرر عمى العقؽؿ.
                                                           

 لحفية عمسية ومد ر تحر ر  ر در ي باا اليـؽ. 
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ػ يس ػؼ ومؼ ث   ؛بات ان ا قديسة قدـ البذر ة إة هى اواية ات باا عمى الشا   فبا رانت الرحافإ"و 
ث التتػػػاوى فػػػى ن ػػػا لػػػحافة مػػػؼ سػػػايى العرػػػؽا الُسسعشػػػة فػػػى القػػػدـ عمػػػى لػػػى الشقػػػؽر الحتر ػػػة فػػػإالشعػػػر 

لػػى يكقػػر مػػؼ يابعػػة  الؼ سػػشة إيوااؽ البػػرةت السرػػر ة التػػى تر ػػع ومػػؼ هػػلا القبيػػل   اسػػتعساؿ هػػلو النمسػػة
نتػاىات العمسيػػة اإمػؼ البرةيػػات ال رعؽنيػة التػى تدػتل سال عػل  قيػرنالهشػاؾ ( و 5:91)حسػنر  قبػل السػيالة."

 فى متاالت الطك السختم ة لدت قدما  السرر يؼ.

 ؛الػػدوؿ العربيػػة حتػػى ا فوقػػد يعتقػػد الػػبع  يف الرػػحافة العمسيػػة لػػػ تد ػػل و ػػع ا الس تػػر  فػػى 
دت يواوبػػػا عرػػػر القػػػػؽار ةػػػ يف تن ػػػا حد قػػػة الع ػػػد ندػػػبيا  ولنػػػػؼ التػػػاا ه يدػػػتل نذػػػدت ا وتطؽاهػػػا مشػػػػل 

نتػاىات تػبط سعػدة ربيػر مػؼ اال تراعػات واإوالػلت اا   الرشا ية فى الشرل القانى مؼ القرف القامؼ عذر
 تدثرت م ا البذر ة.التي العمسية 

ػػ رؼ الشػػا  "ورػػاف مػػؼ الطبيعػػى يف تنػػؽف هشػػاؾ لػػحافة متخررػػة تؽاكػػك متر ػػات العرػػر وُتع 
ةواا وسػيطا مػيؼ  ؤةيلنؽنػه  ػ ؛ؼ يقـؽ م لا الػدوا سالر ػل القالػموقد اُت ل عمى تدسية م  س ل ما هؽ  د د

السختػػرعيؼ والسبتنػػر ؼ وا ػػاؿ الرػػشاعة والعمسػػا  والبػػاحقيؼ مػػؼ ناحيػػة  وقػػرا  الرػػحل يو التس ػػؽا مػػػؼ 
 .(:900)لدقي  ناحية ي رت"

ى مرػػر وانتعذػػت سعػػد وفػػى الشرػػل القػػانى مػػؼ القػػرف التاسػػع عذػػر  ظ ػػرت الرػػحافة العمسيػػة فػػ
لي ا نتيتة التسؽة ال نرت العقسانى  فدلبحت إالل ؼ ها روا  ػ ومش ػ يعقؽث لروؼ ػ بلغ عمى  د الذؽاـ

 مداع يمشا  الؽاليات العربية العقسانية.إمرر متش دا 

 :نشأة وتطهر الصحافة العلمية فى الهطن العربى

رانت يوؿ متمػة  بيػة  5981لدات فى مرر عاـ التى  ُيقر رقير مؼ الباحقيؼ يف متمة "اليعدؽث"
يلػداها فػي القػاهرر  وقػد  تردا سالمغة العربية وة مت مداية ظ ؽا الرحافة العمسية فى مرػر والػؽ ؼ العربػى

(  5988و 5981الػػػػػدرتؽا   عمػػػػػى ساةػػػػا البقمػػػػػي )ا ػػػػػي  مداسػػػػػة قرػػػػر العيشػػػػػي مػػػػػيؼ عػػػػػامي  5981سػػػػشة 
ترػػػدا ةػػػ ر طا وُتطبػػػع سسطبعػػػة مػػػؽالؽ اتمير ػػػة  حتػػػى تؽق ػػػت عػػػاـ  ساالةػػػتراؾ مػػػع إمػػػراليػ ةسػػػؽقي سػػػغ  ورانػػػت

يلػػػدا افاعػػػة الط طػػػاوت لػػػحي ة او ػػػة السػػػداا  ورانػػػت تزػػػػ مؽ ػػػؽعات عمسيػػػة  5980  وفػػػى 5988
فػػي ميػػروت التػػى سػػرعاف  لػدات متمػػة "السقتطػػل" 5988وفػػى عػػاـ   (:900)الحدػػؼ  وي ػرت يةميػػة وتاا خيػػة

لػداا الستػالت إومشػل بلػغ الحػيؼ  تػؽالى    د لػاحب ا يعقػؽث لػروؼ عمى5991عاـ لى القاهرر إما انتقمت 
وقػػػػد ظمػػػػت متمػػػػة   العمسيػػػػة والققافيػػػػة الستخررػػػػة التػػػػى رانػػػػت تخرػػػػع سعػػػػ  لػػػػ حات ا لمسقػػػػاالت العمسيػػػػة

حيػم ظمػت مشبعػا لم نػر  ت؛مػل اا ػدر هػلو الستػالسػشة    81"السقتطل" سحل يـ الستالت العمسية العربيػة  يمػة 
 العمسى فى الؽ ؼ العربى.
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نذػػا  متمػػة إفػػى  5911عمػػؽـ وتشذػػيط ال شػػؽف عػػاـ وفػػى سػػؽا ا  ةػػرعت التسسيػػة الدػػؽا ة لشذػػر ال
فات العمسيػػة متخررػػة ساسػػس ا تزػػسشت عػػدةا مػػؼ السقػػاالت العمسيػػة وال شيػػة وال منيػػة والتاا خيػػة واالكتذػػا

متمة "التشاف" التى تخررت فى ةػدؽف النااعػة والبدػاتيؼ    لدات وفى ميروت  واال تراعات العرر ة
 .(9051)عبيد  نداف والحيؽاف والشباتاالت عمسية عؼ يو ه الذبه ميؼ اإوتزسؼ يوؿ يعداةها مق

السػؤثرر فػى تطػؽا الرػحافة لمباحقة نيرميؼ عبد الغ اا الرامر سعشؽاف "العؽامل  ر وتذير اسالة ةرتؽاا 
لػػى يف مرحمػػة االىةهػػاا لمرػػحافة العمسيػػة إ  "5:80وحتػػى  5:51تاا خيػػة لم تػػرر مػػؼ ةااسػػة نقديػػة  –العمسيػػة

 ىيولػ تورانػ  تػى ن ايػة الحػرث العالسيػة القانيػةوظ ؽا التياا الشقدت فى مرػر رانػت مػؼ فتػرر القالثيشػات وح
عػػػؼ  مسػػػا سػػػاعد عمػػػى التعبيػػػر سذػػػ ل يكبػػػر ؛عالمػػػات االىةهػػػاا لػػػدوا الرػػػحل عػػػؼ لػػػح ييؼ مرػػػر يؼ

فع ػػػرت  السقتطػػػل(  السرػػػرت مػػػؼ ال تػػػرر الدػػػاسقة التػػػى ترػػػداها لػػػحل ةػػػؽاـ )سػػػؽا  اتهػػػراـ يو الستتسػػػع
 .(9058)الرامر  سساعيل مع رلتد در" لدالمة مؽسى و"العرؽا" إلحل "الستمة ا

وفى اتابعيشيات مؼ القرف السا ى  ظ ر ستر در اتهػراـ السرػر ة سعػ  السؽ ػؽعات وات بػاا 
نتمين ة  ؼ ي اةوا التر سة العمسية مؼ اإراف يقدم ا سع  الرح ييؼ السرر يؼ اللالتي العمسية الستر سة 

مداسػة  د ػدر   اا ػد الرػحافة العمسيػة الحد قػة  لال   ػالؿ  مدي 5:11وفى عاـ   لى العربيةإوال رندية 
  سدتتدات العررفى  ر در ات باا تعتسد عمى تبديط السعرفة والعمؽـ سالس  ؽـ الذامل لتؽ ية الستتسع س

نذا  يوؿ قدػ عمسى سالرػحافة إلى يف تػ إ  اؽ وغياث واىةهاا إزى احمة الرحافة العمسية ما ميؼ وتس
  ينذػػد   حدػػشيؼ لي ػػل سعػػد سػػشؽات مػػؼ انتقالػػه مػػؼ ا اسػػة 5:81وفػػى   فػػى  ر ػػدر التس ؽا ػػةالسرػػر ة 

هػػراـ  قدػػسا عمسيػػا سالتر ػػدر تػػؽالو لػػى اتإلػػدااات مؤسدػػة ي بػػاا اليػػـؽ إحػػدت إ تحر ػر متمػػة "  ػػر سػػاعة" 
 لال   الؿ اللت انتقل ييزا مؼ ات باا لألهراـ.

 معهقات الصحافة العلمية:

حيػم تدػػتسد معمؽمات ػػا مػػؼ السعاهػد والسراكػػن البحقيػػة والتامعػػات  ؛وتتعػدة مرػػاةا الرػػحافة العمسيػػة
لمسحػػرا العمسػػى ليػػتس ؼ مػػؼ  ا يػػد تػػدلياللػػى الشػػدوات والسػػؤتسرات العمسيػػة  و تطمػػك بلػغ إ ػػافة ساإ  والعمسػا 

 فػػال .. و"الرػػح ى العمسػػى عسمػػة نػػاةار  ا و عم ػػا "م زػػؽمة" لتس ػػؽا القػػرا معالتػػة السػػاةر التافػػة وتبدػػيط 
  تف الققافة العمسية عامة وتبديط العمـؽ  الة رالهسا فر زػة غا بػة ؛مؼ السحرا ؼ هلا العسل نقيريقبل ال

 (.9051)ا ا   "لى قرؽا فى تقديػ الساةر العمسيةساةر يةت هلا اولذح عدةهػ ولعؽبة تشاوؿ ال

 عؽامػػل مدػػاعدر لتحقػػل الػػدوا السشػػؽ  م ػػا العمسيػػة فػػى الػػدوؿ العربيػػة تحتػػا  الؽاقػػع يف الرػػحافة 
"هشػاؾ ثالثػة ي ػراؼ ل ػا عالقػة مؽ ػسية قزػايا العمػػ والبحػم العمسػي  فإف  ورسا  لرر ة.عبد هللا الق ااي 

ي تر  يف لػد  ا  ططػاط تشسؽ ػة  وقاعػدر مػؼ مؤسدػات البحػم العمسػي والبػاحقيؼ العمسيػيؼ  وهي ح ؽمات 
و حتػػػل اإعػػػالـ العمسػػػي تمػػػغ   يؼ يحتػػػا ؽف سذػػػدر لمػػػتعمػ والسعرفػػػةومتتسعػػػا واسػػػعا يزػػػػ مال ػػػيؼ السػػػؽا ش
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ل مػػيؼ وإهسػػاؿ التعامػػل مػػع قزػػايا العمػػػ إعالميػػا  و ػػعل التؽالػػ  السدػػافة ال الػػمة مػػيؼ ات ػػراؼ القالثػػة
 ػػاا إةي لؽ ػػع مشعؽمػػة البحػػم العمسػػي فػػي الستمقػػيؼ مػػؼ   ػػة والبػػاحقيؼ والعمسػػا  مػػؼ   ػػة ي ػػرت   ػػؤ 

ـ وتطؽاات ػا لػى تعقػر مشػا  قاعػدر ةػعبية واسػعة تت اعػل مػع العمػؽ بلغ إوقد  ؤةي   معنوؿ عؼ الؽعي العاـ
إب  بػػدو ل ػػا الحػػد م حػػؽؿ تمػػغ القزػػايا لػػي  سػػؽت  السػػػ معقػػدر ال  ػػداؾ م اليس ػػا  ؛والتقشيػػة ومدػػااات ا

 .(9051)الق ااي  ويسعاةها سؽت نخبة مؼ العمسا  والباحقيؼ"

 هى:   وتؽا ه الرحافة العمسية فى الؽ ؼ العربى عدر معؽقات يو نها الق اات فى نقا  محدةر

  شيػػة واالقترػػاةية والر ا ػػيةساتقدػػاـ ات ػػرت ال  سػػؽريعمسيػػة  ععػػػ الرػػحل العربيػػة يقدػػاـافتقػػاة م -
مػاةر مؽلػ  ا   عالـ العمسي وقزايا العمػػالرؤ ة لدت تمغ الرحل سدهسية اإ لى غياثهلا إو ذير 

 .لى ماةر لحفية سامتياىإتحؽؿ سقزاياها التي تس  السؽا ؼ يساسية في الرحافة يس ؼ يف ت

متدػػع متعػػدة التخررػػات  فالرػحافة العمسيػػة قطػػاع ػعل تدهيػػل الرػػح ي العمسػػي الستخرػػع   -
عالـ في التامعات العربية التي لػ تػؽؿ عشايػة قداـ اإوفي هلا تتقاسػ السدؤولية مع ي  وت ر عات ا

 ا تخررػػا م سػػا وفر ػػدا  تطمػػك تنػػؽ ؼ لػػح ييؼ مػػؤهميؼ سقػػداات ؽلػػ لرر لمرػػحافة العمسيػػة متُػػ
 .عالمي لسباةرر يعسال ػ في هلا الحقل الدقيلإ عمسية وتدا ك لح ي وتدهيل عمسي و وة اةات 

غالبػا مػا تنػؽف  ف مراةا العمػػعمى يسا  يالتر سة والتعر ك  وبلغ  عل التدهيل فيسا  تعمل س -
تدهيػل رػؽاةا متخررػة فػي تر سػة تمػغ السرػاةا لمغػة العربيػة  بلػغ  تطمػك و   ممغة غير العربية

 إلسامػا عمسيػا  تطمػك؛ مسػا ست ػاقػد تمػغ السػاةر قيف ت يةوف مؼ وتبديط ماةت ا  واستم اـ قزاياها  
عالميػػة عمسيػػة ممغػػة إ ال  يػػدا فػػي التر سػػة لتقػػديػ مػػاةر سالتخرػػع العمسػػي يوال  رسػػا  تطمػػك تػػدلي

 .عربية سميسة تخا ك  س ؽا القرا  ولي  الستخرريؼ

فػي معالتػة الرػحافة لقزػايا  سػا يذػ ل عامػل  ػعل ربيػر  مغياث يو ترا ػع الرػ حات العمسيػة -
فػػي الغالػػك لعػدـ استذػػعاا يهسيػػة وةوا الرػحافة العمسيػػة فػػي معالتػة رقيػػر مػػؼ بلػغ  عػػؽة و   العمػػ

 .القزايا اال تسا ية واالقتراةية

نقيػػػػػػر مػػػػػػؼ النتاسػػػػػػات العمسيػػػػػػة الن ػػػػػػر  حيػػػػػػم  ؛االهتسػػػػػػاـ سالسرػػػػػػطمح العمسػػػػػػي العربػػػػػػي ػػػػػػعل  -
 نقيػرمتعر ب ا  عمى الرغػ مؼ تػؽفر ال وف عشاية تلررةمؼ سالسرطمحات العمسية ممغت ا ات شبية  

رالسرػػػاةا السعتسيػػػة التػػػي يلػػػدات ا   مػػػؼ السرػػػاةا التػػػي يس ػػػؼ تؽظي  ػػػا فػػػي التر سػػػة يو الشقػػػل
 نقيػػرا ػ الستخررػػة التػػي ترػػدا عػػؼ المتػػامع المغػػة العربيػػة يو م تػػك تشدػػيل التعر ػػك يو السعػػ

 .مؼ ةوا الشذر

ع الس تػػك يس ػػؼ لمسحػػرا العمسػػى االسػػتعانة ييزػػا سػػالسعتػ الطبػػى السؽحػػد عمػػى مؽقػػ  وفػػى هػػلا الرػػدة
 وييزا مؽاسة السرطمحات لسشعسة اتغلية والنااعة لألمػ الستحدر )ال او(. قميسى لسشعسة الرحة العالسيةاإ
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مػؼ سػؽ هػل الشػؽع مسا ي دح الستػاؿ يمػاـ ن ؛والؽاقع يف الطمك عمى الرحافة العمسية ي ؽؽ العر 
 دعػعمسػى مؤهػل يُ  عالـ لتخر ج محرارميات اإف و ؽة تخرع يكاةيسى فى إ  فل لا ؛الرحافة الس تؽبة

انت ػى "فقػد   مػراليػإسػساعيل إوبحدػك ة.   الرػحافة العمسيػة فػى الػؽ ؼ العربػىعامال يساسػيا فػى اىةهػاا 
ررػػن مشػػاهج الزػػروات يف ت مػػؼإنػػه ولػػلا ف ؛لنذػػ ؽؿ  وبػػدي عرػػر الرػػح ى الستخرػػععرػػر الرػػح ى ا

عالـ عمى التخررات السختم ة لتخر ج لح ييؼ مؤهميؼ لمعسل متخررات سعيش ا والشبؽغ في ا كميات اإ
 .(9008)إمراليػ  متاؿ الر ا ة يو العمػ يو ال ؼ" سؽا  فى كل حدك ميؽله..

انػت يػة سػؽا  ريما السسااسؽف لمس شة  فيحتا ؽف ةا سا لمتنوة س ل  د ػد مػؼ  ػالؿ الػدواات التدا ب
ف ي مرر مقال  عقدت نقاسػة الرػح ييؼ السرػر يؼ وار عسػل مختم ػة عمػى مػداا  ؛سالحزؽا يو يونال ؼ

 ؽتػػه" اتلسػػانى سالقػػاهرر مػػرامج تدا بيػػة و رػػع مع ػػد "  لسا ػػية تدػػت دؼ الرػػح ييؼ العمسيػػيؼالدػػشؽات ا
وىاار  العمسػػى وبػػدعػ مػػؼسالتعػػاوف مػػع ال يدػػة اتلسانيػػة لمتبػػاةؿ  9058مش ػػا "العمػػػ ح ايػػة" الػػلت مػػدي عػػاـ 

 م دؼ تعن ن العالقة ميؼ البحم العمسى والرحافة.؛ الخاا ية اتلسانية

مػااات وتػؽن  وغيرهػا مػؼ الػدوؿ قػد فػى اتاةف ولبشػاف والعػراؽ واإوهشاؾ ةواات تدا بية مساثمػة ُتع
لمرػح ييؼ العمسيػيؼ ولى وعبر ةب ة االنترنت  يقدـ االتحػاة الػد  ية م دؼ الش ؽ  سالرحافة العمسيةالعرب

نترنتية حؽؿ الرحافة العمسية سعذر لغات مش ا العربيػة  يقػدم ا  بػرا  متخررػؽف سحيػم ترػل الدوار اإ
تعػػانى الرػراعات يو الحػػروث يو وؿ لتسيػع لػح يي العػػالػ الس تسػيؼ متطػػؽ ر يةوات ػػ حتػػى لػؽ رػػانؽا فػى ة

 معمؽمة لمنقير ؼ. ف هلو السباةارتنؽ  ت تقر لبرامج تدا ك متخررة  ولنؼ قد ال

لمرػػح ييؼ  سالتعػػاوف مػػع االتحػػاة الػػدولى 9050عػػاـ  "Sjcoop"  قػػاـ مرنػػامج باتػػه الدػػياؽفػػى و 
عػالـ العمسػي الستخرػع مػؼ رشػدا سعػد سػشتيؼ مػؼ إمر طػانى  سسػشح ةممػـؽ فػى ا ػػ العمسييؼ وبتسؽ ل رشػدت

مػؼ  80وقػد ةػااؾ سػه   عربيػة وي شبيػةالدااسة والتدا ك عمى النتاسة الرحفية العمسيػة والسيدانيػة فػى ةوؿ 
 فر كيا والؽ ؼ العربى.يةولة فى  10لح يي 

ومؼ العالمػات ال ااقػة فػى تطػؽا الرػحافة العمسيػة فػى الػؽ ؼ العربػى التػى يثرت ػا  ػالؿ الدػشؽات 
ات يػػرر  و ػػؽة مشافػػل  د ػػدر لشذػػر الققافػػة العمسيػػة تتسقػػل فػػى الشدػػه العربيػػة لمستػػالت العمسيػػة الُسخررػػة 

لػػػى  انػػػك اهتسام ػػػا إ  العربػػػى اال ػػػالع عمي ػػػا ي شطقػػػة الذػػػرؽ اتوسػػػط وةػػػساؿ افر كيػػػا  ليدػػػتطيع القػػػاا لس
هػػػلو السشافػػػل متػػػالت "العربػػػى العمسػػػى"  "ناةػػػيؽناؿ ومػػػؼ   ت واال تراعػػػات فػػػى نطػػػاؽ متتسعات ػػػانتػػػاىاساإ

 .(Scidev.net)وةب ة العمـؽ والتشسية  (Scientific American)  يؽ رافيغ"  "نيتذر"  "لمعمػ"

وفػػى حػػؽاا لذػػب ة الرػػح ييؼ الػػدولييؼ مػػع ة. متػػدت سػػعيد ا ػػي  التحر ػػر الدػػامل لستمػػة "نيتذػػر" 
عؼ مؤهالت السحرا العمسى  يقؽؿ:" يوال  مؼ الُس ّزل يف يستمػغ الرػح ي  مفيػة عمسيػة يو ةااسػة عمسيػة 

 ؤةيا الس سة السر ؽر  لنػؼ  وإف راف بلغ غير مذرو ! يس ؼ لمذغل مع القدار عمى ال  ػ واالستيعاث يف
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مػػى اسػػتيعاث العمػػـؽ وهزػػس ا   القػػدار عيكقػػر لمناتػػك لػػدت الستمقػػي  ثانيطػػا الخمفيػػة العمسيػػة تعطػػي مرػػداقية
فػي فػرع عمسػي واحػد  غيػر الستخرػع  و  ػؽف بلػغ مس شػا ومؼ ثػ تبديط ا يو تقػديس ا لمتس ػؽا وف س ا؛

ي  سيػع فػروع  ؼ عمػى ال  ػػ واالسػتيعاث والتخرػع فػسػتحالة النقيػر لي  في رل العمؽـ ندبةط إلى ةػبه او 
وهػؽ يهسيػة   البع  التلرير سه تنه يغيك يحياناط عؼ  وهلا مد  ي  لنؼ المد مؼ العمؽـ والتنشؽلؽ يا  ثالقطا
االمغة اإنتمين ة عمى ا  .تقل قرا رط وفي الدا ة القانية استساعط

ف الرػ حة العمسيػة فػى مرػر إفػعامػا   10محرار عمسية لشحؽ مؽل ي تى العسمية ومؼ واقع تترب
نقيػػػػر مػػػػؼ اؤسػػػػا  التحر ػػػػر والقػػػػا سيؼ عمػػػػى الشذػػػػر فػػػػى الترا ػػػػد اليؽميػػػػة اليولؽ ػػػػات مػػػػؼ  ليدػػػػت لألسػػػػل

يو  عالنػػاتإ يو  مؽ ػػؽعات  اا ػػة يدا  الػػلت  ػتػ التزػػحية سػػه لرػالح يواتسػبؽ ية  ف ػػى غالبػػا رػب  ال ػػ
مػراليػ سػعدر ا اسػة إرػاف مختم ػا يثشػا  تػؽلى اتسػتاب  ف الؽ ػعإقػا لمحػل  فػحقاإو   تغيير فى تبؽ ك التر در

ةػػػراؼ ة. افعػػػت رسػػػاؿ فػػػى إاؾ سػػػاث "ي بػػػاا العمػػػػ" اتسػػػبؽعى ستحر ػػػر  ر ػػػدر ي بػػػاا اليػػػؽـ  فقػػػد رػػػاف هشػػػ
 يات والشرل اتوؿ مؼ التدعيشيات.الشرل القانى مؼ القسانيش

عداة ل حة "عمـؽ وتنشؽلؽ يا" التى تؽق ت سعد إعشد تطؽ ر التر در  رم شى سعدر س  8::5عاـ و 
ف ثبات الر حة العمسية فى الرحل اليؽمية واتسبؽ ية  تؽقل عمى مدت إ  فول لا  9001استقالته عاـ 

و ت ػل معػى فػى الػريت   ح و ؽةها متقطعا سعد بلغ التاا هب يلب؛ إاستشاار ا ي  التحر ر وتقد رو تهسيت ا
لػػداا إيت  "مػػؼ الس ػػػ  ػػدا يف يقتشػػع ا ػػي  تحر ػػرفيقػػؽؿ: ا ػػي  قدػػػ البيدػػة سػػاتهراـ سػػاسقا و ػدت ا ػػا  
عمسػػى يو لػػ حة عمسيػػة يو حتػػى سػػاث عمسػػى  فمػػي  مػػؼ الال ػػل فػػى هػػلا العرػػر يف ن سػػل  سس  ػػـؽ محػػرا

ع لرػ حة عمسيػػة  مدػاحة تخرػع لشذػػر السػؽاة العمسيػة.. عشػػدما تػد ل عمػى ا ػػي  التحر ػر ومعػغ مذػػرو 
ومػػؼ  تحسػػل ن قػػات عالنػػات التػػى تغػػلت هػػلو الرػػ حة ! لػػى الػػلهؼ هػػؽ مػػؼ ي ػػؼ اإإؿ سػػؤاؿ  تبػػاةا يو فػػإف 

وهشػا    را  ا .. هشا الرة والمد يف ي ؽف مقشعا ومعغ الدليل لسؽاة يس ؼ تحر رها مدفؽعة ات ػرإلدواها و 
ة م تؽبػة سدسػمؽث ة يمػ امػؽاة  ي ى يف نقػدـ لمقػاا غػبشلرحفية  فػال  ة مشا فى السحاب ر والتقاليد واتعراؼ ا

 .(9051)ا ا    "ي لرح ى تنه  داع لمقاا وهؽ يمر ةا سا ما  رفزه ا  عالفإ لح ى ةيل مقامل 

فػى الدػشؽات ات يػرر وتسقػل مذػ مة حكيكيػة  وهشا تبرى مذػ مة ي ػرت  ػريت عمػى الرػحافة عسؽمػا
ف إعػؼ ةوا   د ػد مػقال  فػ عالفسػاإبا تعمل اتمر إف عالف عالـ واإوهى الخمط ميؼ اإ  لمر حة العمسية

د مػؼ ول ػلا المػ ؛ية يحؽؿ اتمر وردنػه تػرو ج لدػمعةعدـ تؽ يح  سيع التؽانك الستعمقة سه سسشت ى الذ اف
ومػؼ   با رػاف  شػدا  تحػت مشػد الخبػر يـ السؽ ػؽع التدػتيمى السػدفؽع الػقسؼإالتشؽ ه عػؼ مغػنت الخبػر ومػا 

مػػا لتخرػػيع متحػػد  إيحيانػػا  لػػعؽبة الؽلػػؽؿ لمسرػػاةا   السذػػاكل ييزػػا التػػى تؽا ػػه السحػػرا العمسػػى
لبػػػاحقيؼ يو لعػػنوؼ ا  مسػػا يحػػؽؿ السعمؽمػػات لسػػا يذػػبه الشذػػرر الرػػحفية ؛اسػػسى لػػبع  الت ػػات البحقيػػة

 عالـ وردر الحا ن الن ا ى ميش ػ وبيؼ عامة الشا .ين د ػ عؼ التؽالل مع اإ
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 :Pseudoscience الزائف العلم

وهػػػؽ مػػػا ُيطمػػػل عميػػػه "العمػػػػ   النااثػػػة ات طػػػر  تتسقػػػل فػػػى سػػػيل السعمؽمػػػات الخا دػػػة والسزػػػممة
سعشػؽاف "عػؼ  5:98عاـ  وهؽ ما ول ه اتستاب اتكاةيسى "هاات فرانن ؽات" فى مقاؿ له مشذؽا  النا ل"
و قػػؽؿ "مػػؼ  ؽلػػدي ر" يف يسطػػاؿ العمػػػ النا ػػل   عتػػاث الستمقػػىإ ثػػاار إا " سدنػػه تن يػػح الحكيقػػة سسحاولػػة ال ػػر 

ندػؽليؼ عذػبا مػدال مػؼ الػدوا  السعتػاة )اتثالثة: يول ػ يعسل فى الطك التنسيمى يو البػد ل رػدف يرػل لػغ 
التػى تعتسػد عمػى فنػرر سدػيطة وتطبػل عمي ػا عسميػة اسػتقرا  الد رت(  ثانيا: مخترة التغليػة  مقال لسر  

ا  استشاةا تسحا  عمسية مشذؽار  ميشسا هشاؾ ينسا  مختم ة قػد تػؤثر ييزػا فػى مبالغ  دا في ا وتقدم ا لمش
نتػػا ج الدااسػػة السعمػػؼ عش ػػا ولػػػ تذػػسم ا. ثالقػػا: مدتحزػػرات التتسيػػل واةعػػا ات عػػؼ فعاليػػة غيػػر مؽ ػػؽةر 

والتعػاهر   اعتساةا عمى رالـ نعرت وتتااث عؼ تدثير السؽاة عمى الخمية ةا ل  بل ى ػا ى فػى السعسػل
كيقػة لعػدـ ولنشػه نػؽع مػؼ تن يػح الح  هػؤال  ليدػؽا س ػابميؼ  ندػافعمػى  ميػة اإن ده التدثير دن ا ستحد  س

عػػػالـ فػػػى نذػػػر العمػػػػ النا ػػػل سحقػػػا عػػػؼ و معرفػػػة عمسيػػػة  وبػػػالطبع تدػػػ ػ وسػػػا ل اإيو ػػػؽة  بػػػرر يكاةيسيػػػة 
 .(9051  ؽلدي ر) الخبطة الرحفية

يف مؤسدة "كؽرر ؼ رؽالمؽا ذػؼ" تػدقل  (9051)  ؽلدي رمؽا  ة السعمؽمات السزممة   لرر مؼ وفى 
حػػدت إ اسػػة  وهػػى كميشي يػػة  د ػػدر فػػى حا ػػة إإالرػػحية وتػػدعؽ الشػػا  لطػػر  يسػػدمة فػػى مؽ ػػؽعات الرعايػػة 

هػلو السؤسدػة البر طانيػة غيػر الربحيػة التػى تدػت دؼ ى ػاةر   ت ال نر الحد م سحدك مؤلل النتاثيععػ تطؽاا
السعرفػة سالرعايػػة الرػػحية وةعػػػ اتخػػاب القػػراا لنػػل مػػؼ ات بػػا  والسر ػػى ولػػانعى الدياسػػات الرػػحية  تتطمػػع 

 .يف تنؽف ميت  برر مؼ  الؿ السرا عة السش تية لألسحا  العمسية 9090فى استراتيتيت ا لعاـ 

"وقػػد استذػػرت الخرافػػة فػػي :  مػػل عميػػه فػػاا  الرػػحافة العمسيػػةالػػلت يُ  يقػؽؿ ة. سػػسير حشػػا لػػاةؽ
لمسعرفػة   دطاسػيّ   امرػداط مؽلػ  ا ور عمى و ؽةها في ال دػات اتميػة ممدنا واتدع نطاق ا إلى يوسع مدت  فعال

فإن ػػا تشتذػػر سذػػ ل  ي طػػر مػػيؼ الطبقػػات الستعمسػػة  ولعػػل ي طػػر ينػػؽاع الخرافػػة مػػا  تغمػػل سغطػػا  مػػؼ العمػػػ 
 .(9::5)لاةؽ  نا لال

"مؼ يهػ ال روؽ ميؼ العمػ فإف  حدت التامعات اتمر  يةإا ي  قدػ ال ين ا  سماـ إمعتن  .وبحدك ة
العػػػال ػ و   رػػػؽار مسش تػػػة ل ػػػا قؽاعػػػدها ويلػػػؽل االحكيقػػػي والعمػػػػ النا ػػػل اعتسػػػاة اتوؿ عمػػػى التتربػػػة والرلػػػد س

ا ينػػه ال ي  ػػي يف تنػػؽف لديػػه س ػػل ثقػػة إنػػه قػػد  يقػػؽؿ ىفنػػرر مشطكيػػة يو نعر ػػة ا ا ػػية حتػػ الحكيقػػي  ػػداؾ  يػػدط
ػا السحػغ والفيرػلالتتربة السعسمية يو ف  ولل إلى الحكيقة ػا عمػى يف   الرلػدية هػي ةا سط وات ػل العمسػا  ييزط

 فػى الؽاقػع و  .(9058)إمػاـ  يتك يف يسر رل اكتذاؼ  د د سسراحل متعدةر ومتشؽعة  تتربة واحدر ال تن ي
م اف و ع مسياا عسمى لحل مذ مة الحدوة ال الػمة  يال ساإفإنه  (9051ووفقاط لسؽقع الباحقؽف الدؽا ؽف )

هػػل تقيػػر هػػلو ال نػػرر التد ػػدر يت اهتسامػػات يس ػػؼ لمعمسػػا   وهػػؽ انع ػػا  ال ا ػػدر الؽاقسيػػة لم نػػرر عمػػى العمسػػا :
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ر ػػيات يو ت  د ػػدر  هػػل تػػؤثر عمػػى فتبشي ػػا فػػى متػػاؿ عسم ػػػ  هػػل تقػػؽة لبػػد  يسحػػا   د ػػدر  يو اكتذػػافا
 ؿ اتقؽت هؽ ين ا مترة عمػ ىا ل.االحتساإف "ال"  ف ػ اسة مبا رانت اإإنساب  يو  اا  مؽ ؽةر  

عػالـ تتشاقػل وسػا ل اإيحػا   ولألسػل عؼ  ر ل اإ رو  له ل يف العمػ النا عمى وُ تسع الخبرا  
ولنش ػػا قػػد تتتػػلث القػػرا  مقػػل اكتذػػاؼ  الػػك مػػقال لعػػال  مػػر    فػػى الػػدوؿ العربيػػة ي بػػااا غيػػر مشطكيػػة

تن ػػػػا تػػػػؤةت لتغييػػػػر اُت   ؛مػػػػؼ اتمػػػػرا  نقيػػػػرلمػػػػنمؼ يو يف السيػػػػاو القمؽ ػػػػة ت يػػػػد التدػػػػػ وتذػػػػفيه مػػػػؼ ا
ف الر ػؽع لسرػاةا ةو مػؼ نداف يو يف الميسؽف يحااث الدػر اف  وبلػغ اإةا ل  دػ  (PH) ال يداوحيشى

بلغ عؼ ترا ع الرحافة العمسية ندبيا وترؾ الداحة لمسعمؽمات السزػممة التػى  و  ذل  عمسية مؽثؽؽ م ا
ول ػلا  تحتػا  الرػحافة العمسيػة لتعػدة وتشػؽع مرػاةاها  ؛دا ل ػ الؽهػتدت يد مؼ تعط  الشا  لمعمؽـ فُتر  

سحيػػػػػم   ويف يقػػػػػدم ا لػػػػػح يؽف مػػػػػدابؽف بوو  مفيػػػػػة عمسيػػػػػة يو عمسػػػػػا  مػػػػػدابؽف عمػػػػػى النتاسػػػػػة الرػػػػػحفية
 .يدتطيعؽف تبديط السعمؽمات العمسية والتردت لشذر االةعا ات السزممة

ماـ :"كل هلا ال  دارػه ا ػل الذػااع العػاةي  ونحػؼ ال نمػؽـ عميػه  ولنششػا نػرت يف السدػؤوؿ إيقؽؿ 
 )في يغمب ا عؼ انتذاا العمػ النا ل هؽ وسا ل اإعالـ في سحق ا السدتسر عؼ ال رقعة اإعالمية  متشاسية

ع ػ  بلػغ هػؽ ولنػؼ لألسػل مػا يحػد    ية نذر الؽعي والققافة ميؼ الشػا يف م ست ا اتساس ولي  رم ا(
ػػا  فيشتذػػر العػػػالـ فػػي الستتسعػػػات  و خػػتمط الحامػػػل سالش السؽ ػػػؽة  -امػػل  وتزػػػيع ينبػػا  العمػػػػ الحكيقػػيتسامط

 ."في  زػ عؽالل هلو اتنبا  -عربيةسال عل س قرر في سالةنا ال

 نترنت:ثهرة ال 

عسيقا  الرقسية يحدثت تغييرا نترنت ومؽاقع التؽالل اال تساعى ومشرات الشذرالةغ يف ةب ة اإ
حكيكيػػػة يو  عػػالـ مػػػؼ  ػػالؿ سػػػرعة تػػداوؿ ات بػػػاا والسعمؽمػػات سػػػؽا  رانػػتوسػػر عا فػػػى  سيػػع وسػػػا ل اإ

سن ػػػد مػػػؼ السدػػػدؽلية عمػػػى الرػػػح ييؼ العمسيػػػيؼ لتؽثيػػػل رتاسػػػات ػ والر ػػػؽع اللقػػػا  إ ا دػػػة  وهػػػلا مػػػؼ ةػػػدنه 
والمػػد هشػػا يف نػػلرر مقػػاال    ػػاا "العمػػػ النا ػػل"إى ةاا ػػه فػػإيس ػػؼ لمسرػػاةا العمسيػػة قبػػل الم ػػم واا   بػػر 

مؽقػػػع "العمػػػـؽ ؽ وهػػػ  نترونيػػػة التػػػى ي ػػػلت عمػػػى عاتق ػػػا ترػػػحيح السعمؽمػػػات الخا دػػػةللػػػبع  السؽاقػػػع اال
 الع الذباث العربى لنتاث والستر سيؼ و تبشى مش تا إاللت يزػ مدات الذباث مؼ ا (9090) الحكيكية"

 .عمى السؽ ؽعات العمسية وةح  العمػ النا ل

وهػػؽ مرلػػد النترونػػي لتتبػػع مرػػداقية اإعػػالـ اتاةنػػي مػػؼ   (9090) وهشػػاؾ ييزػػا مؽقػػع "يكيػػد"
 الؿ تقديػ نساب  لمعسل الس شي السبشي عمى التؽةر في تتبػع مرػاةا السعمؽمػات وفحرػ ا مػؼ مرػاةاها 

حرلػػا عمػػى تطػػؽ ر الس شيػػة وافػػع ر ػػا ر الرػػح ييؼ ونذػػر ثقافػػة التػػؽةر اإعالميػػة عبػػر تس ػػيؼ ؛ اتوليػػة
 .ل في الؽلؽؿ إلى السعمؽماتؼ الحالرح ييؼ والستتسع م
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سعشػػػػػؽاف "ان مػػػػػؽننا الخشػػػػػاى ر  :905/ 99/59فػػػػػى  ابيل السقػػػػػاؿ  نذػػػػػر مؽقػػػػػع "يكيػػػػد"  بػػػػػرط عمػػػػى سػػػػػ
H1N1..عػػالف الحكيقػػة لمسػػؽا شيؼ والترػػدت " إالتػػناـ مػػؼ وسػػا ل اإعػػالـ وت ؽ ػػل عمػػى مؽاقػػع التؽالػػل

 ن مؽننا فى اتاةف فى تمغ ال ترر.لديل الذا عات الستدفقة عمى فيدبؽؾ عؼ انتذاا هلا الشؽع مؼ اال
 مقترحات للنههض بالصحافة العلمية:

عميشػػا معالتػة يو ػػه فػإف ةػراقا لمرػػحافة العمسيػة فػػى سالةنػا العربيػػة  إسدػتقبل يكقػػر لبا رشػا نتطمػػع إ
 ية:ت  وبلغ مؼ  الؿ الشقا  ا القرؽا م ا

وهػؽ نعػاـ معسػؽؿ سػه فػى  "fact-check news"االقتػدا  مشعػاـ التحقػل مػؼ ات بػاا س ػل ينؽاع ػا  -
هػلا الشعػاـ يس ػؼ تطبيقػه فػى  سيػع و   رػحل وفػى ورػاالت اتنبػا  ات شبيػةنقير مػؼ الالالغرث فى 
عػػػالـ مؽمػػػات مزػػػممة  ػػػراة ترو ت ػػػا عبػػػر اإعػػػالـ العربيػػػة ليترػػػدت سذػػػ ل ربيػػػر تت معوسػػػا ل اإ

ر " عمػى سػبيل السقػاؿ   ؽ ػد قدػػ مػسؽةػيتد ي"   ا  السرداقية عمى ما ُ شذر.. ف ى ورالة ينبا إو 
 لح ييؼ متخرريؼ فى العمـؽ لمتحقل مؼ ات باا العمسية. ةمؼ سبع

غػػر  الت نيػػر الشقػػدت فػػى عقػػؽؿ الطػػالث العػػرث سالسػػداا  والتامعػػات لػػدفع ػ لمتحقػػل مػػؼ السعمؽمػػة  -
با رانػػت إفاعتيػػاة "التذػػ يغ" فػػى السعمؽمػػة العمسيػػة يو غيرهػػا   لعػػاةر نذػػرها فػػى وسػػا ل التؽالػػإ قبػػل 

و تطمك بلغ تزػسيؼ هػلو   ا السعمؽمات الخا دة والُسزممةمؼ مراةا غير مؽثؽقة  يحد مؼ انتذا
 عداة الُسعمسيؼ.إ الؽىااات السعشية وفى ةواات  البرامج فى سياسات

الحػاؿ فػى  يرسا هػ  تخريع مداحات ثامتة لمسؽ ؽعات العمسية فى الرحل اليؽمية واتسبؽ ية -
"واقػع الرػحافة ر قترا   سؼ تؽلػيات اسػالة ما دػتي شبية  وقد  ا  هل االالرحل والستالت ات

ة" لمباحقػػػة ا ػػػػ حسػػػنر يمػػػؽ ةااسػػػة تحميميػػػة وميدانيػػػة مقاانػػػ -العمسيػػػة فػػػى الرػػػحل ال مدػػػطيشية اليؽميػػػة
 التػػػى  البػػػت ييزػػػا متشؽ ػػػع ال شػػػؽف الرػػػحفية السدػػػتخدمة فػػػى عػػػر  السعمؽمػػػات العمسيػػػةحرػػػيرر  
 .(9059)يمؽحريرر 

  قاعػػدر ميانػػات لمسرػػطمحات سالمغػة العربيػػة لتؽحيػػد السرػػطمح العمسػى العربػػى  تنػػؽف مر عيت ػػا نذػاإ -
و ػػػتػ اعتساةهػػػا مػػػؼ قبػػػل   السعػػػا ػ العمسيػػػة السعروفػػػة والقػػػؽامي  الخالػػػة سسشعسػػػات اتمػػػػ الستحػػػدر

و س ػػؼ يف تؽ ػػد فػػى مشػػغ السعرفػػة السرػػرت مؽلػػ ه يكبػػر قاعػػدر ميانػػات   الستسػػع العمسػػى السرػػرت 
ف تدقيل السرطمحات العمسية سؽا  العربية يو الستر سة يعػد إحيم  ؛سية متانية اقسية فى العالػتعمي

ا لمباحقيؼو  ةسستاؿ الرحافة العمسي يمرا  روا ا لزساف الس شية والتؽةر لنل مؼ يعسل  .ييزط
فػػر  سن ػد مػػؼ الالتػى تؽقػػل نذػػا  ا قبػل سػػشؽات لسػػشح   ت عيػل الراسطػػة العربيػة لمرػػح ييؼ العمسيػػيؼ -

 .ؼ العرثيتدا ك وتباةؿ الخبرات ميؼ الرح يال
عػػػالـ العمسػػػى فػػػى الػػػدوؿ العربيػػػة  الػػػة سسرػػػر التػػػي يسقػػػل  ػػػروار و ػػػؽة تخرػػػع يكػػػاةيسى لإ -

ة. متػػدت سػػعيد ا ػػي   % مػػؼ يعزػػا  الراسطػػة العربيػػة لإعالميػػيؼ العمسيػػيؼ  وفقػػا ؿ10يعزػػاؤها 
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ييزػا متبشػى رميػات اإعػالـ العربيػة تدسػي  مػرامج اللت يطالك ة العربية لستمة "نيتذر" ساسقا  الطبع
قمػػػة عػػػدة وسػػػا ل اإعػػػالـ  لػػػىإ تػػػدا ك مشتعسػػػة  ولػػػؽ مػػػؼ  ػػػالؿ  ليػػػات التػػػدا ك اإلنترونػػػي  مذػػػيرا

مميؽنطػػا  وغمبػػة التر سػػة والحػػد م عػػؼ الذػػدف  338 العمسػػي العربيػػة سالشدػػبة لعػػدة الدػػ اف الػػلي ي ػػؽؽ 
 .(9058)سعيد  العمسي العالسي

وهػؽ يمػر   يةوات الستتسػع لتطػؽ ر ن دػه وافػع وعػى يفػراةوعد مؼ سالرحافة العمسية يُ ف الش ؽ  إ
سػػات حتسيػػا فػػى ظػػل التغيػػرات التنشؽلؽ يػػة الستدػػااعة التػػى ت ػػر  عمػػى الػػدوؿ العربيػػة الخػػؽ  فػػى سػػباؽ 

مػػؼ المػػد يف تتػػد الرػػحافة العمسيػػة ةعسػػا فإنػػه ل ػػلا  ؛ى تحقيػػل يهػػداؼ التشسيػػة السدػػتدامةمحسػػـؽ لمعسػػل عمػػ
 ت حتى تحقل الس سة السر ؽر مش ا.الح ؽمات العربية ومؼ لانعى الدياسا

 المراجع:
(1) Pearson, Helen. 2017. “Careers in Science Journalism and Writing.” Cold Spring Harbor 

Perspectives in Biology. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a032961. 

 . الرح ى الستخرع  ةاا ال تر لمشذر والتؽى ع  القاهرر.9008إسساعيل. إمراليػ   (9)

. واقع الرحافة العمسية فى الرحل ال مدطيشية اليؽمية: ةااسة تحميمية وميدانية مقاانػة  اسػالة 9059يمؽحريرر  ا ػ.  (1)
 ما دتير  التامعة اإسالمية فى غنر  متا  عمى الراسط ا تى:

https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=137449 

 www.wfsj.org/course/ar االتحاة الدولى لمرح ييؼ العمسييؼ  متا  عمى الراسط ا تى: (1)

 . مش تية العمػ والعمـؽ النا  ة  متمة لمعمػ  سا شتفيغ يمر  اف  متا  عمى:9058 إماـ  معتن. (1)
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/science-writing/ 

 . العمػ النا ل  متا  عمى: 9051 ؽلدي ر  مؼ.  (8)
https://www.noor-book.com -الزائف-العلم-ابكت/ pdf  

 . الرحافة الستخررة  ةاا ىهراف  عساف.:900الحدؼ   يدى.  (8)

. قرػػة الرػػحافة العربيػػة فػػى مرػػر مشػػل نذػػدت ا إلػػى مشترػػل القػػرف العذػػر ؼ  ةاا ال نػػر 5:91حسػػنر  عبػػد المطيػػح.  (9)
 العربى  الطبعة القانية  القاهرر.

 لقرؽا الققافة.. رشت محراا عمسيا  ال يدة العامة 9051ا ا   و دت.  (:)

 . حؽؿ العالػ العربى..اإعالـ العمسى ون زة العمـؽ والتشسية  متا  عمى الراسط ا تى:9058سعيد  متدت.  (50)
https://www.scidev.net/mena/columns/Science-Journalism-and-the-renaissance-of-science-

development.html 

   متا  عمى:اةاةات ويمقمة نا حةإالعمسية سالمغة العربية: نرا ح و  النتاسة الرحفيةةب ة السحرا ؼ الدولييؼ  " (55)

http://ijnet.org/ar/story 

وحتػى  5:51. العؽامل السؤثرر فى تطػؽا الرػحافة العمسيػة  ةااسػة نقديػة تاا خيػة لم تػرر مػؼ 9058الرامر  نيرميؼ.  (59)
 .ر  ةرتؽااو غير مشذؽار  قدػ لحافة  رمية اإعالـ   امعة القاهر 5:80

https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=137449
http://www.wfsj.org/course/ar
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 القاهرر.  ة السرر ة العامة لمنتاثال يد  . ميؼ العمػ والد ل  م تبة اتسرر9::5لاةؽ  سسير.  (51)

 . الرحافة العمسية ميؼ الشعر ة والتطبيل  الس تبة اتكاةيسية  القاهرر.:900لدقي  حاتػ.  (51)

 عمى:. مدايات الرحافة العربية وتطؽاها  ةب ة الشبد السعمؽماتية  متا  9051عبيد  رساؿ.  (51)
https://m.annabaa.org/arabic/iraqipress/2071 

 متا  عمى الراسط: ا تى:  58581 ؽنيؽ  العدة  99الر ا   .  ر در9051الق ااي  عبد هللا.  (58)
http://www.alriyadh.com/1058806 

 الس تك اإقميسى لسشعسة الرحة العالسية  متا  عمى الراسط ا تى: (58)
http://umd.emro.who.int/whodictionary 

 مشعسة اتغلية والنااعة لألمػ الستحدر )ال او(  متا  عمى الراسط ا تى: (59)
http://www.fao.org/faoterm/language-resources/ar 

 https://www.cochrane.orgعمى الراسط ا تى:  مؤسدة "كؽرر ؼ رؽالمؽا ذؼ"  متا  (:5)

 /https://akeed.jo/arمؽقع "يكيد"  متا  عمى الراسط ا تى:  (90)

 مؽقع الباحقؽف الدؽا ؽف  "ما هؽ العمػ النا ل "  متا  عمى الراسط ا تى: (95)
https://www.syr-res.com/article/1068.html 

 http://real-sciences.comالراسط ا تى:  مؽقع العمـؽ الحكيكية  متا  عمى (99)

https://m.annabaa.org/arabic/iraqipress/2071
http://www.alriyadh.com/1058806
http://umd.emro.who.int/whodictionary
http://www.fao.org/faoterm/language-resources/ar
https://akeed.jo/ar/
https://www.syr-res.com/article/1068.html
http://real-sciences.com/

