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                               كلمة شكر وعرفان
 

رجـة  أمحد اهللا واشكره  وأُثين عليه سبحانه أن وفقين إلكمال رساليت املعـدة لنيـل د               
املاجستري، بفضل منه وكرم وله احلمد كله والشكر كله ملا يسر يل و أعانين على ختطـي                 

 .كل الصعاب و العقبات اليت واجهتين
 ن      مث أتقدم بالشكر اجلزيل واالمتنان الكبري لألستاذ الدكتور عبد الكرمي بن عبد الرمح            

امعة اإلمام حممـد بـن سـعود        الزيد، األستاذ املساعد بقسم املكتبات واملعلومات يف ج       
اإلسالمية، الذي مل يأل جهداً يف توجيهي ونصحي وتصوييب و إرشادي، وتعاونه الكـبري              
معي حىت خرجت الرسالة بشكلها وحلتها وحمتواها الذي ظهر فيه جهد وملسات الدكتور             

والشكر موصول لكـل مـن األسـتاذين        . الزيد فله مين الدعاء وجزيل الشكر والعرفان      
ضلني الكرميني األستاذ الدكتور أمحد بن علي متراز األستاذ املشارك بقسم املكتبـات             الفا

واملعلومات يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، واألستاذ الدكتور علي بن شويش             
الشويش األستاذ املساعد بقسم املكتبات واملعلومات يف جامعة اإلمام حممد بـن سـعود              

 وبذال من وقتهما الثمني ألجل املناقشة والرقي مبستوى الرسـالة           اإلسالمية، الذين تفضال  
وكذلك ال يفوتين أن أسجل عرفاين      . فجزامها اهللا عين كل خري وأجزله     . إىل احلد املنشود  

لكل من قدم يل إفادة أو توجيهاً أو عوناً وعلى رأسهم زوجي، وأخي العزيز عبد العزيـز                  
 . ذلك يف موازين أعماهلمال حرمهم اهللا األجر واملثوبة وجعل
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                                      املستخلص
تتضمن الدراسة حتليل مقاالت الدوريات العربية، وكذلك االستشهادات املرجعية الواردة          
يف تلك املقاالت يف جمال تقنية املعلومات، هبدف التعرف على مسات وخصائص التوزيـع              

رايف واملوضوعي للمقاالت وكذلك لالستشهادات املرجعية، وكذلك التعرف      اللغوي واجلغ 
 .على مسات وخصائص املؤلفني، والعوامل املؤثرة يف سلوكيات االستشهاد املرجعي

دوريـات  :      تضمنت الدراسة أربع عشرة  دورية عربية، منتقاة من ثالث فئات وهي           
، والدوريات األكادميية اليت تدرس هـذا       علم املكتبات واملعلومات،دوريات احلاسب اآليل    

ـ ١٤١٦مقالة نشرت يف الفترة من عـام        ) ٢٢٥(وبلغت مقاالت الدراسة    . اجملال -هـ
وقد اعتمدت الباحثة على    . استشهاداً مرجعياً ) ٣١٨١(مشلت هذه املقاالت    . هـ١٤٢٢

 .تريةاملنهج التحليلي، وقامت بتطبيق النظريات والقوانني اخلاصة بالدراسات الببليوم
 :      توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج لعل من أبرزها ما يلي

 استشهادات مرجعية بلغت    ي، واملقاالت اليت ال حتو    %٧٩,٩١ نسبة املقاالت العلمية     -١
٨.% 
 . إنتاجية املؤلفني يف اجملال منخفضة، حيث مل تتجاوز املقالني لكل مؤلف-٢
 .فكري هم من احلاصلني على درجة الدكتوراه غالبية املسامهني يف اإلنتاج ال-٣
 %. ٢,١٧، ونسبة االستشهاد باجمللة %٣,٣٩ نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف -٤
 %.١٧,٢٦إىل نسبة% ٧٦,٣٠ تفوق التأليف الفردي على التأليف املشترك بنسبة-٥
 .  أكثر من احلديثةة االعتماد على األوعية القدمي-٦
 %. ٤٠,١٤، واللغة العربية %٥٦,٠٥جنليزية  نسبة استخدام اللغة اإل-٧
 .سنوات٩,٥ بلغ منتصف العمر جملال تقنية املعلومات-٨
 . أماكن نشر األوعية املستشهد هباة تصدرت مصر والسعودي-٩
 . استحوذ النشر التجاري على غالبية األوعية املستشهد هبا-١٠
  . معرفة الدوريات األساسية يف جمال تقنية املعلومات-١١
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                                    قائمة احملتويات
 الصفحة املوضوع 
 أ إهداء 
 ب شكر وعرفان 
 ج املستخلص العريب 
 د فهرس احملتويات 
 ح فهرس اجلداول 
 ي فهرس األشكال 

  املقدمة:الفصل األول
 ٢ املقدمة 
 ٣ مشكلة الدراسة 
 ٤ أسئلة الدراسة 
 ٤ أهداف الدراسة 
 ٥ أمهية الدراسة 
 ٦ مصطلحات الدراسة 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاين
 ١١ اإلطار النظري 
  الدراسات السابقة 
دراسات حتليل االستشهادات املرجعية ملقاالت الدوريات يف غري  -١

 التخصص املكتبات واملعلومات
٢٠ 

 ٢٠ الدراسات العربية أ-١
 ٢٤  األجنبيةالدراسات ب-١
 ٢٥ دراسات حتليل االستشهادات املرجعية يف جمال املكتبات واملعلومات -٢
 ٢٥ الدراسات العربية أ-٢

 ٣٥ الدراسات األجنبية ب-٢
  منهج البحث واجراءت الدراسة:الفصل الثالث



 ٧

 ٤٣ املنهج 
 ٤٣ حدود الدراسة 
 ٤٣ حدود زمنية -أ
 ٤٤ ةحدود موضوعية للدوريات املصدري -ب
 ٤٤ اجملاالت املوضوعية للمقاالت -ج
 ٤٤ جمتمع الدراسة والعينة 
 ٤٥ معايري اختيار جمتمع الدراسة -أ

 ٤٦ نبذة عن دوريات الدراسة 
 ٥٢ أدوات الدراسة واجراءت التطبيق 

  حتليل مقاالت الدوريات:الفصل الرابع
 ٥٦ التوزيع الكمي للمقاالت -١
 ٥٦ دورياتتوزيع املقاالت على ال أ
 ٥٨ متوسط املقاالت يف العدد الواحد ب
 ٦٠ صفحات املقاالت ج
 ٦١ املقاالت املوثقة وشبة املوثقة واليت ال حتتوي على استشهادات د
 ٦١ املقاالت اليت ال حتتوي على استشهادات مرجعية ١-د
 ٦٣ عدد املقاالت املوثقة واملقاالت الشبة موثقة ٢-د
 ٦٥ ةاملوثقاملقاالت  ٣-د

 ٦٦ املقاالت املترمجة هـ
 ٦٨ خصائص املؤلفني العرب يف جمال تقنية املعلومات -٢
 ٦٩ إنتاجية املؤلفني أ-٢
 ٧١ تطبيق قانون لوتكا ب-٢
 ٧٣ التأليف املشترك ج-٢
 ٧٤ املؤهل العلمي د-٢
 ٧٥ جنسيات املؤلفنيهـ-٢
 ٧٧ اجلهات اليت ينتمي إليها املؤلفون و-٢
 ٨١ هاد الذايتاالستش ز-٢
 ٨١ سلوك املؤلفني يف التأليف ح-٢
 ٨٤ التوزيع املوضوعي للمقاالت ٣



 ٨

  حتليل االستشهادات املرجعية الواردة يف املقاالت املصدرية:الفصل اخلامس
 ٨٩ التوزيع العددي والنوعي لالستشهادات املرجعية -١
 ٨٩ املرجعية الستشهاداتالتوزيع العددي ل أ-١
 ٩١  على سنوات الدراسةاملرجعية االستشهاداتتوزيع  ب-١
 ٩٣  يف املقال الواحداملرجعية االستشهاداتمتوسط  ج-١
 ٩٥ االستشهاد الذايت د-١
 ٩٧ املرجعية الستشهاداتالتأليف الفردي واملشترك ل هـ-١
 ٩٨ االستشهاد باألعمال املترمجة إىل اللغة العربية و-١
 ٩٩ املستشهد بأعماهلمالترتيب الطبقي للمؤلفني  ز-١
 ١٠١ املرجعية  االستشهاداتالنقص يف ح-١
 ١٠٢ التشتت النوعي ألوعية املعلومات املستشهد هبا -٢
 ١٠٢ التشتت النوعي لألوعية املستشهد هبا أ-٢
 ١٠٤ املرجعية الستشهاداتالتشتت املوضوعي ل  أ-٣
 ١٠٥ الدراسةنسبة التشتت املوضوعي يف الدوريات العريب جملال  ب - ٣
 ١٠٦ التغري السنوي يف معدل التشتت ج-٣
 ١٠٧ املرجعية الستشهاداتل  اللغويالتوزيع -٤
 ١٠٨ نسبة االعتماد على اللغة العربية واإلجنليزية يف الدوريات العربية أ-٤
 ١٠٩ التغري السنوي يف نسبة االعتماد على اللغة اإلجنليزية ب-٤
 ١١٠ املرجعية اتالستشهاد الزمين لالتوزيع -٥
 ١١٠ منتصف العمر لألوعية املستشهد هبا أ-٥
 ١١٣ مفعول الفورية ب-٥
 ١١٥ املرجعية  االستشهادات اجلغرايف ألماكن نشرالتوزيع -٦
 ١١٧  فيهااملرجعية ستشهاداتعالقة مكان نشر الدورية باال أ-٦
 ١١٨ املرجعية الستشهاداتاهليئات الناشرة ل -٧
 ١١٩ لطبقي جلهات النشر االتوزيع أ-٧
 ١٢٢ التشتت النوعي واملوضوعي للدوريات املستشهد هبا -٨
 ١٢٢ التشتت النوعي للدوريات أ-٨
 ١٢٣ الترتيب الطبقي للدوريات ب-٨
 ١٢٦ تطبيق قانون برادفورد على الدوريات ج-٨



 ٩

 ١٢٨ توافر الدوريات الرئيسة يف املكتبات د-٨
 ١٣٠ الكتب املستشهد هبا -٩
 ١٣١ الترتيب الطبقي للكتب املستشهد هبا أ-٩
 ١٣٢  من اإلنترنتاملرجعية االستشهادات -١٠
 ١٣٢ املرجعية  االستشهاداتكمية أ-١٠
 ١٣٣ سنوات الدراسة علىباملواقع  االستشهادات توزيع ب-١٠
 ١٣٣ باملواقع يف املقال الواحد  االستشهاداتمتوسط ج-١٠
 ١٣٤ اإلنترنت الترتيب الطبقي ملواقع د-١٠

  النتائج والتوصيات:الفصل السادس
 ١٣٧ النتائج 
 ١٤٠ التوصيات 
 ١٤٢ قائمة املراجع 
 ١٤٨ املالحق 
 ١٦٢ املستخلص اإلجنليزي 
 
 
 



 ١٠

א א
 الصفحة عنوان اجلدول ترقيمال
 ٥٨ توزيع مقاالت الدراسة على الدوريات ١-٤
 ٦٠ متوسط املقاالت للعدد الواحد ٢-٤
 ٦١ متوسط عدد الصفحات يف كل مقال ٣-٤
 ٦٣ عدد املقاالت اليت ال حتتوي استشهادات مرجعية ٤-٤
 ٦٥ .علمية على مقاالت الدراسةالالعلمية وغري  ٥-٤
 ٦٦ قاالت العلمية على مقاالت الدراسةتوزيع امل ٦-٤
 ٦٨ توزيع املقاالت املترمجة على مقاالت الدوريات ٧-٤
 ٧٠ توزيع إنتاجية املؤلفني على املقاالت املصدرية ٨-٤
 ٧٢ تطبيق قانون لوتكا على الدراسة احلالية ٩-٤
 ٧٥  واملشترك     الفردي التأليف ١٠-٤
 ٧٦   العلمي لملؤه وفقاً املقاالت توزيع١١-٤
 ٧٧ الدراسة ملقاالت املؤلفني جنسيات١٢-٤
 ٧٩ املقاالت على املؤلفني إليها ينتمي اليت القطاعات توزيع١٣-٤
 ٨١ املقاالت على اجلهات توزيع١٤-٤
 ٨٣ توزيع املقاالت على طرق االستشهادات١٥-٤
 ٨٤ املصدرية املقاالت على االستشهادات مسميات توزيع١٦-٤



 ١١

٤-
١٧ 

 ٨٥ توزيع املقاالت على املوضوعات

 ٩٠ توزيع االستشهادات املرجعية على دوريات الدراسة ١-٥
 ٩١ توزيع االستشهادات املرجعية العربية على سنوات الدراسة ٢-٥
 ٩٢ توزيع االستشهادات املرجعية األجنبية على سنوات الدراسة ٣-٥
 ٩٣ دالواح للمقال املرجعية االستشهادات متوسط ٤-٥

 ٩٤ الدوريات يف املرجعية االستشهادات متوسط ٥-٥
 ٩٥ نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف واالستشهاد الذايت للمجلة ٦-٥
 ٩٦ توزيع االستشهاد الذايت للمجلة على الدوريات ٧-٥

 ٩٧ املرجعية لالستشهادات املشترك التأليف ٨-٥
 ٩٨ العربية الدوريات يف املترمجة املرجعية االستشهادات ٩-٥
 ١٠٠ املؤلفون األكثر استشهاد بأعماهلم ١٠-٥

 ١٠١ املرجعية االستشهادات يف النقص توزيع ١١-٥
 ١٠٢ فيها املنشورة املعلومات أوعية على املرجعية االستشهادات توزيع ١٢-٥
 ١٠٤ الدوريات يف واملقاالت الكتب استخدام معدل ١٣-٥
 ١٠٥ املرجعية تلالستشهادا املوضوعي التوزيع ١٤-٥
 ١٠٦ الدراسة دوريات يف املوضوعي التشتت نسبة ١٥-٥
 ١٠٧ الدراسة سنوات على املوضوعي التشتت توزيع ١٦-٥
 ١٠٨ اللغات على املرجعية االستشهادات توزيع١٧-٥
 ١٠٩ نسبة االعتماد على اللغة العربية واإلجنليزية يف دوريات الدراسة ١٨-٥

 ١١١ ت املرجعية األجنبية على سنوات الدراسةتوزيع االستشهادا ١٩-٥
 ١١٢ النشر سنوات على املرجعية االستشهادات توزيع ٢٠-٥
 ١١٤املقالة نشر تاريخ من واتنس اخلمس خالل املنشورة املرجعية االستشهادات٢١-٥
 ١١٦ املرجعية االستشهادات نشر ماكنأل اجلغرايف التوزيع ٢٢-٥
 ١١٨ ات على األوعية املنشورة يف مكان صدور الدوريةنسبة اعتماد الدوري ٢٣-٥

 ١١٩ النشر فئات على املرجعية االستشهادات توزيع ٢٤-٥
 ١٢١ التوزيع الطبقي جلهات النشر العربية ٢٥-٥



 ١٢

 ١٢٣  الدوريات العربية واألجنبيةىتوزيع االستشهادات املرجعية عل ٢٦-٥

 ١٢٤ هبا املستشهد للدوريات الطبقي الترتيب ٢٧-٥
 ١٢٨ توزيع الدوريات العربية واألجنبية على قانون برادفورد ٢٨-٥
 ١٢٨ دالدوريات اليت وردت ضمن اجملموعة األوىل من قانون برادفور ٢٩-٥

 ١٣١ الترتيب الطبقي للكتب العربية املستشهد هبا٣٠-٥
 ١٣٢ الترتيب الطبقي للكتب األجنبية املستشهد هبا٣١-٥
 ١٣٣ شهادات من اإلنترنت على دوريات الدراسةتوزيع االست٣٢-٥
 ١٣٤ توزيع االستشهادات باملواقع على سنوات الدراسة٣٣-٥

 ١٣٤ متوسط االستشهاد٣٤-٥
 ١٣٥ الترتيب الطبقي ملواقع اإلنترنت املستشهد هبا٣٥-٥
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 :املقدمــة
احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصـحبه              

 ..أمجعني أما بعد 
فهي أداة حتليل   " فاالستشهادات املرجعية تعد أحد الفروع الرئيسة للقياسات الببليومترية         

 لالستشهادات اليت اشتملت عليها     Interpretation،وتفسري  Evaluationوقياس وتقومي   
وقد استخدمت أيضـاً    .املقاالت، والعلماء، واجلامعات، والدول، وكافة األنشطة العلمية      

 Productivity واإلنتاجية Scientific Influence كمقياس للتأثري العلميتتلك التحليال
 ) ٢٩،صهـ١٤٠٧متراز، " (وأيضاً كأداة لتقومي عمليات االتصال العلمي

التفكري يف اختاذ االستشهادات املرجعية أساساً للحكم علـى املطبوعـات           "       لذا بدأ 
الدورية منذ أكثر من نصف قرن مضى حينما كان املكتبيون يصادفون صعوبات يف تقييم              

ـ         .. الدوريات واختيار املناسب القتنائها     ىفتوالت اجلهود بعد ذلك إللقـاء الضـوء عل
م،   ١٩٨٤قاسم،"( باعتبارها أحد املكونات األساسية لنظام املعلومات      الدوريات املتخصصة 

 ). ٤٩ص
      ويف جمال تقنية املعلومات جند أن  اإلنتاج الفكري يف هذا اجملال قد تزايد  خـالل                  
السنوات املاضية، حيث تعددت الدراسات اليت تعاجل قضايا تقنية املعلومات وتطبيقاهتا يف            

علومات، فأصبحت تقنية املعلومات مكوناً رئيساً يف خدمات املكتبات         املكتبات ومراكز امل  
ومراكز املعلومات من أجل تنظيم تدفق املعلومات والسيطرة عليها هبدف االستفادة منها            

 . واالرتفاع مبستوى اخلدمات اليت تقدمها املكتبات ومراكز املعلومات للمستفيدين 
ح لنا القدرة علـى الوصـول للوثـائق ، واختـزان            فالتطورات التقنية احلديثة تتي         "

املعلومات فيها بشكل اقتصادي وبوسائل إلكترونية ، فال تستطيع اختـزان املعلومـات             
اإللكترونية بسرعة فحسب وإمنا تستطيع جتهيزها وبثها واسترجاعها كلمـا احتجنـا إىل             

 ). ٢٧هـ،ص١٤١٣بريك وليمان ،"(ذلك إلكترونياً
خصائص اإلنتاج الفكري من الوسائل الناجحـة للتعـرف علـى                 ولعل دراسات   

اجتاهات هذا اإلنتاج، والتعرف على خصائصه البنائية واملنهجية،إضافة إىل حتديد املقومات           



 ١٦

א...אالرئيسة   א א
ملتاحة يف جمال تقنية املعلومات، والكشف عن أهم        املؤلفني وتعاملهم مع أوعية املعلومات ا     
 "الوثائق يف هذا اجملال، ومنتصف العمر هلا

:        وعند تقييم إحدى اجملموعات فإن الباحث حياول يف احلقيقة الوصول إىل قرار بشأن            
تقتنيه  أن   ي تقتنيه بالفعل مما ال ينبغ     ي ينبغي أن تقتنيه املكتبة مما ال تقتنيه، وما الذ         يما الذ 

مع األخذ يف االعتبار عوامل عدة منها اجلودة واملالءمة يف اإلنتاج الفكري وتقادمه، وتغري              
هذا وميكن إجراء تقييم    . اهتمامات املستفيدين وحاجة تعظيم استخدام املوارد املالية احملددة       

إلحدى اجملموعات أو جزء منها ، من أجل تطوير سياسات تنميـة اجملموعـات،وتطوير              
 ).٣٥هـ،ص١٤١٧النكستر،" ( سات متعلقة بفترة زمنيةسيا
 

 : الدراسةمشكلة
 املعلومـات   تقنية اآلونة األخرية إىل     يف  اجته  علم املكتبات  ومن خالل ما سبق يتضح أن       

 والتقنيـة ميـر     العلـوم  اإلنتاج الفكري يف جمال      وهذا" ألمهيتها يف تطوير جمال املكتبات    
 الفكري هـو    اإلنتاجسنوات، وأن الكثري من هذا      بتطورات هائلة إذ يتضاعف كل عشر       

 تقيـيم   إىل حتتاج  موعاتلذا فإن هذه اجمل   . )٢٤٥م، ص ١٩٩٦اهلوش،  " (ذو فائدة وقتية  
 إضافة إىل توفري    االقتناء، من أجل ترشيد املبالغ اليت تصرف على         وذلك خر،آوبني حني     

 للوصـول   ة على حد  موضوعيوهذا التقييم يكون لكل جمال      . ن فعالً وما حيتاجه املستفيد  
 جمموعـات   إن" :يقـول  عن كويل حيث     إىل نتائج دقيقة كما يذكر ذلك النكستر نقالً       

 مـن خـالل   ة حدعلىالبحث الكبرية ينبغي أن يتم تقييمها بالنسبة لكل جمال موضوعي     
 مراجعـة   بـه  للقصور الذي تتسم     وذلك نظراً .. استخدام قوائم االستشهادات املرجعية   

 )٨٢هـ، ص١٤٢١، ؛بيكرالنكستر (."عيارية والببليوجرافيات والفهارسالقوائم امل
 توافر دراسات مستقلة خلصـائص اإلنتـاج        ندرت يف مشكلة الدراسة      إذاً،تكمن      

 يف جمال تقنية املعلومات، فالدراسات السابقة تعرض هذا اإلنتاج الفكري جملـال             الفكري
له التعرف علـى السـمات احلقيقيـة         واملعلومات بشكل عام، يصعب من خال      املكتبات
 يف جمال تقنية املعلومات، من أجل متابعة ما وصل إليه هذا التخصص من              الفكريلإلنتاج  



 ١٧

املكتبة كائن  (نإذلك القانون اخلامس من قوانني راجنناثان حيث يقول  يشري إىل كما. مناء
يدة، والتعرف على   لتكيف مع الظروف اجلد   ل مهيأة   تكون أي أن املكتبة جيب أن       )حي نام 

 )٢٢صهـ،١٤١٧،النكستر "(  التجديدقت ِلَتَبّين من واملكتبةما تستغرقه  
 هتتم حالياً بالدراسات والبحوث يف جمال تقنية املعلومات، وذلك          العربية والدوريات      

 العلمية اليت تتابع كل املوضوعات اليت ميكن أن تسهم يف تطور ذلك             الدورياتملا تتميز به    
  تقنية املعلوماتيف جمال اإلنتاج الفكري ةما طبيع: لدراسة هول الرئيس والسؤال. الاجمل
؟ وما خصائص األوعية املستشهد هبا يف هذا اجملـال        - العربية الدورياتوالذي ينشر يف    - 

متوفرة يف األكادمييات السـعودية الـيت تـدرس هـذا           اإلنتاج  أهم دوريات هذا     وهل
 ؟ التخصص

 
 :أسئلة الدراسة

 :يةل التااألسئلة  ف يتم التعرف على ذلك من خاللوسو
  والوظيفية ملؤلفي املقاالت املصدرية؟التخصصية ما الفئات -١
  اليت تنشر يف الدوريات العلمية؟املوثقة ما نسبة املقاالت -٢
  املرجعية يف املقاالت؟االستشهادات ما متوسط عدد -٣
ستشهادات املرجعية؟ وما مدى تشتتها     ال ا  هبا من حيث   املستشهد ما خصائص األوعية     -٤

  وموضوعياً؟وزمنياً؟لغوياً ؟ وجغرافياً ؟ 
 عمال مؤلفي الوثائق املستشهد هبا؟أ باالستشهادما نسبة  -٥
  هبا يف هذا اجملال؟املستشهد ما أهم الوثائق -٦
  ؟الفكرياإلنتاج على  عامل الزمن تأثري ما -٧
 يف املكتبات األكادميية اليت ة يف جمال تقنية املعلوماتاألساسي الدورياتما مدى توفر  -٨

 التخصص؟تدرس هذا 
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 : الدراسةأهداف
 من خالل حتليل االستشهادات املرجعية ملقاالت الدوريات يف         احلالية الدراسة   هتدف      

 إىل تقدمي صورة حقيقية تعكس أوجه االهتمام بتقنية املعلومـات يف            املعلوماتجمال تقنية   
 :يلي  ماخالل وذلك من ،،ومسارات التقدم يف هذا اجملالتال املكتباجم
 
 . التخصصية والوظيفية ملؤلفي املقاالت املصدرية الفئات التعرف على -١ 
 . التحقق من نسبة املقاالت املوثقة اليت تنشر يف الدوريات العربية-٢
    .  التحقق من متوسط عدد االستشهادات املرجعية يف املقاالت-٣
 االستشهادات املرجعية ومدى    حيث التعرف على خصائص األوعية املستشهد هبا من         -٤

 .موضوعياً وزمنياًتشتتها لغوياً وجغرافياً و 
 . هبا املستشهدعمال مؤلفي الوثائق أ االستشهاد بكثافة التعرف على  -٥
 .اجملال على أهم الوثائق املستشهد هبا يف هذا التعرف -٦
 . الزمن لعاملأثري اإلفادة من اإلنتاج الفكري قياس مدى ت -٧
 التحقق من مدى توافر الدوريات األساسية يف جمال تقنية املعلومـات يف املكتبـات               -٨

جامعة اإلمام حممد بن    : األكادميية التابعة للجهات اليت تدرس ختصص املكتبات واملعلومات       
 العزيز، وجامعـة أم القـرى،       سعود اإلسالمية، وجامعة امللك سعود، وجامعة امللك عبد       

 .وكليات البنات، ومعهد اإلدارة
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 :أمهية الدراسة 
      متثل تقنية املعلومات أمهية كبرية لتطوير املكتبات وتفعيل خدماهتا، ملواجهة الطلـب            
املتزايد واالرتفاع مبستوى اخلدمات املتوفرة، وتقدمي خدمات جديدة، إضـافة إىل ذلـك             

 نوعية من البيانات أفضـل للمسـاعدة يف إدارة املكتبـة بوجـه عـام                تسعى لتجميع 
وباالجتاه حنو األمتتة؛ متمثلة باحلاسـبات اآلليـة        )"٣هـ،ص١٤٢١النكستر؛وساندور،(

وتقنيات االتصاالت، أصبحت املكتبات اآلن قادرة على تقدمي خدمات مل يكن بإمكاهنـا             
   )٥هـ ،ص١٤٢١النكستر وساندور، " (تقدميها من قبل

      ولتقنية املعلومات يف جمال املكتبات أمهية واضحة، لذا فأمهية الدراسة النظرية تكمن            
بالوقوف على اخلصائص البنيانية هلذا اإلنتاج الفكري املتخصص يف جمال تقنية املعلومات            
وتطبيقاهتا يف املكتبات، وذلك من خالل التعرف  على أهم الوثائق يف هذا اجملال،إضـافة               

التعرف على كثافة االستشهادات املرجعية يف املقاالت وغري ذلك من األمـور الـيت              إىل  
والذي سوف يسد ثغرة يف  هذا اجملـال حيـث إن هـذا              .توضح خصائص هذا اإلنتاج   

 .  املوضوع احليوي مل يأخذ حقه من الدراسة والبحث من قبل الباحثني العرب
من خالل معرفة هـذه اخلصـائص لإلنتـاج                أما األمهية من الناحية التطبيقية فهي       

الفكري يف جمال تقنية املعلومات واليت ستمكن من  تقدمي مؤشرات علمية للقائمني علـى               
تنمية اجملموعات يف املكتبة لترشيد املبالغ اليت تصرف علـى اقتنـاء الكتـب واشـتراك                

ئيسة للمجال، وأكثر   الدوريات وإبعاد املواد اليت ال تستخدم، وحتديد املراجع واملصادر الر         
املؤلفني إنتاجاً،وقياس معدل التعطل يف هذا اجملال، والكشف عن مدى توفر الـدوريات             

 .   يف جمال تقنية املعلومات يف األكادمييات اليت تدرس هذا التخصصةاألساسي
      ولعل الطريقة املستخدمة يف هذا البحث تعطيه أمهية، حيث إن الباحثة مل تسـتخدم              

ملعتادة يف حتليل االستشهادات املرجعية، وهي القيام بتحليل الدوريات املتخصصة          الطرق ا 
يف اجملال فقط ، وإمنا قامت الباحثة باستقصاء املقاالت اليت تناولت  هذا اجملال بغض النظر                
عن كوهنا  يف جمال التخصص أو خارجه، حماولت  بذلك أن تكون الدراسة أكثر مشولية                

 .      ودقة 
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 : الدراسةحاتمصطل
 :Information Technology) (  املعلوماتتقنية -

 : تقنية املعلومات هلا عدة تعاريف منها ما يلي
هو استخدام احلاسبات اآللية،والربامج، ووسائل االتصـال عـن بعـد وغريهـا             " -١
 ).١هـ،ص١٤١٤رويل،"(
يف التعامـل مـع     األنظمة العلمية والتقنية واهلندسية والطرق اإلداريـة املسـتخدمة          "-٢

املعلومات ومعاجلتها، واستخدامها،واحلاسبات وتفاعلها مع اإلنسان واآلالت، واألمـور         
 ).١٣هـ، ص١٤١٤رويل، " (االجتماعية واالقتصادية والثقافية املرتبطة بذلك 

 : اإلجرائي لتعريف ااأم
بيانـات  من تقنية  احلاسب اآليل واالتصاالت حلفـظ ال         املكتبات هما تستخدم :هي      

جل تسهيل املهام   ومعاجلتها وختزينها وبثها للمستفيدين، من خالل الطرق اآللية احلديثة أل         
 . املكتبيةاخدماهتاملكتبية، وتبسيط 

 
 (Library Automation) املكتبات )ميكنة( ةتأمت

 واألجهــزة األخــرى يف املكتبــة ملســاندة أنظمتــها واآلالت احلاســب اســتخدام
 .)٦٥٣هـ،ص ١٤٠٨، سب اهللا؛ حالشامي.(وخدماهتا

 
 ( Bibliometric  Studies) الببليومترية الدراسات
 والقياسات الكمية املستخدمة يف دراسة اخلصائص البنيانيـة         اإلحصائية األساليب   جمموعة

       هــ، ١٤٠٨الشامي؛حسـب اهللا،  .( عمليات تداول املعلومـات    ملعرفةلإلنتاج الفكري   
 )١٤٦ص 

 
 (Citation) املرجعية االستشهادات

 .هي إحالة إىل النص أو جزء من النص الذي استقيت منه املـادة والتعريـف مبصـدرها                
 )٢٤٦املرجع السابق،ص(



 ٢١

 عمل البد أن يسجل استشهادات باألعمال يعندما  ينشر  املؤلف أ    : وعرفها املالكي بأهنا  
 ) ٢٧م،ص١٩٩٧املالكي،(السابقة اليت أفادته يف إجناز عمله 

 
  ( Citation  Analysis) املرجعيةهادات  االستشحتليل
 االستشهادات املرجعية وحتليلها بالطرق اإلحصائية مـن        دراسة علمي يقوم على     هنج:هو

 لذلك اإلنتاج، وحتديـد االجتاهـات املسـتقبلية لتـداول        البنيانيةأجل معرفة اخلصائص    
 الفكري جملال معـني؛      الدراسات الببليومترية على دراسة اإلنتاج     ترتكزفبينما  . املعلومات  

 االستشهادات املرجعية ترتكز على ما مت استخدامه واالستفادة منه من           حتليلفإن دراسات   
 )٢٤٦،ص هـ١٤٠٨الشامي؛حسب اهللا ،.(  يف ذلك اجملالاإلنتاجذلك 

 
 :  اإلجرائيالتعريف

مات لألوعية املعلو  حتليل االستشهادات املرجعية بطرق إحصائية       علىمنهج علمي يقوم    :هو
 .يف جمتمع الدراسة

 
  :(Self- Citation) الذايت املرجعي االستشهاد

استشهاد مؤلف معني بأعماله، أو استشهاد دورية معينة مبا ينشر هبا أو استشـهاد              :" هو
 ) ١٥٧م،ص١٩٨٤قاسم،"(جمال معني باإلنتاج الفكري املتخصص فيه

 
  : (Subject Dispersion) املوضوعيلتشتتا
 العلمية األخرى كمصدر للمعلومـات عنـد        اتتخصصال على الباحث    اعتماد مدى:هو

 )٨،ص هـ١٤١٦لزيد،ا (.إعداد حبثه
هو مؤشر على عدم فعالية أو جناح وسط معني كناشر موضوع معني            : "ويعرفه اهلوش بأنه  

سوف تكون يف عدد قليل نسيب من الدوريات املتخصصة،وعدد ال يسـتهان بـه مـن                
على عدد كبري من دوريات أخرى، وأن البعض ال حيمل أية           املقاالت سوف تكون مشتتة     

عالقة واضحة ملوضوع املقالة أو أنه ذو عالقة ثانوية نسـبياً، أو يف دوريـات يصـعب                 



 ٢٢

احلصول عليها نظرا لكوهنا غري مشهورة أو معروفة بأهنا تنشر مواد ذات أمهية أو تتسـم                
 )  ١٠٦م،ص١٩٩٣اهلوش،"(مبيزات البحث العلمي األولية

 
 :التعريف اإلجرائي

قياس معدل التشتت يف جمال تقنية املعلومـات وذلـك  بتصـنيف االستشـهادات             : هو
 .موضوعياً ومن مث حساب نسبة التشتت املوضوعي هبا

 
 :(Obsolescence) التقادم
هــ،  ١٤١٦الزيد،.( باإلنتاج الفكري مبرور الزمن    املرجعي حجم االستشهاد    تناقص:هو
 )٨ص
 

  :(Obsolescence Rate)  التعطلمعدل
، ١٩٨٤قاسم،(نسبة تناقص اإلفادة من اإلنتاج الفكري املتخصص بتأثري بعامل الزمن         :هو
 )١٦٢ص
 

 :(Half Life)منتصف العمر
م، ١٩٨٤قاسم،( الفترة اليت مت فيها نشر نصف اإلنتاج الفكري املستشهد به يف العينة             :هي
 )١٦٥ص
 

 (Bradford,s Law of Scatter) للتشتت براد فورد قانون
وهذا القانون يصـف كيفيـة      .  باسم قانون االنتشار أو التشتت     أيضاً هذا القانون    يعرف

، وذلك من أجل التوصـل       عن موضوع معني يف الدوريات العلمية      الفكريتوزيع اإلنتاج   
 )٢٥٤هـ ،ص١٤٠٨بدر،(.إىل معرفة الدوريات البؤرية جملال موضوعي حمدد

 
 (Lotka,s Law) لوتكاقانون
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 عكسي  تربيعي لقانون   ، حيث يتم تقسيم إنتاجية املؤلفني وفقاً       املؤلفني إنتاجية  توزيع :هو
، وذلك من أجل التوصل إىل معرفة إنتاجية املـؤلفني يف           )٢ن:١(متمثالً يف املعادلة التالية   
 )٢٥٥املرجع السابق،ص(.جمال موضوعي حمدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

              



 ٢٤

 
 

א א
א אא אא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٥

 
 
 : النظرياإلطار -أ

 يف جمال العلوم والتكنولوجيا بتطورات هائلة؛ إذ يتضاعف كل عشـر            يمير اإلنتاج الفكر  
ة،وأن املقاالت ختتلف باختالف    الكثري من هذا اإلنتاج الفكري هو ذو فائدة وقتي        . سنوات

فهذه األوقات ال ميكن التنبؤ     .األوقات اليت جيب أن متر على كل منها قبل أن تفقد قيمتها           
هبا،وأن معدل هذه األوقات الالزمة لفقدان قيمة كل من هذه املقاالت خيتلف اختالفـاً              

 ).١٠٦م،١٩٩٣اهلوش،(كبرياً من موضوع آلخر 
راسة مشكلة هذه املعلومات وزياداهتـا وتشـتتها يف األوعيـة            العلماء بد  أ      ولقد بد 

لذلك فإن الدراسات اليت    .وخاصة الدوريات نظراً ألمهيتها كمصدر أويل لنشر املعلومات       
تتناول هذه الوثائق من الناحية اإلحصائية واليت يطلق عليهـا الدراسـات الببليومتريـة              

 :أوالببليومتريقيا، واليت هتدف إىل
 .ظم املعلومات وشبكاهتا على أساس اقتصادي تصميم ن-١
 . زيادة فعالية أنشطة تداول املعلومات-٢
 . التعرف على جوانب القصور يف اخلدمات الببليوجرافية بطريقة كمية-٣
 .  التنبؤ باجتاهات النشر-٤
الالزمة لتطوير نظرية خاصة بعلم املعلومات       Empiricalإلمربقيةا الكشف عن القوانني     -٥

 ).٨م،١٩٨٧بدر،.(وضيح هذه القواننيمع ت
 

      ولقد قامت الباحثة يف هذا الفصل بالتعريف اللغوي ملصطلح الدراسة،وهو حتليـل            
االستشهادات املرجعية، ومن مث توضيح مصطلح الدراسات الببليومترية وتطوراهتا التارخيية          

 .تصلة هبامع تبيان ألهم الدراسات الببليومترية ، متبوعة بذكر القوانني امل
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 :التعريف اللغوي مبشكلة الدراسة
 : حتليل االستشهادات املرجعية من الناحية اللغوي ما يلي

 : التحليل-أ
حلـل الـدم،وحلل    : يقـال .رجعـه إىل عناصـره    :وحل الشيء . حلها:العقدة) حلل(

 ).حمدثة(درسها للكشف عن خباياها :حلل نفسية فالن:البول،ويقال
 ).١٩٤جممع اللغة العربية،(بيان أجزائها ووظيفة كل منها :جلملةحتليل ا):التحليل(
 :االستشهادات/ب
 من  هأدى ما عند  :لفالن على فالن بكذا   -و. أخرب به خرباً قاطعاً   :شهادة-على كذا ) شهد(

 .عاينه:وشهد احلادث....أقر مبا علم-و. حلف:باهللا-و.الشهادة
واستشـهدوا  :"ويف الترتيل العزيز  . طلب منه أن يشهد   :واستشهد الرجل فالناً  ):استشهد(

 )٤٩٧جممع اللغة العربية،.(احتج به:وشهد بكذا". شهيدين من رجالكم
 :مرجعي/ج
 .مراجع)ج). (حمدثة(هو ما يرجع إليه من عامل أو أدب،من عامل أو كتاب  : )املرجع(
 )٣٣١جممع اللغة العربية،(
 

 :تطور مسميات املصطلح
.  املكتبات واملعلومات  دراساتأحد اجملاالت احلديثة يف      ية  الدراسات الببليومتر       تعد  

م ١٩٢٢ففي عـام    ،  املسمى مسميات إىل أن وصل إىل هذا        ةولقد مر هذا املصطلح بعد    
     Statistical Bibliographyمصطلح الببليوجرافيا اإلحصائيةHulem)(استخدم هومل

 سنة، ويف   نيوأربعات خالل ست     أربع مر  ال مل يستخدم هذا املصطلح إ     )هومل( وبعد      
 من  اًنوع االصطالحية،وأن فيه    داللته بغموض وعدم وضوح     )برتشارد(م شعر   ١٩٦٩عام  
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، الذي عرب يف اللغـة      مصطلح الببليومتريقا  ه عن لذا استخدم بدالً  . التشويش مع اإلحصاء  
   ).الدراسات الوراقية(العربية إىل مصطلح 

قياسـات  (لقون على مثل هذه الدراسات مصطلح             وعند مؤرخى العلوم الروس يط    
وعلى الرغم من اختالف هذه املصطلحات فإنـه ال         . )(Scientometrics)النشاط العلمي 

 )١٣٤م،١٩٨٤قاسم،.(اختالف بني املتخصصني حول طبيعة اجملال وحدوده
دام       ولقد كانت هذه األنشطة اليت تدعو هلا الدراسات الببليومترية ،متارس قبل استخ           

م بتحليـل   ١٩١٧عـام   ) كول وايرلز (املصطلح؛ فمن األمثلة الرائدة ما قام به كل من          
م وذلك يف   ١٨٦٠-م١٥٥٠إحصائي لإلنتاج الفكري يف جمال التشريح املقارن منذ عام          

 أي ارتفاع واخنفاض االهتمـام وتوزيـع        Fluctuation)التموج(التقرير الذي أوضحا فيه   
املختلفة،وذلك خالل فترات خمتلفة وحسب تقسيمات العامل       اإلنتاج الفكري بني األقطار     

 ) ٧م،١٩٨٧بدر،.(احليواين
الدراسة العلميـة   : الدراسات الببليومترية أو  )Bibliometrics( الببليومتريقا      ويقصد ب 

 املتخصص، أي استخدام الطرق اإلحصـائية واألسـاليب الرياضـية يف            الفكريلإلنتاج  
كتب والوثائق والدوريات ومقاالت الدوريات واملؤلفني والناشـرين         يف ال  املتعلقةالبيانات  
لقاء الضوء على خصـائص عمليـات تـداول         إل من عناصر االتصال الوثائقي،      وغريهم
  )١٣٤م،ص١٩٨٤قاسم،." ( املعلومات

، الدراسـات الببليومتريـة   حتليل االستشهادات املرجعية يعد أحد الفروع الرئيسية        و      
 ساعدت علـى إنتـاج      اليتذه الدراسات بسبب ظهور احلاسبات اآللية        تطورت ه  ولقد"

 ).٢٥٠صهـ، ١٤١١متراز، " ( كشافات االستشهادات املرجعية املتنوعة
 تلك  )جارفليد( هو رائد حتليالت االستشهادات املرجعية، فقد استلهم         )جارفليد( ويعترب" 

 مـن   املرجعيـة، ستشهادات  الفكرة اليت كانت وراء العمل املبكر عن مبادئ تكشيف اال         
 األسبقية يف   أن القانوين، فمن األمور املتعارف عليها بني رجال القانون          )شربد(كشافات  

 اجلديدة والـيت  القضاياإصدار أحكام قانونية هلا اعتبار خاص يف األمور القضائية من أجل       
ولة ويسر يف  إليها بسه  الوصولوهذه األحكام والقضايا السابقة ميكن      ،  تعرض على احملاكم  

 للقضـية أو القضـايا   الببليوجرافية القانوين، وذلك باستعراض اخلصائص  )شربد(كشاف  
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 والقضايا السابقة واملماثلـة     األحكام وذلك بالبحث عنها يف الكشاف لنصل إىل         ،احلديثة
 بأن تلك املبادئ اليت برزت      )جارفليد(ومن هنا كان اعتقاد      .واليت سبق وأن استشهد هبا    

 العلوم والتكنولوجيا، ومت كـذلك      جمال يف    القانوين ميكن تطبيقها متاماً    )شربد( يف كشاف 
 م،١٩٨٦متراز،.(" الوراثة علم كشاف االستشهاد املرجعي يف جمال         إعداديف نفس السنة    

 )٣١ص
 املستخرجة من   االستشهادات عن تلك    عبارة"  االستشهادات املرجعية هو   وكشاف       

 حيـث ترتـب     البعض، العالقة بعضها    ةدة موضوعات وثيق  وثائق موضوع معني، أو ع    
 وحبيث يلحق   كمدخل، للعنصر الذي يفضله اجلامع       تبعاً االستشهادات فيما بينها هجائياً   

 . به بالـذات   املستشهدكل استشهاد منها مباشرة كالوثائق اليت أشارت إىل ذلك العمل           
 سالف الذكر،   الكشافساس على   بينما يعين حتليل االستشهاد املرجعي الذي يعتمد يف األ        

 العالقات بـني    أو األساس الذي بين عليه ذلك الكشاف؛وذلك لدراسة العالقة          باستثمار
 هذا التحليـل    يتخذوهكذا  . الوثائق املستشهد هبا والوثائق اليت وردت هبا االستشهادات       

 وتبادل  ،الذايت املرجعي واالستشهاد   ، واملصاحبة الوراقية  ، عدة، كاملزاوجة الوراقية   أشكاالً
اخل املستشهد   ...والدوريات للكشف عما بني املوضوعات واملؤلفني       ؛االستشهاد املرجعي 

 تـواتر االستشـهاد     إحصـاء هبا واليت وردت هبا االستشهادات من عالقات،كما يقوم         
 واملـؤلفني   والـدوريات املرجعي، من ناحية أخرى، بالكشف عن أبرز تلك املوضوعات          

 )٨٢هـ،١٤١٠اج،فر.( املستشهد هبم
مها أول من اسـتخدم العـد    (Gross and Gross)      ويعد العاملان جروس وجروس

املوجودة يف هناية مقاالت الدوريات وذلك يف        (Citation)وحتليل االستشهادات املرجعية    
 )١٥م،١٩٨٧بدر،.(دراساهتم اخلاصة بقائمة الدوريات اهلامة يف جمال تعليم الكيمياء

 
 :بليومتريةالقياسات الب

العد املباشر لالستشهادات، واملزاوجة    :      هناك ثالثة قياسات أساسية يتم القيام هبا وهي       
 .الببليوجرافية،واملصاحبة االستشهادية
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 : العد املباشر لالستشهادات :أوالً
 الـيت تتلقاهـا     االستشهادات القيام بعد االستشهادات هو أسلوب حيدد لنا عدد          إن      

 .حمددةينة أو مؤلف معني أو دورية على مدى فترة زمنية وثيقة مع
      والسبب املنطقي وراء هذا اإلجراء هو أن االستشهادات تعترب أدلة مرشدة موضوعية            

 يتم االستشهاد هبا بكثرة تعتـرب       لالستخدام، وبالتايل فإن املقالة أو املؤلف أو الدورية اليت        
 )١٢م،١٩٧٨بدر،(ليت يستشهد هبا مرات أقل أكثر فائدة أو أكثر إنتاجية من تلك ا

 والكشـاف  Impact factor  اخلاصة مبعامل التـأثري س      ولقد تزامن استخدام املقايي
مع عد االستشهادات الذي جعل هذه املقـاييس أكثـر حساسـية            Immediacyاملباشر  
 معـدل    وهي النسـبة بـني     ؛التأثريهو الذي قام بصياغة معامل      ) جارفليد(ويعترب  .ودقة

 املسـتخدمة يف    واملعادلة . وإمكانية استشهاداهتا احملتملة   بالدورياتاالستشهادات اخلاصة   
 :حساب معامل التأثري هي

  مرات االستشهاد بالدورية عدد=  التأثريمعامل
  يف الدوريةواملنشورة املقاالت املستشهد هبا عدد            

 بواسـطتها ضيح عدد املرات اليت يـتم        فهو طريقة لتو   Immediacy الكشاف املباشر  أما
 :واملعادلة املستخدمة حلساب هذا الكشاف هي .التقاط وثيقة واستخدامها

  العامخاللدات اليت تتلقاها املقالة ا االستشهعدد= املباشرالكشاف
      هباواملستشهد عدد املقاالت املنشورة جمموع               

 )٢٥٠-٢٤٩م،١٩٨٨بدر، (
املعتمدة على حتليل االستشهادات املرجعية وفقاً      الدراسات الببليومترية   تقسيم        وميكن  

 :جملاالت استخدامها إىل
تقييم املؤلفني وإسهاماهتم العلمية،إذ ميكن اإلفادة من حتليل االستشهادات املرجعية           -١

يف التعرف على املؤلفني البارزين يف ختصصاهتم وبعبارة أخرى قيـاس اإلسـهام             
 .مؤلفنيالعلمي لل

تقييم الدوريات،وذلك بترتيبها وفقاً ألمهيتها أو إنتاجيتها أو لتحديد الـدوريات            -٢
 . األكثر ختصصاً كدليل إرشادي لسياسة التزويد يف املكتبات Coreالبؤرية 
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ومن أهم املقاييس يف هـذا اجملـال        . قياس التأثري املتبادل بني التخصصات العلمية      -٣
احبة االستشهادية، واالستشـهاد املرجعـي الـذايت،       االقتران الببليوجرايف، واملص  
 .وتبادل االستشهاد املرجعي

قياس معدل التعطل لإلنتاج الفكري،حيث تسمى ظاهرة اإلفادة من الوثائق بعامل            -٤
طبيعة : وهي ظاهرة تتوقف على عاملني أساسيني مها      :Obsoleseneالزمن بالتعطل 

 )٣١م،١٩٧٧مسلم،( اإلنتاجاإلنتاج الفكري، واهتمامات املستفيدين من هذا
 
 : املزاوجة الوراقية:ثانياً

      يقصد باملزاوجة الببليوجرافية أو االقتران الببليوجرايف العالقة اليت تنشأ بني وثيقتني أو            
أكثر نتيجة االشتراك معاً يف االستشهاد مبجموعة معينة من الوثائق،وقياس مدى التـزاوج             

 صـياغة إىل    عودإن توضيح واختبار هذا املصطلح ي     .شهد هبا بني الوثائق بعدد الوثائق املست    
 ذهب إىل أن البحوث العلمية تكون ذات عالقة فيما          الذي وهو   Kessler)كسلر(العامل  

 واحد أو أكثر من املراجع املشتركة كما أن عـدد           علىبينها عندما حتتوي هذه البحوث      
 )٣٢م،١٩٩٧مسلم،(. املزاوجةقوةمثل هذه املراجع املشتركة حتدد 

 
 :املصاحبة االستشهادية: ثالثاً

 مت االستشهاد مبرجعني    إذا ه املصاحبة االستشهادية على الفلسفة اليت تقول بأن       وتعتمد      
وكلما زاد عدد    . ببعضهما عالقة يف اإلنتاج الفكري أحدث، فإن هذين املرجعني هلما          اًمع

 . هذه املصاحبةقوةت املرات اليت تتم فيها املصاحبة االستشهادية كلما زاد
 :ولقياس النسبة املئوية ملدى قوة املصاحبة، يطبق القانون التايل

 وثيقةب+          واقعات املصاحبة الوراقية لكل من وثيقةأ    
واقعات املصـاحبة لكـل مـن        (-)ب+اجملموع الكلي لواقعات االستشهاد بالوثيقتني أ     (

 )                ب+الوثيقتني أ
 )١٦٤م، ١٩٩٦فراج،(
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ـ  يةاالستشهاد بني املزاوجة الوراقية واملصاحبة      ي الرئيس والفرق       أن املزاوجـة   ": و ه
 تقيس العالقة بني    دية االستشها املصاحبةالوراقية تقيس العالقات بني الوثائق املصدرية بينما        

 )٢٥٢-٢٤٩، ص صم١٩٨٧بدر، (" .الوثائق املستشهد هبا
 

 :أمهها تؤثر يف اختيار االستشهادات ومن  بعض العوامل اليتوهناك
 . وزمالئهمألساتذهتمبل الباحثني ق عوامل أدبية مثل الوالء من -١
 . األلفة يف اطالع البعض على جمالت علمية معينة-٢
حيث . العلمية كجزء من سياسة التحرير     اجملالت القيود األدبية والعلمية اليت تفرضها         -٣

 بعـد   ال ال جيوز اقتباس أو نقل أي جزء من منشوراهتم إ          هأن بعض الناشرين صراحة ب    ينص
 .غريها موافقة كتابية مسبقة، أو اإلشارة إىل ذلك صراحة يف البحوث اليت تقتبس من أخذ
 املدرسـة العلميـة أو      إىليستشهد بعض املؤلفني بأعمال مؤلفني آخرين قد ينتمون          -٤

 .  فاجملموعة الفكرية نفسها اليت ينتمي إليها املؤل
 أهم القضـايا    من أصبحت الدراسات اخلاصة بتحليل االستشهادات املرجعية،        دقو      
 حيث يستفاد من    ومتنامية،ليها الباحثون يف جمال املكتبات واملعلومات أمهية خاصة         واليت ي 

 اختاذ القرارات املتصلة    عند والتوزيعات اليت تنتج عن تلك الدراسات كمؤشرات         البيانات
 مراكز املعلومات، وكـذلك     خدماتيم وتطوير أو تقومي جمموعات املكتبة أو        بعملية تنظ 

 أو يف مكـان     معينـة،  لفتـرة زمنيـة      ،متابعة اجتاهات البحث العلمي بصـورة أعـم       
 )٢٥١هـ،ص١٤١١متراز،.(معني

 
 :قوانني الدراسات الببليومترية

 مـن خـالل     صاغي وكل واحد منها     الدراسات الببليومترية ،   قوانني رئيسة    وهناك      
 املستخدمة  البياناتوهذه القوانني تتشابه يف األسس وتتباين يف نوعية         . التطبيقات العلمية 

 :وهي.وطبيعة وحدة الدراسة
 :قانون براد فورد



 ٣٢

      أو ما يعرف بقانون  االنتشار والتشتت حيث الحظ برادفـورد أن املقـاالت ذات               
ات العلمية، مبعثرة يف تلك الدوريات يف منط        العالقة يف موضوع معني واملنشورة يف الدوري      

. مميز، وأن تلك املقاالت ذات العالقة املوضوعية تتركز يف عدد صغري من هذه الدوريات             
 )٤٧م،١٩٨٦متراز، ( برادفوردإىل قانون) برادفورد(وقد قادت مالحظات 

 
 

ريات اليت حتتـوي          فقد قسم املقاالت إىلثالث جمموعات متساوية تقريباً، بادئاً بالدو        
 :، وذلك كما يلينعلى أكثر العناوي

 .مقالة٤٢٩ الدوريات التسع األوىل سامهت يف -      
 . مقالة٤٩٩ الدوريات التسع واخلمسون التالية سامهت بعدد -     
 . مقالة٤٠٤ سامهت بعدد األخرية ٢٥٨ الدوريات -    

عدد املقاالت، أي األكثـر إنتاجيـة؛         فوجد أن عدداً قليالً من الدوريات ينتج ثلث     
 دورية، أما اجلـزء األكـرب مـن         ٥٩ بعدد   ةذلك أن الثلث الثاين من املقاالت يتم إنتاجي       

إذا رتبت الـدوريات    "  ه أن على وينص هذا القانون  . الدوريات فينتج الثلث الثالث الباقي    
 ميكـن   ه معني فإن   موضوع حول تلك الدوريات العلمية يف ترتيب تنازيل بالنسبة إلنتاجية       

 املوضوع، وجمموعات أخرى أو     يف املتخصصة    من الدوريات  Nucleusتقسيمها إىل نواة  
، حينمـا  النواة حتتوي على نفس العدد من املقاالت املوجودة يف       كل منها  Zones  مناطق

 " )٢ن:ن:١ (:يكون عدد الدوريات يف النواة واملناطق التالية هلا سوف يكـون كالتـايل            
 ).٤٧م،١٩٨٦متراز،(

      ولقد قامت دراسات هلذا القانون بعضها من الناحية النظرية لتفسري هـذا القـانون              
بعمل تعديل على هذا القانون أو املعادلـة حيـث          ) بروكس(ولقد قام . واألخرى تطبيقية 

 R (n )=klog (n)اشتق معادلة أو صيغة ال تعتمد على مجيع الدوريات وهي 
ميثل الرقم الكلي للمقاالت اليت جـاءت يف         R(n)رية، والرمز   متثل رتبة الدو  (n)حيث إن   

 هي ببساطة عدد املقاالت اليت أسهمت هبـا الدوريـة           (١)Rوقيمة. األوىل(n)الدوريات    
وهي جمموع عدد املقاالت اليت أسهمت هبا الدوريـة          (٢)Rاألوىل األكثر إنتاجية، وقيمة   



 ٣٣

أمـا  . سهمت هبا الدورية ذات الرتبة الثالثة   ذات الرتبة األوىل فقط عن عدد املقاالت اليت أ        
لتصـبح املعادلـة     (s)بعمل صياغة أضاف الثابت     ) بروكس(مث قام   . فهو ثابت  (k)رمز  

R(n)=Klog(n/s) )،٣٨م،١٩٩٧املالكي.( 
 :وميكن إمجال أهم تطبيقات هذا القانون يف اجملاالت التالية

 .عالقة يف موضوع هذه اجملاالت إجياد العالقة بني اجملاالت واملقاالت اليت هلا -١
 ).املواد اليت تعار أكثر من غريها( الكتب ومدى استخدامها -٢
املطبوعات اليت نشرها الناشر يف موضوع معني مقارنة بأعمـال          ( الناشرون والكتب    -٣

 ).الناشرين اآلخرين
 .لومات املواد الثقافية والكلمات الواصفية املصاحبة هلا وأمهيتها يف استرجاع املع-٤
 . جتميع الببليوجرافيات املوضوعية-٥
 . التخلص من الدوريات املتقادمة-٦
 إدارة املكتبة املتخصصة وختطيط النظم وتسهيل مهمة اختاذ القرارات وخباصة يف جمال             -٧

 ).٤٠م،١٩٩٧املالكي،(انتقاء وشراء خمتلف مصادر املعلومات 
 
 :قانون لوتكا 

 حيث إنه الحظ أن هناك عدداً قلـيالً مـن           اجية املؤلفني،  إنت )لوتكا( قانون   وتناول      
الباحثني الذين يقومون بالنشر بدرجة كبرية، وأن عدداً كبرياً من الباحثني يقومون بالنشر             

 .بدرجة قليلة جداً، أو ال يقومون بالنشر على اإلطالق
طبقاً هلذه املعادلة   معادلة لقياس اإلنتاجية العلمية،و   ) لوتكا(      ومن أجل ذلك فقد اقترح      

) ١٠٠(فإن إنتاجية العلماء تتم وفقاً لقانون تربيعي عكسي؛ أي إذا كان هنـاك عـدد                
مؤلفاً أنتج  ) ٢٥(مؤلف كل منهم أنتج مقالة واحدة يف موضوع معني فإن هناك باملقابل             

مـؤلفني  ) ٦(مقاالت وأيضاً   ) ٣(مؤلفاً أنتج كل منهم     ) ١١(كل منهم مقالتني، وحوايل     
 )٢ن:١( باملعادلـة الرياضـية   أي كمـا هـو موضـح        . ج كل منهم أربع مقاالت    ينت
 ).٢٥٥م،١٩٨٧بدر،(

 :قانون زيف



 ٣٤

ويشري هذا القانون إىل أن الناس خيتـارون        .       يعرف هذا القانون بقانون األقل جهداً     
 .ويستخدمون الكلمات املألوفة، باعتبار ذلك أكثر سهولة من اختيار الكلمات غري املألوفة           

وبالتايل فاحتمال حدوث الكلمات املألوفة يكون أعلى من حدوث الكلمات غري املألوفة            
 ).٢٥٦م،١٩٨٧بدر،(

 عدد  F رتبة الكلمة،و  هيRنإ حيث RF=Cمعادلة هلذا القانون وهي     )زيف(      ووضع  
ميكن ) زيف( أن قانون    Lancaster)النكستر(وأوضح." الثابت الناتجC تكرارها ،و  مرات

 أبعد من اللغة،وميكن أن يعمم على األنشطة واخلـدمات املكتبيـة            و ما ه  أن يطبق على  
املختلفة واستخدام الدوريات والكتب واستخدام اخلدمات املكتبية مـن قبـل مجهـور             

 )٥٠م،١٩٩٧املالكي،(املستفيدين 
 

 الدراسات السابقة 
تشـهادات   اليت استخدمت  حتليل االس     ةات التطبيقي  من الدراس  العديد هناك   توجد      

املرجعية، ومبا أن هذه الدراسة عن حتليل االستشهادات املرجعية ملقـاالت الـدوريات يف    
جمال تقنية املعلومات، فلذلك قامت الباحثة بعرض الدراسات عن حتليل  االستشـهادات             
املرجعية للدوريات يف أي جمال وكذلك عن الدراسات اليت قامت بتحليل االستشهادات            

 .املكتبات واملعلومات على خمتلف األوعيةاملرجعية جملال 
 
 دراسات حتليل االستشهادات املرجعية للمقاالت الدوريات يف غـري التخصـص            -١

 : واملعلوماتتاملكتبا
 : الدراسات العربية-أ

 طـب لا بتحليل االستشهادات املرجعية للدوريات يف جمـال         املصريحممد        لقد قام   
م، متبعاً بـذلك    ١٩٧٧ظهرت يف العامل  إىل هناية عام        ية  عربوذلك من أول دورية طبية      

املنهج الكمي وهو املعروف باسم الدراسات الببليومترية ، وكذلك اسـتخدام وضـبط             
 وحتليلهتدف هذه الدراسة إىل وصف      و. اإلنتاج الفكري  الطيب العريب خالل هذه الفترة       

 تطـوره، صائص البـارزة يف     ني اخل يوتب نتاج الفكري الطيب العريب،   لإلالسمات األساسية   



 ٣٥

 مـن   نتـاج إلافادة من هذا    إليم ا ي إىل تق  ةإضاف وحتديد العوامل اليت أثرت يف هذا التطور،      
 الدوريات هلـذا    إصدار جهات   لدراسةيم جهود الضبط الببليوجرايف     يوتق جانب املؤلفني، 

 :النتائج أهمفكان من  .اإلنتاج العاملي هلذا الوجودوقياس  ،اإلنتاج
 هنا سامهت إحيث  ،الدوريات هذه إصدار يف اً بارزاًمعيات الطبية قد لعبت دور أن اجل-١
 

  معاهد البحوثمث%) ١٠( مث األفراد%) ١٩(ها اجلامعات ييل%) ٦١(بأكرب نصيب 
  .%)٥( اهليئات احلكومية اًخريأو%) ٥(
 )رياتالدو من جمموع  %٨( متثل نسبة    دوريات مثاين    الدوريات فبينت أن   إنتاجية أما   -٢

نتاج، كما ثبت أن هناك عالقة طردية بني عمر         إل حجم ا  من )%٧١،٥١ (تكون وحدها 
  .إنتاجيتهاالدورية و 

أما املوضوعات املتخصصـة    ،  %)٥٥( العام بأكرب عدد من الدوريات       الطب حظي -٣
 . بني الدورية الواحدة والثالث دوريات يتراوح منها ما لفنال ك

 أمـراض  :اج الفكري الطيب يف موضوعني متخصصني مها      نتإل تشتت ا  دراسةقد متت    -٤
 ولأل ا املوضوعن دوريات القلب يف     أ واتضح . النفسية واألمراض ، الدموية والدورةالقلب  
 . ضيق تشتت املوضوعنينيوتب دوريات،ثالث  دوريات والثاين أربع
 تتفق مع معظم النتائج اليت وصلت إليهـا دراسـات االستشـهادات             الدراسةهذه   -٥

  .لمقاالت واملؤلفنيل االستشهادات يف الدوريات منطية وتؤكد ،األخرى
طور بصورة قريبـة    توأنه ي   الفكري الطيب العريب موجود يف احمليط العاملي،       نتاجإلاهذا   -٦

ـ  ية يتمثل يف االستشـهاد    بإنتاجنا اً عاملي اًوأن هناك اهتمام   ،السرعةمن    يف أدوات   ه وحتليل
 ).٣٧٦ -٣٦٩م، ص ص ١٩٨١املصري ،. (ة العاملية واالستخالص الطبيالتكشيف

      كما قام أمحد متراز بتحليل االستشهادات املرجعية الواردة يف جملة العلوم اهلندسـية             
م وذلـك هبـدف     ١٩٨٨ -م١٩٧٥اليت تصدرها جامعة امللك سعود بالرياض منذ  عام          

ـ            رب يف العلـوم    التعرف على خصائص النتاج الفكري املستخدم من قبل البـاحثني الع
اهلندسية باململكة العربية السعودية، متبعاً يف ذلك منهج حتليل االستشـهادات املرجعيـة،             



 ٣٦

 مقاالً تنوعت بـني     ٢٤١أحد طرق الدراسات الببليومترية، وبلغ عدد املقاالت املنشورة         
 :وكان من أبرز النتائج. ستة جماالت علمية عريضة

اهلندسـة امليكانيكيـة،   :ل املوضوعات التاليـة  إن اجتاهات البحث العلمي تتركز حو -١
 .اهلندسة الكهربائية، واهلندسة املدنية

% ٥،٦٠ الدوريات حتتل املركز األول من حيث االستخدام يف اجملال اهلندسي بنسبة             -٢
 % .٣،١٨من إمجايل االستشهادات، ويليها الكتب بنسبة 

 %.  ٥٥،٣١جملاالت اهلندسية بنسبة تليب مكتبة اجلامعة احتياجات الباحثني العرب يف ا-٣
 )٢٦٣-٢٤٩هـ ، ص ص١٤١١متراز،(

هــ  ١٤١١أوالمها كانت يف عـام      :       وقام فهد مسفر الدوسري  بإعداد دراستني      
م عن االتصال العلمي عند الباحثني العرب يف العلوم البحتة، وذلك مـن خـالل               ١٩٩١

نشورة مبجلة جامعة امللك سـعود    استخدام منهج حتليل االستشهادات املرجعية لألحباث امل      
هـ  ١٤٠٠هـ وختصص الكيمياء من عام      ١٤٠٩هـ  ١٣٩٠يف ختصص الفيزياء من عام      

استشـهاداً مقابـل األحبـاث      ) ٣٣٤(، وبلغ حجم العينة يف األحباث الكيميائية        ١٤٠٩
 الـيت جـرى     ءاستشهاداً، أما عدد أحباث الكيميا    ) ٢١٢( اليت بلغ حجم عينتها      ةالفيزيائي
حبثاً، وذلك من أجل التعـرف علـى        ) ٢٣( حبثاً والفيزياء كان عددها      ٣٠لها فكان   حتلي

، وقياس معدل   االتصاالت العلمية غري املباشرة عند جمموعة خمتارة من الباحثني السعوديني         
التشتت املوضوعي يف األحباث الكيميائية والفيزيائية ومقارنتها ببعضها البعض، هذا إضافة           

تخدام الدوريات العلمية يف هذه األحباث ومقارنة بعضها ببعض، ملعرفة          إىل قياس معدل اس   
 . ما إذا كان هناك داللة إحصائية فيما بينهما أم ال

) ٠ ,٣٧٤( أن نسبة التشتت املوضوعي يف الكيمياء والفيزياء       وقد أظهرت نتائج التحليل    
 للكيمياء % ٩،٧٠أما معدل استخدام الدوريات العلمية فكان . على التوايل) ٢٥٤،٠(و
ومن النتائج أيضاً أن الدراسة أكدت أن مسامهة اململكـة العربيـة            . للفيزياء% ٩،٦٧و

السعودية والدول العربية األخرى يف أدب البحث املستخدم يف األحبـاث حمـدود جـداً               
 ).   هـ١٤١١الدوسري، . (باملقارنة مع مسامهة الدول األجنبية



 ٣٧

بعنوان نظام االتصال الفكري عند األدباء واألكادمييني             أما الدراسة األخرى فكانت     
وذلك أيضاً باسـتخدام     . هـ  ١٤١٧ -هـ١٣٩٠يف اململكة العربية السعودية، من عام       

نفس املنهج وهو  حتليل االستشهادات املرجعية يف أعماهلم املنشورة يف اجملالت األكادميية             
 على مسات االستشهادات املرجعيـة      اليت تصدر عن اجلامعات السعودية، من أجل التعرف       

لديهم،ومن أجل حماولة الكشف أيضاً عما إذا كان هناك فروق يف نظم االتصال الفكري              
لديهم مقارنة برصائفهم األدباء املنشورة أعماهلم األدبية والنقدية يف جمالت األندية األدبية            

ة جامعة امللـك سـعود      وبلغ حجم العينة اليت درست يف جمل      . باململكة العربية السعودية  
مقالـة، أمـا    ) ٤٤(مقالة، كما بلغ حجم العينة يف جماالت األندية األدبية          ) ٣١(األدب  

حجم العينة لالستشهادات املرجعية فقد بلغت مرجعاً واحداً، كما بلغت العينة يف جماالت             
 .استشهاداً مرجعياً) ٦٦١(األندية األدبية 

 :وكان من أهم النتائج
وقاً ذات داللة إحصائية بني معدالت التشتت املوضوعي بينهم، حيث إن            أن هناك فر   -١ 

  املنشورة  أعماهلم يف جملة جامعة        نسبة التشتت املوضوعي يف كتابات األدباء األكادمييني      
، وباملقابل بلغ هذا املعدل عند األدباء املنشورة  أعماهلم مبجالت           )٤٧٨٧،٠(امللك سعود   

 ). ١٩٦٣،٠ (األندية األدبية والثقافية
 أن االعتماد على اإلنتاج الفكري العريب السعودي يف أدب الكتاب األكادمييني وصل             -٢

، وأن حجم االتصال الفكري فيما بني األدباء العرب كبري إذ بلغ عند             %)١١٨٠،١(إىل  
ألنشطة االتصال الفكري    %) ١١٤٠،٠(مقابل   ) ٨٦٩٠،٠(األدباء األكادمييني ما نسبته   

 ).هـ١٤١٩الدوسري، . ( والكتابمع األدباء 
      وقام عبد الكرمي الزيد بدراسة على الصحف العربية على شبكة اإلنترنت، وذلـك              

. هبدف التعريف  بالصحف اليومية اليت تصدر باللغة العربية، واملتوفرة على شبكة اإلنترنت            
ها، واملتوفر  وقد اقتصرت الدراسة على الصحف اليت تصدر داخل الدول العربية أو خارج           

م، مع استثناء الصحف    ١/٦/٢٠٠١هلا مواقع إلكترونية على شبكة اإلنترنت حىت تاريخ         
وقد اعتمد الباحث على املنهج الببليومتري،      . اإللكترونية اليت ال تصدر على شكل ورقي      



 ٣٨

 من خـالل وصـف دالالت األرقـام    جوذلك بتحليل البيانات إحصائياً، واستقراء النتائ   
 :وكان من أهم النتائج.  صحيفة٧٦ مت فيها حتليل أكثر من العلمية، وقد

 . م ٢٠٠٠ -م١٩٩٩ غالبية الصحف العربية بدأت موقعها على اإلنترنت من عامي -١
 صـحيفة   ٤٧( غالبية الصحف العربية يتم البحث فيها من خالل القوائم املوضوعية            -٢ 

فقط %) ٤٢،١٨(ز نسبة   ، أما البحث عن طريق الكلمة فال يتجاو       %)٨٤،٦١متثل نسبة   
 .من جمموع مواقع الصحف العربية 

 تعتمد الصحف العربية على حموالت العرض واملتصفح العريب مما يشـكل عائقـاً يف               -٣
 . استعراض الصحف العربية من أي مكان يف العامل

  الصحف العربية اليت تقدم خدمات إضافية من خالل مواقعها ال تتجاوز نسبة-٤
 %٢١،٣٤صحيفة متثل نسبة ) ٢٦(وع الصحف، بينما هناك من جمم% ٧٩،٦٥ 

 )  ٤٥-٢٨م،٢٠٠١الزيد،. ( ال تقدم خدمات إضافية لقرائها
 
 : الدراسات األجنبية-ب

 هبـدف   االتصال، بتحليل االستشهادات املرجعية لدوريات      ) Funkhouser( قام      و
 املرجعية  الستشهاداتاالتعرف على أثر استبعاد دوريات االتصال املتخصصة من كشاف          

ــة ــوم االجتماعي ــاف SSCI social science citation Index) (للعل  وكش
 تقييم دراسة االتصال املسـتندة علـى        علىاالستشهادات املرجعية لإلنسانيات واآلداب     

 املرجعية هلذه الدراسة مـن      االستشهاداتوقد جرى وضع قاعدة بيانات      . االستشهادات
 من كشوف املراجع واهلوامش يف      املرجعيةمات عن االستشهادات    خالل القيام جبمع املعلو   

 دورية مل   ٢٧ من   ١٤حيث إن    م،١٩٩٠ دورية لالتصاالت خالل عام      ٢٧املقاالت من   
 واالستشهادات املرجعية   االجتماعية يف كشاف االستشهادات املرجعية يف العلوم        تكشف

 غري املسجلة حبـوايل     ة عشر عاألربوقد سامهت هذه الدوريات      يف اإلنسانيات واآلداب،  
و ،  م١٩٩٠خـالل    املرجعية للمـؤلفني   االستشهادات   من٧٦٤٠من%٢٦ أي ١٩٥٣
 وهناك . م١٩٩٠ للدوريات يف اً مرجعياً استشهاد٤٥٨٧ من% ٢٥ بنسبة ي أ١١٥٦



 ٣٩

أو % ٢٥ قد حصلت على مـا نسـبته         ماألكثر استشهد هب   املؤلفني من   )٥٠( من   )٢٧(
 عنهم من الدوريات املستبعدة من كشاف االستشهادات        عيةاملرجأكثر من االستشهادات    

 . وكشاف االستشهادات املرجعية لإلنسانيات واآلداباالجتماعيةاملرجعية يف العلوم 
 أن التقومي الدقيق للمقاالت املتخصصة املبنية علـى         إىلولقد توصلت هذه الدراسة           

شاف االستشهادات للعلوم االجتماعية     ما مل يقم ك     ممكناً يكوناالستشهادات املرجعية لن    
 لآلداب واإلنسانيات باشـتماهلا وإدخـال الـدوريات         املرجعيةوكشاف االستشهادات   

 وهو عبارة عن مقياس يستخدم ملقارنة أثـر         ، أثر الدورية  مقياس استعراض   ، جراء احملذوفة
 )١٩٩٦ ,Funkhouser( . املرجعية املتاحةاالستشهاداتالدوريات على أساس 

وتقوم  ، )Lal(ـ   دراسة بعنوان ترتيب الدوريات يف حقل علم التربة ل         هناك وكانت      
 التربة من جامعة رجنت الزراعية يف اهلند،        علم يف   هرسالة دكتورا ٢٢هذه الدراسة بتحليل    

حـددت   . استشـهاداً  ٤٣٦١ علـى م حيث حوت    ١٩٨٨-م١٩٨٠خالل الفترة من    
 دورية استشهادية   ٣٨ من   ألكثر قائمة رئيسة    وأعدت األشكال الرئيسة لألدب املستخدم،   

 عنواناً، أوضـحت    ٢٦١من جممل االستشهادات اليت أخذت من       % ٤٠,٤٨أظهرت أن   
 حتليـل   مصـادر أن التوزيع اجلغرايف هلذه الدوريات وكذلك التوزيـع الـزمين لكـل             

ــهادات ــحتاالستش ــرئيس     أوض ــدر ال ــي املص ــدوريات ه ــذه ال  أن ه
 . (٧٣-p٦٧.,Lal,l٩٩٠)للمعلومات

 
 :  دراسات حتليل االستشهادات املرجعية  يف جمال املكتبات واملعلومات-٢
 : الدراسات العربية-أ

 الفكري السعودي يف جمـال املكتبـات        اإلنتاج      قامت حورية مشايل حبصر وحتليل      
م للتعرف على خصائص هذا اإلنتاج      ١٩٨٥ -م١٩٤٨واملعلومات خالل الفترة من عام      

 :من حيث
 .وتطوره ومعرفة املتغريات اليت تؤثر يف منوهنشأته  -١
 .انتشاره يف أوعية املعلومات املختلفة -٢
 . توزيعه اجلغرايف يف اململكة العربية السعودية وخارجها -٣



 ٤٠

 .املوضوعات العلمية املتمثلة يف هذا اإلنتاج  -٤
 .اجتاهات التأليف والنشر -٥
 . اللغات اليت استخدمت يف التأليف-٦

أي القيـاس    Bibliometricsه الدراسة أسلوب الببليـومتركس        اتبعت الباحثة يف هذ   
 ٢٩٣وبلغ حجم العينـة     . الكمي الذي يتضمن الطرق اإلحصائية على الببليوجرافيات      

 :وكان من أهم النتائج ما يلي. استشهاداً
مـن  % ٤أن اإلنتاج الفكري السعودي يف جمال املكتبات واملعلومات بلغ نسـبة             -١

 .اإلنتاج الفكري العريب
مث الرسـائل   % ٥،٦٣أن مقاالت الدوريات احتلت املرتبة األوىل وذلك بنسـبة           -٢

 % .٩،١١اجلامعية بنسبة 
 .من الرسائل العلمية قد منحت من اململكة العربية السعودية % ٣٧أن  -٣
، وأمـا    %٩،٨٠أن معظم اإلنتاج الفكري يف هذا اجملال يصدر باللغـة العربيـة              -٤

 .من اإلنتاج الكلي % ١،١٩ل الصادر باللغة اإلجنليزية فيشك
هــ،ص  ١٤١٢مشايل،.( فقط ٢،٩أن نسبة التأليف يف قطاع تقنية املعلومات بلغ          -٥

 )١٦-٢ص
م ١٩٦٥      بينما قام يوسف قنديل بدراسة جمللة رسالة املكتبة خالل الفترة من عام             

د واتبع الباحث منهج حتليل االستشهادات املرجعية على تعدا       . م١٩٩٢وحىت هناية عام    
املصادر واملراجع املوجودة يف آخر املقاالت والدراسات املنشورة يف اجمللـة وتوزيعهـا          

التوزيع اللغوي، الزمين، والوعائي، و املوضوعي، واجلغرايف،       : على املتغريات التالية وهي   
 تتضـمن استشـهادات     الـيت  عدد املقاالت    وبلغ. الدوريات العربية األكثر استخداماً   

.  مرجعيـاً  استشهاداً ١٤٦٨ت املقاالت اليت خضعت للدراسة على       واحتو ،مقاال١٨٥ً
 :وكانت أهم النتائج

 .أن هناك وفرة يف املراجع باللغة العربية يف جمال املكتبات واملعلومات -١



 ٤١

أن نسبة أوعية املعلومات العربية املستشهد هبا واليت يبلغ عمرها عشر سنوات وأقـل               -٢
أمـا أوعيـة    % ٥،٦٧ت األجنبية ما نسبته     يقابلها يف أوعية املعلوما   % ١،٧٣وهي  

 . سنة فهي متساوية يف اللغتني تقريبا١٥ًاملعلومات القدمية واليت يتجاوز عمرها 
كان الكتاب هو األكثر استخداماً حيث بلغت نسبة اسـتخدامه يف االستشـهادات              -٣

 %.٨،٥٤ويف اإلجنليزية % ٦،٥٥العربية 
ـ       -٤ ا املعلومـات املرتبـة األوىل بـني        لقد احتل موضوع مكننة املكتبات وتكنولوجي

بالنسبة للكتب  % ١،١٨يف الكتب العربية وبنسبة     % ٥،٨املوضوعات األخرى بنسبة    
 ).٣٧-٢٣م،ص ص١٩٩٤قنديل،(األجنبية 

 بدراسة مسات وخصائص اإلنتاج الفكري العريب يف جمال               وقام حممد أمني تركستاين   
راسات الببليومترية، من أجل التعرف علـى       املكتبات واملعلومات، وذلك باتباع منهج الد     

مسات اإلنتاج الفكري العريب اللغوية والنوعية واجلغرافية من حيث أماكن النشر وتوزيعاته            
املوضوعية على جوانب وفروع علم املكتبات واملعلومات، وحتديد أهم الـدوريات الـيت    

معرفـة أغـزر املـؤلفني      ينشر هبا املقاالت، وأحباث اإلنتاج ومصادره، وأجهزة النشر، و        
وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا أول دراسة تتناول كل اإلنتاج الفكري            . واهليئات إنتاجاً 

. م يف كل الدول العربية ويف كل املوضوعات وفروعه        ١٩٨٥العريب عرب تارخيه وحىت عام      
 :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة

 .ها أحباث املؤمترات مث الكتبأن املقاالت تشكل اجلزء األكرب من اإلنتاج يلي -١
من اإلنتاج، والبـاقي باإلجنليزيـة      % ٩١أن ما يكتب باللغة العربية يشكل أكثر من          -٢

 .والفرنسية واألملانية واجملرية
 والعراق واألردن وتونس والكويت ميثـل األغلبيـة         ةأن ما ينشر يف مصر والسعودي      -٣

 .الساحقة من اإلنتاج
ا هو موضوع املكتبات بأنواعها وأوعية ومصـادر        أن أهم املوضوعات اليت كتب فيه      -٤

 .املعلومات واإلعداد الفين والطباعة والنشر والتوثيق
 .من جمموع اإلنتاج% ٧,٤٢وأن نسبة اإلنتاج املترجم  -٥
 )٤٦٣-٤٦٢م،١٩٩٣تركستاين،.(من جمموع اإلنتاج% ٢,٤٧وبلغ التأليف املشترك  -٦



 ٤٢

األوىل عن اجملالت األكادميية يف اململكـة        بإعداد دراستني الدراسة     عباس هشام         وقام
-١٣٩٠العربية السعودية دراسة على جملة كلية اآلداب جامعة امللك سعود، مـن عـام               

 منهج الدراسات  الببليومترية هبدف التعرف علـى طبيعـة         مهـ، وذلك باستخدا  ١٤٠٨
 مدى التشتت   ومسات حبوث اجمللة، والتعرف على إنتاجية املؤلفني والتأليف املشترك وقياس         

 .حبث) ٣٠٠(املوضوعي واللغوي لإلنتاج، وقد احتوت أعداد هذه اجمللة على 
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة مايلي 
 %.٦٤,٦نسبة البحوث العربية إىل اإلجنليزية  -١
من املؤلفني سامهوا بكتابة حبثني، كما بلغ عدد البحوث اليت كتبها كـل             % ١٠,٩٢ -٢

 .تبمقاال لكل كا% ٠,٩٩مؤلف 
وأعلى عـدد   . من جمموع املؤلفني  % ١,٣٢ مؤلفني ميثلون    ٤بلغ عدد مؤلفي القمة      -٣

 . مقاالً للمؤلف الواحد٠,٩٩ مقاالت، وأدىن عدد ٦للمقاالت باجمللة 
أكثر املؤلفني إسهاماً يف اجمللة هم املتخصصون يف اللغات، وأقل األعداد إسهاماً هـم               -٤

 .املتخصصون يف السياسة
ي للبحوث باجمللة كان غري متوازن، حيث جند تفـوق موضـوعات            االجتاه املوضوع  -٥

 اآلداب واللغة على بقية املوضوعات األخرى
مل حيظ التأليف املشترك باهتمام كبري، حيث مل يوجد إال مقالة واحدة اشترك فيهـا                -٦

 ).٣٤٠-٣٣١هـ،١٤١١عباس،. (أكثر من مؤلف
 هي حتليل وتقييم اإلنتاج الفكـري             وأما الدراسة الثانية اليت قام هبا هشام عباس       

ـ ١٣٩٠املنشور مبجلة مكتبة اإلدارة مبعهد اإلدارة العامة بالرياض،منذ عـام             -هـ
 استشهاداً، وذلك باستخدام منـهج القياسـات        ١٤٨٥هـ، ومت فيها حتليل     ١٤٠٨

الببليومترية الذي يقوم على األساليب اإلحصائية يف حتليل وتقييم اإلنتـاج الفكـري             
لتعرف على اجتاهات البحث العلمي للبـاحثني يف جمـال املكتبـات             باجمللة، ل  املنشور

هتدف الدراسة إىل التعرف على الـدوريات األساسـية األكثـر            كما ،واملعلومات
 االشـتراك  الفعلية للباحثني هبدف ترشـيد عمليـة         االحتياجات واليت متثل    استخداماً
 :راسة ما يليأهم النتائج اليت أسفرت عنها الدومن . للمجالت



 ٤٣

تركيز اجمللة يف عروضها للمقاالت والكتب على املوضوعات اإلداريـة بشـكل             .١
للمراجـع املتخصصـة يف     % ٣٠واضح، بينما خصصت نسبة قليلة ال تزيد على         

 .املكتبات واملعلومات
أكثر املؤلفني إسهاماً يف اجمللة هم املتخصصون يف املكتبات واملعلومات حيث بلغ             .٢

مقالة، وأقل األعداد إسهاماً هم املتخصصون      ) ١٣٢(اً أنتجوا   مؤلف) ٤٠(عددهم  
 . واإلحصاء فبلغ عددهم مؤلفاً واحداً لكل شخصيف احلاسب اآليل

جاء يف مقدمة املوضوعات اليت عاجلتها اجمللة ختصص علم املعلومات حيث بلـغ              .٣
 %.١،١١مقاال بنسبة) ١٦(عددها 

علومات بينما بلغت املوضوعات    من االستشهادات يف جمال املكتبات وامل     % ٥،٧٦ .٤
مما يؤكد مدى الترابط بني موضوعات املكتبات واملعلومـات         % ٥،٢٢األخرى  

 ).هـ١٤١٣عباس، ( والعلوم األخرى 
      أما مسري جنم محاده فقد قام بتحليل االستشهادات املرجعية للمقاالت والدراسـات            

هـ إىل  ١٣٩٨متتالية أي من عام     املنشورة يف جملة مكتبة اإلدارة على مدى عشر سنوات          
هـ هبدف التعرف على أمناط االستشهاد املرجعي عند البـاحثني العـرب يف             ١٤٠٨عام  

ختصص املكتبات واملعلومات، وذلك باتباع منهج حتليل اإلنتاج الفكري العريب املتمثل يف            
اسة التوزيـع   املصادر واملراجع املثبتة يف أواخر أو حواشي املقاالت العلمية املتخصصة،ودر         

اللغوي والزمين والوعائي واملوضوعي واجلغرايف ألوعية املعلومات الـيت اعتمـد عليهـا             
 مقاالً  ٨٣الباحثون العرب يف كتاباهتم، وقد بلغ عدد املقاالت اليت أجريت عليها الدراسة             

  :وكانت أهم النتائج استشهادات مرجعية، ١٢١٠احتوت على 
 املعلومات األجنبيـة    ةص املكتبات واملعلومات ألوعي   أن استخدام الباحثني العرب ختص     .١

  %.٤٠إىل%٦٠يفوق استخدامه ألوعية املعلومات العربية بنسبة 
أن غالبية أوعية املعلومات العربية املستخدمة من قبل الباحثني العرب هي من أوعيـة               .٢

 املعلومات احلديثة اليت ال يتجاوز عمرها العشر سنوات، بينما تراوحت نسـبة عمـر             
غالبية أوعية املعلومات األجنبية ما بني مخس سنوات كحد أدىن ومخس عشرة سـنة              

 .كحد أقصى



 ٤٤

احتل الكتاب املرتبة األوىل بني أوعية املعلومات املستخدمة من قبل الباحثني العرب يف              .٣
 .هذا التخصص

احتلت اململكة العربية السعودية املركز األول بني الدول العربية املستشـهد بأوعيـة              .٤
ملعلومات اليت تنشرها يف التخصص، واملركز الثاين بني دول العامل بعـد الواليـات              ا

 ).٣٨٠ -٣٦٦هـ، ص ص١٤١٣محاده،. (املتحدة األمريكية
      ولقد أجرى عبد الكرمي الزيد دراسة على الدوريات العربيـة يف جمـال املكتبـات               

ف على اخلصائص   هـ وذلك هبدف التعر   ١٤١٣هـ إىل عام    ١٤٠٨واملعلومات منذ عام    
البنيانية  لالستشهادات املرجعية  ملقاالت هذا اجملـال، وذلـك باتبـاع منـهج حتليـل            
االستشهادات املرجعية للمقاالت والبحوث اليت نشرت يف سبع دوريات واليت احتـوت            

 :وقد توصلت الدراسة إىل ما يلي.  استشهاداً مرجعيا٦٤٦٩ً مقاالت تتضمن ٣٠٥على 
 يف اإلنتاج الفكري هم من احلاصلني على درجة الدكتوراهغالبية املسامهني  .١
، تليهـا   %٥٧،٦٠، حيث تصل نسبتها إىل      امتثل الكتب غالبية األوعية املستشهد هب      .٢

 %.٨٢،٢٦مقاالت الدوريات بنسبة 
 %. ١٦،٤٣ ة،تليها اللغة اإلجنليزية بنسب%٨٥،٥٥متثل نسبة استخدام اللغة العربية .٣
  .٪٨٨،٢٩ متثل نسبة التشتت املوضوعي .٤
 وأن نسبة اعتماد املؤلفني على مصادر املعلومات القدمية أكثر من احلديثة حيث أنه مل               .٥

مـن  ٪٢٤تتجاوز نسبة االعتماد على األوعية املنشورة خالل السنوات اخلمس على           
ألوعيـة املعلومـات يف جمـال        Half-Lifeجمموع االستشهادات، أما نصف العمر      

 .سنة١٢ ,٥غ املكتبات واملعلومات فقد بل
 وتبني أن هناك عشر دوريات أساسية يف جمال املكتبات واملعلومات، نصـفها مـن               .٦

 ).هـ١٤١٦الزيد،(. الدوريات العربية والنصف اآلخر من الدوريات األجنبية
      وقام فيصل احلداد بدراسة جملة عامل الكتب وذلك باستخدام  التحليل الببليومتري            

االستشهادات املرجعية للدراسات املتخصصـة يف املكتبـات        ألبواهبا، وبتحليل مصادر    
 دراسة بلغ جمموع    ٧٩هـ، وقد حوت    ١٤١٠ إىل ١٤٠٠واملعلومات اليت تغطي من عام      

 .استشهاداً) ١٧٤٥(استشهاداهتا 



 ٤٥

 :وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 
بالفرنسية واألملانية  % ١جنليزية وحنو أن ثلثي االستشهادات تقريباً بالعربية والباقي باإل      -١

 .واإليطالية والروسية والتركية
 أما أماكن النشر فلقد كانت مركزة على الواليات املتحدة األمريكية ومصر واململكة    -٢

 .العربية السعودية والعراق ولبنان وإجنلترا
رير فاألطروحات  احتلت الكتب املرتبة األوىل بني أوعية املعلومات مث املقاالت فالتقا         -٣

 .ففصول الكتب مث حبوث املؤمترات
موضـوعاً  ) ١٣٨(أما من الناحية املوضوعية تبني أن االستشهادات توزعت علـى           -٤

موضــوعاً يف املكتبــات واملعلومــات، وتــوزع البــاقي بــني ) ٨١(خمتلفــاً منــها
 )٤٦٤-٤٦٣م،١٩٩٣احلداد،(اإلنسانيات،والعلوم االجتماعية،والعلوم التقنية:موضوعات

      ولقد قام فؤاد إمساعيل بالبحث عن النتاج الفكري للمسلسالت دراسة من الناحية            
واعتمدت هذه الدراسة على جتميع بعض البيانات اإلحصائية املتعلقـة          . العددية والنوعية 

بأعداد املسلسالت اليت صدرت يف دول العامل، ومت رصدها باألدوات الببليوجرافية، ومن            
 تملسلسالت وفقاً ملوضوعاهتا، ووفقا للدول اليت أصدرهتا، وتواريخ بدايا        مث توزيع هذه ا   

صدورها، ومعدل توزيع هذه املسلسالت، ومعدالت أسعار االشتراك السـنوي فيهـا،            
وبيان عدد املتوقف منها، وذلك من خـالل البحـث يف قاعـدة البيانـات الكاملـة                 

 :ومن أبرز نتائجها ما يلي .للمسلسالت العلمية املختزنة على األقراص املليزرة
 . عنوانا٢١٢,٥٤٣ً عدد املسلسالت املوجودة حالياً -١
 حيتل قطاع العلوم االجتماعية قمة اإلنتاج،يليه قطاع العلوم التطبيقية،بينما ميثل قطاع            -٢

 .اللغات احلد األدىن يف إنتاج املسلسالت
 .املي من املسلسالت تتصدر الواليات املتحدة حبوايل ثلث اإلنتاج الفكري الع-٣
 .من جمموع املسلسالت املعروفة% ٩٧,٣ صدر خالل القرن العشرين حوايل -٤
من جمموع  % ١٩,٢ مسلسالً،تبلغ نسبتها    ٤٠,٩١٣ عدد املسلسالت املتوقفة يبلغ      -٥

 ).١٨٦-١٧٨م،١٩٩٦إمساعيل،.(عدد املسلسالت



 ٤٦

 يف علـم املكتبـات            ويف دراسة  أجرهتا عائشة الذبياين  على رسائل املاجسـتري          
هــ  ١٤٠٩هـ إىل عام      ١٣٩٩واملعلومات، اجملازة من اجلامعات السعودية، من عام        

 رسالة، اتبعت الباحثة فيها منهج الدراسات الببليومترية املتمثـل          ٢٨،وبلغ عدد الرسائل    
يف املنهج الكمي، وذلك هبدف التعرف على طبيعة ومسات  اإلنتاج الفكري املستشهد به              

سائل، وقياس معدالت االستشهاد هبا، وكذلك على اجتاهات البحـث العلمـي            يف الر 
للباحثني يف جمال املكتبات واملعلومات، هذا إىل جانب الكشف عن األوعيـة األكثـر              

 :وقد متكنت الباحثة من التوصل إىل عدة نتائج من أمهها. استخداماً وخاصة الدوريات
 . معلومات بغري العربية ضعف التشتت اللغوي يف استخدام مصادر-١ 
 . احنياز الباحثني إىل استخدام الكتب كأهم مصدر من مصادر املعلومات-٢
 ضعف الكثافة املرجعية يف بعض البحوث يدل على عدم اهتمام بعض الباحثني -٣

 .بتوثيق معلوماهتم
ـ             -٤ اد صعوبة االعتماد على نتائج االستشهادات املرجعية يف عملية التزويد نظراً العتم

 ) ٨٨-٨٧هـ،ص ص١٤١٥الذبياين،.( االستشهادات على السلوك الشخصي للباحث
      أما شريف شاهني فلقد قام بدراسة اجتاهات املكتبات واملعلومات يف مصر، وذلـك             
باتباع منهج  حتليل املضمون للمواد اإلعالمية بكافة أنواعها من أخبار وحتليالت إخبارية             

اخل، املنشورة يف صحيفة األهرام املصرية واليت       ... صحفية   ومقاالت وإعالنات وحتقيقات  
وذلـك  . تتعلق بأي جانب من جوانب املكتبات واملعلومات سواء حملياً أو عربياً أو عاملياً            

م، وذلك من أجل تقـدمي      ١٩٩٩م حىت منتصف مايو     ١٩٩٥من خالل الفترة من يناير      
ملعلومات ومسارات التقدم يف    صورة حقيقية تعكس أوجه االهتمام بتخصص املكتبات وا       

هذا اجملال يف اجملتمع املصري خاصة، ولقد بلغ عدد املواد اإلعالمية الداخلة يف الدراسـة                
 :وكان من أهم النتائج ما يلي. مادة إعالمية١٣٣٧

ويلـي ذلـك    % ٨،٦٨ ة أن األحداث احمللية حتظى باالهتمام الرئيسي لألهرام بنسب        -١
 %.٩،٢٠ ةة بنسباألخبار واألحداث العاملي

 املعلومات حمليـاً    ا احلرص الشديد لألهرام على مواكبة اجلديد يف مضمار تكنولوجي         -٢
 .وعربياً وعاملياً



 ٤٧

وسـامهت  ) احمللية والعاملية (مكتبات األهرام   : أن الذين يكتبون يف صحيفة األهرام هم       -٣
عالمية؛ والباحثون    مادة إ   ١٨مادة إعالمية؛ ووكاالت األنباء العاملية وسامهت بـ        ٢٧بـ  

 )٤١-٥م،ص ص٢٠٠٠شاهني، ( مادة إعالمية ٨١٩والكتاب واحملررون وسامهوا بنسبة 
      ولقد قاما كالً من أمل محدى وحممد غنيم بدراسة  ببليومترية عن النشر اإللكتروين              

م، وذلـك   ١٩٩٩م وحـىت عـام      ١٩٩٠املنشور خالل عشر سنوات يف الفترة من عام         
ت الرئيسية هلذا اإلنتاج، اليت تتمثل يف اخلصائص املوضوعية والزمنيـة           للتعرف على السما  

واللغوية،وإبراز بعض الظواهر األخرى املرتبطة بسمات النتاج الفكري،كالتأليف املشترك،         
 :وكانت من أهم النتائج.وأهم الدوريات اليت تنشر فيها مقاالت هذا النتاج

ت اليت تركزت حوله الكتابات حيث احتل       من أبرز املوضوعا  ) اإلنتاج( يعد موضوع    -١
 %.  ٤٢املرتبة األوىل من إمجايل النتاج الفكري املنشور بنسبة 

م زيادة ملحوظة يف كم النتاج املنشور حـول         ١٩٩٩م،١٩٩٥ شهد كل من عامي      -٢
 .موضوع النشر اإللكتروين

 نسـبة   يف حني بلغـت   % ٩,٢ بلغت نسبة التأليف املشترك يف النتاج العريب حوايل          -٣
 .من إمجايل النتاج الفكري األجنيب%٢١,٥التأليف املشترك األجنيب حوايل 

 هناك تشتت كبري يف إنتاجية املؤلفني يف جمال النشر اإللكتـروين سـواء العـريب أو                 -٤
 . األجنيب

 من أهم الدوريات البؤرية يف جمال النشر اإللكتروين هي جملة االجتاهات احلديثـة يف               -٥
 LibraryHi Tech;Serialعلومات،وأما بالنسبة لإلنتاج الفكري األجنيب فهياملكتبات وامل

Review; The Serials Librarian; The Journal of Electronic Publishing 
    )١١٢-٦٣م،ص ص٢٠٠٢محدى؛غنيم،(

دور اإلنترنت يف االتصال العلمي عند      «كشفت دراسة أجراها حممد اخلليفي حول             
 املؤلفني العرب يف جمال املكتبات واملعلومات استشهدوا باإلنترنـت          أن» ربالباحثني الع 

 استشـهادا  ٧٧م  ١٩٩٩ مرة، وكان عدد االستشهادات املرجعية من اإلنترنت عام          ٢٢٢
 عـدد املراجـع     أن استشهادا وكشفت الدراسة     ١٤٥م وأصبحت   ٢٠٠٠وزادت عام   

ن عدد  أة كما تبني من نتائج الدراسة        بنسبة كبري  اإللكترونيةالتقليدية يفوق عدد املراجع     
هنم حصـلوا علـى     أ و  باحثاً ٣٢ يف دراساهتم    باإلنترنتاملؤلفني العرب الذين استشهدوا     



 ٤٨

  عدد الـذكور فـاق عـدد اإلنـاث يف          أنوبني الباحث    .ةالشبكة العاملي املعلومات من   
رنـت يف   نه يكثر االستشهاد باإلنت   أوذكر  % ٦٢,١٦االستشهاد باإلنترنت بنسبة قدرها     

الدراسات اليت تتحدث عن تقنية املعلومات بصفة عامة وليس عن املوضوعات التقليدية يف             
 املـؤلفني لعناوينـهم     إيرادوبينت الدراسة انه ليس هناك أي عالقة بني          حقل املكتبات، 

 . واالستشهادات باإلنترنتاإللكترونية
خدام اإلنترنت يف احلصول    وقام الباحث بتحليل االستشهادات املرجعية وقياس معدل است       

واملنشـورة يف   ،  على املعلومات يف البحوث العلمية اليت تكتب من قبل الباحثني العـرب           
واستخدم الباحث منهج حتليل االستشهادات املرجعية       عامل املكتبات واملعلومات،     جمالت

يف للمراجع املستشهد هبا يف سبع جمالت عربية متخصصة يف املكتبات واملعلومات نشرت             
ــام    ــن ع ــة م ــورة منتظم ــة وبص ــاكن متفرق ــام ١٩٩٩أم  .م٢٠٠٠م إىل ع

 عمل دراسات االستشهادات املرجعيـة      أمهيةوأوضح الباحث يف اإلطار الفكري للدراسة       
اليت تساهم يف توجيه متخذي القرار يف املكتبات ومرافق املعلومات األخرى وأمهية النشر             

 .زمناإللكتروين واإلنترنت يف هذه احلقبة من ال
(www.ai jazirah.com.sa/evillage/١٠٠١٢٠٠٢/nn١.htm). 

      وقامت نبيلة خليفة مجعة بدراسة االستشهادات املرجعية يف أطروحـات املكتبـات            
وهتدف هـذه الدراسـة إىل      . م١٩٩٤-١٩٩٠واملعلومات جبامعة القاهرة يف الفترة من       

وبلغـت  .  حداثة وتنوع املصادر   إظهار األمهية النسبية ملؤلفي هذه املصادر،وكذلك مدى      
 ٣٨٠١تضـمنت   . رسالة ماجسـتري  ) ١٨(رسالة دكتوراه، و    ) ١٩( رسالة   ٣٧العينة  

 :وكانت أبرز النتائج ما يلي.استشهادا مرجعي
 %.١٢,٨ العربية على اللغة األجنبية اليت مل تتجاوز ة تفوق اللغ-١
شـهادات  مـن جممـوع االست    %٨٨,٥ احتلت الدوريات الصدارة حيـث متثـل         -٢

 %.٤٩,١املرجعية،يليها الكتب بنسبة 
 تصدر الدكتور حشمت قاسم الصدارة من بني املؤلفني العرب، يليه الدكتور حممـد              -٣

 .فتحي عبداهلادي، مث الدكتور شعبان عبدالعزيز خليفة
 Leonardيليه Jennifer Rowley ، مث Lancaster أما املؤلفون األجانب فيتصدرهم -٤

Montague Harrod. 



 ٤٩

حلشمت قاسم، مث كتاب مقدمـة يف علـم         /كتاب مصادر املعلومات  :من أهم الكتب  -٥
 .حلشمت قاسم/حملمد فتحي عبداهلادي، مث كتاب خدمات املعلومات/املعلومات

 أهم الدوريات العربية جملة املكتبات واملعلومات العربية، مث صحيفة املكتبة، مث جملـة              -٦
 .ة للمعلوماتاإلدارة العامة، مث اجمللة العربي

 College andمث journal of A.S.I.Sمث Library Trends أهم الدوريات األجنبية -٧

Research Library )،٢٢-١١م،١٩٩٧مجعة  ( 
      وقامت إميان السامرائي بدراسة االجتاهات املوضوعية وطبيعة التأليف يف اجمللة العربية           

هتدف الدراسة إىل التعـرف     .م١٩٩٦-١٩٩٣للمعلومات وجملة رسالة املكتبة للسنوات      
على االجتاهات املوضوعية لكلتا اجمللتني، والتعرف على أوجه الشبه واالختالف فيما بني            

وقد اعتمدت الباحثة املنهج الوثائقي التحليلي يف التعـرف علـى الدراسـات             . اجمللتني
بية للمعلومـات،     يف اجمللة العر  ) ٦٤(دراسة، منها   ) ١٢٤(املنشورة، وبلغت عينة الدراسة     

 :ومن أهم النتائج ما يلي. يف رسالة املكتبة)٦٠(و
 أن جمموع التكرارات يف اجمللة العربية للمعلومات تفوق على جمموع التكـرارات يف              -١

 .تكراراً) ١٩(تكراراً مقابل ) ٣٤(رسالة املكتبة، وهو
هات املوضوعية يف  حصل موضوع تكنولوجيا املعلومات على املرتبة الثانية ضمن االجتا       -٢

تكراراً بينما حصل هذا املوضوع على املرتبة الثالثـة         ) ٣٢(اجمللة العربية ملعلومات وبواقع     
 .تكرارات) ١٠(يف رسالة املكتبة وبواقع

 . كانت غالبية إسهامات املؤلفني بشكل تأليف منفرد ويف الدوريتني-٣
 .هتمامها بنشر الدراسات املترمجةمتيزت اجمللة العربية للمعلومات عن رسالة املكتبة با-٤

 )١٧٥-١٥٥م،١٩٩٨السامرائي،    (
                                                        

 : الدراسات األجنبية-ب
مهنة املكتبات  على ه بدراسة تأثري حبوث الدكتورا)Lynch;Wilson(من  كلٌ وقام      

 وصف تأثري تقييم البحوث اليت أجريت بواسطة على الدراسةوعلم املعلومات، وتقوم هذه 
. م١٩٩١ -م١٩٨١ عـام     يف الفترة مـن    مالثقافة والعلو طلبة الدكتوراه من خالل قسم      
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 يف  وأيضاً  الشهادات وأماكنهم احلالية،   ياليت مورست يف حتديد حامل     املشاكلومالحظة  
هلم تـأثري   ه  كتوراوأوضحت الدراسة أن الغالبية من محلة الد       لى جتاوب منهم،   ع احلصول

وتكتشف مزايـا وعيـوب     .  يف املعاهد األكادميية، أو من خالل النشر       مخالل عمله من  
وتشتمل   عملية نشر البحوث ويستنتج أن السابق أكثر أمهية من الالحق،          ،يفالشخصيات
 . طالب حبث سابقني يف قسم دراسة املعلومات٦٦منعلى ورقة خربة  الدراسة

)Lynch;Wilson,١٩٩٧,p٥٣-١( 
ـ  بتحليل االستشهادات    آخرون وقام        لعلم  ه رسالة ماجستري ودكتورا   ٦٥ املرجعية ل

وذلـك   م،١٩٩٤-١٩٩٠يف الفترة من عام      قدمت جلامعة جنبور،   ،واملعلوماتاملكتبات  
 .والتوزيـع الـزمين    وتوزيعها املوضـوعي،    االستشهادات املرجعية،  مصادرملعرفة أنواع   

 .ثـر املـواد اسـتخداماً هـي الـدوريات واحلوليـات              أن أك  الدراسـة تضح من   او
(Deshpande;Rajyalakshmi,١٩٩٧,p٥٣-٤١) 

 فهي هتدف إىل حبث مدى جـودة أفضـل األوراق           )Brooks,T.A(      وأما دراسة     
مـن حيـث أمنـاط      (JASIS)العلمية املنشورة يف جملة اجلمعية األمريكية لعلم املعلومات       

 مقالـة   ٢٨لباحث بتحليل االستشهادات املرجعية ألفضل      وقد قام ا  . االستشهاد املرجعي 
وقد خلـص الباحـث إىل      . م١٩٩٦-م١٩٦٩منشورة يف اجمللة املذكورة يف الفترة من        

 يغلب على املقاالت األفضل أهنا أعمال أحادية املؤلف، ويبلغ طوالً ضعف            :التالية النتائج
وأن هذه املقاالت يستشهد    . (JASIS)املقاالت األخرى العادية املنشورة يف اجمللة املذكورة      

هبا، كما تستشهد بنفسها غالباً أكثر من املقالة املتوسطة،وأن املصدر الرئيس لالستشـهاد             
وأن أعلى مخس مقاالت حبثية تركـز علـى         .  نفسها JASISباملقاالت األفضل هو جملة   

-p٤٨٥,٢٠٠٠,Brooks,T.A) استرجاع املعلومات والبحث الفوري املباشر عن املعلومات      
٤٨٦) 

 
 هتدف إىل حتديد معدل االستشهادات املرجعيـة        (dimitroff,A;Arlitch,k)      ودراسة

وألجل ذلك قـام الباحثـان     .  جمال املكتبات واملعلومات   الذاتية داخل اإلنتاج الفكري يف    
 مقالة، وقاما بتحليل االستشهادات املرجعية الـواردة        ١٠٥٨بأخذ عينة عشوائية مقدارها     

من املقاالت الـيت مت     % ٥٠وقد وجدا أن    . ضوء األمناط املعيارية لعلم الببليومتريقا    هبا يف   
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.  ذايت واحد على األقل    يحتليل استشهاداهتا املرجعية حتتوي كل منها على استشهاد مرجع        
كما وجدا  أن املقاالت اليت اعتمدت على مشروعات حبث علمي، أو كانت من تأليف               

 قضية نظرية، أو كانت ملؤلفني متعـددين،        ةوجهة ملعاجل عضو هيئة تدريس، أو كانت م     
 .فهذه كلها حيتمل جدا أن يكـون هبـا معـدالت استشـهاد مرجعـي ذايت عاليـة      

(dimitroff,A;Arlitch,k,١٩٩٥,p٥٦-٤٤) 
 

وقد IRإىل إجياد أساس فكري السترجاع املعلومات      (Jarneving,B)      وهتدف دراسة   
ئية من املقاالت املنشورة يف جملة اجلمعية األمريكيـة لعلـم           قام املؤلف باختيار عينة عشوا    

 مقالة، وقـام بتحليـل      ٤٢٧م مقدارها   ١٩٩٩-م١٩٧٣يف الفترة من    JASISاملعلومات
  هبا، حيث أجرى حتليالً لالستشهادات املصاحبةةاالستشهادات املرجعية الوارد

  co-citation       علومات،كما أجـرى   ملعظم األعمال املستشهد هبا يف حقل استرجاع امل
حتليالً آخر على مباحث جارية يف نطاق سبع جمموعـات عنقوديـة حـول اسـترجاع              

وخلص الباحث  . bibliographicCouplingاملعلومات،يعتمد على املزاوجة الببليوجرافية     
أن جمال استرجاع املعلومات ميكن تقسـيمه إىل        :من حتليالته إىل بعض النتائج من أبرزها      

 حنو املستفيد، وأعمال هلا حمتوى رياضي أكثر، كما مت حتديـد املفـاهيم              أعمال هلا توجه  
ويؤكد الباحث أن حتليل االستشهادات املرجعيـة مفيـد         . األساسية واملباحث األساسية  

 كدليل عند دراسة منهج دراسـي جديـد أو عنـد القيـام بـإجراء حبـث علمـي       
(Jarneving,B,٢٠٠٠,p٥٩-٤١) 

 
اليت هتـدف إىل حبـث   (Harter,stephem p;Hooten,patricia A)      و أما دراسة 

العالقة بني التحويل، ومعدالت االستشهاد املرجعي ومتغريات أخرى يف نطاق عينة مـن             
وقد قام الباحثان بتصنيف كل مقالـة فعليـة         . مقاالت الدوريات يف جمال علم املعلومات     

 (JASIS) لعلم املعلومـات     م جمللة اجلمعية األمريكية   ١٩٧٤-١٩٧٢داخل اجملالت الثالثة  
وجود متويل للمشروع البحثي الذي متثله املقالـة، واالنتسـاب املؤسسـي            :على أساس 

 .للمؤلف األول، ونوع اهليئة املمولة



 ٥٢

أنه ال يوجد ما يدلـه علـى أن       :وقد توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها        
 وأن البحث املمول مييل إىل أن يكـون          باملقاالت، دالتمويل له أية عالقة مبدى االستشها     

ومـن  . أكثر استقراراً أو رسوخاً وثباتاً على مبدأ، وميكن توقعه من البحوث غري املمولة            
ناحية أخرى أظهرت الدراسة أن املقاالت اليت تنهض على حبوث نظرية أو تطبيقية تستأثر              

ألخـرى املنشـورة يف     بنسبة عالية من االحتماالت الن يستشهد هبا اكثر من املقاالت ا          
JASIS            وأن أعضاء هيئة التدريس مبدارس وكليات املكتبات أكثر احتماال الن يستشهد ،

-بأعماهلم من أي جمموعة أخرى تنشر أعماهلا يف اجمللة نفسها، على الرغم من أن هؤالء                
 .أقل احتماالً ألن يتلقوا اعتمادات مالية من أي جمموعة أخرى-أساتذة املكتبات 

 (Harter,stephem p;Hooten,patricia A,١٩٩٠ p٢٨٠-٢٦٣) 

 
تبحث يف العالقة الداللية     (Harter,S.P;Nisonger,T.E;Weng,A)      وكانت دراسة   

بني الوثائق املستشهدة مرجعياً، والوثائق املستشهد هبا داخل جمـالت علـم املكتبـات              
 clocument pairsواملعلومات، ولذلك أخذ الباحثون عينة من أزاوج الوثائق 

 :من ثالث جمالت يف علم املكتبات واملعلومات هي 
-Library journal 
-J.American soc.for Inf.sci 
-College and Research libraries 

  
وقام الباحثون بعـد ذلـك      . وكل زوج يتكون من مقالة مستشهدة ومقالة مستشهد هبا        

ارنة أرقام تصنيف مكتبة الكـوجنرس      اعتماداً على مق  microanalysisبإجراء حتليل دقيق    
املعطاة لكل من الوثيقة املستشهدة والوثيقة املستشهد هبا، وإجراء حتليل دقيق آخر يقـوم              
على أساس مقارنة الواصفات املعطاة لكل من الوثيقة املستشهدة والوثيقة املستشهد هبا من             

  LISA  وlibrary Literature: قبل ثالث جمالت للتكشيف واالستخالص هي
     وقد وجد أن التشابه املوضوعي بني أزوج الوثائق املستشهدة واملستشهد هباERICو 

 Relevanceضئيل جداً على حنو منوذجي مما يدعم النظرة الذاتية السـيكولوجية الصـلة              
والفهم القائم على مبدأ احملاولة واخلطأ واحلدس املساعد على االكتشاف، لعملية البحـث             

والدراسة تناقش مضـامني الدراسـة والوسـائل        .  وعملية البحث العلمي   عن املعلومات 
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ــتقبلي    ــث املســ ــل البحــ ــارة ألجــ ــة املثــ  .املنهجيــ
(Harter,S.P;Nisonger,T.E;Weng,A,١٩٩٣,p٥٥٢-٥٤٣)   

 
بدراسة ثالث صحف إلكترونية وصحيفة واحدة      ) ,Wallace,Koehler(      ولقد قام   

املعلومات، باإلضافة إىل مقارنة هذه الصـحف مبـا         مطبوعة يف التسعينيات يف جمال علم       
ميكن أن يطلق عليها صحيفة علم املعلومات الرائدة واليت استمر نشرها ملدة مخسني عاماً              

 cybermetrics ، information: والصحف اليت درسـت أمساؤهـا هـي   . متواصلة

Research"و ،"the journal of internet "و ،" internet cataloging" و ،"Librares" 

journal of the American Society for information science ، و  :"JASIS ."
و وجد أن هناك عدداً من االختالفات اهلامة بني هذه الصحف؛ تشمل هذه االختالفات              

كما وجـدنا   .معدل النشر، وحجم املطبوعة، وعدد املؤلفني ،واملوقف التمويلي للمقاالت        
 الصحف من حيث توزيع املؤلفني حسب اجلنس ومؤلفي الشـركات           أيضاً اختالفات بني  

بعض االختالفات اإلقليمية ميكن تفسـريها حسـب ِقـَدم أو نضـوج             . حسب املنطقة 
ووجدنا أيضاً أن النساء أقـرب      . الصحيفة؛ فكلما نضجت الصحيفة كلما زاد انتشارها      

ألمريكي لعلم املعلومـات   لنشر مقاالهتم يف الصحف األحدث من النشر يف مجعية اجملتمع ا  
" JASIS."  Wallace,Koehler,٢٠٠٠)   ( 

متت دراسة اخلصائص الببليومترية للصحف اإللكترونية يف جمال علم املعلومات من                 و
صحيفة إلكترونية وتصنيفها حسب عـدد      ) ٢٨(وحتديد  )  (Donald,T.Hawkins قبل

ت عن علم املعلومات يف الصـحف       بدأ نشر مقاال  .املقاالت حول املوضوع الذي تنشره    
 ٢٦ظهرت  ) تاريخ بدء هذه الدراسة    (١٩٩٥م، ويف عام    ١٩٩٠اإللكترونية حوايل عام    

مت حتديـد أكثـر     .  مقالة سنوياً  ٢٥٠مقالة متواضعة،ولكن ارتفع النشر اآلن إىل حوايل        
 األمريكية  املؤلفني غزارة يف اإلنتاج، والغالبية العظمى منهم موجودون يف الواليات املتحدة          

 مقاال له مؤلفني من أكثر من بلد واحد، ممـا           ٢٦وجد أن هناك فقط     . أو اململكة املتحدة  
كما أن حوايل ثلثي    . يبني أن التقنية اإللكترونية مل تؤثر بعد بقوة على املشاركات الدولية          

 .املقاالت أصلها من معاهد أكادميية



 ٥٤

: صحف اإللكترونية يف علـم املعلومـات             ومشلت املواضيع اليت تناولتها مقاالت ال     
املعلومات اإللكترونية والنشر اإللكتروين واملكتبات الرقمية وحبث واستعادة املعلومـات          

 .واستخدام اإلنترنت
      وهناك سبع قواعد بيانات على اإلنترنت تغطي هذه الصحف اإللكترونيـة، إال أن             

 فقط الـيت تغطـي مجيـع        ةلو حيد هي ا " مستخلصات علم املعلومات  :"قاعدة البيانات 
 ١١٠٠أكثـر مـن     (  وحتتوي على أعلى عدد مـن املستخلصـات        ٢٨الصحف الـ   
 )  (٢٠٠١,Donald,T.Hawkins ).مستخلص
بدراسة عن العالقة بني عدد من املراجع املستشهد هبا واملستخدمة          ) L.Lyoon(      وقام  

 املطبوعة على التحليـل مـن       تركز. يف حبث استشهادي وبني فاعلية استرجاع املعلومات      
حيث فاعلية استرجاع املعلومات، وتداخل املعلومات املسترجعة بواسطة توليفات خمتلفـة           

استخرجت املطبوعة وقائعها من ثالث حاالت دراسية توضـح         . من املراجع املستشهد هبا   
داء من أنه كلما زاد استخدام املراجع االستشهادية يف األحباث االستشهادية كلما حتسن األ         

وقد وجد أن املستوى العام للتداخل      . حيث استرجاع مستندات ذات صلة أكرب باملوضوع      
بني املستندات ذات الصلة باملوضوع منخفض، أما إذا استخدمت فقط بعـض املراجـع              
االستشهادية من بني العديد من املراجع املرشحة يف األحباث االستشهادية فسوف يـؤدي             

وتبني خصائص املراجع االستشهادية    .  من املستندات ذات الصلة    ذلك إىل فقد نسبة كبرية    
 ..أن بعض املتغريات تعترب مؤشرات جيدة ملعرفة مدى صلة املستندات بقضـية معينـة  

(L.Lyoon,٢٩٩-١٩٩٤،٢٨٧)  
 

      وكانت هناك دراسة مقدمة للمؤمتر الدويل األول عن حتليل االستشهادات لتقيـيم            
مت تنفيـذ حتليـل     . دية يف جمال علم املعلومات واملكتبات والتوثيق      استخدام األدبيات الرما  

 دوريات ذات صلة يف هذا اجملال، مـع األخـذ يف            ١٠االستشهادات على جمموعة من     
مثل التقارير الفنيـة، وقـائع املـؤمترات، واملقـاييس          :االعتبار أنواع األدبيات الرمادية     

 وسـنة   -الدول واملنظمات الدولية  -ئيسيني  والفرضيات، واللغة املستخدمة، واملنتجني الر    
وتشري النتائج إىل أن التقارير الفنية ووقائع املؤمترات متيـل إىل اهليمنـة عـددياً،               . النشر

فأعدادها تتجاوز بكثري األنواع األخرى من الدوريات اليت تتعامل مع جوانب فنية أكثـر              
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سود اللغة اإلجنليزية على مجيـع      وت. يف نفس اجملال أو مع فروع معينة من أمانة املكتبات         
اللغات األخرى حيث جند أن غالبية املراجع تصدر أصالً يف اململكة املتحدة والواليـات              
املتحدة األمريكية، ومن بني املنظمات الدولية اليت تنتج األدبيات الرمادية يـأيت االحتـاد              

ليل السنوات الـيت    ويشري حت .  يف الترتيب األول   IFLAالدويل جلمعيات ومعاهد املكتبات   
نشرت فيها االستشهادات إىل أن أعلى نسبة لالستشهادات كانت يف السنوات اخلمـس             

    ,.V.Alberani;P D,pietrangeli) .السابقة على تواريخ الدوريات اليت حتتوي عليهم
٢٤٩-١٩٩٥،٢٤٠)   

 
دراسـة  :بدراسة الدوريات اإللكترونية والتواصل الثقـايف     ,StephenP.Harter      وقام

 دورية، مت اختيارها وفقاً لشرطني      ١٣١ولقد بلغت عينة الدراسة     .لالستشهادات واملراجع 
 أن حتتوي الدورية على مقاالت حتتوي نتائج البحث، وأن تكون : مها

والغـرض  .  استشهاداً مرجعياً  ٤٣١٧ مقالة تشتمل على     ٢٧٩وتضمنت  . الدورية حمكمة 
 الدوريات اإللكترونية الثقافية احملكمـة علـى        األساسي من هذا البحث هو دراسة تأثري      

 .التواصل الثقايف والعلمي الرمسي باستخدام املراجع االستشهادية كأداة قياس
 :وكانت النتائج ما يلي

 تصدر موضوعات التعليم واألدب والرياضيات موضوعات املقاالت، وكان املركـز           -١
الفيزياء والبيولوجيا واهلندسة وعلـم     الرابع موضوع املكتبات واملعلومات، أما موضوعات       

 . االجتماع فلم يوجد هلا إال مقالة واحدة لكل موضوع منها فقط
، أما املصادر   %٤٢,٩، مث الكتب بنسبة   %٤٣,٣ احتلت املسلسالت الصدارة بنسبة      -٢

 % .١,٩اآللية فلم تتجاوز 
يق املعلومات  من املصادر على اإلنترنت ال ميكن الدخول إليها مباشرة عن طر          % ٥٠ -٣

 (١٩٩٦,StephenP.Harter). اليت تقدمها املراجع
 



 ٥٦

 :أما اخلالصة اليت انتهت إليها الدراسة  احلالية من مراجعة الدراسات السابقة فهي أن
      أن جمال تقنية املعلومات جمال حيوي حيتل صدارة اإلنتاج الفكـري  يف السـنوات               

اج  تأيت منفردة دون أن تدرس داخل إطار         املاضية، وأن حاجة دراسة خصائص هذا اإلنت      
 .    عالقة الدراسة احلالية بالدراسات السابقةحاملكتبات واملعلومات، وهذا ما يوض

وكل هذه الدراسات قد طبقت الدراسات الببليومترية للوصول إىل معرفـة خصـائص             
االسـتفادة  اإلنتاج الفكري وحتليل االستشهادات املرجعية للتعرف على ما مت استخدامه و          

 :وتوصلت إىل ما يليمنه من  اإلنتاج  الفكري يف هذا اجملال 
 . أن اإلسناد املوضوعي أكرب من التشتت املوضوعي يف جمال املكتبات واملعلومات-١
 . أن هناك وفرة يف املراجع العربية ما عدا دراسة عباس ومحادة-٢
 جيدة ت، وأن السعوديني هلم إسهاما أن املصريني هم أكثر املؤلفني كتابةً يف هذا اجملال       -٣

 .جداً وخاصة أن هذا العلم مل يأِت إال متأخراً نسبياً
 أمجعت معظم الدراسات على أن الكتاب احتل الصدارة  بـني أوعيـة املعلومـات                -٤

 . األخرى، ما عدا  قليل من الدراسات  اليت احتلت فيها الدوريات الصدارة
 . سنة٥،١٢ت واملعلومات هو  أن منتصف العمر جملال املكتبا-٥
 . أن هناك اهتماماً بسيطاً بتقنية املعلومات ميثل العشر من اإلنتاج الفكري العريب -٦

 التنبؤ بذلك إال بعد إجراء      ع وهذه النتائج  قد تطابق  الدراسة احلالية أو ختالفها، ال نستطي           
 . الدراسة والوصول إىل نتائج توضح ذلك
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 : الدراسةمنهج
 املنهج التحليلي الوصفي ملقاالت الدوريات وحتليـل االستشـهادات          تطبيق       لقد مت 

توزيع اإلنتاج الفكري على    (دفور القوانني املتعارف عليها مثل قانون برا      تطبقواملرجعية،  
 املـؤلفني توزيع إنتاجية   (وقانون لوتكا )  معني يف الدوريات العلمية بطريقة تنازلية      موضوع

 يف مثـل    املطبقة  الرياضيةوغريها من النظريات واملعادالت      ،)وفقاً لقانون تربيعي عكسي   
مت تطبيقه على العديـد     وترى الباحثة أن هذا املنهج قد       .  السابقة الدراساتهذا النوع من    

ودراسـات حتليـل    ،  الببليومتريـة  والبحوث املتخصصة يف الدراسـات         الدراساتمن  
صائص البنيانية لإلنتـاج    اخل عن   للكشفوذلك ألهنا أنسب الطرق     ؛  االستشهاد املرجعي 

 والتعـرف  أسئلة الدراسة    ىاإلجابة عل  الوصول إىل     من لباحثةامكن   وذلك قد    .الفكري
 . من تطوره ما وصل إليومدى ، تقنية املعلوماتجمالنتاج الفكري يف  اإلخصائصعلى 

 
 : الدراسةحدود

 :الزمنية احلدود -أ
 جمال   يف بتحليل االستشهادات املرجعية ملقاالت الدوريات         الدراسة هذه         لقد قامت 

 ألن الباحثة ترى    ؛هـ، أي ملدة سبع سنوات    ١٤٢٢ -هـ١٤١٦ عام   من املعلومات   تقنية
 أن هذه الفترة شـهدت تناميـاً يف         خاصة،   بنتائج ميكن تعميمها   للخروجا فترة كافية    أهن

 املتعلقة بتقنية املعلومات،وقد أشارت العديد من الدراسـات إىل أن دراسـات        الدراسات
تاج أكثر من هذه السنوات للخـروج بنتـائج ميكـن           حت  االستشهادات املرجعية ال   حتليل

  ames S.Bowman and Sami G. Hajjar: مـن لُد قام كفلق.  على هذا اجملالتعميمها

 حتليل االستشهادات ملدة ست     بدراسة عبد الكرمي الزيد وكذلك شريف كامل شاهني         و
 و Deshpande-M;Rajyalakshmi D:  إىل أن كـالً مـن  ةضافاإسنوات فقط ، هذا 

Lal.A س سنوات املدة الزمنية مخوكانت خمتلفة بتحليل االستشهادات ملواضيع قاما. 
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 : للدوريات املصدريةاملوضوعية احلدود -ب
ومبا أن هذا     جمال تقنية املعلومات،   يفتطبيق هذه الدراسة على مقاالت الدوريات          مت      

لذا رأت الباحثة     يف جمالني ومها احلاسب اآليل وعلم املكتبات واملعلومات،        يدخلاملوضوع  
 :ي وهاتفئ ثالث  باختيار الدوريات علىتقومأن 
 . يف جمال املكتبات واملعلومات الدوريات -١
 . يف جمال احلاسب اآليل وتطبيقاتهالدوريات -٢
 . الدوريات األكادميية اليت تدرس هذا التخصص-٣

 لتسـتطيع   ؛ يف أي دورية كانـت     املوضوع لعلها بذلك تستقصي كل ما كتب عن هذا         
 .بذلك تعميم النتائج 

 
 :قاالت للماملوضوعيةاجملاالت  -ج

 : تتناول موضوع تقنية املعلومات وهذا يتضمن اليت املقاالت
 .  املكتبات) ميكنة( أمتتة  -١
 .  املكتبات ومراكز املعلوماتيف نظم التشغيل -٢
 ).اإللكترونية (الرقمية املكتبات -٣
 .  اآلليةالفهرسة أنظمة -٤
 . اآلليةقواعد البيانات  -٥
 .  اآليلوالتكشيف االستخالص -٦
 .  نظم املعلومات-٧ 
 . املعلوماتشبكات  -٨
 
  : وعينتهالدراسة تمعجم
 الواردة يف الدوريات العربية اجلارية      املرجعية جمتمع الدراسة من مجيع االستشهادات       تكون 

ـ ١٤٢٢-هـ١٤١٦ واملعلومات من عام     املكتباتعن موضوع تقنية املعلومات يف        ،هـ
 .  دورية ) ١٤( وبلغ عدد هذه الدوريات 
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 : جمتمع الدراسة اختيار معايري -أ

 : للمعايري التاليةاختيار جمتمع الدراسة وفقاً      مت 
 هلذا املعيار فقد مت استبعاد الدوريات اليت توقفـت          ووفقاً.  صدور الدورية  استمرارية -١
 . الصدور عن
ـ           حتتوي أن   -٢ هادات  الدورية على مقاالت علمية يف جمال تقنية املعلومات تتضمن استش

، وكذلك املقاالت اليت ال      هلذا املعيار فقد مت استبعاد الدوريات غري العلمية        ووفقاً. مرجعية
 .تتناول جمال تقنية املعلومات

وبذلك مت استبعاد املقاالت اليت كتبـت       .  على مقاالت باللغة العربية    اجمللةأن حتتوي    -٣
ر املؤلفني العرب وإمنا تعكـس      ، وكذلك املترمجة ألهنا ال تعرب عن وجهة نظ        أخرىبلغات  

 .وجهة نظر الكتاب األجانب
 : تنطبق عليها هذه املعايري هياليت فالدوريات  لذلك 
 اخلامسـة فصلية، من السـنة       املريخ، دار:الرياض– العربية واملعلومات   املكتبات جملة   -١

 . )العدد األول (والعشرينإىل السنة الثانية  )العدد الثالث(عشر 
نصـف    املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،      : تونس – للمعلومات   العربية اجمللة   -٢

 .)األولالعدد ( والعشرين  إىل  اجمللد الثالث)العدد األول( عشر السابع اجمللد منسنوية، 
 عشر  السادسمن اجمللد     ثقيف للنشر والتأليف،كل شهرين،    دار: الرياض -عامل الكتب -٣
 ).الرابعالعدد ( الثالث والعشرين لداجملإىل ) العدد الرابع(
من اجمللد اخلامس والـثالثني      فصلية، معهد اإلدارة العامة ،   :  الرياض – العامة اإلدارة   -٤
 .)الرابعالعدد (إىل اجمللد احلادي واألربعني ) األولالعدد (
ل أربعة أشهر ،من    كدار غريب، : القاهرة - يف املكتبات وعلم املعلومات    عربيةدراسات  -٥

 ).الثاينالعدد (السابع اجمللد إىل  )العدد األول (األوىلالسنة 
 من  ة،نصف سنوي  مكتبة امللك فهد الوطنية،   :  الرياض - فهد الوطنية  امللكجملة مكتبة   / ٦

 ). العدد الثاين(إىل اجمللد السابع ) العدد األول (اجمللد األول 
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نصف   األكادميية، املكتبة: لقاهرةا – يف املكتبات واملعلومات     احلديثة جملة االجتاهات    -٧
 ).  عشرالسابعالعدد  (لتاسعإىل اجمللد ا) العدد اخلامس (الثالث اجمللدمن  سنوية،

 إىل العـدد      من العدد التاسع   للتوثيق،املعهد األعلى   :  تونس –لتوثيق    ل املغربية اجمللة   -٨
 .احلادي عشر
مث عـاودت   ) م١٩٨٦مارس  (ابع   توقفت عن الصدور يف العدد الر      الدوريةهذه  : ملحوظة

 ).   م ١٩٩٨العدد التاسع (الصدور مرة أخرى  
اجلامعة،متفاوتـة فتـرات   :  الريـاض – حممد بن سعود اإلسالمية      مامإلا جملة جامعة    -٩

 .)الثالثنيالسادس و( إىل العدد )عشرالرابع ( من العدد -الصدور
 من اجمللـد    وتة فترات الصدور،  اجلامعة،متفا:  مكة املكرمة    - أم القرى  جامعة جملة   -١٠

إىل العدد السابع عشر ملا كانت حتت مسمى جملـة جامعـة أم             )الثاين عشر (التاسع العدد 
م تغري امسهـا إىل جملـة جامعـة أم          ١٩٩٨للبحوث العلمية احملكمة ، مث يف عام        /القرى
إىل ) األول( الثاين عشر من العدد    دللعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانيات من اجملل     /ىالقر

 .  )األول(اجمللد الرابع عشر العدد 
مـن اجمللـد      سنوية، نصفاجلامعة،  : اآلداب، الرياض  – امللك سعود    جامعة  جملة -١١
 .)الثاين( العددشرالرابع ع إىل اجمللد )األول( العددالثامن
 اجلامعـة، : علوم احلاسب اآليل واملعلومات، الريـاض      - جملة جامعة امللك سعود      -١٢
 .  الرابع عشراجمللدإىل  وية من اجمللد الثامنسن
 إىل اجمللـد    عسنوية من اجمللد التاس   :العلوم التربوية،جدة / جملة جامعة امللك عبدالعزيز    -١٣

 .الثالث عشر
نصف سنوية مـن      العلمية السورية للمعلومات،   اجلمعية:  سوريا - الثقافة املعلوماتية  -١٤

 ).احلادي عشرالعدد  (السادسة نةالسإىل )العدد األول (السنة األوىل 
 تسعى لتكوين جمتمع متكامل وذلك من خالل استقصائها جلميع املقاالت           بذلك والدراسة

 نشـرت يف اجملـالت      واليت ، املعلومات يف جمال املكتبات واملعلومات     تقنيةاليت تناولت     
 .  هـ ١٤٢٢ -هـ١٤١٦السابقة خالل سبع سنوات منذ عام 
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 :ات الدراسةنبذة عن دوري
  جملة املكتبات واملعلومات العربية-١

صـدر  .       تصدر عن دار املريخ بالرياض، اململكة العربية السعودية، وتطبع يف لنـدن           
م، وتصدر أربع مرات يف السنة، يتوىل رئاسة حتريرها كل من           ١٩٨١العدد األول يف يناير     

 جمـال   وجمموعة من املتخصصني يف    والدكتور أمحد متراز     يالدكتور حممد فتحي عبد اهلاد    
وحتتوي اجمللة على سياسة نشـر، ومقاالهتـا        . املكتبات واملعلومات كمستشارين للمجلة   

وهذه الدورية متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات والوثائق،        . ختضع للتحكيم العلمي  
قال يف حـدود     ملخص للم  قوتشترط اجمللة إرفا  . وتنشر املقاالت باللغة العربية واإلجنليزية    

، عكلمة،وال حتتوي سياسة النشر على قواعد مقننة ومشروحة لتوثيق املصادر واملراج          ١٠٠
وقد صدر كشاف للمجلة يغطي السنوات األربع األوىل من عمـر اجمللـة حـىت عـام                 

 )١٦هـ،١٤١٦الزيد،.(وال حتتوي على كشاف سنوي ملقاالهتا. هـ١٤٠٤
 : اجمللة العربية للمعلومات-٢

 العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم         ةصدر عن إدارة التوثيق واملعلومات، املنظم           ت
م وصـدرت   ١٩٧٧بتونس،اجلمهورية التونسية، وقد صدر العدد األول يف سبتمرب عـام           

 يف القاهرة، وتصدر مرتني يف السنة، وهي متخصصة يف جمال           ١٩٧٨ و ١٩٧٧أعداد عام   
املقاالت باللغة العربية، وال حتتوي علـى سياسـة         املكتبات واملعلومات والوثائق، وتنشر     

مطبوعة للنشر، وال يوجد مستخلص للمقال،وقد صدر كشافان للمجلة؛ األول يغطـي            
م إىل عـام    ١٩٨٥م، والثاين يغطي الفترة من عام       ١٩٨٤م إىل عام    ١٩٧٧الفترة من عام    

 )١٧هـ،١٤١٦الزيد،.(م١٩٨٩
 : جملة عامل الكتب-٣

يف للنشر والتأليف بالرياض، اململكة العربية السعودية، وقد صدر               تصدر عن دار ثق   
وكانت تصدر أربع مرات يف     ) ١٩٨٠مايو(هـ  ١٤٠٠العدد األول يف شهر رجب عام       
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السنة مث حتولت إىل ست مرات يف السنة اعتباراً من اجمللد الثالث عشر العدد األول لشهر                
وهي متخصصـة   . ي حممود ساعايت  هـ، يتوىل رئاسة حتريرها الدكتور حيي     ١٤١٢رجب  

يف املكتبات واملعلومات والببليوجرافيات والوثائق واملخطوطـات إضـافة إىل الكتـاب            
وحتتوي على سياسة للنشر، ومقاالهتا ختضع      . وقضاياه،وتنشر املقاالت باللغة العربية فقط    

لنشـر  للتحكيم العلمي، وال تشترط اجمللة إرفاق مستخلص للدراسة وال حتتوي سياسـة ا            
على قواعد مقننة ومشروحة لتوثيق املصادر واملراجع، وكانت تصـدر كشـافاً سـنوياً              

 )١٧هـ،١٤١٦الزيد،.(حملتوياهتا مث توقف
 : اإلدارة العامة-٤

      تصدر عن معهد اإلدارة العامة بالرياض، اململكة العربية السعودية، وقد صدر العدد            
 السنة، وهي متخصصة يف اإلدارة العامة       هـ، وتصدر أربع مرات يف    ١٣٨٣األول يف عام    

وحتتوي على سياسة للنشـر،     . واملكتبات واملعلومات، وتنشر املقاالت باللغة العربية فقط      
ومقاالهتا ختضع للتحكيم العلمي، وال تشترط اجمللة إرفاق مستخلص للدراسة، وال حتتوي            

جع، وقد صدر كشـاف     سياسة النشر على قواعد مقننة ومشروحة لتوثيق املصادر واملرا        
 )١٨هـ،١٤١٦الزيد،.(هـ١٤٠٤للمجلة يغطي الفترة حىت عام 

 : جملة دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات-٥
      تصدر عن دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع، بالقاهرة، مصر، وقد صدر العـدد             

ر أمحد علي متراز،    م، وهي فصلية الصدور، يتوىل رئاسة حتريرها الدكتو       ١٩٩٦األول عام   
وهي جملة متخصصة يف املكتبات واملعلومات والتوثيق وعرض الكتب احلديثـة، وتنشـر             

فهـي  : املقاالت باللغة العربية وبعضها باإلجنليزية، وللمجلة سياسة نشر على النحو التايل          
تقبل األعمال النظرية والتقارير والبحوث وعروض الكتب، وبالنسبة للبحوث الدراسات          

 كلمة، وأال   ٦٠٠٠ كلمة، واملراجع يف حدود      ٥٠٠٠غي أن تكون الدراسة يف حدود       ينب
يكون العمل قد سبق نشره أو قدم يف أي جهة نشر أخرى، وختضع األعمـال املقدمـة                 
للتحكيم العلمي ويبلغ الباحث بالرفض أو القبول أو التعديل، كما تقدم األعمال خبط اليد              

 كلمة، وال   ١٠٠للغة العربية واإلجنليزية ال يزيد عن       الواضح أو مطبوعة ومعها ملخص با     
 .يوجد هبا كشافات
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 : جملة مكتبة امللك فهد الوطنية-٦

 تصدر عن مكتبة امللك فهد الوطنية، بالرياض، اململكة العربية السعودية، وقد صدر            
م، وهي جملة نصف سنوية، حمكمة، يتوىل رئاسة حتريرها علـي           ١٩٩٤العدد األول عام    

ليمان الصوينع، ومدير التحرير أمني سليمان سيدو، وهي متخصصة يف علوم املكتبات             س
واملعلومات، ومصادر تاريخ اململكة، وتنشر املقاالت باللغة العربية، وحتتوي على سياسـة            

وأن تكون يف إطار ما هتتم به اجمللة، أن يلتزم يف املعاجلـة باملنـهج               : نشر مفصلة يف اآليت   
ي، وأن تكون النسخة على اجلهاز مصوبة ومعدة للنشر، وأن يعىن فيهـا             العلمي واحلياد 

باللغة والصياغة، يرفق مع البحث نبذة عن حياة الكاتب، وتكون اهلوامش واملراجـع يف              
آخر البحث، كما ختضع األعمال للجنة التحكيم من قبل املكتبة، وهي أول جملة يف جمال               

ــرو    ــكل إلكتــ ــر بشــ ــات تظهــ ــات واملعلومــ .                    يناملكتبــ
 :جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات-٧

م، ١٩٩٣ املكتبة األكادميية يف القاهرة،مصر، وقد صدر العدد األول عام           نتصدر ع 
لدكتور شعبان عبدالعزيز خليفة، وهـي  وهي نصف سنوية، يتوىل رئاسة حتريرها األستاذ ا     

متخصصة يف علم املكتبات واملعلومات والوثائق واملخطوطات وعرض الكتب احلديثـة،           
.                    وتنشر املقاالت باللغة العربية، وشروط النشر غري مسجلة، وال يوجـد هلـا كشـافات              

 : اجمللة املغربية للتوثيق واملعلومات-٨
تصدر عن املعهد األعلى للتوثيق يف جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية بتونس،           

م، وهي جملة سنوية ولكنها غري منتظمة وهي مستمرة         ١٩٨٣وقد صدر العدد األول عام      
ة الشاطر، وتتشكل جلنة التحرير مـن       حىت وقتنا هذا، يتوىل رئاسة حتريرها األستاذ خليف       

األستاذ توفيق العماري، واألستاذ وحيد قدورة، واألسـتاذ        : عدد كبري من احملررين، منهم    
ربيع البنوري، واألستاذة سلوى حممود وآخرون، وهي جملـة متخصصـة يف املكتبـات              
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 من إدارة   واملعلومات والوثائق واملخطوطات، واجمللة ال تنشر أي مقال إال بترخيص مسبق          
. إن اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تلزم إال صاحبها         : املعهد األعلى للتوثيق،مع كتابة عبارة    

 .     وتنشر املقاالت باللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية، وإىل اآلن ال يوجد هلا أي كشافات
                                                                                      

 :  بن سعود اإلسالميةداإلمام حمم جامعة  جملة-٩
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، إدارة الثقافة والنشر بالريـاض،            عن تصدر

 ، ١٤٠٤وتوقفت عام    هـ،١٣٩٧وقد صدر العدد األول عام        السعودية، العربيةاململكة  
يرها الدكتور حممد سامل شديد العويف، عميـد         جملة سنوية الصدور، يتوىل رئاسة حتر      وهي
 وإدارة  تربيـة  العلوم االجتماعية، وهي متخصصة يف فروع العلوم االجتماعية مـن            كلية

 وتنشر املقاالت باللغـة العربيـة وبعضـها         اجتماعية،وسياسة واقتصاد وقانون وأحوال     
الث نسـخ، وأن     وتشترط أن يكون البحث من ث      للنشر،باإلجنليزية، وحتتوي على سياسة     

 العلمي، كما أهنا تشترط إرفاق مستخلص       للتحكيمال يكون سبق نشره، ومقاالهتا ختضع       
باجمللـة   كلمة، وال توجد     ٢٠٠ املستخلص   يتجاوزمع كل حبث بالعريب واإلجنليزي، وال       

 .اتفكشا
 : العلوم التربوية واالجتماعية– جملة جامعة أم القرى -١٠

 املكرمة، اململكة العربية السعودية، وقد صدر العدد        ةتصدر عن جامعة أم القرى مبك     
م، وهي سنوية الصدور،يتوىل رئاسة حتريرها الدكتور حممود بن حسن          ١٩٩٠األول عام   

زيين، وهي متخصصة يف العلوم االجتماعية، والتربية والتعليم، وتنشر املقـاالت باللغـة             
أن يكون البحث أصـيالً     : ثلة يف اآليت  العربية واإلجنليزية، وتشمل اجمللة شروطاً للنشر متم      

وجديداً ، وأال يكون من حبث سابق أو رسالة جامعية، وأال تزيد عدد صفحات البحث                
                  .   صــفحة، وبعــض الشــروط األخــرى، وال توجــد باجمللــة كشــافات٥٠عـن  
 : اآلداب–جملة جامعة امللك سعود -١١

شر العلمي واملطابع بالرياض، اململكة العربية      تصدر عن جامعة امللك سعود، قسم الن      
م، وتصدر نصف سنوية، يتـوىل رئاسـة        ١٩٧٠السعودية، وقد صدر العدد األول  عام        
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حتريرها األستاذ الدكتور صاحل عبدالرمحن املانع رئيساً، واألستاذ الدكتور عبدالعزيز بـن            
ون، وهي جملة متخصصة يف     ناصر املانع،و األستاذ الدكتور إبراهيم بن سعد املهيزع وآخر        

األدب العريب، واألدب العاملي، واجلغرافيا والتاريخ، وتنشر املقاالت والبحـوث باللغـة            
العربية وبعضها باإلجنليزية، وحتتوي اجمللة على سياسة نشر بالنسبة للبحـوث واملقـاالت             

جنليزية والبحوث املختصرة، فيجب أن تقدم البحوث األصلية اليت مل يسبق نشرها ـ باإل 
أو بالعربية ـ ويف حالة القبول جيب أال تنشر املادة يف أي دورية أخرى دون إذن كتـايب   

.                    مـــن رئـــيس هيئـــة التحريـــر، و ال توجـــد باجمللـــة كشـــافات 
  احلاسب اآليل–جملة جامعة امللك سعود -١٢

النشر العلمي واملطابع بالرياض، اململكة العربية      تصدر عن جامعة امللك سعود، قسم       
م، وتصدر نصف سـنوية، وهـي جملـة         ١٩٩٦السعودية، وقد صدر العدد األول  عام        

متخصصة يف احلاسب اآليل والربجميات واإلنترنت ولغات احلاسب، وتنشـر املقـاالت            
سـبة للبحـوث   والبحوث باللغة العربية واإلجنليزية، وحتتوي اجمللة على سياسة نشـر بالن        

واملقاالت والبحوث املختصرة، فيجب أن تقدم البحوث األصلية اليت مل يسبق نشرها ـ  
باإلجنليزية أو بالعربية ـ ويف حالة القبول جيب أال تنشر املادة يف أي دورية أخـرى دون   

ــافات    ــة كش ــد باجملل ــر، ال توج ــة التحري ــيس هيئ ــن رئ ــايب م .                    إذن كت
 : العلوم التربوية–جملة جامعة امللك عبدالعزيز -  ١٣

تصدر عن جامعة امللك عبدالعزيز، مركز النشر العلمي جبـدة، اململكـة العربيـة              
م، وهي جملة سنوية الصدور، يتوىل رئاسـة        ١٩٨٧السعودية، وقد صدر العدد األول عام       

أمحد الرويثـي عضـواً،     حتريرها الدكتور حممد العيد اخلطراوي رئيساً، والدكتور حممد         
واألستاذ الدكتور حممد نظيم شحاته عضواً، واألستاذ الدكتور أصغر علي شيخ عضـواً،             
وهي متخصصة يف التعليم، وتنشر املقاالت باللغة العربية واإلجنليزية، وحتتوي على سياسة            

ـ           : نشر على النحو التايل    ى تقدم املواد من أصل وصورتني منسوخة على اآللة الكاتبـة عل
مسافتني وعلى وجه واحد فقط، مع ترك بوصة لكل هامش، مرقمة ترقيماً مسلسالً، مبـا               
يف ذلك األشكال واجلداول، ويشترط أن تقدم املستخلصات واهلوامش واجلداول والتعليق           

 .على األشكال واملراجع يف صفحات مستقلة، وال توجد باجمللة كشافات
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 : جملة الثقافة املعلوماتية-١٤
صدر عن اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية،سوريا، وقد صدر العدد األول منها                 ت

م، وهي نصف سنوية، وهتتم مبجال احلاسب اآليل وعلومه،يتوىل رئاسـة           ١٩٩٦يف أيلول   
حتريرها الدكتور موفق دعبول رئيساً، وهيفاء باكري أمينة حترير، وتركز علـى املقـاالت              

وال حتتـوي علـى     . شرط أال يزيد عمر املقالة عن ستة أشهر       املترمجة من جمالت عاملية ب    
 . سياسة نشر مكتوبة

 
 :خمتصرات عناوين الدوريات

 الرمز عنوان الدوريةالتسلسل
 ك املكتبات واملعلومات العربية ١
 م اجمللة العربية للمعلومات ٢
 ع عامل الكتب ٣
 د دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات ٤
 ف  مكتبة امللك فهد الوطنيةجملة ٥
 تجملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات ٦
 غ اجمللة املغاربية لتوثيق واملعلومات ٧
 ب اآلداب/جملة جامعة امللك سعود ٨
 ح احلاسب اآليل/ جملة جامعة امللك سعود ٩

 
 :أدوات الدراسة وإجراءات التطبيق

 من   واملعلومات يت تتناول تقنية املعلومات يف جمال املكتبات       رصد مجيع املقاالت ال         مت 
 : اإلجراءات التاليةخالل
 . هلذه املقاالتاملرجعية رصد االستشهادات - ١
من خالل الرجـوع إىل األدلـة        النقص يف البيانات الببليوجرافية،    بعض    استكمال -٢

 . الببليوجرافية
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  برنـامج  من خالل   املرجعية وحتليلها آلياً،    بإدخال كافة بيانات االستشهادات    القيام -٣
 هذا الربنامج يعترب من أفضل الربامج املسـتخدمة لبنـاء قواعـد             ألن وذلكاألكسس،  
 ويتميز بدقة إخراج النتائج،   ،  العربيةلغة   وحتليل البيانات بالطرق اآللية، وخيدم ال      معلومات

أنه األسـهل يف التطبيـق       إىل ةضافإ Windowsالنوافذ   مع برامج التشغيل     قوهو متطاب 
 .االستخدامو
 : بيانات خاصة هبذه الدراسة تتكون من امللفات التاليةقاعدةمت تصميم   و-٤ 
 متثل مجيع أعداد الـدوريات      سجالً) ٢٢٢(على  امللف   هذا   واحتوىملف الدوريات،    -أ

اسم (  على احلقول التالية   ىتواح هذه السجالت    منوكل سجل    .املتضمن عليها البحث  
عـدد  - عدد املقـاالت العربيـة      - العددتاريخ    - رقم العدد  -رقم اجمللد    - لدوريةا

  ) عدد مقاالت الدراسة-املقاالت األجنبية
 املصـدرية سجالً متثل مجيع املقـاالت        )٢٢٥( امللف هذا    وتضمن  املقاالت، ملف -ب 

سجالت حيتـوي    ال هذهوكل سجل من     العربية اليت مت حتليل االستشهادات املرجعية فيها،      
جنسية -  نوع املقال  -العلمي املؤهل   - املؤلف الثاين  –املؤلف األول    (:على احلقول التالية  

 عـدد   - الصـفحات  عـدد  – تاريخ النشـر     -  اسم اجمللة  -  اهليئة التابع هلا   - املؤلف
 -عدد االستشهادات الذاتية للمؤلف- عدد االستشهادات األجنبية - العربيةاالستشهادات

 .)ملقالموضوع ا-
 ١٢٧٧، وحيتـوي علـى     العربية  املرجعية الستشهاداتان آخران األول منهما ل    ملف -ج

 سجالت، ليكـون    ١٩٠٤،واآلخر لالستشهادات املرجعية األجنبية واحتوى على       سجالً
 مت حتليلها يف الدراسة ،      اليت متثل مجيع االستشهادات      سجالً ٣١٨١جمموع االستشهادات   

أكثر  - الثاين  املؤلف -املؤلف(: توي على احلقول التالية   وكل سجل من هذه السجالت حي     
مكـان    -  املوضـوع   - التشتت املوضوعي  -املترجم   –  اللغة – العنوان -من مؤلفني 

 .) املستشهد بهالوعاء نوع - نوع الناشر- الناشر -  تاريخ النشر -النشر
سجالً متثل مجيع   ) ٢٤٧( ملف مواقع اإلنترنت املستشهد هبا،وحيتوي هذا امللف على          -د

-املوقع:(ةاملواقع اليت مت حتليلها، وكل سجل من هذه السجالت يشتمل على احلقول التالي            
 ). مؤلف املقال- عنوان املقال- تاريخ النشر- عدد الدورية -عنوان الدورية 
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        التوزيـع التكـراري،    و النسب املئويـة،  - اإلحصائية حتليل البيانات على األساليب      -٥
 وذلك لقياس نسبة التشـتت اللغـوي        -التباين و االحنراف املعياري، وتوسط احلسايب،   املو

 القوانني والنظريات الببليومتريـة ذات      تطبيقلوكذلك  ... واجلغرايف واملوضوعي والزمين    
 . واملدلوالت اإلحصائيةاألرقامومن مث تفسري تلك  العالقة بالدراسة،

األكادمييـات  على قائمة مقتنيـات       هذا اجملال،   مقابلة قوائم الدوريات األساسية يف     -٦
 .  اليت تدرس هذا التخصصالسعودية
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 الفصل الرابع
 حتليل مقاالت الدوريات
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 الفصل الرابع
ليت تتناول موضوع تقنية املعلومات، من أجل       يتناول هذا الفصل حتليل املقاالت ا

:التعرف على خصائص هذه املقاالت،وذلك من خالل دراسة عدة حماور وهي  
. التوزيع الكمي للمقاالت-١  
. جمال تقنية املعلومات خصائص املؤلفني العرب يف-٢  
. التوزيع املوضوعي للمقاالت-٣  
 : التوزيع الكمي للمقاالت-١ 

ع الكمي للمقاالت إىل التعرف على طبيعة املقاالت من خالل معرفـة                  يهدف التوزي 
عدد املقاالت يف الدوريات، ونصيب كل دورية منها،ونسبة املقاالت املوثقة فيها وشـبة             



 ٧٢

 على استشهادات، ومعدل الصفحات لكل      ياملوثقة، وكذلك نسبة املقاالت اليت ال حتتو      
 .مقالة
 : توزيع املقاالت على الدوريات-أ
     مت انتقاء مقاالت الدراسة وفقاً لشروط سبق بياهنا يف الفصل الثالث، ومن أبرزها أن               

ولقد بلغ عـدد    . تكون املقالة يف جمال تقنية املعلومات وأن تتضمن استشهادات مرجعية         
من إمجايل عدد مقاالت الـدوريات      %) ١٨,٧٣(مقاالً، بنسبة   ) ٢٢٥(مقاالت الدراسة   

 :ولقد قسمت الدوريات إىل ثالث فئات هيلة، مقا) ١٢٠١(اليت بلغت 
 .دوريات متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات ) أ(فئة  −
 .دوريات متخصصة يف جمال احلاسب اآليل) ب(فئة  −
 .دوريات تصدرها األكادمييات اليت تدرس علم املكتبات واملعلومات) ج(فئة  −

) ٢٢٣(دارة حيث بلغ عدد مقاالهتااحتلت الص) أ(      وتبني من التحليل أن مقاالت فئة 
فهما ال ) ج(و ) ب(من إمجايل مقاالت الدراسة،أما الفئتان %) ٩٩,١١(مقاالً مبعدل 

.سيوضح ذلك) ١-٤(واجلدول التايل . فقط%) ٠,٨٩( إال على مقالتني  بنسبة نحيتويا  
 
 

                      
 

.اسة على الدورياتتوزيع مقاالت الدر) ١-٤(                   جدول   
 

 عنوان الدورية
               

 مقاالت الدورية
 

 مقاالت الدراسة
 نسبة املقاالت إىل جمموع 

 مقاالت الدورية

 )أ  (  فئــــــة 
 عامل الكتب

 
٩٩ 

 
٨ 
 

 
٨,٠٨%  

  %٥١,٣ ٤٠ ٧٨ العربية للمعلومات
  %٤٤,٩٢ ٣١ ٦٩ دراسات عربية

  %٤٧,٤١ ٥٥ ١١٦ اجتاهات حديثة 
  %٢٥,٤٣ ٢٩ ١١٤ مكتبة امللك فهد



 ٧٣

  %٣٩,١٣ ٥٤ ١٣٨ املكتبات واملعلومات عربية
  %٤٠  ٦ ١٥ املغاربية للتوثيق

 )ب  (  فــئــــة  
 احلاسب/  سعودكجامعة املل

 
 
٢٤ 

 
 
١ 

 
 

٤,١٦%  
 - - ٥ الثقافة املعلوماتية

 )ج  (  فــئـــــة  
 معهد اإلدارة

 
١٢٩ 

 
- 

 
- 

 - - ١٨٦ ة اإلمامجامع
  %١ ١ ١٠٠ اآلداب/ سعودكجامعة املل

 - - ٥١ زجامعة امللك عبد العزي
 - - ٧٧ جامعة أم القرى

  %١٨,٦٥ ٢٢٥ ١٢٠١ اجملموع

) أ(ويف فئة . هي األكثر إنتاجاً من باقي الفئات) أ( فئة ت      ومما سبق يتضح أن دوريا
 مقاالً بنسبة ٤٠ريها إنتاجاً حيث تضمنت كانت اجمللة العربية للمعلومات أكثر من غ

من إنتاج مقاالهتا، مث جملة االجتاهات احلديثة يف جمال املكتبات واملعلومات حيث % ٥١,٣
من جمموع إنتاجها، وتليها يف املرتبة جملة دراسات % ٤٧,٤١ مقاالً بنسبة ٥٥تضمنت 

 اجمللة املغاربية للتوثيق  مقالة،مث٣١بـ % ٤٤,٩٢عربية يف  املكتبات واملعلومات مبعدل 
 فقد كانت ةمن إمجايل إنتاجها، أما املرتبة السادس% ٤٠ مقاالت بنسبة ٦اليت تضمنت 

أما جملة عامل الكتب ، %٢٥,٤٣ مقاالً أي مبعدل ٢٩جمللة مكتبة امللك فهد الوطنية بـ 
من جمموع % ٨,٠٨ مقاالت بنسبة ٨فقد كانت مشاركتها ضئيلة فهي مل تزد عن 

.االتاملق  
      وأخرياً فقد كان إنتاج الفئة الثانية والثالثة أيضاً ضئيالً جداً ؛ فمجلة جامعة امللك 

اآلداب اليت مل ينتجا سوى مقالتني -علوم احلاسب اآليل، وجملة جامعة امللك سعود-سعود
.من جمموع مقاالهتا%١والثانية مبعدل % ٤,١٦األوىل مبعدل   

إىل أن موضوع تقنية املعلومات من ) ب( إنتاج فئة ةل      وقد يرجع السبب يف ضآ
.موضوعات املكتبات واملعلومات، وهذه الفئة تركز على جمال احلاسب اآليل  



 ٧٤

وهي دوريات األكادمييات اليت تدرس هذا التخصص فلديها من ) ج(      أما فئة 
 يف  هذا التخصصات الكثري غري ختصص املكتبات لذا أصبح إنتاج هذه الدوريات ضئيالً

.املوضوع  
عن غريها بكثرة املوضوعات عن تقنية املعلومات، وقد يرجع ) أ(      ولقد متيزت فئة 

السبب إىل أهنا متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات، والذي اهتم يف الفترة األخرية 
  نالحظ قلة إنتاج بعض دوريات هذه الفئة مثل جملةامبوضوع تقنية املعلومات، إال أنن

مكتبة امللك فهد الوطنية وجملة عامل الكتب، وقد يكون السبب هو اهتمامهما مبوضوعات 
أخرى غري املكتبات، فمجلة عامل الكتب هتتم مبوضوعات تارخيية والتراث وبقضايا 

الكتاب، وكذلك جملة مكتبة امللك فهد الوطنية اليت هتتم جبانب ختصص املكتبات مبصادر 
.تاريخ اململكة  

 :ط املقاالت يف العدد الواحد متوس-ب
      هتدف دراسة متوسط املقاالت للعدد الواحد إىل معرفة مدى غزارة اإلنتاج يف جمال             

 عدداً، أهنا حتتوي    ٢٢٢تقنية املعلومات يف العدد الواحد، وتبني من جمموع أعداد مقاالت           
الت لكـل  ، وبلغ  متوسط عدد املقـا    )٢-٤( مقالة كما هو مبني يف اجلدول        ٢٢٥على  

دورية مقالة واحدة، كما يتبني ارتفاع نسبة املقاالت يف جملة االجتاهات احلديثة يف جمـال               
املكتبات واملعلومات إىل أكثر من أربع مقاالت يف العدد الواحد، وكذلك اجمللة العربيـة              
للمعلومات اليت تزيد عن الثالث مقاالت يف العدد الواحد، أما جملة مكتبة امللـك فهـد                

 تطنية واجمللة املغاربية فهي تصل إىل مقالتني يف العدد الواحد، بينما جند جملة دارسـا              الو
 .عربية وجملة املكتبات واملعلومات العربية تقارب إىل أن تكون مقالة يف كل عدد

عامل الكتب، وجملة جامعة امللـك      :ي      يف مقابل ذلك جند التدين يف اجملالت التالية وه        
% ٠,٢٣اآلداب حيث كان معدل األوىل    - اآليل،وجملة امللك سعود    علوم حاسب  -سعود  

أما باقي اجملالت فتنعدم هبا املقاالت الـيت        %. ٠,٠٧أما الثالثة فكانت    % ٠,١٤والثانية  
وقد يرجع السبب كما ذكرنا سابقاً إىل اهتمامها مبوضـوعات          . تتناول موضوع دراستنا  

 .أخرى غري املكتبات واملعلومات



 ٧٥

א)٢−٤( א א
متوسط املقاالت للعدد الواحداملقاالت األعداد اسم الدورية

 ٠,٢٣ ٨ ٣٤ عامل الكتب
 ٣,٠٨ ٤٠ ١٣ العربية للمعلومات
 ١,٦٣ ٣١ ١٩ دراسات عربية

 ٤,٢٣ ٥٥ ١٣ االجتاهات احلديثة يف املكتبات
 ٢,٠٧ ٢٩ ١٤ مكتبة امللك فهد الوطنية

 ٢ ٥٤ ٢٧ املكتبات واملعلومات العربية
 ٢ ٦ ٣ املغاربية للتوثيق

  ٠,١٤ ١ ٧  علوم احلاسب-جامعة امللك سعود
 - ٠ ١٠ الثقافة املعلوماتية
 - ٠ ٢٨ معهد اإلدارة

 - ٠ ٢٣ جامعة اإلمام حممد بن سعود
 ٠,٠٧ ١ ١٤  اآلداب-جامعة امللك سعود

 - ٠ ٦  التربوية-جامعة امللك عبد العزيز
 - ٠ ١١  العلوم التربوية -جامعة أم القرى

 ١,٠٠٩ ٢٢٥ ٢٢٢ اجملموع
 
 
 
 
  
 :صفحات املقاالت-ج

      دراسة صفحات املقاالت تؤدي للكشف عن مدى كثافة الصفحات الـيت تتنـاول             
تتناول علم املكتبات بشكل عام من      موضوع تقنية املعلومات، ومقارنتها بالصفحات اليت       

 ٢٤صفحة، مبتوسط   ) ٥٣٢٤(ولقد تضمنت مقاالت الدراسة     . خالل الدراسات السابقة  
 .صفحة لكل مقالة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

 متوسط عدد الصفحات يف كل مقال) ٣-٤(                   جدول 



 ٧٦

  عدد الصفحات لكل مقالمتوسطجمموع الصفحات عدد  املقاالت عنوان الدورية

  صفحة٢٥,٨٧ ٢٠٧ ٨ عامل الكتب
  صفحة٢٢,٠٢ ٨٨١ ٤٠ العربية للمعلومات
  صفحة٣٤,٣٢ ١٠٦٤ ٣١ دراسات عربية

  صفحة ١٩,٢١ ١٠٥٧ ٥٥ اجتاهات حديثة يف  املكتبات
  صفحة٢٢,٥٥ ٦٥٤ ٢٩ مكتبة امللك فهد الوطنية
  صفحة٢٣,٦٢ ١٢٥٢ ٥٤ مكتبات ومعلومات عربية

  صفحة٢٧,٨٣ ١٦٧ ٦ ملغاربية للتوثيقا
  صفحة١٥ ١٥ ١ احلاسب/ جامعة امللك سعود
  صفحة٢٧ ٢٧ ١ اآلداب/جامعة امللك سعود

  صفحة٢٣,٨٧ ٥٣٢٤ ٢٢٥ اجملموع

 
جمموع صفحات كل دورية، ومتوسط عدد الصفحات يف كل ) ٣-٤(      يبني اجلدول 

 صفحة يف أربع ٢٤ متوسط الصفحات للمقال الواحد عن مقال، ويالحظ مما سبق زيادة
 ٢٨ صفحة، وجملة املغاربية للتوثيق بـ ٣٥جملة دراسات عربية بـ :دوريات وهي

 ٢٦ الكتب  صفحة، وجملة عامل٢٧اآلداب بـ /صفحة، وجملة جامعة امللك سعود
 امللك جملة مكتبة: وهي-صفحة٢٤-بينما جند أربع دوريات قريبة من هذه النسبة.صفحة

 صفحة، واجمللة العربية للمعلومات٢٣فهد الوطنية اليت كان متوسط صفحات مقاالهتا 
 صفحة، ١٩صفحة،وجملة االجتاهات احلديثة يف جمال املكتبات واملعلومات بـ ٢٢ بـ 

 ١٥علوم احلاسب اآليل كانت أقل من ذلك واليت متوسطها /أما جملة جامعة امللك سعود
ولقد كان متوسط الصفحات يف . إىل سياسة النشر يف اجملالتصفحة، وقد يرجع السبب 

وقد توصلت دراسة .  صفحة٤٠) ٤١هـ،١٤١٦الزيد،(دراسة
(Brooks.T.A,٢٠٠٠,p٤٨٥) أن هناك عالقة بني طول املقالة وجودهتا،حيث توصلت

 .الدراسة إىل أن املقاالت اجليدة تبلغ ضعف طول املقاالت العادية املنشورة 
 
 :املوثقة وشبه املوثقة واليت ال حتتوي على استشهاداتاملقاالت -د



 ٧٧

 على استشهادات مرجعية    ي      هتدف دراسة املقاالت العلمية وغري العلمية واليت ال حتتو        
 املؤلفني يف جمال تقنية املعلومات بالتوثيق العلمي ملقاالهتم، لـذا           مللكشف عن مدى التزا   

 : أقسام وهيقامت الباحثة بتقسيم املقاالت إىل ثالثة
ويقصد هبا املقاالت اليت حوت استشهادات مرجعيـة ومت توثيقهـا      : املقاالت املوثقة  -١

وكان البد من دراسة هذا األمر ألن الدراسة ختتص يف جمـال            . بطريقة صحيحة وعلمية  
 .املكتبات اليت البد وأن يكون مجيع كتاهبا متقيدين بطريقة التوثيق الصحيحة

وهي املقاالت اليت حوت استشهادات مرجعية ولكنها مل يـتم          : وثقةاملقاالت شبه امل   -٢
 .توثيقها بطريقة صحيحة،أي مل يتم ربط النص باالستشهادات املرجعية

وهي املقاالت اليت مل يدون فيها      : املقاالت اليت ال حتتوي على استشهادات مرجعية       -٣
 .استشهاد مرجعي

 
 :مرجعيةاملقاالت اليت ال حتوي استشهادات : ١-  د

א א א א א
א א ،١٨.א א א

.א)٤−٤(א).٢٢٥(א٪٨

א)٤−٤( אא א  



 ٧٨

א جمموع א
املقاالت

بدون 
استشهادات

 %النسبة العامة%النسبة

 - - - ٨ عامل الكتب
 - - - ٤٠ العربية للمعلومات
 %٠,٤٤%٣,٢٢ ١ ٣١ دراسات عربية

ــال  ــة يف جم ــات حديث اجتاه
 املكتبات

٥,٣٣%٢١,٨ ١٢ ٥٥%  

  %٠,٩%٦,٩   ٢ ٢٩ مكتبة امللك فهد الوطنية
  %١,٣٣%٥,٥٥ ٣ ٥٤ مكتبات ومعلومات عربية

 - - - ٦ املغاربية للتوثيق
 - - - ١ احلاسب/ جامعة امللك سعود
 - - - ١ اآلداب/ جامعة امللك سعود

  %٨ - ١٨ ٢٢٥ اجملموع

 
بة من الدراسة احلالية؛ فيشري           ولقد توصلت الدراسات األجنبية السابقة إىل نسب قري       

أن نسبة مقاالت الدوريات العلمية اليت ال حتتوي على استشهادات  مرجعيـة             ) جارفليد(
من البحوث العلمية بدون استشـهادات      % ١٠إىل أقل من    ) برايس(، كما توصل    %١٠

 نإىل أ ) ٩٤م،١٩٩٤،L-m.cheng(وتشـري دراسـة     ). ٤٢هـ،١٤١٦الزيد،(مرجعية  
 على استشهادات مرجعية يتناقص؛فكـان يف الفتـرة األوىل   ي اليت ال حتتو  معدل املقاالت 

) ٤٢هـ،١٤١٦الزيد،(من الفترة الثانية، و أما دراسة     % ١٧,٠٤ووصل إىل   % ٢٨,٩٢
 .من جمموع املقاالت ال حتتوي على استشهادات مرجعية% ١٣,١١فتوصلت إىل أن 

دة وذلك مقارنة بالدراسات السابقة،           وترى الباحثة أن نسبة الدراسة احلالية نسبة جي       
حيث إهنا تدنت عن نسبة الزيد، وهذا دليل على اهتمام الدوريات يف اآلونـة األخـرية                

 .بالتوثيق العلمي ملقاالهتا



 ٧٩

أن مجيع اجملالت حتوي استشهادات مرجعية ما عدا أربـع          ) ٤-٤(ويالحظ من اجلدول    
 مقالـة ال حتـوي      ١٢علومات فلديها   االجتاهات احلديثة يف املكتبات وامل    : دوريات وهي 

 من مقالتها، وجملة مكتبة امللك فهد الوطنية حوت مقالتني % ٢٠استشهادات بنسبة
، وجملة املكتبات واملعلومات العربية اليت كـان        %٦,٩ال يوجد هبما استشهادات مبعدل      

ت ، وأخرياً جملة دراسات عربية حو     %٥,٦٦ مقاالت بدون استشهادات مبعدل      ٣لديها    
ويرجع عدم وجود استشهادات مرجعية يف اجملالت السابقة        %. ٣,٢٢مقالة واحدة بنسبة    

إىل سياسة التحرير والنشر يف تلك اجملالت اليت مل تلتزم بوضع سياسة تلزم املؤلفني بذكر               
 .املراجع  يف مقاالهتم

بـات        وأما اخنفاض النسبة يف بعض اجملالت مقارنة بدراسة الزيـد، فمجلـة املكت            
 على استشهادات   يال حتتو % ٩,٦٥واملعلومات العربية اليت وصلت يف دراسة الزيد إىل         

، وقـد يكـون     %٥,٦٦اخنفضت يف هذه الدراسة إىل      ) ٤٤هـ،١٤١٦الزيد،(مرجعية  
السبب يف االخنفاض إىل أن الدراسة السابقة مشلت مجيع مقاالت اجمللة أما الدراسة احلالية              

 .قاالت اليت تتصل بتقنية املعلوماتفلقد اقتصرت فقط على امل
 :عدد املقاالت املوثقة واملقاالت الشبه موثقة :٢-د 

      هتدف دراسة هذا التوزيع ملعرفة مدى نسبة املقاالت املوثقة واليت يقصد هبا املقاالت             
اليت حوت استشهادات مرجعية ومت توثيقها بطريقة صحيحة وعلميـة، ومـدى نسـبة              

ثقة وهي اليت تضمنت استشهادات مرجعية ولكنها مل توثـق بطريقـة            املقاالت الشبه مو  
ومن املعلوم أن التوثيق العلمي له أمهية كبرية يف استفادة املؤلفني مـن العلـوم               . صحيحة

% ٨٠أن أحد األحباث قد كشف إىل أن        " )Loosjesلوسجاس  (املتصلة باملوضوع؛فيشري   
اجون إىل استخدامها من خالل تتبع املراجع       من العلماء يصلون ألوعية املعلومات اليت حيت      

 ).٢٧٦م،١٩٨١فرسوين،"(املوثقة، وهذا يعكس مدى الفائدة العملية والعلمية للمراجع
من إمجايل % ٩,٧٨ مقالة، أي مبعدل ٢٢    ولقد بلغ عدد املقاالت الشبه موثقة 

 بنسبة  مقال١٨٥، أما املقاالت املوثقة فقد بلغت)٢٢٥(املقاالت البالغة عددها 
 ) .٥-٤(،ذلك كما بينه اجلدول%٨٢,٢٢

 
                 



 ٨٠

 موثقة والشبه املوثقةاملقاالت ) ٥-٤(  جدول 
%النسبة عدد املقاالت  

 املوثقة
%النسبة ــاالت  املق

الشبه موثقة
 عـــدد 

 املقاالت 
 عنوان الدورية

 

 عامل الكتب ٨ - - ٨ ١٠٠
  للمعلوماتالعربية ٤٠ ٥ ١٢,٥ ٣٥ ٨٧,٥
 دراسات عربية ٣١ ٢ ٦,٤٥ ٢٨ ٩٠,٣٢
  حديثة  اجتاهات ٥٥ ٤ ٧,٢٧ ٣٩ ٧٠,٩١
 مكتبة امللك فهد  ٢٩ ٧ ٢٤,١٣ ٢٠ ٦٨,٩٧
 مكتبات ومعلومات  ٥٤ ٣ ٥,٥٥ ٤٨ ٨٨,٨٨
 املغاربية لتوثيق ٦ ١ ١٦,٦٧ ٥ ٨٣,٣٣
جامعـــة امللـــك  ١ - - ١ ١٠٠

علوم احلاسب /سعود
جامعـــة امللـــك  ١ - - ١ ١٠٠

 اآلدب/سعود
 اجملموع ٢٢٥ ٢٢ ٩,٧٨ ١٨٥ ٨٢,٢٢

 
      يبني اجلدول السابق أن هناك نسبة من املؤلفني الذين ال حيسنون التوثيـق بطريقـة               
صحيحة، وكانت أبرز هذه اجملالت اليت حوهتم هي جملة مكتبة امللك فهد الوطنية حيـث               

اجهـا، مث    ربع إنت  لمن إمجايل مقاالهتا أي ما يعاد     % ٢٤,١٣ مقاالت مبعدل    ٧تضمنت    
من إمجايل مقاالهتا، مث جملة     % ١٢,٥ مقاالت  بنسبة     ٥ العربية للمعلومات بـ     ةتليها اجملل 

األوىل بـأربع مقـاالت     : اجتاهات حديثة يف املكتبات وجملة املكتبات واملعلومات العربية       
، وأخرياً اجمللة املغاربية للتوثيـق      %٥,٥٥، والثانية بثالث مقاالت بنسبة       %٧,٢٧بنسبة  

ويرجع السبب إىل أن مثل هذه املقاالت  قد         . من إنتاجها % ١٦,٦٧مبقالة واحدة مبعدل    
تكون عبارة عن دراسات وحبوث مطولة قد اختصرت لنشرها يف هذه اجملالت ومل يـراع    

 .هبا تصحيح التوثيق، إضافة إىل عدم وجود سياسة مقننة يف سياسة النشر لتوثيق املراجع
 



 ٨١

  
 :املقاالت املوثقة:٣-د

. من إمجـايل املقـاالت    % ٨٢,٢٢مقالة،بنسبة  ) ١٨٥( بلغت املقاالت املوثقة    
 وسوف يبني 

 .اجلدول التايل نصيب كل دورية من املقاالت العلمية
  توزيع املقاالت العلمية على مقاالت الدراسة) ٦-٤(جدول             

املوثقةاملقاالت  النسبة  عنوان الدورية عدد املقاالت
  )أ  (  فئة  

 
     ١٠٠% 

 
 
٨ 

 
 
٨ 

 
 عامل الكتب

 للمعلومات العربية اجمللة ٤٠ ٣٥ %٨٧,٥    
 دراسات عربية ٣١ ٢٨ %٩٠,٣٢ 
٧.   

٧٠,٩١
% 

  حديثة اجتاهات ٥٥ ٣٩

 الوطنية امللك فهد مكتبة ٢٩ ٢٠  %٦٨,٩٧ 
 العربية واملعلومات املكتبات ٥٤ ٤٨ %٨٨,٨٨  
 ق للتوثياملغاربية ٦ ٥  %٨٣,٣٣ 

  )ب  (  فئة  
 
١٠٠    .٨ 

% 

 
 
١ 

 
 
١ 

 
 احلاسب/ جامعة امللك سعود

  )ج  (  فئة 
 

    ١٠٠% 

 
 
١ 

 
 
١ 

 
اآلداب/ جامعة امللك سعود 

 اجملموع ٢٢٥ ١٨٥ %٨٨,٨٨    



 ٨٢

% ١٠٠جند يف اجلدول السابق أن ثالث دوريات كانت املقاالت املوثقة فيهـا بنسـبة               
نسبة املقاالت  )٤٦٤م،١٩٩٣حلداد،( كانت يف دراسة سابقة      جملة عامل الكتب؛واليت  :وهي

 أمـا الدراسـة   % ٩٦إىل  ) ٤٣هـ،١٤١٦الزيد،(وارتفعت يف دراسة    % ٦٦املوثقة هبا   
الذي يزداد سـنة بعـد      –، وهذا دليل على اهتمام اجمللة       %١٠٠احلالية فلقد وصلت إىل     

 .أخرى باملقاالت املوثقة وعدم نشر املقاالت الشبه املوثقة
 

جملتا جامعـة امللـك     % ١٠٠      وأيضاً من الدوريات اليت كانت املقاالت العلمية هبا         
سعود؛ األوىل لعلوم احلاسب اآليل والثانية لآلداب، مث يأيت يف املرتبة الثانية جملتا العربيـة               

، أما املرتبة الثالثة فكانـت      %٩٠,٣٢،ودراسات عربية مبعدل  %٨٧،٥للمعلومات بنسبة   
، واملرتبة الرابعة جمللة املكتبات واملعلومات العربية بنسـبة         %٨٣،٣٣ربية مبعدل   جمللة املغا 
، أما املرتبة اخلامسة فهي جمللة االجتاهات احلديثة يف املكتبـات و املعلومـات              %٨٨,٨٨

، وأخرياً املرتبة السادسة جمللة مكتبة امللك فهد الوطنيـة بنسـبة            %٧٠,٩١العربية مبعدل   
٦٨،٩٧ .% 

        
 

  يف دوريات الدراسةاملوثقةيوضح نسبة املقاالت ) ١(الشكل رقم           
    
 

 :املقاالت املترمجة-  هـ

100

87.5 90.32

70.91 68.97

88.88
83.33

100 100

0

20

40

60

80

100

120

ع م د ت ف ك غ ح أ



 ٨٣

      يهدف هذا التوزيع للتعرف على مدى اعتماد دوريات الدراسـة علـى األعمـال              
 مقالـة   ١٢٠١مقاالً من ضمن     )١٧٠(ولقد بلغت املقاالت املترمجة   . املترمجة بشكل عام  

من إمجايل اإلنتاج، وسوف يتبني توزيعها على الدوريات يف اجلدول          % ١٤،١٥ أي بنسبة 
)٧-٤:( 

 توزيع املقاالت املترمجة على مقاالت الدوريات) ٧-٤(               جدول 
%النسبة  عنوان الدورية املقاالت العربية املقاالت املترمجة
 عامل الكتب ٩٩ ٣ ٣,٠٣
 العربية للمعلومات ٧٨ ١٨ ٢٣,٠٨
 دراسات عربية ٦٩ ١٦ ٢٣,١٩
 اجتاهات حديثة  ١١٦ ٨ ٦,٩
 مكتبة امللك فهد الوطنية ١١٤ ٢ ١,٧٥
 املكتبات واملعلومات العربية ١٣٨ ٨ ٥,٨

 املغاربية للتوثيق ١٥ ٠ -
 احلاسب/ جامعة امللك سعود ٢٤ ٠ -

 الثقافة املعلوماتية ٥ ١٢٥ ٩٦,١٥
 معهد اإلدارة ١٢٩ ٩ ٦,٩٨

 عة اإلمام حممد بن سعودجام ١٨٦ ٠ -
 اآلداب/ جامعة امللك سعود ١٠٠ ٠ -
 جامعة امللك عبد العزيز ٥١ ٠ -

 جامعة أم القرى ٧٧ ٣ ٣,٩
 اجملموع ١٢٠١ ١٩٢ ١٥,٩٩

 
 تبني مما سبق أن جملة الثقافة املعلوماتية هي أعلى اجملالت نسبة يف نشر املقاالت

ة، ويعود ذلك إىل طبيعة اجمللة فهي متخصصة يف نشر املقاالت املترمجة، أما جملـة               املترمج
فقد يكون ذلك بسـبب اهتمـام       % ٢٣,١٩دراسات عربية اليت وصلت النسبة فيها إىل        

 حديث، مث يليها يف املرتبة اجمللة العربية للمعلومات اليت وصلت نسـبتها             واجمللة بكل ما ه   



 ٨٤

، وهـذا   %٥,٧٨) ٤١هـ،١٤١٦الزيد،( دراسة سابقة    واليت كانت يف  % ٢٣,٠٨إىل  
أما جملة معهد اإلدارة فتشري     . يدل على اهتمام اجمللة باملقاالت املترمجة أكثر يف هذا الوقت         

من املقاالت املترمجة، ويف هـذه الدراسـة        % ٩,٨إىل    ) ٨١هـ،١٤١٣عباس،(دراسة  
جملة االجتاهات احلديثـة    وهي نسبه ليست ببعيدة عن السابقة، أما        % ٦,٩٨اخنفضت إىل   

وقد يكون السبب يف اخنفاض الترمجـات       % ٦,٩فهي مقاربة لسابقتها حيث وصلت إىل       
 .ريف هذه الدورية إىل أهنا تصدر مرتني يف السنة مع كثرة املقاالت العربية لديها للنش

من جممـوع   % ٥,٨      ووصلت جملة املكتبات واملعلومات العربية يف هذه الدراسة إىل          
الـيت كانـت نسـبة      ) ٤٠هـ،١٤١٦الزيد،(شرها للمقاالت وهي متطابقة مع دراسة       ن

بينما كانت نسبة املقاالت املترمجة يف جملة عامل الكتب         %. ٥,٧٨املقاالت املترمجة لديها    
وجملة جامعة أم القرى وكذلك جملة مكتبة امللك فهد الوطنية كانت قليلة؛فاألوىل كانـت              

،وقد يرجع  %١,٧٥ تجملة مكتبة امللك فهد الوطنية فكان     وأما  % ٣,٩والثانية% ٣,٠٣
السبب إىل تدين هذه النسبة بالقياس إىل اجملالت السابقة وذلك الهتمام هـذه اجملـالت               
مبوضوعات أخرى غري املكتبات واملعلومات؛ فمجلة عامل الكتب هتتم جبانـب ختصـص             

ا الكتاب، أما جملة مكتبة امللك      املكتبات واملعلومات باملوضوعات التارخيية  والتراث وقضاي      
فهد الوطنية فهي أيضاً هتتم جبانب ختصص املكتبات مبصادر تاريخ اململكة، وجملة جامعـة           

 .أم القرى هتتم بنشر املقاالت لتخصصات عدة
      وأما باقي اجملالت فتنعدم هبا املقاالت املترمجة، وقـد يعـود ذلـك إىل اهتمامهـا                

اآلداب ختـدم   / ، فمجلة جامعة امللك سعود    تبات واملعلوما مبوضوعات أخرى غري املكت   
يف دراسته عنها إىل    ) ٣٣٦هـ،١٤١١عباس،(عدة ختصصات غري املكتبات، ولقد توصل       

من جمموع مقاالهتا، وأما يف الدراسـة احلاليـة         % ١,٤أن نسبة املقاالت املترمجة هبا هي       
رة التأليف الذي أدى إىل اكتفاء      فنسبة املقاالت املترمجة  هبا هي صفر وهذا يدل على كث          

 .اجمللة هبا عن املقاالت املترمجة
 
 :خصائص املؤلفني العرب يف جمال تقنية املعلومات-٢



 ٨٥

       يهدف هذا التوزيع للتعرف على الفئات التخصصية والوظيفية ملـؤلفي املقـاالت            
اً يف هذا اجملـال،     املصدرية،وذلك من ناحية أكثر املؤلفني إنتاجاً، وأكثر اجلنسيات إسهام        
 .إضافة للتعرف على املؤهالت العلمية للمؤلفني األكثر كتابة يف اجملال

 
 
 
 
 : إنتاجية املؤلفني-أ

      هتدف دراسة إنتاجية املؤلفني ملعرفة أكثر املؤلفني تأليفاً يف هذا اجملال، والتعرف على             
 .كالتايل سوف يوضح ذل) ٨-٤(واجلدول . معدل املقاالت لكل مؤلف

 
 توزيع إنتاجية املؤلفني على املقاالت املصدرية) ٨-٤(      جدول

نســــبة 
%املقاالت

ــوع  جمم
العدد نسبة املؤلفني املقاالت  م املؤلف

املؤلفون املشاركون مبقالـة     ٧٨ %٦٣,٤١ ٧٨ ٣٤,٦٦
 واحدة

١ 

املؤلفون املشاركون مبقالتني ١٧ %١٣,٨٢ ٣٤ ١٥,١١ ٢ 

شاركون بثالث  املؤلفون امل  ١٢ %٩,٧٥ ٣٦ ١٦
 مقاالت

٣ 

املؤلفون املشاركون بـأربع     ٥ %٤,٠٦ ٢٠ ٨,٨٩
 مقاالت

٤ 

املؤلفون املشاركون بـأكثر     ١١ %٨,٩٤ ٥٧ ٢٥,٣٣
 من أربع مقاالت

٥ 

- ١٢٣ - ٢٢٥  اجملموع

 



 ٨٦

 مقاالً  ٢٢٥ مؤلفاً شاركوا بكتابة     ١٢٣      أظهر اجلدول السابق أن إمجايل عدد املؤلفني        
ولقد مت تقسيم املؤلفني يف اجلدول السابق إىل مخسة أقسام          . لكل مؤلف  مقال   ١,٨٤مبعدل

 :وكانت النتيجة هي
% ٦٣,٤١ مؤلفاً بنسبة  ٧٨الفئة األوىل وهم الذين شاركوا مبقالة واحدة وكان عددهم        -١

 أعلى من النتائج اليت توصـلت هلـا         ةوهذه النتيج .من جمموع املؤلفني وهم األقل إنتاجاً     
أشارت إىل أن نسبة املشاركني مبقالة      ) ٧هـ،١٤١٢مشايل،(؛ فدراسة   الدراسات السابقة 

يف دراسة عن جملـة مكتبـة اإلدارة        ) ٨٢هـ،١٤١٣عباس،(، وأما %٤٥,٥واحدة هم   
،أما دراسـة   %١٨,١٧أهنا  ) ١٨م،٢٠٠٠شاهني،(وأشارت دراسة   % ٥٥,٥فأظهر أهنا   

 النسـبة يف    ، وقد يرجع سبب ارتفاع    %٢٣,٦١فكانت نسبتها   ) ٤٨هـ،١٤١٦الزيد،(
 .الدراسة احلالية إىل حداثة املوضوع 

مـن  % ١٣,٨٢ مؤلفاً بنسبة    ١٧ الفئة الثانية وهم الذين شاركوا مبقالتني، وعددهم         -٢ 
وكانت نتائج الدراسات متفاوتـة؛ فدراسـة       . مقالة ٣٤جمموع املؤلفني،وعدد مقاالهتم    

)  ٤٨هـ،١٤١٦،الزيد(وجند أن دراسة  %١٩,٤كانت مرتفعة إىل    )٧هـ،١٤١٢مشايل،(
جمللـة  ) ٣٣٧هــ، ١٤١١عباس،(وأما دراسة   % ١٩,٠٢ مع نتيجة مشايل فهي      متقاربة

اآلداب فهي أقل من الدراسة احلالية إذ تشري إىل أن نسبة املسـامهني             / جامعة امللك سعود  
اليت كانت النسبة فيهـا     ) ١٨م،٢٠٠٠شاهني،(وكذلك دراسة   % ١٠,٩٢مبقالتني هي   

 %. ٤,٨٦متدنية جداً وهي 
% ٩,٧٥ مؤلفاً مبعدل    ١٢هم الذين شاركوا بثالث مقاالت، وعددهم        الفئة الثالثة و   -٣

ويف الدراسـات السـابقة كدراسـة       . مقالـة  ٣٦من إمجايل املؤلفني، وعدد مقـاالهتم       
كانـت  ) ٤٨هــ، ١٤١٦الزيـد، (، ودراسة   %٦,٥تشري إىل   ) ٧هـ،١٤١٣مشايل،(

، وقـد يكـون هـذا       %٢,٤٣فكانت  ) ١٨م،٢٠٠٠شاهني،(دراسة  أما  % ١٤,٧٥
 .تالف بسب اختالف العينةاالخ
 مؤلفني  ٥ مقالة، وكان عددهم     ٢٠الفئة الرابعة وهم الذين سامهوا بأربع مقاالت، من         -٤

وكانت النسبة يف دراسة الزيد ومشايل عاليـة؛        . من إمجايل عدد املؤلفني   % ٤,٠٦مبعدل  
 فأشارت إىل ) ٧هـ،١٤١٣مشايل،(أما  % ٤٢,٦٢أشار إىل أهنا    ) ٤٨هـ،١٤١٦الزيد،(



 ٨٧

متدنية عن الدراسة احلالية فأظهرت     ) ١٨م،٢٠٠٠شاهني،(بينما جند أن دراسة     % ٧,٨اأهن
وقد يكون سبب تدين النسبة حداثة املوضوع ومن مث قلة املقـاالت يف             %. ١,٣٨النسبة  

 . هذا اجملال
 ١١ مقالـة وهـم      ٥٧ الفئة اخلامسة وهم الذين سامهوا بأكثر من أربع مقاالت من            -٥

 .  مقاالت لكل مؤلف٥ إنتاجهم ط من جمموع املؤلفني، ومتوس%٨,٩٤مؤلفاً مبعدل 
 
 
 
 
 ):Lotka,s Law(تطبيق قانون لوتكا -ب

      إن اهلدف من تطبيق قانون لوتكا هو التعرف على مدى مالءمة هذا القانون جملـال               
يس ويق.  إليه قانون لوتكا   لتقنية املعلومات،وذلك مبقارنة نتائج الدراسة احلالية مع ما توص        

حيث إن  ) ٢ن:١(قانون لوتكا إنتاجية املؤلفني؛ فوحدة التحليل لديه هو املؤلف،ومعادلة          
 مؤلف كل منهم    ١٠٠هو عدد املؤلفني،فلو كان هناك      ) ١(متثل عدد املقاالت ورقم     ) ن(

 ÷١٠٠مؤلفـاً أنتجـوا مقـالتني،ألن     ) ٢٥(أنتج مقالـة، فسـوف يكـون هنـاك          
ــذلك ٢٥=٤÷١٠٠=٢٢ ــاً أنتجــ ) ١١(وك ــاالت؛ألن ٣وا مؤلف  ٣÷ ١٠٠ مق
 =  ٤٢÷١٠٠ مقـاالت،ألن    عمؤلفني سوف ينتجون أرب   ) ٦(،وأيضاً  ١١=٩÷١٠٠=٢

 . وهكذا تطبق هذه املعادلة٦=١٦÷١٠٠
) رادها كرشنان (      ولقد طبق القانون على عدة دراسات وأثبت صالحية مثل دراسة           

 إال أن هناك دراسـات  على علم احلاسب اآليل وغريه من الدراسات،    ) كرينازان(ودراسة  
) شـور ( يف جمال اإلنسانية وكـذلك       Murphy)مرييف(مل يناسبها هذا القانون كدراسة      

schorn           هلذا القـانون،    ت إىل علم املكتبات؛ ولكن قد يرجع ذلك إىل عدم مطابقة البيانا 
 فقد رأى تعديل القانون لكي يالئم علم املعلومات إىل املعادل التالية voos) فوس(أما
 .يبني تطبيق قانون لوتكا على الدراسة احلالية) ٩-٤(واجلدول التايل). ٥/٣ن :١ (

 تطبيق قانون لوتكا على الدراسة احلالية ) ٩-٤(            جدول 
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ملؤلفي املقالة الواحدة%النسبة

 
 جمموع املؤلفني

 
عدد املقاالت

- ١ ٧٨ 
٢ ١٧  %٢١,٧ 
٣ ١٢  %١٥,٣ 
٤ ٥  %٦,٤ 
٥ ٦  %٧,٦ 
٦ ٢  %٢,٥ 
٧ ٣  %٣,٨ 

       
،              %٦٠ يشري قانون لوتكا إىل أن نسبة املؤلفني املشاركني مبقالة واحدة ميثلون-١     

 %. ٦٣وتوصلت الدراسة احلالية إىل نسبة قريبة من ذلك وهي 
من املشاركني مبقـال    % ٢٥ توصل القانون إىل أن نسبة املشاركني مبقالتني تعادل          -٢ 

من املشاركني % ٢١د،وكانت نسبة املشاركني مبقالتني يف هذه الدراسة احلالية تعادل     واح
 .مبقال واحد

من املشـاركني مبقالـة   % ١١ قانون لوتكا كان املشاركون بثالث مقاالت يعادلون     -٣
من املشاركني  % ١٥ فإن املشاركني بثالث مقاالت يعادلون       ةواحدة، أما يف هذه الدارس    

 .مبقالة واحدة
يف قانون لوتكا، وهنا يف هـذه الدراسـة         % ٦واملشاركون بأربع مقاالت يعادلون     -٤

 %.٦يعادلون
 %.٧وهنا يعادلون % ٤واملشاركون يف مخس مقاالت عند لوتكا يعادلون -٥
 %.٢، وهنا يعادلون %٢ مقاالت عند لوتكا يعادلون ٦ واملسامهون بـ -٦
 ، أما يف هذه الدراسـة احلاليـة       %٢ن   واملشاركون بسبع مقاالت عند لوتكا يعادلو      -٧

 %.٣فيعادلون 



 ٨٩

       

.يوضح مدى التقارب بني الدراسة احلالية وقانون لوتكا) ٢(          الشكل رقم  
 

      من خالل تلك املقارنة جند أن الدراسة احلالية تطابقت مع قانون لوتكـا إىل حـد                
 حجم العينة والفترة الزمنيـة،كما      وقد يكون السبب يف عدم التطابق التام اختالف       . كبري

الذين توصال إىل أن التخصص املوضوعي ال يـؤثر         ) جنبري دويلري وبريج  "(أشار إىل ذلك    
 ).٥١هـ،١٤١٦الزيد،" ( فيه الفترة الزمنيةرعلى تطبيق القانون بقدر ما تؤث

 :        التأليف املشترك-ج  
فة مدى تعاون املؤلفني يف التـأليف يف              يهدف التعرف على التأليف املشترك إىل معر      

ويعترب التأليف املشترك دليالً على وجود حبث علمي جاد يعتمد علـى            ." هذا التخصص 
 ). ١٨٦م،٢٠٠٠مرغالين،" (جهود مجاعية وفرق حبث منظمة 

      ولقد اختلفت نسـبة التـأليف املشـترك يف الدراسـات السـابقة ؛ فدراسـة                
 اإلنتاج الفكري والعلمي    أن نسبة التأليف املشترك يف    أوضحت  ) ١٨٦م،٢٠٠٠مرغالين،(

وهي نتيجة عالية مقارنة    . من جمموع إصدارات الفترة اليت تناوهلا حبثه      % ٢٤,٤٨للجامعة  
أما الدراسات األخرى فكانت أقل مـن       . مع الدراسات السابقة وكذلك الدراسة احلالية     

فقـط، وكـذلك    % ١٢رك  كانت نسبة التأليف املشت   )٦١م،٩٩٧مجعة،(ذلك؛ فدراسة   
جمللة اإلدارة العامة كانت نسبة التأليف املشـترك لـديها          ) ٨٤هـ،١٤١٣،سعبا(دراسة  
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عـن اجملـالت    ) ٣٣٦هــ، ١٤١١عباس،(أقل من التأليف الفردي، ودراسة      % ١١,١
، وكانت دراسة   %٠,٣٣األكادميية أظهرت أن التأليف املشترك قليل جداً فهو ال يتجاوز           

%. ٢,٤٧ زأن التأليف املشترك نسبته قليلة فهـو ال يتجـاو     ) ٤٦٣م،١٩٩٣،تركستاين(
أن التأليف الفردي أعلى من التأليف املشترك نسبةً        ) ٥٢هـ،١٤١٦الزيد،(وبينت دراسة   

، وهـذه   %٨,٥٢بينما كان التأليف املشترك ميثل      % ٩١,٤٨فكان التأليف الفردي ميثل     
دى تفوق التأليف الفـردي علـى       النتيجة تقارب نتيجة الدراسة احلالية اليت أوضحت م       

، ومقابل ذلك جنـد     %٨٩,٣٣ مقالة، بنسبة  ٢٠١التأليف املشترك، حيث بلغت مقاالته      
، كما هو   %١٠,٦٦ مقالة فقط بنسبة     ٢٤النسبة ضئيلة يف التأليف املشترك اليت متثلت يف         

 ).١٠-٤(موضح يف اجلدول التايل
 
 
 

 ي و املشتركالتأليف الفرد) ١٠-٤(جدول                    
عدد املقاالت النسبة  نوع التأليف

التــــأليف  ٢٠١ %٨٩,٣٣
 الفردي

التــــأليف  ٢٤ %١٠,٦٦
 املشترك

 اجملموع ٢٢٥ %١٠٠
 

      إال أن هذه النتيجة ختالف الدراسات األجنبية اليت يالحظ عليها زيادة نسبة التأليف             
تش إىل أن املقاالت املشتركة     دميتردف وارلي " توصلت ثاملشترك عن الدراسات العربية حي    

 ةأما دراس). ٥٢هـ،١٤١٦الزيد،"(من جمموع املقاالت% ٣٢التأليف متثل نسبة 
(Donald T.Hawkins,٢٠٠١،٧) أما % ٧١فأظهرت أن نسبة التأليف الفردي

  نسبة
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א )٢٠٠٠،٤٨٦،(א.א٪٢٩א
א .אא

א א א א א
א א א ، א א

א א א א א א"א א א
א א א א א

א א א א א (א "، )١٤١٦،٥٢א

 :املؤهل العلمي للمؤلفني-د
ال تقنيـة        هتدف دراسة املؤهل العلمي إىل معرفة أي فئات الباحثني أكثر إنتاجاً يف جم          

وجند أن املؤلفني احلاصلني على درجة الدكتوراه هم األكثر إنتاجاً من غريهم،            . املعلومات
 .توزيع املقاالت وفقاً للمؤهل العلمي للكاتب) ١١-٤(وسوف يوضح اجلدول 

 
 

 توزيع املقاالت وفقاً للمؤهل العلمي )١١-٤(جدول                
 مياملؤهل العل عدد املقاالت النسبة
 دكتوراه ١٧٥ %٧٧,٧٧
 ماجستري ١٣ %٥,٧٧
 دبلوم عاٍل ٨ %٣,٥٥
 سبكالوريو ٨ %٣,٥٥
 أخرى ٣ %١,٣٣

 غري معروف ١٨ %٨ 
 اجملموع ٢٢٥ %١٠٠

 
السابق أن احلاصلني على درجة الدكتوراه كانت هلم الصدارة         ) ١١-٤(يتبني من اجلدول  

من إمجايل املؤلفني، ويلـيهم     % ٧٧,٧٧ مؤلفاً بنسبة    ١٧٥ بلغ عددهم    ثيف التأليف حي  
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، واملرتبـة   %٥,٧٧ مؤلفاً بنسـبة     ١٣يف املرتبة احلاصلون على املاجستري وكان عددهم        
 علـى السـواء     سالثالثة كانت للحاصلني على الدبلوم العايل واحلاصلني  على البكالوريو         

 .من إمجايل املؤلفني% ٣,٥٥ مؤلفني بنسبة٨لكل واحد منهم 
سبب يف تقدم احلاصلني على الدكتوراه و املاجستري علـى املـؤهالت                  وقد يكون ال  

العلمية األخرى، تفرغهم للدراسة والبحث، وكذلك األغلبية هم يف بيئة أكادميية وهـذا             
 لشعورهم باملسئولية جتاه هذا اجملال، بعكس       ميشجعهم على البحث والدراسة لتطوير جماهل     

 درسوا من أجل احلصول فقط على هذا        -كونون الذين قد ي   -احلاصلني على البكالوريوس  
املؤهل ليمكنه احلصول على الوظيفة اإلدارية فقط فهم ال يشعرون باالنتمـاء إىل هـذا               
 .اجملال،أو قد يرجع ذلك إىل عدم التشجيع من جهة عملهم إلجراء البحوث والدراسات

 : جنسيات املؤلفني-هـ
ولقد .  أي اجلنسيات أكثر إنتاجاً من غريها            هتدف دراسة جنسيات املؤلفني إىل معرفة     

مت توزيع جنسيات املؤلفني يف هذه املقاالت إىل عشر جنسيات، وكان هناك عـدد مـن                
 ).١٢-٤( هو موضح يف اجلدولااملؤلفني مل تتمكن الباحثة من حتديد جنسياهتم،وهذا كم

 
 راسة   جنسيات املؤلفني ملقاالت الد )١٢ -٤(                      جدول 

 اجلنسية عدد املؤلفني النسبة

 مصري ١١١ %٤٩,٣٣  
 سعودي ٣٥ %١٥,٥٥
 عراقي ١٥ %٦,٦٦
 جزائري ١٠ %٤,٤٤
 لييب ١٠ %٤,٤٤

 أردين ٩ %٤
 سوري ٥ %٢,٢٢
 تونسي ٤ %١,٧٧
 لبناين ٣ %١,٣٣
 ميين ٣ %١,٣٣
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 غري حمدد ٢١ %٩,٣٣
 اجملموع ٢٢٥ 

 
القسم األول اجلنسـيات األكثـر      :  إلنتاجهم إىل قسمني         ميكن تقسيم املؤلفني وفقاً   

فكان للمصريني الصدارة يف اإلنتاج حيث    ) املصريون،والسعوديون،والعراقيون(إنتاجاً وهم   
أي ما يقارب نصف إنتاج املقاالت،      % ٤٩,٣٣ ل من املقاالت مبا يعاد    ١١١بلغ إنتاجهم   

 مؤلفاً  ١٥مث العراقيون  بـ     % ١٥,٥٥ مؤلفاً أي ما يعادل      ٣٥مث يليهم السعوديون بـ     
 %.٦,٦٦مبعدل 

 ةجمللة معهد اإلدارة تفوق املصريني بنسـب      ) ٨٢هـ،١٤١٣عباس،(      وأظهرت دراسة   
أوضـحت  ) ٥٩هـ١٤١٦الزيد،( دراسة   اأيض%. ٣٠,٦مث السعوديني بنسبة    % ٤٠,٣

ـ       مث يلـيهم السـعوديني     % ٤٤,٩٢ اجلنسـيات بنسـبة    عتقدم املصـريني علـى مجي
وقد يكون سبب تصدر املصريني هو كثرة       %. ١١,٤٨، والعراقيني بنسبة  %١٢,٤٦بنسبة

 .  املتخصصني منهم يف هذا اجملال، وأيضاً لتواجد الكثري منهم يف كثري من الدول العربية
اجلزائر،وليبيا،واألردن، وسوريا، وتونس (إنتاجاً وهم  اجلنسيات األقلوالقسم الثاين       

 ٩مث األردن بـ % ٤,٤٤ مؤلفني مبعدل ١٠سبة اجلزائر وليبيا فكانت ن )ولبنان،واليمن
% ١،٧٧ مؤلفني بنسبة ٤وتونس % ٢,٢٢ مؤلفني بنسبة ٥وسوريا % ٤مؤلفني بنسبة 

 مؤلفاً غري معرويف ٢١وهناك %. ١,٣٣ مؤلفني بنسبة ٣مث لبنان واليمن بالتساوي بـ 
 %.٩,٣٣اجلنسية بنسبة 

) ٥٩هـ،١٤١٦الزيد،(ذه الدراسة عما جاء يف دراسة            نالحظ هنا تأخر األردن يف ه     
حيث احتلت األردن فيها املرتبة الثانية، وقد يكون السبب هو اهتمامها باملقـاالت الـيت         

و أما تقدم املصريني والسـعوديني      . تتناول املكتبات واملعلومات بعيدة عن تقنية املعلومات      
ديد يف جمال املكتبات واملعلومات وذلك       ج ووالعراقيني فهذا دليل على متابعتهم لكل ما ه       

 .بتتبع املوضوع املعاصر وهو تقنية املعلومات لكي يتسىن هلم تطوير هذا اجملال
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  يوضح جنسيات املؤلفني) ٣(                                   الشكل رقم 
 
 
 : اجلهات اليت ينتمي إليها املؤلفون-و

. على أي اجلهات أكثر إنتاجاً، وما هي أسباب ذلك              اهلدف من هذا التوزيع التعرف      
 :ولقد مت توزيع القطاعات اليت ينتمي إليها املؤلفون إىل أربعة قطاعات

 .اجلامعات والكليات -١
 . املكتبات ومراكز املعلومات-٢
 . املنظمات واهليئات-٣
 . اجلهات احلكومية-٤
 . قطاع خاص-٥

 عات اليت ينتمي إليها املؤلفون توزيع القطا ) ١٣-٤(جدول                
 القطاع عدد املقاالت النسبة
 اجلامعات والكليات ١٨٠ %٨٠

مكتبات ومراكز معلومات ١٩ %٨,٤٤

 منظمات وهيئات ٢ %٠,٨٨

48.88
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 ٩٥

 جهات حكومية ٥ %٢,٢٢

 قطاع خاص ٢ %٠,٨٨

 غري معروف ١٧ %٧,٥٥
 اجملموع ٢٢٥ %١٠٠

        
والكليات كجهات احتوت على كُتاب أكثر، وذلك بـ  ومما سبق يتضح تقدم اجلامعات 

 .من جمموع اإلنتاج% ٨٠مقالة بنسبة ١٨٠
يتضـح  ) ٦١هـ،١٤١٦الزيد،(      ومبقارنة هذه النتيجة بالدراسات السابقة كدراسة       

، ودراسـة  %٧٩,٠٢تقدم اجلامعات والكليات على مجيـع الفئـات وذلـك بنسـبة         
دراسة الزيد والدراسة احلالية اليت أشارت إىل       أظهرت تطابقها مع    ) ٧هـ،١٤١٢مشايل،(

وقد يرجع السبب إىل تفوق اجلامعـات       %. ٤٣,٣تصدر اجلامعات مجيع اجلهات بنسبة      
والكليات على الفئات األخرى أهنا مكان وجود الباحثني واملتخصصني الـذين يقومـون              

اكز املعلومات بــ    بالبحث والدراسة يف جمال ختصصهم، مث تليها يف املرتبة املكتبات ومر          
 مع دراسـة    ةمن اإلنتاج، وجند أن هذه النتيجة  متشاهب       % ٨,٤٤ لمقالة أي ما يعاد   ١٩

اليت أشارت إىل أن املكتبات ومراكز املعلومات حتتل املرتبة الثانية          ) ٦١هـ،١٤١٦الزيد،(
 %.٨,٨٥بنسبة 

يجـة حيـث         ونالحظ أن الدراسات األجنبية ختالف الدراسات العربية يف هـذه النت          
 يف كتابة املقاالت املتخصصـة      إىل أن نسبة املسامهني   ) دميتروف وارليتش "(توصلت دراسة 

مقابل % ٤٤يف اجملال لفئة العاملني يف املكتبات واملعلومات ومراكز املعلومات وصلت إىل            
وهذا يدل على أن العاملني     ). ٦١هـ،١٤١٦الزيد،"(لقطاع اجلامعات والكليات  % ٣١

جنبية لديهم مؤهالت علمية عالية لذا ارتفعت نسبة املكتبـات ومراكـز            يف املكتبات األ  
 .املعلومات يف الدراسات األجنبية عن الدراسات العربية

من جمموع  % ٢,٢٢ مقاالت بنسبة    ٥      أما املرتبة الثالثة فكانت جلهات حكومية بـ        
نية حيث تصـل إىل      واهليئات وكذلك القطاع اخلاص فنسبتها متد      تاملقاالت، أما املنظما  



 ٩٦

 فهو جلهات مل تعرف وذلـك بنسـبة متوسـطة    يأما الباق. من إمجايل اإلنتاج % ٠,٨٨
 .من اإلنتاج% ٧,٥٥وصلت إىل 

حيـث يوضـح    . نصيب اجلهات من املقاالت   ) ١٤-٤(       وسوف يوضح اجلدول    
 لأن جامعات دولة مصر احتلت الصدارة، حيث  سامهت مبـا يعـاد            ) ١٤-٤(اجلدول  
من اإلنتاج، مث تليها يف املرتبة األكادمييات السعودية املمثلة يف جامعة امللـك             % ٢٨,٤٢

عبد العزيز وجامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ومعهـد اإلدارة              
من % ٤من اإلنتاج، أما العراق فسامهت جامعة املستنصرية بـ         % ٢٤,٤١العامة بنسبة   
اليت توصلت إىل   ) ٦٣هـ،١٤١٦الزيد،( تطابقت مع دراسة     ةتيجوهذه الن . إمجايل اإلنتاج 

ـ  % ٢٥ اجلامعات املصرية سامهت بـ      نأ إال أننا نالحظ يف هـذه      %. ٢٠مث السعودية ب
وقد يكون سبب هذه الزيادة اهتمام اجلامعات       %. ٤الدراسة الزيادة يف اإلنتاج مبا يعادل     

 املصرية والسعودية على اجلامعات     تعاولعل سبب هيمنة اجلام   . السعودية بتقنية املعلومات  
 إىل وجود كثري من األساتذة املتخصصـني يف         -كما ذكر الزيد يف دراسته    -العربية يعود   

 .اجملال ذوي اإلسهام الفعال يف كتابة البحوث والدراسات ونشرها يف اجملالت العربية
 
 
 

 توزيع اجلهات على املقاالت)١٤-٤(اجلدول 
النسبة التراكمية  م اسم اجلهة املقاالت النسبة وع التراكمياجملم

 ١ مصر/جامعة القاهرة ٤٩ %٢١,٧٧ ٤٩ %٢١,٧٧
 ٢ السعودية/جامعة امللك سعود ٢٠  %٨,٨٨ ٦٩ %٣٠,٦٦
 ٣ السعودية/زجامعة امللك عبد العزي ١٧ %٧,٥٥ ٨٦ %٣٨,٢٢

السعودية/جامعة اإلمام حممد بن سعود ١٣ %٥,٧٧ ٩٩ %٤٤ ٤ 
 ٥ ليبيا/جامعة الفاتح ١٠ %٤,٤٤ ١٠٩ %٤٨,٤٤

 ٦ العراق/اجلامعة املستنصرية ٩  %٤ ١١٨ %٥٢,٤٤
 ٧ مصر/ جامعة املنوفية ٧ %٣,١١ ١٢٥ %٥٥,٥٥
 ٨ مصر/جامعة حلوان ٦ %٢,٦٦ ١٣١ %٥٨,٢٢
 ٩ عمان/جامعة السلطان قابوس ٥ %٢,٢٢ ١٣٦ %٦٠,٤٤



 ٩٧

١٠ قطر/جامعة قطر ٦ %٢,٢٦ ١٤٢ %٦٣,١١
الكويت/لجنة االستشارية بالديوان ال ٤ %١,٧٧ ١٤٦ %٦٤,٨٨ ١١
١٢ سوريا/جامعة دمشق ٣ %١,٣٣ ١٤٩ %٦٦,٢٢
١٣ اليمن/جامعة صنعاء ٣ %١,٣٣ ١٥٢ %٦٧,٥٥
١٤ اجلزائر/جامعة قسطنطينة ٣ %١,٣٣ ١٥٥ %٦٨,٨٨
١٥ اجلزائر/جامعة منتوري ٣ %١,٣٣ ١٥٨ %٧٠,٢٢
١٦ /مركز البحث حول اإلعالم ٣ %١,٣٣ ١٦١ %٧١,٥٥
١٧ كندا/مركز توصيف اإلنتاج الفكري ٣ %١,٣٣ ١٦٤ %٧٢,٨٨
 ٨ السعودية/معهد اإلدارة العامة ٣ %١,٣٣ ١٦٧ %٧٤,٢٢
١٩ األردن/اجلامعة األردنية ٣ %١,٣٣ ١٧٠ %٧٥,٥٥
٢٠ لبنان/اجلامعة اللبنانية ٣ %١,٣٣ ١٧٣ %٧٦,٨٨
٢١ السعودية/جامعة أم القرى ٢ %٠,٨٨ ١٧٥ %٧٧,٧٧
٢٢ مصر/جامعة طنطا ٢ %٠,٨٨ ١٧٧ %٧٨,٦٦
٢٣ تونس/جامعة منوبة ٢ %٠,٨٨ ١٧٩ %٧٩,٥٥
٢٤ سوريا/مركز املعلومات القومي ٢ %٠,٨٨ ١٨١ %٨٠,٤٤
كل منها مقالة واحدة ) ٢٧( أخرى  ٢٧ %١٢ ٢٠٨ %٩٢,٤٤ ٢٥
٢٦ غري حمدد ١٧ %٧,٥٥ ٢٢٥ %١٠٠

٢٧ اجملموع ٢٢٥   

 :االستشهاد الذايت -ز 
من دراسة االستشهاد الذايت للمؤلف التعرف على مدى اعتماد املؤلف على                 اهلدف  

واهلدف األساس من االستشهادات الذاتية هو دعـم أو         " كتابة مقاالته،  أعماله السابقة يف  
 ).٨٠هـ،١٤١٣عباس،" ( حبث سابق تعديل أو تصحيح النتائج اليت سبق تقريرها يف

ن االتصال واالستفادة من اخلـربات السـابقة        إال أن كثرة االستشهادات الذاتية تقلل م      
 .للمؤلفني؛ فهي تتسبب يف انغالق املؤلف على نفسه، وعدم استفادته من جتارب اآلخرين

 مقالـة  ٥٦      ولقد بلغ عدد املقاالت احملتوية على استشهادات ذاتية يف الدراسة احلالية       
 للنتيجة اليت   ةالنسبة متشاهب وهذه  . من إمجايل عدد مقاالت الدراسة    %  ٢٤,٨٩أي بنسبة   

حيث كانت نسـبة االستشـهادات الذاتيـة        ) ٥٧هـ،١٤١٦الزيد،(ظهرت هبا دراسة    



 ٩٨

جمللـة اإلدارة   ) ٨٠هـ،١٤١٣عباس،(،بينما جند النسبة ضئيلة جداً يف دراسة        %٢٤,٩٢
، وقد يرجع السبب إىل أن دراسة عباس طبقـت علـى             %٤,٥١حيث إهنا وصلت إىل   
 .اسة احلالية فقد مت تطبيقها على جمتمع كبري ومتنوعجمتمع صغري أما الدر

 : سلوك املؤلفني يف التوثيق-ح
      من املشكالت اليت يالحظها من يقوم بتحليل االستشهادات عدم التـزام املـؤلفني             

، نبالطريقة الصحيحة يف التوثيق، ولعلنا هنا حناول تتبع الطرق اليت اسـتخدمها املؤلفـو             
 .ستخداماً، وتعليل ذلكلنعرف أكثر الطرق ا

 :      ولقد قامت الباحثة بتقسيم املقاالت يف هذه الدراسة إىل ثالثة أقسام وهي
 . على استشهادات مرجعيةي املقاالت اليت ال حتتو-١
 . مقاالت غري علمية-٢
 . مقاالت علمية-٣

الت ولقد استبعدت الباحثة النوع األول والثاين، وتتتبعت النـوع الثالـث وهـو املقـا              
من إمجـايل   % ٨٨,٨٨ ل مقالة أي ما يعاد    ١٨٥ولقد بلغ عدد املقاالت العلمية      .العلمية

 :مقاالت الدراسة،وكانت الطرق املستخدمة يف هذه املقاالت
 
وهي أن تكون االستشهادات املرجعية مدونًه أسفل الصفحة ومشاراً         :  طريقة اهلوامش  -١

 .إليها بأرقام تربطها بالنص
 .وهي أن تكون االستشهادات املرجعية يف هناية املقال مع ربطها بالنص:ع طريقة املراج-٢
وهي ذكر اسم املؤلف وتاريخ النشر بني قوسني أثناء الـنص، مث            :  الطريقة األمريكية  -٣

 .يدون يف قائمة املراجع بطريقة هجائية
 .واجلدول التايل سوف يوزع املقاالت العلمية على هذه الطرق الثالث

     
 توزيع املقاالت على طرق االستشهادات) ١٥-٤(          جدول     

 الطريقة عدد االستشهادات النسبة
 اهلوامش ٣٢ %١٧,٣
 املراجع ١٢٢ %٦٥,٩



 ٩٩

 األمريكية ٣١ %١٦,٨
 اجملموع ١٨٥ %١٠٠

 
      جند أن طريقة املراجع هي األكثر  استخداماً بني املؤلفني، فقد أظهـرت الدراسـة               

، مث كانت الرتبـة الثانيـة طريقـة         %٦٥,٩خدمت هذه الطريقة مبعدل     مقالة است ١٢٢
، وأخرياً كان األقل اسـتخداماً الطريقـة         %١٧,٣ مايعادل أي مقالة   ٣٢اهلوامش بـ   
ـ  ـ  ٣١األمريكية ب يف حني أوضـحت دراسـة      . من إمجايل االستخدام  % ١٦,٨ مقالة ب

 %. ٢٣ة اهلوامش بنسبة، يليها طريق%٧٨تصدر طريقة املراجع بنسبة )٦٢،١٩٩٧مجعة،(
وقد يرجع سبب تنوع الكتاب يف الطرق الثالث السابقة إىل اختالف املدارس اليت ينتمي              
إليها الباحثون، أما تصدر طريقة املراجع على مجيع الطرق السابقة فقد يرجع ذلـك إىل               

 .سياسة النشر اليت تفرضها بعض الدوريات
املراجع والطريقة األمريكية  يسـتخدمون عـدة              وكان املؤلفون الذين اتبعوا طريقة      

مسـميات هـذه    ) ١٦-٤(مسميات لقائمة االستشهادات وسـوف يـورد اجلـدول          
 .االستشهادات

 
 
 
 

 توزيع مسميات االستشهادات على املقاالت العلمية ) ١٦-٤(                 جدول
اجملموع النسبة  املسمى
 املراجع ٤٥ %٢٩,٤

 اهلوامش ٣٣  %٢١,٦

 املصادر ٣١ %٢٠,٣
 اجلمع بني كلمتني ٤١ %٢٦,٨

 أخرى ٣  %١,٩



 ١٠٠

 اجملموع ١٥٣ %١٠٠

 
      يتضح من اجلدول السابق أن املرتبة األوىل كانت ملؤلفني اجتهوا إىل استخدام كلمة             

ثل  إىل اجلمع بني كلمتني م     ن املرتبة الثانية ملؤلفني مييلو    ت،بينما كان %٢٩,٤مراجع بنسبة 
، أما  %٢٦,٨هوامش ومراجع أو مراجع ومصادر أو مراجع وحواشي وغري ذلك بنسبة            

، أمـا كلمـة     %٢١,٦املرتبة الثالثة فكانت ملن يستخدمون كلمة هوامش وذلك مبعدل          
 مسميات أخرى مثل االستشهادات     اوهناك قوائم هل  %. ٢٠,٣مصادر فاستخدمت مبعدل    

 %.١,٩املرجعية اليت ال متثل إال 
يف دراسة عن التوثيق يف الرسـائل اجلامعيـة         ) ٢٦٩م،١٩٨١فرسوين،( ولقد أشار      

العربية إىل عدم تقيد املؤلفني باملصطلحات اليت تطلق على املواد املوثقة يف الرسالة اجلامعية              
، وقد استخدمتا دون التفريق يف    )املصادر(و  )املراجع(العربية، وأن أكثر املصطلحات تداوالً    

 .أن لكل منهم معىن متبايناًاملعىن ، مع 
يف دراسة عن النشر العلمي يف جامعة امللك عبد العزيز          ) ١٨٢م،٢٠٠٠مرغالين،(وذكر  

أن هناك اختالفاً يف أسلوب التوثيق باستخدام املصادر واملراجع يف إطار التخصص الواحد             
واشـي  يف جمال العلوم االجتماعية، وأيضا الدمج بني مصطلحات عدة مثل اهلوامش و احل            

وقد يكون السبب كما ذكرنا سابقاً اختالف املـدارس         .  واملراجع والببليوجرافيا  رواملصاد
 .اليت ينتمون إليها، أو اجلهل مبعىن كل مصطلح

 
  : التوزيع املوضوعي للمقاالت-٣

      يهدف هذا التوزيع إىل التعرف على االجتاهات املوضوعية للتأليف يف جمـال تقنيـة              
ظراً لعدم مالءمة قوائم رؤوس املوضوعات املوجودة مثـل قائمـة رؤوس            املعلومات، ون 

املوضوعات لشعبان خليفة وحممد العايدي، وكذلك قائمة اخلازندار لرؤوس املوضوعات،          
وغريها من القوائم املوجودة، فلقد قامت الباحثة باقتباس رؤوس موضوعات الدراسة من            

ذلك قائمة رؤوس موضوعات جملـال تقنيـة   املوضوعات اليت وردت يف املقاالت لتكون ب    
 .سيوضح ذلك) ١٧-٤(واجلدول.املعلومات



 ١٠١

 توزيع املقاالت على املوضوعات)١٧-٤(                      جدول
اجملموع التراكمي %النسبة عدد املقاالت  م املوضوع

 ١ شبكات املعلومات ٢٨ ١٥,١٣ ٢٨

٢١ ١١,٣٥ ٤٩ 
تقنية املعلومات بشكل عام أو 

 )ات تقنية املعلوماتأدبي(
٢ 

 ٣ قواعد البيانات ٢٠ ١٠,٨ ٦٩
 ٤ النظم اآللية املتكاملة ١٧ ٩,٢ ٨٦
 ٥ نظم استرجاع املعلومات اآللية ١٤ ٧,٦ ١٠٠
 ٦ األقراص املدجمة ١١ ٥,٩٤ ١١١
 ٧ مصادر املعلومات اإللكترونية  ١١ ٥,٩٤ ١٢٢
 ٨  اخلدمات اإللكترونية ٦ ٣,٢٤ ١٢٨
 ٩ امج األكادميية لتقنية املعلوماتالرب ٦ ٣,٢٤ ١٣٤
١٠ نظم املعلومات ٦ ٣,٢٤ ١٤٠
١١ املكتبة اإللكترونية ٥ ٢,٧٠ ١٤٥
١٢ النظم اخلبرية ٥ ٢,٧٠ ١٥٠
١٣ )أو الفهارس اآللية(الفهرسة اآللية ٤ ٢,٢ ١٥٤
١٤ التعليم عن بعد ٤ ٢,٢ ١٥٨
١٥ النشر االلكتروين ٤ ٢,٢ ١٦٢
١٦ ومات اإللكترونيةأمن املعل ٣ ١,٦٢ ١٦٥
 ١٧ النشر املكتيب ٣ ١,٦٢ ١٦٨
١٨ صناعة وتسويق املعلومات ٣ ١,٦٢ ١٧١
١٩ النص املترابط ٣ ١,٦٢ ١٧٤
نظم التكشيف واالستخالص اآليل ٢ ١,٠٨ ١٧٦ ٢٠
٢١ قواعد املعلومات ٢ ١,٠٨ ١٧٨
٢٢ مراكز املعلومات ١ ٠,٥٤ ١٧٩
٢٣ ؤمتتةالسالمة يف املكتبات امل ١ ٠,٥٤ ١٨٠
٢٤ التزويد اإللكتروين ١ ٠,٥٤ ١٨١



 ١٠٢

٢٥ اإلحاطة اجلارية اآللية ١ ٠,٥٤ ١٨٢
٢٦ الضبط االستنادي اآليل ١ ٠,٥٤ ١٨٣
٢٧ مصطلحات معلوماتية ١ ٠,٥٤ ١٨٤
٢٨ الترمجة اآللية ١ ٠,٥٤ ١٨٥

 اجملموع ١٨٥ ١٠٠ 
 

 :ملعلومات يف ثالثة مراكز     ميكن أن نقسم  اهتمام جمال تقنية ا
يهتم يف شبكات املعلومات تقنية املعلومات بشكل عام أو أدبيـات تقنيـة             : املركز األول 

 .من جمموع املقاالت% ٣٧,٣املعلومات وقواعد البيانات بنسبة 
يهتم يف موضوعات النظم اآللية املتكاملة، ونظم استرجاع املعلومات اآللية ،           : املركز الثاين 
 %.٢٨,٧ املدجمة وكذلك  مصادر املعلومات اإللكترونية بنسبة واألقراص

 .من جمموع املوضوعات% ٣٤,١ جمتمعة بنسبة ت واملركز الثالث يهتم يف باقي موضوعا
قد يرجع احتالل شبكات املعلومات وتقنية املعلومات بشكل عـام أو أدبيـات تقنيـة               

مات اليت تتطلب البحث يف أدبياهتا قبل املعلومات للمركز األول إىل حداثة جمال تقنية املعلو  
 . هباقالتعم

كانت نسبة االهتمام مبوضوعات املعلومـات      ) ٥٦م،١٩٩٧مجعة،( بينما جند يف دراسة     
، أما موضوع املكتبات فكانت نسبة   %٢٥، مث موضوع تكنولوجيا املعلومات بنسبة     %٣١
ت وتكنولوجيـا   فلقد احتل موضوع مكننة املكتبا    ) ٣٦،١٩٩٤قنديل،(أما دراسة %. ٢٠

بني الكتب العربية ، وبنسـبة  %٨,٥املعلومات املرتبة األوىل بني املوضوعات األخر بنسبة        
احتل موضوع علـم    ) ٨٢هـ،١٤١٣عباس،(ويف دراسة   . يف الكتب األجنبية  % ١٨,١

فنسبة التـأليف يف تقنيـة      )٨هـ،١٤١٢مشايل،(أما  %.١١,١املعلومات الصدارة بنسبة    
مبوضوعات  (٢٠٠١،١١,Donald,T.Hawkins)واهتمت دراسة %. ٩,٢املعلومات بلغت   

أمـا  . املعلومات اإللكترونية والنشر اإللكتـروين واسـترجاع املعلومـات واإلنترنـت          
فلقد كانت موضوعاهتا مركزة علـى       (JASIS)عن جملة  (٢٠٠٠،٨٦,Brooks.T)دراسة

 . موضوعات استرجاع املعلومات، والبحث الفوري املباشر عن املعلومات
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                          الفصل اخلامس
   حتليل االستشهادات املرجعية الواردة يف املقاالت املصدرية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخلامس        الفصل
      يف هذا الفصل يتم حتليل االستشهادات املرجعية اليت وردت يف املقاالت اليت تناولت             

 : من الدوريات التاليةاتقنية املعلومات موضوع الدراسة، واليت مت اختياره
 . جملة عامل الكتب-١
 . اجمللة العربية للمعلومات-٢



 ١٠٥

 . علومات جملة دراسات عربية يف املكتبات وامل-٣
 . جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات-٤
 . جملة مكتبة امللك فهد الوطنية-٥
 . جملة املكتبات واملعلومات العربية-٦
 . اجمللة املغاربية للتوثيق-٧
 .احلاسب اآليل/  جملة جامعة امللك سعود-٨
 .  جملة الثقافة املعلوماتية-٩
 . جملة معهد اإلدارة العامة-١٠
 .كلية العلوم االجتماعية/ اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةة جملة جامع-١١
 .اآلداب/  جملة جامعة امللك سعود-١٢
 .العلوم التربوية/  جملة جامعة امللك عبد العزيز-١٣
 .العلوم التربوية/  جملة جامعة أم القرى-١٤

وفقاً للضـوابط  هـ، ١٤٢٣هـ إىل هناية عام ١٤١٦وذلك للفترة الزمنية منذ بداية عام    
 :التالية
 اليت وردت يف املقاالت اليت      -سواء كانت عربية أو أجنبية    -حتليل مجيع االستشهادات    -١

 .تناولت تقنية املعلومات موضوع الدراسة، بغض النظر عن أماكن وجودها يف املقال
الـيت   حتليل االستشهادات اليت وردت يف املقاالت العلمية، واستبعاد االستشـهادات            -٢

 .وردت يف املقاالت غري العلمية
 . تسجيل االستشهادات الذاتية للمؤلف بعدد مرات تكرارها-٣
 .  تسجل االستشهادات وحتلل مرة واحدة وليس بعدد مرات تكرارها-٤

      وقد مت عرض البيانات يف هذا الفصل، وكذا حتليلها ومناقشتها من خالل استعراض             
ومت التعرف على االجتاهـات     . نسب املئوية ملتغريات البحث   جداول التوزيع التكراري وال   

 لألوعية اليت مت االستشهاد هبـا يف جمتمـع          ةالعددية والنوعية واملوضوعية واللغوية واملكاني    
 .الدراسة
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 :التوزيع العددي والنوعي لالستشهادات املرجعية:أوالً
ىل التعرف علـى كميـة            يهدف التوزيع العددي والنوعي لالستشهادات املرجعية إ      

االستشهادات يف كل دورية، إضافة إىل التعرف على أي السنوات السبع أكثر استخداماً             
لالستشهادات،وأيضاً إظهار نسبة متوسط االستشهادات للمقالة الواحدة، ومدى اعتماد         
مؤلفي األوعية املستشهد هبا على أعماهلم السابقة، وكذلك مدى اعتماد اجملالت على ما             

 هبا من أعمال سابقة، إضافة إىل الوقوف على مدى التعاون بني املـؤلفني يف إنتـاج                 رنش
مقاالت وأعمال مشتركة، ومدى استخدام األعمال املترمجة، ومن أهم املـؤلفني الـذين             

 . بأعماهلم؟ إضافة إىل إظهار نسبة النقص يف كتابة االستشهادات املرجعيةداستشه
  
 :ات املرجعيةالتوزيع العددي لالستشهاد-أ

يهدف التوزيع العددي لالستشهادات املرجعية للتعرف على كمية االستشهادات املرجعية 
 من اللغتني العربية واإلجنليزية أكثر أييف كل دورية من دوريات الدراسة، والوقوف على 

ولقد بلغ عدد االستشهادات املرجعية بدون تكرار . استخداماً يف هذا السياق العلمي املهم
 :استشهاداً مرجعياً، من تسع دوريات بفئاهتا الثالث وهي)٣١٨١(
 .الدوريات يف جمال املكتبات واملعلومات) أ (  فئة -١
 .الدوريات املتخصصة يف جمال احلاسب اآليل) ب (  فئة -٢
 . السعودية اليت تدرس التخصصتالدوريات اليت تصدرها األكادمييا) ج (  فئة -٣

 .زع االستشهادات املرجعية على الدورياتسوف يو) ١-٥(واجلدول 
 
 
 
 

  توزيع االستشهادات املرجعية على دوريات الدراسة) ١-٥(جدول 
االستشهادات  اجملموع النسبة

 األجنبية
االستشهادات 

 العربية
م       عنوان الدورية

١ عامل الكتب ١٥١ ٨٩ ٢٤٠ %٧,٥٤
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٢ العربية للمعلومات ٢٤٠ ٢٧١ ٥١١  %١٦,١
٣ دراسات عربية ١٩٥ ٢٥٠ ٤٤٥ %١٤
٤ االجتاهات احلديثة  ٢٣٦ ٤٣٢ ٦٦٨ %٢١

٥ مكتبة امللك فهد الوطنية ١٤٦ ٢٦٧ ٤١٣ %١٢,٩٨
املكتبات واملعلومات العربية ٢٨٧ ٥٦٤ ٨٥١ %٢٦,٧٥ ٦
٧ املغاربية للتوثيق ٨ ٢٢ ٣٠ %٠,٩٤
احلاسب /جامعة امللك سعود ٥ ٤ ٩ %٠,٢٨ ٨
٩ اآلداب/ لك سعودجامعة امل ٩ ٥ ١٤ %٠,٤٤
 اجملموع ١٢٧٧ ١٩٠٤ ٣١٨١ %١٠٠

  
السابق أن أغلب االستشهادات وردت يف جملتني مها جملة         ) ١-٥(      يتبني من اجلدول    

االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات وجملة املكتبات واملعلومات العربيـة، حيـث            
 استشـهاداً  ٨٥١الثانية احتوت على، و%٢١  استشهاداً بنسبة    ٦٦٨تضمنت اجمللة األوىل  

، وقد يرجع ارتفاع نسبة االستشهادات هنا لكثرة املقاالت يف هـاتني            %٢٦,٧٥مبعدل  
 . الدوريتني

  ٥١١     ولقد جاءت اجمللة العربية للمعلومات يف املركز الثالث حيث إهنـا تضـمنت  
 ،%١٤اداً بنسبة استشه٤٤٥، وأما جملة دراسات عربية فلديها %١٦,١استشهاداً بنسبة 

من جممـوع   % ١٢,٩٨ استشهاداً مبعدل    ٤١٣وجملة مكتبة امللك فهد الوطنية  تضمنت        
 ٣٠ جداً يف اجمللة املغاربية للتوثيـق الـيت تضـمنت            ةاالستشهادات، بينما  النسبة ضئيل    

 ٩احلاسب اآليل الـيت تضـمنت       / وجملة جامعة امللك سعود    % ٠,٩٤استشهاداً بنسبة   
من إمجايل االستشهادات املرجعية، وأما جملة جامعة امللـك         % ٠,٢٨ استشهادات مبعدل 

وكانت نسبة االستشهادات   %. ٠,٤٤ استشهاداً مبعدل    ١٤اآلداب فقد تضمنت    / سعود
املرجعية قليلة يف هذه اجملالت لقلة املقاالت فيها حيث إن اجمللتني السابقتني مل يرد هبما إال                

 . مقالة واحدة
دول أيضاً أن نسبة االستشهاد مبواد أجنبية أكثر من املواد العربيـة،                  ويتضح من اجل  

 مـا   أي استشـهادات    ١٩٠٤ كما هو موضـح      ةحيث بلغ عدد االستشهادات األجنبي    
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 ١٢٧٧من إمجايل االستشهادات، بينما متثل االستشـهادات العربيـة          % ٥٩,٨٥يعادل
كون ذلك حلداثة موضوع    وقد ي . من إمجايل االستشهادات  % ٤٠,١٤استشهاداً مبا يعادل  

 .تقنية املعلومات، وقلة املراجع العربية، وكذلك لتقدم الغرب علينا يف هذا اجملال
 : توزيع االستشهادات املرجعية على سنوات الدراسة-ب

    يهدف هذا التوزيع للوقوف على أي سنوات الدراسة السبع أكثر كثافة لالستشهادات 
 ة؟وما هي أسباب ذلك؟املرجعية العربية منها واألجنبي

 : االستشهادات العربية-١
  على سنوات الدراسة ةتوزيع االستشهادات املرجعية العربي) ٢-٥(جدول 

 
هـ مها  أقل أعوام     ١٤٢٢هـ و عام    ١٤١٧أن عام   ) ٢-٥(      أظهر اجلدول السابق    

 مـا   أي استشـهاداً    ٩٤هـ  ١٤١٧الدراسة يف عدد االستشهادات اليت كانت يف سنة         
، %٨,٣٧ بنسـبة    أي ١٠٧هـ عدد االستشهادات فيـه      ١٤٢٢، وعام   %٧,٣٦يعادل
 ١٣٨ هـ كانت االستشهادات فيه أكثر من العام الذي يليه حيث كانـت              ١٤١٦وعام  

% ١١,٥٩هـ ووصلت إىل    ١٤١٨، مث زادت قليالً يف عام       %١٠,٨١استشهاداً بنسبة   
، مث بـدأت النسـبة      %٢٦,٥٥ هـ إىل    ١٤٢١وأصبحت يف ازدياد حىت وصلت يف عام      

 جمن إنتـا  % ٨,٣٧لية فوصلت إىل     هـ ورجعت إىل ما كانت ع      ١٤٢٢بالرتول يف عام  
 . االستشهادات

اجملموع نسبة  السنة ع م د ت ف ك غ ح ب
١٤١٦ ١٣ ٢٠ ٨ ١٢ ٣٠ ٥٠ ٠ ٥ ٠ ١٣٨ %١٠,٨١ 
١٤١٧ ١٤ ٥ ٩ ١٢ ١٩ ٣٥ ٠ ٠ ٠ ٩٤ %٧,٣٦
١١,٥٩% ١٤١٨ ٠ ٣٢ ١٠ ٢٧ ٣٧ ٤٠ ٢ ٠ ٠ ١٤٨
١٥,٩٠% ١٤١٩ ٠ ٢٦ ٢٢ ٨٧ ٠ ٥٩ ٠ ٠ ٩ ٢٠٣
١٩,٤٢% ١٤٢٠ ٥٥ ٥٨ ٦٢ ٣١ ٨ ٢٨ ٦ ٠ ٠ ٢٤٨
٢٦,٥٥% ١٤٢١ ٣٦ ٧٨ ٥٧ ٤٨ ٥٢ ٦٨ ٠ ٠ ٠ ٣٣٩
١٤٢٢ ٣٣ ٢١ ٢٧ ١٩ ٠ ٧ ٠ ٠ ٠ ١٠٧ %٨,٣٧
٢٨٧ ٨ ٥ ٩ ١٢٧٧ %١٠٠ ١٤٦ ٢٣٦ ١٩٥ ٢٤٠ ١٥١  اجملموع
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 : االستشهادات املرجعية األجنبية-ب
 .توزيع االستشهادات األجنبية على سنوات الدراسة)٣-٥(جدول 

اجملموع النسبة ب  السنة ع م د ت ف ك غ ح
١٤١٦ ٤٦ ٣٤ ٣٣ ٦٣ ٣٤ ٦٧ ٠ ٤ ٠ ٢٨١ %١٤،٧٦ 
١٤١٧ ١١ ٤٣ ١٤ ٣ ٥٠ ٩٦ ٠ ٠ ٠ ٢١٧ %١١،٤٠ 
١٠٧ ٦ ٠ ٠ ٢٩٤ %١٥،٤٤ ١٤١٨ ٠ ٥٠ ٣ ٥٤ ٧٤ 
١٠٥ ٠ ٠ ٥ ٢٧١ %١٤،٢٣ ١١٩ ٠ ١٤١٩ ٠ ٢٤ ١٨ 
١٦ ٠ ٠ ٤١٦ %٢١،٨٥ ١١٨ ١٠٩ ٦٨ ١١ ١٤٢٠ ١٤ ٨٠ 
١٤٢١ ١١ ١٠ ٣٦ ٣٢ ٩٨ ٤٧ ٠ ٠ ٠ ٢٣٤ %١٢،٢٩ 
١٤٢٢ ٧ ٣٠ ٣٧ ٩٣ ٠ ٢٤ ٠ ٠ ٠ ١٩١ %١٠،٠٣ 
٢٢ ٤ ٥ ١٩٠٤ %١٠٠ ٥٦٤ ٢٦٧ ٤٣٢ ٢٥٠ ٢٧١  اجملموع ٨٩

 
    يتبني من اجلدول السابق أن االستشهادات األجنبية كانت يف مستوى واحد تقريباً               

هـ ١٤٢٠ما عدا عام  % ١٥إىل  % ١٠على مدى أعوام الدراسة حيث إهنا كانت مبعدل       
مـن جممـوع    % ٢١,٨٥مبعـدل   )  استشهاداً ٤١٦(الذي ميثل أعلى نسبة يف اإلنتاج       

 . املرجعية األجنبيةتاالستشهادا
 :ا سبق وخالصة م

 . تذبذب حجم االستشهادات املرجعية العربية وفقاً لتوزيعها على سنوات الدراسة-١
 حجم االستشهادات املرجعية األجنبية على مستوى متقارب يف كل سنة من سنوات             -٢

 .ما عدا سنة واحدة% ١٥إىل% ١٠الدراسة حيث إنه مل يتجاوز 
جملال وغزارة اإلنتاج الفكري األجنيب الذي       وقد يرجع ذلك إىل قلة اإلنتاج العريب يف ا         -٣
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 ١١٠

 يزداد يف سنوات مث يعود      يجعل االستشهاد به متوفراً دائماً بعكس االستشهاد العريب الذ        
 .إىل التراجع يف السنة األخرية

 
 يوضح النسبة املئوية لإلستشهادات العربية واألجنبية على سنوات الدراسة) ٤(         الشكل

 
 :هادات املرجعية يف املقال الواحد متوسط االستش-ج

      هتدف دراسة متوسط االستشهادات املرجعية للتعرف على متوسط االستشهادات 
التايل سوف يوضح ) ٤-٥(واجلدول . للمقالة الواحدة يف االستشهادات العربية واألجنبية

 .ذلك
 متوسط االستشهادات املرجعية للمقال الواحد) ٤-٥(جدول

دات متوسط االستشها
 يف املقال الواحد

جمموع 
 املقاالت

اجملموع االستشهادات 
 األجنبية

االستشهادات 
 العربية

١٢٧٧ ١٩٠٤ ٣١٨١ ٢٢٥ ١٤,١٤ 

 عدد االستشهادات املرجعيـة العربيـة واألجنبيـة         ع  يتبني من اجلدول السابق أن جممو     
 ١٤,١٤احدة   استشهاداً مرجعياً،وأن متوسط االستشهادات يف املقالة الو       ٣١٨١للدراسة  

 ٥,٦٧استشهاداً، وأن متوسط االستشهادات املرجعيـة العربيـة يف املقالـة الواحـدة              
 ٨,٤٦استشهادات، أما متوسط االستشهادات األجنبيـة يف املقالـة الواحـدة  فهـو               

 .استشهادات مرجعية
 متماثلـة ملـا توصـلت إليهـا الدراسـات السـابقة كدراسـة               ة      وهذه النتيج 

جمللة مكتبة اإلدارة اليت أظهرت أن متوسـط االستشـهادات          ) ٣٧٠هـ،١٤١٣محادة،(
جمللة عـامل   ) ٤٦٤م،١٩٩٣حداد،( استشهاداً، وكذلك دراسة     ١٤,٦٠للمقالة الواحدة       

 استشهاداً من   ١٤,٤٢الكتب اليت أظهرت أن متوسط االستشهادات للمقالة الواحدة هو        
جمللـة مكتبـة اإلدارة     ) ٨٢هـ،١٤١٣عباس،(أما دراسة   . إمجايل استشهادات الدراسة  

 استشهادات، بالنسبة للدراسات األجنبيـة      ١٠,٠٤ ىلفكانت النسبة أقل حيث وصلت إ     
أن متوسط عدد املراجع لكل مقالة يف ) ٩٥م ،١٩٩٤،(L.m.cheng فقد أشارت دراسة



 ١١١

وهذا مؤشر على   .  استشهادا ١٣,٦ أما اآلن فهي     ٨,٢دراسات سابقة يف  ازدياد فلقد كان    
 . سط االستشهادات املرجعية للمقال الواحد يف هذه الدراسة جيدةأن نسبة متو

 :متوسط االستشهادات املرجعية يف الدوريات) ٥-٥(ويبني اجلدول التايل
 

 متوسط االستشهادات املرجعية يف الدوريات  ) ٥-٥(             جدول 
متوسط االستشهادات االستشهادات املقاالت  عنوان الدورية

 مل الكتبعا ٨ ٢٤٠ ٣٠
 العربية للمعلومات  ٤٠ ٥١١ ١٢,٧٧
 دراسات عربية ٣١ ٤٤٥ ١٤,٣٥
االجتاهات احلديثة يف املكتبات  ٥٥ ٦٦٨ ١٢,١٤

 مكتبة امللك فهد الوطنية ٢٩ ٤١٣ ١٤,٢٤
 املكتبات واملعلومات العربية ٥٤ ٨٥١ ١٥,٧٦

 املغاربية للتوثيق ٦ ٣٠ ٥
احلاسب / جامعة امللك سعود ١ ٩ ٩
 اآلداب/ جامعة امللك سعود ١ ١٤ ١٤

 اجملموع ٢٢٥ ٣١٨١ ١٤,١٤
  
 
 

      ويتبني من اجلدول السابق أن الدوريات تتفاوت يف متوسط االستشهادات املرجعية           
 :وهي على النحو التايل

وقد . جملة عامل الكتب فقط   :  استشهاداً وهي  ٣٠ الدوريات اليت متوسط استشهاداهتا      -١
رجع ارتفاع عدد االستشهادات يف جملة عامل الكتـب إىل أن مجيـع مقاالهتـا حتـوي                 ي

 . استشهادات مرجعية
اً استشـهاد  ١٦ استشـهادات إىل     ١٠ الدوريات اليت متوسط استشـهاداهتا مـن         -٢
 مكتبة امللـك    ةالعربية للمعلومات، ودراسات عربية، وجملة االجتاهات احلديثة، وجمل       :هي



 ١١٢

وقـد  . اآلداب/ ة املكتبات واملعلومات العربية، وجامعة امللك سـعود       فهد الوطنية، وجمل  
 اًيكون السبب الخنفاض االستشهادات يف تلك اجملالت وجود مقاالت غري علمية، وأيض           

 .مقاالت ال حتوي استشهادات مرجعية
اجمللة : ات هي ستشهاد  ا  ٩ واحد إىل    استشهاد الدوريات اليت متوسط استشهاداهتا من       -٣

والسبب لالخنفاض الشديد يف هذه     . احلاسب اآليل / بية للتوثيق، وجامعة امللك سعود    املغار
 إال على ياجملالت هو صغر العينة،حيث إن جملة جامعة امللك سعود للحاسب اآليل ال حتتو   

 .مقالة واحدة عن تقنية املعلومات
 : االستشهاد الذايت-د

دى اعتماد املؤلفني علـى أعمـاهلم             هتدف دراسة االستشهاد الذايت للتعرف على م      
السابقة، وأما االستشهاد الذايت باجمللة فيهدف للتعرف على مدى اعتماد اجمللة على ما نشر              

اآليت نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف وكـذلك       ) ٦-٥(ويبني اجلدول . فيها من مقاالت  
 ً. استشهادا٣١٨١نسبة االستشهاد الذايت للمجلة جملموع االستشهادات البالغ عددها 

 
  نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف واالستشهاد الذايت للمجلة) ٦-٥(         جدول 

) ٣١٨١(جملموع االستشهادات% النسبة عدد االستشهادات  نوع االستشهاد الذايت
االستشهاد الذايت للمؤلف ١٠٨ %٣,٣٩
 االستشهاد الذايت للمجلة ٦٩ %٢,١٧

 
من إمجـايل   % ٣,٣٩ أن نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف       )٦-٥(      يتبني من اجلدول  

من إمجايل االستشـهادات    % ٢،١٧االستشهادات، ونسبة االستشهادات الذاتية للمجلة      
) ٧٤هـ،١٤١٦الزيد،(وهذه النتيجة مقاربة لنتيجة   .  استشهاداً ٣١٨١املرجعية اليت بلغت    

شهاد الذايت للمجلة فهـو     أما االست % ٣,٢٣اليت كانت نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف       
فنسبته فيها أعلى يف االستشـهاد الـذايت        ) ٨٠هـ،١٤١٣عباس،(أما دراسة   %. ١,٩٨

 %.     ١,٦٢  الذايت جمللة فأقل حيث كان دأما  االستشها% ٤,٥١للمؤلف اليت كانت



 ١١٣

  من% ٥٠ إىل أن(p٤٥, ١٩٩٥,Dimitroff,A;Arlitch,K) أما الدراسات األجنبية فيشري
بـروكس  (ويـذكر   . حوت على استشهاٍد مرجعـي واحـٍد علـى األقـل          املقاالت   
أن املقاالت اليت متيزت باجلودة كانت حتتوي على استشـهادات ذاتيـة            )٤٨٦م،٢٠٠يت،

وقد يكون سبب اخنفاض االستشهادات الذاتية للمؤلف وكذلك        . للمؤلف وللمجلة أيضاً  
 . ات وقلة إنتاج املؤلفني فيهللمجلة يف الدراسة احلالية هو حداثة موضوع تقنية املعلوم

             .اآليت سوف يوزع االستشهاد الـذايت للمجلـة علـى الـدوريات           ) ٧-٥(واجلدول  
 توزيع االستشهاد الذايت للمجلة على الدوريات) ٧-٥(جدول

االستشهاد الذايت  النسبة
 للمجلة

جمموع 
 االستشهادات

تاريخ صدور 
 الدورية

 عنوان الدورية

 عامل الكتب م١٩٨٠ ٢٤٠ ١  %٠,٤١
 العربية للمعلومات م١٩٧٧ ٥١١ ٢٢  %٤,٣٠
 دراسات عربية م١٩٩٦ ٤٤٥ ٧  %١,٥٧
 اجتاهات احلديثة  م١٩٩٣ ٦٦٨ ١٩  %٢,٨٤
 مكتبة امللك فهد  م١٩٩٤ ٤١٣ ٥  %١,٢
 املكتبات واملعلومات  م١٩٨١ ٨٥١ ١٥  %١,٧٦

 املغاربية للتوثيق م١٩٨٣ ٣٠ ٠ -
احلاسب / سعودجامعة م١٩٩٦ ٩ ٠ -
اآلداب/ جامعة سعود م١٩٧٠ ١٤ ٠ -

 اجملموع ٣١٨١ ٦٩  %٢,١٧
 فيها من مقاالت    ر      يبني اجلدول السابق أن أكثر دوريات الدراسة اعتماداً على ما نش          

، وقد يكون ذلك بسبب أهنـا       %٤,٣٠اجمللة العربية للمعلومات بنسبة     : هي على التوايل  
، %٢,٨٤ زمن بعيد،مث جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات بنسبة           ظهرت منذ 

وقد يكون ذلك بسبب كثرة املقاالت يف العدد الواحد واهتمامها بتقنية املعلومات، مث جملة              
، مث  %١,٢، مث جملة مكتبة امللك فهد مبعـدل       %١,٧٦ واملعلومات العربية مبعدل     تاملكتبا

بينما جند أن االستشهاد الذايت للمجلة ينعدم يف ثـالث          %. ٠,٤١جملة عامل الكتب مبعدل   
وبشكل . املغاربية للتوثيق وجمليت جامعة امللك سعود احلاسب اآليل واآلداب        : جمالت وهي 



 ١١٤

ات باجمللة حلداثة موضوع تقنية املعلومات وكذلك حداته        دعام يرجع تدين نسبة االستشها    
 .نشأة اجملالت السابقة

 :ردي واملشترك لالستشهادات املرجعية التأليف الف-هـ
      هتدف دراسة التأليف الفردي والتأليف املشترك للتعرف على مدى تعاون املؤلفني 

 .التايل سوف يوضح ذلك) ٨-٥(واجلدول. إلصدار أعمال مشتركة
 التأليف املشترك لالستشهادات املرجعية ) ٨-٥(جدول            

 نوع التأليف عريبال األجنيب اجملموع %النسبة 
 مؤلف واحد ٩٨٥ ١٤٤٢ ٢٤٢٧ %٧٦,٣٠
 مؤلفان ١٤٣ ٣٠٦ ٤٤٩ %١٤,١٢
 ثالثة فأكثر ١٣ ٨٧ ١٠٠ %٣,١٤
 بدون مؤلف ١٣٦ ٦٩ ٢٠٥ %٦,٤٤
    اجملموع  ١٢٧٧ ١٩٠٤ ٣١٨١ %١٠٠

 
نسبة التأليف الفردي والتأليف املشـترك يف االستشـهادات         ) ٨-٥(      يبني اجلدول   

 ١٩٠٤ استشهاداً،واالستشـهادات األجنبيـة البالغـة      ١٢٧٧ربية والبالغـة    املرجعية الع 
ويتبني ممـا سـبق أن نسـبة التـأليف الفـردي أعلـى مـن التـأليف                . استشهادات
أما التأليف املشترك   % ٧٦,٣٠ مبعدل أي ٢٤٢٧، حيث بلغ  )مؤلفان،ثالثة فأكثر (املشترك
استشهادات بدون   ٢٠٥من جمموع االستشهادات و     % ١٧,٢٦ أي مبعدل    ٥٤٩فكان  

 %.٦,٤٤مؤلف بنسبة 
ـ            بالدراسـات السـابقة، فدراسـة       ت      وتعترب هذه النسـبة جيـدة إذا مـا قورن

، أمـا دراسـة     %١١,١توصلت إىل أن التـأليف املشـترك        ) ٧٩هـ،١٤١٣عباس،(
 التأليف  نفتوصلت من خالل حتليل االستشهادات املرجعية إىل أ       ) ٧٦هـ،١٤١٦الزيد،(

أن ) ٤٦٣،١٩٩٣،تركسـتاين (وكذلك أظهرت دراسة    %. ٧,١٦ز  املشترك  مل يتجاو   
جمللـة  ) ٣٣٦هــ، ١٤١١عباس،(، وكانت دراسة    %٢,٤٧نسبة التأليف املشترك هي     

جامعة امللك سعود أقل بكثري مما سبق يف نسبة التأليف املشترك حيث إهنـا مل تتجـاوز                 
٠,٣٣.% 



 ١١٥

سبة التأليف املشـترك العـريب      ونالحظ أيضاً أن نسبة التأليف املشترك األجنيب أعلى من ن         
 استشهاداً أما التأليف املشترك العـريب فبلـغ         ٣٩٣حيث إن التأليف املشترك األجنيب بلغ       

 استشهاداً فقط، وقد يكون سبب تفوق التأليف املشترك األجنيب علـى التـأليف              ١٥٦
ي جيعـل   املشترك العريب يرجع إىل عدم اهتمام املؤلفني العرب هبذا النوع من التأليف الذ            

 .العمل أكثر قيمة، إضافة إىل اهتمام املؤلف العريب بالترقيات العلمية
 : االستشهاد باألعمال املترمجة إىل اللغة العربية-و

 ب هبا للتعرف على مدى اعتماد الكتاب العر       د     هتدف دراسة األعمال املترمجة املستشه    
وبلغت األعمال املترمجة . بية املترمجةيف جمال تقنية املعلومات على االستشهاد باألعمال العر      

) ١٢٧٧( جمموع االستشهادات العربية  البالغة       ن عمالً م  ١٢٢يف االستشهادات املرجعية    
يبني عـدد تلـك     ) ٩-٥(واجلدول  . من األعمال العربية   % ٩,٥٥استشهاداً أي مبعدل  

 .االستشهادات وشكل األوعية اليت وردت فيها
           
 هادات املرجعية املترمجة يف الدوريات العربيةاالستش) ٩-٥(جدول

النسبة جملموع االستشهادات 
 العربية

االستشهادات النسبة  شكل الوعاء املستشهد به

 كتب مترمجة ٩٦ %٧٨,٧ %٧,٥
٢٠,٥ %١,٩٥%  مقاالت مترمجة ٢٥
 تقارير مترمجة ١ %٠,٨ %٠,٠٧
 اجملموع ١٢٢ %١٠٠ %٩,٥٥

 متثـل نسـبة     ١٢٢أن جمموع االستشهادات املترمجة     ) ٩-٥(  من اجلدول           نالحظ
وتعـد هـذه النسـبة مماثلـة لدراسـة          . من جمموع االستشهادات العربيـة    % ٩,٥٥

وتعتـرب  %. ٩,٨ت إىل أن نسبة املقاالت املترمجـة        شارحيث أ ) ٨١هـ،١٤١٣عباس،(
أوضـحت  الدراسة احلالية جيـدة إذا مـا قورنـت بالدراسـات السـابقة، فلقـد                

اآلداب أن النسبة كانت متدنية     /جمللة جامعة امللك سعود   ) ٣٣٦هـ،١٤١١عباس،(دراسة
فلقد توصل إىل أن نسـبة      ) ٧٧هـ،١٤١٦الزيد،(أما  % ١,٤جداً حيث إهنا مل تتجاوز    
 .للمقاالت% ٠,٧٧للكتب،و % ٣,٤٦، و%٤,٢٣االستشهادات املترمجة



 ١١٦

ت غالبية األوعية املترمجة املستشـهد هبـا،              ويف الدراسة احلالية متثل الكتب واملقاال     
 كتاباً مترمجاً   ٩٦والكتب املترمجة كانت أعلى من املقاالت والتقارير املترمجة،حيث بلغت          

 مقالة فقط   ٢٥من جمموع األعمال املترمجة، أما الدوريات فقد بلغت       % ٨٧،٧ لمبا يعاد 
 %.٠،٨ي تقرير واحدبنسبة، وأخرياً كانت نسبة التقارير ضئيلة جداً وه%٢٠،٥مبايعادل

 
 : الترتيب الطبقي للمؤلفني املستشهد بأعماهلم-ز

      هتدف هذه الدراسة للتعرف على أكثر املؤلفني استشهاداً بأعماهلم يف جمـال تقنيـة              
يتبني من اجلـدول   . مؤلفاً) ٢٠٠٣( املعلومات، ولقد بلغ عدد املؤلفني العرب واألجانب        

من جممـوع املـؤلفني، وقـد مت        % ٠,٦٥ ميثلون نسبة     مؤلفا   ١٣أن هناك   ) ١٠-٥(
من جمموع االستشهادات، وميكن    % ٩,٦٧ استشهاداً متثل    ٢٩٠االستشهاد  بأعماهلم يف     
 :عرض ذلك فيما يلي

 على املراتب   يالنكستر وحشمت قاسم وحممد فتحي عبد اهلاد      : م اجملموعة األوىل وه   -١
اد بأعماهلم، حيث مت االستشهاد بأعمـال كـل         الثالثة من بني املؤلفني الذين مت االستشه      

 مرة، وقد يكون السبب اهتمام هؤالء الكتاب يف جمال املعلومات) ٣٥(منهم أكثر من 
) ٧٩هــ ،  ١٤١٦الزيـد، (وتقنيتها، وقد كان هلؤالء الكتاب موقع الصدارة يف دراسة          

 ).١٣م،١٩٩٧مجعة،(ودراسة ) ٩٤هـ،١٤١٢حداد،(ودراسة 
 مأمحد الشامي وشعبان خليفة وأمحد بدر،حيث مت االستشهاد بأعماهل        :  اجملموعة الثانية  -٢

 .مرة) ٢٠(أكثر من 
 .تتكون من عشرة مؤلفني مت االستشهاد ألعماهلم أكثر من عشر مرات:اجملموعة الثالثة/٣
 .مؤلفاً مت االستشهاد بأعماهلم أقل من عشر مرات) ١٩٩٠(تتكون من :اجملموعة الرابعة/٤
 

 املؤلفني األكثر استشهادا بأعماهلم) ١٠-٥(     جدول             
عدد االستشهادات  %النسبة الرتبة املؤلف  م
 ١ ١ و.ال نكستر،ف ٤٣ %١,٤٤
 ٢ ٢ حشمت قاسم ٤٠ %١,٣٤
 ٣ ٣ حممد فتحي عبداهلادي ٣٧ %١,٢٤



 ١١٧

 ٤ ٤ أمحد حممد الشامي ٢٨ %٠,٩٣
 ٥ ٥ شعبان خليفة ٢٣ %٠,٧٧
 ٦ ٦ أمحد بدر  ٢٢ %٠,٧٣
 ٧ ٧ سعد حممد اهلجرسي ١٦ %٠,٥٣
 ٨ ٨  سيد حسب اهللا ١٥ %٠,٥٠
 ٩  عامر ابراهيم قنديلجي ١٥ %٠,٥٠
 ١٠ ٩ نبيل علي ١٤ %٠,٤٦
 ١١ ١٠ زين عبداهلادي ١٣ %٠,٤٣
 ١٢ ١١ شريف كامل شاهني ١٢ %٠,٤٠
١٢ %٠,٤٠ Salton,G ١٣ ١٢ 
 ) ٢٦٨٩(مؤلفاً مت االستشهاد بأعماهلم )١٩٩٠ ( ٢٦٨٩ %٩٠,٢٦

 )٢٠٠٣(جمموع املؤلفني  ٢٩٧٩ %١٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : النقص يف االستشهادات املرجعية-ح 

      هتدف دراسة نقص االستشهادات املرجعية للتعرف والوقوف على أكثـر مـواطن            
ولقد بلغ النقص يف االستشهادات املرجعية جمـال        . النقص يف بيانات الوصف الببليوجرايف    



 ١١٨

اآليت توزيـع الـنقص يف      )١١-٥(حيث يـبني اجلـدول    . هاداًاستش) ٢٢٢١(الدراسة
 .االستشهادات املرجعية على حقول الوصف الببليوجرايف

 
 توزيع النقص يف االستشهادات املرجعية    ) ١١-٥(                   جدول 

اجملموع النسبة األجنيب بيان النقص يف الوصف  العريب
 املؤلف ٨٧ ١١٠ ١٩٧ %٨,٨٦
 العنوان ١ ٧ ٨ %٠,٣٦
 الناشر ٧٧ ٥٢٧ ٦٠٤ %٢٧,١٩
١٣٥٢ %٦٠,٨٧ ١٢٣٧  مكان النشر ٧٩
 تاريخ النشر ٤٣ ٥٣ ٩٦ %٤,٣٢

 ٢٢٢١ ١٩٣٤  اجملموع ٢٨٧
 

 حالـة   ١٣٥٢      يتبني مما سبق أن مكان النشر أكثر بيانات الوصف نقصاً حيث بلغ             
 من نصف النقص كان متمثالً يف مكان النشر، مث يليه يف            ، أي أن أكثر   %٦٠,٨٧مبعدل  

، أما املؤلف فكان يف املرتبـة  %٢٧,١٩ ل حالة مبا يعاد٦٠٤ الناشر الذي بلغ     مالرتبة اس 
، وتاريخ النشر   %٨,٨٦ حالة بنسبة    ١٩٧الثالثة يف نقص البيانات الببليوجرافية حيث بلغ        

ان أقل احلاالت نقصاً فلم يوجـد إال             ، وجند أن العنوان ك    %٤,٣٢ حالة بنسبة    ٩٦بلغ  
 %. ٠,٣٦حاالت بنسبة٨

      ومن املالحظ أن النقص يف االستشهادات األجنبية أكثر من النقص يف االستشهادات            
العربية، وقد يكون ذلك بسبب أن الكتاب يستشهدون مبعلومات من دراسات سـابقة مل         

أمـا  .  الرجوع للعمل األصلي   معلى عد تستكمل البيانات، فقد يكون هذا النقص دليالً        
النقص يف االستشهادات العربية فقد يكون بسبب عدم اهتمام الكتاب بقضـية التوثيـق،      

 . إضافة إىل عدم إلزام اجمللة للمؤلف هبذا األمر
 :        التشتت النوعي ألوعية املعلومات املستشهد هبا-ثانياً

علومات املستشهد هبا إىل التعرف على أكثر       ويهدف قياس التشتت النوعي ألوعية امل
 .هذه األنواع استخداماً من قبل املؤلفني كقالب ملوضوعاهتم



 ١١٩

 
 :التشتت النوعي لألوعية املستشهد هبا/أ

يوضح ) ١٢-٥(واجلدول .  استشهاداً مرجعيا٣١٨١ًبلغ إمجايل االستشهادات املرجعية 
 .توزيع االستشهادات املرجعية على نوع األوعية

 توزيع االستشهادات املرجعية على أوعية املعلومات املنشورة فيها) ١٢-٥(جدول 
النسبة التراكمية اجملموع التراكمي اجملموع %النسبة  م نوع الوعاء

٤٢,٢٥ ١٣٤٤ ٤٢,٢٥%  ١ املقاالت ١٣٤٤
٣٨,٦٧ ٢٥٧٤ ٨٠,٩١%  ٢ الكتب ١٢٣٠
٦,١٩   ٢٧٧١ ٨٧,١١%  ٣ مؤمترات وندوات ١٩٧
٢,٨٣   ٢٨٦١ ٨٩,٩٤%  ٤ الرسائل اجلامعية ٩٠
٢,٢٩   ٢٩٣٤ ٩٢,٢٣%  ٥ حبوث ٧٣
١,٤٤   ٢٩٨٠ ٩٣,٦٨%  ٦ أعمال غري منشورة ٤٦
٠,٦٢   ٣٠٠٠ ٩٤,٣٠%  ٧ نشرات ٢٠
٠,٤٧   ٣٠١٥ ٩٤,٧٨%  ٨ إنترنت ١٥
٠,٣١   ٣٠٢٥ ٩٥,٠٩%  ٩ تقارير ١٠
 ١٠ سالسل ٧ %٠,٢٢  ٣٠٣٢ ٩٥,٣
٠,١٥   ٣٠٣٧ ٩٥,٤٧%  ١١ لليزرأقراص ا ٥
٠,٠٩   ٣٠٤٠ ٩٥,٥٦%  ١٢ حماضرات ٣
٠,٠٦   ٣٠٤٢ ٩٥,٦٣%  ١٣ أدلة ٢
٠,٠٣   ٣٠٤٣ ٩٥,٦٦%  ١٤ كتيبات ١
٠,٠٣   ٣٠٤٤ ٩٥,٦٩%  ١٥ إحصاءات ١
 ١٦ غري حمدد ١٣٧  %٤,٣٠ ٣١٨١ ١٠٠

 اجملموع ٣١٨١   %١٠٠  
 

علومات األخرى أن املقاالت تقدمت على مجيع أوعية امل) ١٢-٥(      يوضح اجلدول 
وهذا مؤشر على استخدام . من جمموع االستشهادات% ٤٢,٢٥ مقاالً بنسبة ١٣٤٤

  كتابا١٢٣٠ًواملركز الثاين للكتب. املعلومات احلديثة يف جمال تقنية املعلومات



 ١٢٠

فقط من  % ١٩,٠٣أما بقية األوعية مثلت     . من جمموع االستشهادات  % ٣٨,٦٧ بنسبة  
 .جمموع االستشهادات

وهذه النتيجة متقاربـة مـع بعـض الدراسـات السـابقة، حيـث توصـلت                      
 تقدم الدوريات على باقي أوعية املعلومات بنسبة        يف دراسة هلا إىل   ) ٨هـ،١٤١٢مشايل،(

، كمـا أوضـح     %٢,١٤، وكانت نسبة الكتب ضئيلة جداً فلـم تتجـاوز           %٦٣,٥
ــة األخــرى) ٤٦٣،١٩٩٣،تركســتاين( ــاقي األوعي ــى ب ــدوريات عل ــدم ال . تق

%. ٨٨,٥ األوعيـة بنسـبة   عبينت تقدم الدوريات على مجي   ) ١٢،١٩٩٧مجعة،(ودراسة
الدوريات  إىل أن  (١٩٩٤،٤٦٣,L.m.cheng) وبالنسبة للدراسات األجنبية توصلت دراسة    

وأن نسبة املراجع املنشورة يف الـدوريات يف ازديـاد           املعلومات، ةأوعي حتتل الصدارة بني  
 ن إىل أ  (١٩٩٧،٤١,Deshpande)، ويشري  %٤٨,٨٤أصبحت  % ٣٩,٣٢فبعدما كانت   

فلقد أوضـح   ) ٨٢هـ،١٤١٦الزيد،(أما  . الدوريات واحلوليات أكثر  املصادر استخداماً     
مث تليهـا الـدوريات     % ٦٠,٥٧أن الكتب تتقدم على باقي أوعية املعلومـات بنسـبة           

راسـة  وكان هناك عدداً من الدراسات اليت توافق الزيد يف نتيجته  كد           %. ٢٦,٨٢بنسبة
ــديل،( ــذبياين،(، و)٣٦م،١٩٩٤قنـ ــاس،(، و)٨٨،١٩٩٥الـ ، )٨٣،١٤١٣عبـ
% ٤٩,٣اليت كانت نسبة الكتب فيها      ) ٣٧٢،١٤١٣محاده،(، و )٤٦٤،١٩٩٣حداد،(و

وقد يكون السبب يف تقدم الكتب على املقاالت يف هـذه           %. ٢٨,٣مث الدوريات بنسبة  
 الدراسة احلالية فقد يرجع إىل      الدراسات هو قلة الدوريات العلمية، أما تقدم الدوريات يف        
 .طبيعة موضوع تقنية املعلومات والذي يتطلب دراسات حديثة

 
 
 
 
 
 
 : التشتت املوضوعي لالستشهادات املرجعية-ثالثاً 



 ١٢١

  :ت نسبة التشتت املوضوعي جملال تقنية املعلوما-أ
مات على       يهدف قياس التشتت املوضوعي للتعرف على مدى اعتماد جمال تقنية املعلو

نسبة اإلسناد املوضوعي ) ١٤-٥(التخصصات األخرى، حيث يوضح اجلدول التايل 
 .والتشتت املوضوعي يف هذا اجملال

 
 التوزيع املوضوعي لالستشهادات املرجعية) ١٤-٥(              جدول 

 املوضوع عدد االستشهادات %النسبة اجملموع التراكمي
 تقنية املعلومات ١٩٢٩ %٦٠,٦٤ ١٩٢٩
 املكتبات واملعلومات ٧٥٣ %٢٣,٦٧ ٢٦٨٢
 التقنية بشكل عام ٢٤٩ %٧,٨٢   ٢٩٣١
 علوم أخرى ٢٥٠ %٧,٨٥   ٣١٨١

 اجملموع ٣١٨١  
 

، ونسبة التشـتت    %٦٠,٦٤      يتبني من اجلدول السابق أن نسبة اإلسناد املوضوعي         
ملعلومات وهذا  على اعتبار أن ختصص املكتبات خارج إطار تقنية ا        %. ٣٩,٣٦ ياملوضوع

 .يقدم املوضوع بشكل أكثر حتديداً
ومبراجعة الدراسات السابقة يتضح أن نسبة التشتت املوضوعي يف الدراسة احلالية أكثر من             
غريه؛ وقد يرجع ذلك إىل أننا اعتربنا موضوع تقنية املعلومات خارج إطار املكتبات، أما              

لومات فتكون نسبة اإلسناد املوضوعي     يف حال اعتبار أن موضوع املكتبات ضمن تقنية املع        
ويكون التشتت املوضوعي بذلك أقل مـن  %. ١٥,٦٩، والتشتت املوضوعي  %٨٤,٣١

غريه، وهذه النسبة املتدنية للتشتت املوضوعي مؤشر على قلة استفادة جمال تقنية املعلومات             
 . من العلوم األخرى

انت نسبة اإلسناد املوضوعي    فك) ١٤١٦،٨٧الزيد،(     أما الدراسات السابقة كدراسة     
أن ) ٨٣،١٤١٣عباس،(و أوضح   %. ٢٩,٨٨والتشتت املوضوعي لديه    % ٧٠,١٢فيها  

 %.٢٣,٥أما التشتت املوضوعي فكانت % ٧٦,٥نسبة اإلسناد املوضوعي 



 ١٢٢

،  %٢٩بلـغ التشـتت املوضـوعي       ) لوكيت وخوام (     ويف اإلنتاج األجنيب كدراسة     
) بريتـز (، أما دراسـة     %٢٦تشتت املوضوعي لديها    أشارت  إىل أن ال    ) تشنج( ودراسة
 ).٨٨هـ،١٤١٦الزيد،%(٢٢فكانت 

 
 : نسبة التشتت املوضوعي يف الدوريات العربية جملال الدراسة-ب

      يهدف قياس نسبة التشتت املوضوعي الدوريات العربية يف جمال الدراسة للتعـرف            
 واجلدول التايل . وريات الدراسةعلى نسبة التشتت واإلسناد املوضوعي لكل دورية من د

 .سوف يوضح ذلك)١٥-٥(
 

  نسبة التشتت املوضوعي يف دوريات الدراسة ) ١٥-٥(         جدول 
التشتت النسبة  الدورية اإلسناد النسبة

 ع ١٢٤ %٥١,٦٦   ١١٦ %٤٨,٣٣  
 م ٣٤٤ %٦٧,٣     ١٦٧ %٣٢,٦٨  
 د ٢٥٩ %٥٨,٢٠   ١٨٦ %٤١,٧٩  
 ت ٣٦٩ %٥٥,٢٣   ٢٩٩ %٤٤,٧٦  
 ف ٢٣٣ %٥٦,٤١   ١٨٠ %٤٣,٥٨  
 ك ٥٥١ %٦٤,٧٤   ٣٠٠ %٣٥,٢٥  
 غ ٢٠ %٦٦,٦٦   ١٠ %٣٣,٣٣  
 ح ٤ %٤٤,٤٤   ٥ %٥٥,٥٥  
 ب ٩ %٦٤,٢٨   ٥ %٣٥,٧١  
 اجملموع ١٩١٣ %٦٠,١٤ ١٢٦٨ %٣٩,٨٦  

      
الدوريات العربيـة متقاربـة      يالحظ من اجلدول السابق أن نسبة التشتت املوضوعي يف          

 %.٥٥من جمموع االستشهادات إىل % ٣٩ قليالً حيث إهنا تتجاوز ةومرتفع
 
 



 ١٢٣

 
 
 :   التغري السنوي يف معدل التشتت-ج

يهدف قياس التغري السنوي يف معدل التشتت املوضوعي جمال تقنية املعلومات للتعرف على 
يوضح نسبة ) ١٦-٥(واجلدول .  الدراسةتاجتاه التشتت املوضوعي للمجال خالل سنوا

 .التغري السنوي يف سنوات الدراسة
  توزيع التشتت املوضوعي على سنوات الدراسة )١٦-٥(جدول 

اجملموع ١٤٢٢ ١٤٢١ ١٤٢٠ ١٤١٩ ١٤١٨ ١٤١٧ ١٤١٦  
االستشهادات ٤١٩ ٣١١ ٤٤٢ ٤٧٤ ٦٦٤ ٥٧٣ ٢٩٨ ٣١٨١
 التشتت ١٦٨ ١٠٧ ٢٠٥ ١٨٩ ٢١٦ ٢٦٤ ١١٩ ١٢٦٨
٣٩,٨٦ ٣٩,٩٣ ٤٦,٠٧ ٣٢,٥٣ ٣٩,٨٧ ٤٦,٣٨ ٣٤,٤٠ ٤٠,٠٩  النسبة

 
      يالحظ مما سبق أن نسبة التشتت يف االستشهادات متذبذبة؛ عادت مثلمـا بـدأت                    

مث عادت مـرة    % ٣٤يف السنة األوىل مث اخنفضت يف السنة الثانية إىل          % ٤٠فلقد كانت 
والرسم %. ٣٩,٨٦   إىل أن وصلت يف السنة األخرية من الدراسة إىل         عأخرى يف االرتفا  

 :البياين التايل يوضح ذلك

 يوضح توزيع التشتت املوضوعي على سنوات الدراسة         ) ٥(الشكل رقم                  
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 ١٢٤

 
 
 

 : التوزيع اللغوي لالستشهادات املرجعية-رابعاً
 اللغات اليت ر      يهدف قياس التوزيع اللغوي لالستشهادات املرجعية للتعرف على أكث

 .اآليت سوف يوضح ذلك ) ١٧ -٥(واجلدول . تستخدم يف تقنية املعلومات
 

 توزيع االستشهادات املرجعية على اللغات) ١٧-٥(              جدول
اجملموع %النسبة   اللغة ع م د ت ف ك غ ح ب
٥٥٧ ١٣ ٤ ٥ ١٧٨٣ %٦٠,٠٥ ٢٦٦ ٤٢٢ ٢٤٧ ١٨٥ إجنليزي ٨٤
٢٨٧ ٨ ٥ ٩ ١٧٨٣ %٤٠,١٤ ١٤٦ ٢٣٦ ١٩٥ ٢٤٠ ١٥١  عريب

فرنسي ٢ ٥٨ ٣ ٨ ١ ٣ ٦ ٠ ٠ ٨١ %٢,٥٥  
 أملاين ٠ ١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٢٠ %٠,٦٣  
 آخر ٣ ١١ ٠ ٢ ٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٢٠ %٠,٦٣  
  ٨٥١ ٣٠ ٩ ١٤ ٣١٨١ %١٠٠ ٤١٣ ٦٦٨ ٤٤٥ ٥١١ ٢٤٠ اجملموع

 
ـ     ر      يتبني من اجلدول السابق أن اللغة اإلجنليزية هي اللغة األكث          ال  اسـتخداماً يف جم

ـ      ١٧٨٣الدراسة،حيث إن االستشهادات املرجعية حوت        ة استشـهاداً باللغـة اإلجنليزي
اللغـة  " من إمجايل االستشهادات، وهذه النتيجة متوقعـة حيـث إن           % ٥٦,٠٥بنسبة

). ٩٥،١٤١٦الزيـد،  " (تاإلجنليزية هي لغة البحث والتأليف يف جمال املكتبات واملعلوما        
مث يليها يف املرتبة    .  باللغة اإلجنليزية يف جمال تقنية املعلومات      إضافة إىل وفرة اإلنتاج الفكري    

من جمموع االستشهادات ،أما    % ٤٠,١٤ استشهاداً بنسبة  ١٢٧٧اللغة العربية اليت ضمت     
، أمـا اللغـة     %٢,٥٥ استشهاداً مبعدل  ٨١املرتبة الثالثة فكانت للغة الفرنسية اليت حوت        

ـ  . من جمموع االستشهادات  % ٠,٦٣ ة استشهاداً بنسب  ٢٠األملانية فكانت   ٢٠وأما الـ
 .  وغريهاةاستشهاداً املتبقي فهو للغات أخرى مثل اللغة الربازيلية واللغة الصيني



 ١٢٥

      وهناك دراسات سابقة  توافق الدراسة احلالية يف تقدم اللغة اإلجنليزية علـى بـاقي               
ـ     ) ٨٣،١٤١٣عباس،(اللغات، ومن هذه الدراسات دراسة       ا نسـبة   الـيت كانـت فيه

اليت  كانت    ) ٣٧١،١٤١٣محاده،(، وكذلك دراسة    %٦٠,٨االستشهاد باللغة اإلجنليزية    
   ,Dpietrangeli) وكذلك دراسة%. ٥٧,٢فيها نسبة االستشهادات املرجعية  اإلجنليزية

 .اللغة اإلجنليزية على باقي اللغات اليت أشارت إىل تقدم.(١٩٩٥،٢٤٠
دراسـة  :يهـا االستشـهادات العربيـة هـي             أما الدراسـات الـيت تقـدمت ف       

، ودراسـة   %٩١حيث بلغت نسبة االستشـهادات العربيـة        )٤٦٣،١٤١٤،تركستاين(
كانت نسبة االستشهادات األجنبية ضعيفة جـداً فلـم تتجـاوز           ) ١٢م،١٩٩٧مجعة،(

ـ     ) ٤٦٣،١٤١٤حداد،(، و %١٢,٨  العربيـة والبـاقي     ةكان ثلثا االستشـهادات باللغ
اليت أوضـحت أن  ) ٨٨،١٩٩٥الذبياين،( بلغات متعددة،ودراسة %١باإلجنليزية، وهناك   

االستشــهادات العربيــة تفوقــت علــى االستشــهادات األجنبيــة حيــث كانــت 
تقدمت فيها االستشـهادات العربيـة بنسـبة        ) ٩٥،١٤١٦الزيد،(،ودراسة%٨١بنسبة

 %. ٤٣,١٦على اإلجنليزية اليت كانت نسبتها % ٥٥,٨٥
 : العربية واإلجنليزية يف الدوريات العربية نسبة االعتماد على اللغة-أ

      يهدف هذا التوزيع للتعرف على اجتاه دوريات الدراسة يف اعتماد أي اللغتني يف 
 .التايل سيوضح ذلك)١٨-٥(واجلدول . االستشهادات اليت يتم االستشهاد هبا

      
  ة يف دوريات الدراسةنسبة االعتماد على اللغة العربية واإلجنليزي) ١٨-٥(       جدول 

نسبة اللغة اإلجنليزية  عنوان الدورية نسبة اللغة العربية
 عامل الكتب %٦٢,٩ %٣٥

 العربية للمعلومات %٤٦,٩٧ %٣٦,٢٠
 دراسات عربية %٤٣,٨٢ %٥٥,٥٠
 االجتاهات احلديثة يف املكتبات %٣٥,٣٣ %٦٣,١٧
 مكتبة امللك فهد الوطنية %٣٥,٣٥ %٦٤,٤١
 املكتبات واملعلومات العربية %٣٣,٧٢ %٦٥,٤٥
 املغاربية للتوثيق %٢٦,٦٧ %٤٣,٣٣



 ١٢٦

احلاسب اآليل/جامعة امللك سعود %٥٥,٥٦ %٤٤,٤٤
 اآلداب/جامعة امللك سعود %٦٤,٢٨ %٣٥,٧١

 
ـ                ة      يتبني من اجلدول السابق أن هناك دوريات اعتمدت  يف استشهاداهتا علـى اللغ

 : العربية وهيةى اللغاإلجنليزية أكثر من اعتمادها عل
 %.٦٥,٤٥ املكتبات واملعلومات العربية بنسبة -١
 %.٦٤,٤١  جملة مكتبة امللك فهد الوطنية بنسبة -٢
 %.٦٣,١٧ جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات مبعدل-٣
 %. ٥٥,٥٠ عربية بنسبة ت  جملة دراسا-٤

 : استشهاداهتا أكثر من اللغة اإلجنليزية فهيأما الدوريات اليت اعتمدت على اللغة العربية يف
 %.٦٤,٢٨اآلداب بنسبة / جملة جامعة امللك سعود-١
 %.٦٢,٩ جملة عامل الكتب بنسبة-٢
 %.    ٥٥,٥٦احلاسب اآليل بنسبة /  جملة جامعة امللك سعود-٣
 %.٤٦,٩٧  اجمللة العربية للمعلومات بنسبة -٤
 
 :على اللغة اإلجنليزية التغري السنوي يف نسبة االعتماد -ج

      اهلدف من دراسة التغري السنوي يف نسبة االعتماد على اللغة اإلجنليزية، ليتم التعرف             
 االختالف؟ وهل اعتماد    ةعلى مدى االختالف يف االعتماد على اللغة اإلجنليزية، وما نسب         

ية؟أم ال؟ ولقد درس  على اللغة اإلجنليزية أكثر من العرب    - يف جمال تقنية املعلومات    -الكتاب
هذا املوضوع من قبل على جمال املكتبات واملعلومات بصفة كاملـة فـأظهرت دراسـة               

% ٣١أن نسبة االعتماد على اللغة اإلجنليزية بدأت مـن نسـبة            ) ٩٧هـ،١٤١٦الزيد،(
، أما يف الدراسة احلالية فإن االعتماد علـى اللغـة           %٥١,٨٨لتصل بعد ستة أعوام إىل      

، وهذا قد يكون بسبب توافر إنتاج       %٦٤لينخفض إىل   % ٦٧عالياً بنسبة   اإلجنليزية بدأ   
 . فكري عريب يف جمال تقنية املعلومات

 
 توزيع االستشهادات املرجعية اإلجنليزية على سنوات الدراسة ) ١٩-٥(جدول 



 ١٢٧

اجملموع ١٤٢٢ ١٤٢١ ١٤٢٠ ١٤١٩ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٦  
 ستشهاداتجمموع اال ٤١٩ ٣١١ ٤٤٢ ٤٧٤ ٦٦٤ ٥٧٣ ٢٩٨ ٣١٨١
 اللغة اإلجنليزية ٢٨١ ٢١٧ ٢٩٤ ٢٧١ ٤١٦ ٢٣٤ ١٩١ ١٩٠٤
٥٩,٨٥ ٦٤,٠٩ ٤٠,٨٣ ٦٢,٦٥ ٥٧,١٧ ٦٩,٧٧ ٦٦,٥١ ٦٧,٠٦  %النسبة

 

 يوضح التغري السنوي يف االعتماد على اللغة اإلجنليزية ) ٦(         الشكل 
   
   
 : التوزيع الزمين لالستشهادات املرجعية-خامساً 

لتوزيع الزمين لالستشهادات املرجعية للتعرف على مدى تقـادم األوعيـة                 يهدف ا 
 .املستخدمة، وحماولة التعرف على منتصف العمر جملال تقنية املعلومات

 
 : منتصف العمر لألوعية املستشهد هبا-أ

 على تقادم أوعيـة املعلومـات جملـال تقنيـة           ف      يهدف قياس منتصف العمر للتعر    
وقـد  .  ومراكز املعلومات عند عمليات اقتناء األوعيـة       تمفيد للمكتبا املعلومات، وهذا   

سوف ) ٢٠-٥( سنة، واجلدول    ١٢٠قامت الباحثة بتوزيع سنوات النشر على أكثر من         
 .يوضح ذلك

 

التغير السنوي في االعتماد على اللغة النجليزية
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 ١٢٨

 
 
 
 
 
 

 توزيع االستشهادات املرجعية على سنوات النشر) ٢٠-٥(جدول 
النسبة 
 التراكمية

اجملموع 
التراكمي

اجملموع النسبة االستشهادات 
 األجنبية

االستشهادات 
 العربية

 السنة

   ١,٥٧% فأقدم١٩٦٩ ٤ ٤٦ ٥٠ %١,٥٧ ٥٠
   ٢,٠٧% ١٩٧٠ ٥ ١١ ١٦ %٠,٥٠ ٦٦ 
   ٢,٢٣% ١٩٧١ ١ ٤ ٥ %٠,١٦ ٧١ 
   ٢,٥١% ١٩٧٢ ٠ ٩ ٩ %٠,٢٨ ٨٠ 
   ٢,٨٢% ١٩٧٣ ٢ ٨ ١٠ %٠,٣١ ٩٠ 
 ١٩٧٤ ١ ٦ ٧ %٠,٢٢ ٩٧  %٣,٠٥ 

١٩٧٥ ١ ١٣ ١٤ %٠,٤٤ ١١١   %٣,٤٨ 
   ٤,٠٢% ١٩٧٦ ٦ ١١ ١٧ %٠,٥٣ ١٢٨ 
   ٤,٨٤% ١٩٧٧ ٨ ١٨ ٢٦ %٠,٨٢ ١٥٤ 
   ٥,٦٩% ١٩٧٨ ٤ ٢٣ ٢٧ %٠,٨٥ ١٨١ 
   ٦,٧٣% ١٩٧٩ ١٦ ١٧ ٣٣ %١,٠٤ ٢١٤ 
   ٧,٨٩% ١٩٨٠ ٤ ٣٣ ٣٧ %١,١٦ ٢٥١ 
   ٩,٦٨% ١٩٨١ ٢٥ ٣٢ ٥٧ %١,٧٩ ٣٠٨ 
 ١١,٠٣% ١٩٨٢ ١٢ ٣١ ٤٣ %١,٣٥ ٣٥١ 
 ١٣,٢٩% ١٩٨٣ ٢٥ ٤٧ ٧٢ %٢,٢٦ ٤٢٣ 

١٩٨٤ ٢٨ ٤٤ ٧٢ %٢,٢٦ ٤٩٥ %١٥,٥٦ 
 ١٧,٧٦% ١٩٨٥ ٢٧ ٤٣ ٧٠ %٢,٢٠ ٥٦٥ 

١٩٨٦ ٢٨ ٧٣ ١٠١ %٣,١٧ ٦٦٦ %٢٠,٩٣ 

 :التعليق



 ١٢٩

 ٢٤,٨٦% ١٩٨٧ ٣٢ ٩٣ ١٢٥ %٣,٩٣ ٧٩١ 
١٩٨٨ ٧١ ٨٥ ١٥٦ %٤,٩٠ ٩٤٧ %٢٩,٧٧ 

 ٣٤,٩٣% ١٩٨٩ ٦٧ ٩٧ ١٦٤ %٥,١٥ ١١١١ 
١٩٩٠ ٤٢ ١٠٠ ١٤٢ %٤,٤٦ ١٢٥٣ %٣٩,٣٩ 

 ٤٤,٦١% ١٩٩١ ٥١ ١١٥ ١٦٦ %٥,٢٢ ١٤١٩ 
 ٤٩,٧٦% ١٩٩٢ ٥٣ ١١١ ١٦٤ %٥,١٥ ١٥٨٣ 

١٩٩٣ ٦٩ ١٢٨ ١٩٧ ٦,١٩ ١٧٨٠ %٥٥,٩٦ 
 ٦١,٧١% ١٩٩٤ ٧٧ ١٠٦ ١٨٣ ٥,٧٥ ١٩٦٣ 
 ٦٨,٧٨% ١٩٩٥ ١٠٧ ١١٨ ٢٢٥ ٧,٠٧ ٢١٨٨ 
 ٧٥,٣٢% ١٩٩٦ ١٠٦ ١٠٢ ٢٠٨ ٦,٥٣ ٢٣٩٦ 
 ٨٢,٧٧% ١٩٩٧ ١٢١ ١١٦ ٢٣٧ ٧,٤٥ ٢٦٣٣ 

١٩٩٨ ١٠٤ ٧٨ ١٨٢ ٥,٧٢ ٢٨١٥ %٨٨,٤٩ 
 ٩٣,١٤% ١٩٩٩ ٧٧ ٧١ ١٤٨ ٤,٦٥ ٢٩٦٣ 
 ٩٥,٣٨% ٢٠٠٠ ٥١ ٢٠ ٧١ ٢,٢٣ ٣٠٣٤ 
 ٩٥,٧٩% ٢٠٠١ ٨ ٥ ١٣ ٠,٤١ ٣٠٤٧ 
 ٩٥,٨٢% ٢٠٠٢ ١ ٠ ١ ٠,٠٣ ٣٠٤٨ 

 غري حمدد ٤٣ ٩٠ ١٣٣ ٤,١٨ ٣١٨١ %١٠٠   
  ٣١٨١ ١٠٠  جملموعا ١٢٧٧ ١٩٠٤

 
      يتبني من اجلدول السابق التغريات اليت تطرأ على توزيع االستشهادات املرجعية وفقاً            

 :لسنوات نشرها، وميكن توضيح ذلك بتقسيم سنوات النشر إىل أربعة أقسام
% ١,٥٧م فأقدم، وقد مت فيها االستشهاد مبا يقـارب          ١٩٦٩ الفترة األوىل من عام        -١

 .من جمموع االستشهادات
% ٦,٣١م، مت فيها االستشهاد مبا يقارب     ١٩٨٠م إىل عام  ١٩٧٠ عام   ن الفترة الثانية م   -٢

 .من إمجايل االستشهادات املرجعية
م، ومت فيها االستشـهاد مبـا يقـارب    ١٩٩١م إىل عام ١٩٨١ الفترة الثالثة من عام     -٣

 .من جمموع االستشهادات املرجعية% ٣٦,٦٩



 ١٣٠

 م، ومت فيهـا االستشـهاد مبـا         ٢٠٠٢إىل عـام    م  ١٩٩٢ الفترة الرابعة من عـام       -٤
 .من إمجايل االستشهادات املرجعية% ٥١,١٨يقارب

      ويتضح من هذا التقسيم أن أكثر االستشهادات اليت استشهد هبا نشرت ما بني عام              
من جمموع االستشهادات، مث املرتبـة      % ٥١,١٨م حيث مثلت    ٢٠٠٢م إىل عام    ١٩٩٢

م واليت كانـت    ١٩٩١م إىل عام    ١٩٨١اليت نشرت بني عام     الثانية كانت االستشهادات    
م إىل  ١٩٧٠من إمجايل االستشهادات، مث تدنت النتيجة بـني عـام           % ٣٦،٦٩نسبتها  
 %.١,٥٧م فأقدم فكانت بنسبة ١٩٦٩، أما عام %٦,٣١م وصلت إىل ١٩٨٠

-١٩٩٢      إذا يتضح مما سبق أن منتصف العمر لتقنية املعلومات يكون ما بني عـام               
سنة ١٢,٥ سنوات، علماً بأن منتصف العمر جملال املكتبات واملعلومات          ٩,٥م أي   ١٩٩٣

يف دراسته، وهناك دراسات كانت أقل مـن        ) ١٠١هـ،١٤١٦الزيد،( كما توصل إليها  
اليت أظهرت أن العمر الزمين للمكتبات هو       ) ٣٧٥،١٤١٣محادة،(هذه النسبة مثل دراسة     

نية املعلومات عبارة عن مزيج مـن موضـوعي         وقد يرجع ذلك إىل أن تق     .  سنوات ١٠
املكتبات واملعلومات مع التقنية أو التكنولوجيا، ومن املعروف أن العمر الزمين جملال التقنية             

 .قصري
 
   (Immediate Effect): مفعول الفورية-ب 

      يهدف قياس مفعول الفورية  للكشف على كمية االستشهادات املرجعية اليت ال 
التايل جمموع االستشهادات ) ٢١-٥(ويبني اجلدول . مرها اخلمس سنواتيتجاوز ع

 .املرجعية اليت ال يتجاوز عمرها مخس سنوات من تاريخ نشر املقال
 

 .االستشهادات املرجعية املنشورة خالل مخس سنوات من تاريخ نشر املقالة) ٢١-٥(جدول 
اجملموع ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤١٨ ١٤١٧ ١٤١٦  السنة

٤١٩ ٣١١ ٤٤٢ ٤٧٤ ٦٦٤ ٥٧٣ ٢٩٨ ٣١٨١ 
جمموع 

 االستشهادات

١٤٥ ١١٥ ١٩٩ ١٨٩ ٢٥٩ ٢٨٢ ١١٥ ١٣٠٤ 
سنوات ) ٥(

 من النشر



 ١٣١

٤٠,٩٩ ٤٩,٢١ ٣٨,٥٩ ٣٩,٠٠٦ ٣٩,٨٧ ٤٥,٠٢ ٣٦,٩٨ ٣٤,٦١  %النسبة
 

      يتبني من اجلدول السابق أن نسبة االستشهادات املرجعية اليت نشرت خالل اخلمس            
، إال أن املالحظ ارتفاع مفعول      %٤٠،٩٩ن تاريخ نشر املقاالت تبلغ      سنوات األخرية م  

هـ عن املستوى العام، أمـا بـاقي السـنوات          ١٤٢١هـ وعام   ١٤١٨الفورية يف عام    
وقد يرجع ذلك إىل قلة اإلنتاج الفكري يف تلـك          . فيالحظ اخنفاضها عن املستوى العام    

 .السنوات
مقارنة مع الدراسات السابقة؛ فدراسة       وتعد الدراسة احلالية نسبتها جيدة 

، %١٦أوضحت أن نسبة املقاالت اليت عمرها مخس سنوات ) ٨٢هـ،١٤١٣عباس،(
، أما دراسة %٢٣,٧٩كانت النسبة ) ١٠٣هـ،١٤١٦الزيد،(ودراسة 

%. ٤٦فأوضحت أن نسبة املقاالت اليت عمرها مخس سنوات هي ) ٣٧١،١٤١٣محادة،(
إىل أن ) تومبسون"(بة مع الدراسة احلالية فلقد توصلوكانت الدراسات األجنبية متقار

%" ٤٢املرجعية خالل اخلمس سنوات من تاريخ املقاالت تبلغ  نسبة االستشهادات 
  نشر كانت يف اخلمس سنواتةأن أعلى نسب).    ١٠٣،١٤١٦الزيد،(

(P.Dpietrangeli,١٩٩٥،٢٤٠)ويوضح فيذكر أن   (L.m.cheng,١٠٠ ,١٩٩٤) السابقة 
 أما نسبة املراجع اليت ال يزيد عمرها عن اخلمس . اريخ الدوريات اليت حتتوي عليهامن تو

 %.٣٨,٧٥أصبحت  % ٤٥,١٢سنوات تتناقص فبعد أن كانت 
 

التغير السنوي لمفعول الفورية
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 ١٣٢

 .      السنوي ملفعول الفوريةيوضح التغري) ٧(الشكل                   
 
 
 
 
 

 :ة التوزيع اجلغرايف ألماكن نشر االستشهادات املرجعي-سادساً
      يهدف التوزيع اجلغرايف ألماكن نشر االستشهادات للتعرف على تأثري املكان على 

 دولة كما هو موضح يف ٤٥نشر املقاالت فيها، ومت توزيع االستشهادات املرجعية على 
 :التايل) ٢٢-٥(اجلدول
  التوزيع اجلغرايف ألماكن نشر االستشهادات املرجعية) ٢٢-٥(جدول

ةالنسبة التراكمي اجملموع التراكمي  الرتبة الدولة العدد %النسبة
 ١ مصر ٣٧٧ ١١،٨٥  ٣٧٧ ١١,٨٥
 ٢ السعودية ٣٦٣ ١١،٤١  ٧٤٠ ٢٣,٢٦
 ٣ أمريكا ٣٤٠ ١٠,٦٨ ١٠٨٠ ٣٣,٩٥
 ٤ بريطانيا ١٨٧ ٥,٨٨ ١٢٦٧ ٣٩,٨٣
 ٥ تونس ١٢٢ ٣,٨٣ ١٣٨٩ ٤٣,٦٦
 ٦ األردن ٨٨ ٢,٧٧ ١٤٧٧ ٤٦,٤٣
 ٧ الكويت  ٦٤ ٢,٠١ ١٥٤١ ٤٨,٤٤
 ٨ لبنان ٦١ ١,٩١ ١٦٠٢ ٥٠,٣٦
 ٩ اإلمارات ٤١ ١,٢٩ ١٦٤٣ ٥١,٦٥
 ١٠ فرنسا ٤١ ١,٢٩ ١٦٨٤ ٥٢,٩٣
 ١١ العراق ٣٥ ١,١٠ ١٧١٩ ٥٤,٠٣
 ١٢ سوريا ٢٢ ٠,٧٠ ١٧٤١ ٥٤,٧٣
 ١٣ كالدامنار ١١ ٠,٣٤ ١٧٥٢ ٥٥,٠٧
 ١٤ هولندا ٨ ٠,٢٥ ١٧٦٠ ٥٥,٣٢
 ١٥ قطر ٨ ٠,٢٥ ١٧٦٨ ٥٥,٥٨
 ١٦ أملانيا ٧ ٠,٢٢ ١٧٧٥ ٥٥,٨٠



 ١٣٣

دولة استشهد ) ٢٩ ( ٥٤ ١,٧٠ ١٨٢٩ ٥٧,٤٩
 مرات) ٥( من لهبا أق

١٧ 

 ١٨ غري حمدد ١٣٥٢ ٤٢,٥٠ ٣١٨١ ١٠٠
  ٣١٨١ ١٠٠  اجملموع

 
 

 :يتبني من اجلدول السابق ما يلي
من جممـوع    % ٥٧,٤٩ دولة نشر فيها أقل من مخس مرات أي بنسبة         ٢٩ أن هناك    -١

 .االستشهادات املرجعية
 %.١٢,١٣ مرة مبعدل ٩٠دولة نشر فيها أقل من  ١١ -٣
 استشـهاداً مرجعيـاً     ٣٧٧ أن الدول اليت احتلت الصدارة هي على التوايل مصر بـ            -٤

ـ  % ١١,٤١ استشهاداً مبعدل    ٣٦٣مث السعودية بـ    % ١١,٨٥بنسبة    ٣٤٠مث أمريكا ب
تونس وأخريا  % ٥,٨٨ استشهاداً مبعدل    ١٨٧، وبريطانيا بـ    %١٠,٦٨استشهاد بنسبة   

 . من جمموع االستشهادات املرجعية% ٣,٨٣ استشهاداً بنسبة ١٢٢بـ 
      من خالل استقراء الدراسات السابقة اتضح أن أغلب الدراسات تقـدم الواليـات             
األمريكية على بقية الدول، وهذا أمر متوقع يف هذه الدراسة، علمـاً بـأن االستشـهاد                

وعية العربية، وقد يكون تقدم الدول العربيـة يف         باألوعية اإلجنليزية فاقت االستشهاد باأل    
هذه الدراسة على الواليات األمريكية بسبب النقص يف االستشهادات املرجعية حيث بلغ            

 %.٦٠,٨٧النقص يف التوثيق عن أماكن النشر 
مث % ٢٦,١٧إىل تقدم أمريكا بنسـبة      ) ١٠٤،١٤١٦الزيد،(       ولقد أشارت دراسة    

، أمـا   %٨,٢١مث السعودية مبعـدل     % ٨,٩٢ بريطانيا مبعدل    مث% ٢٤,٧٩مصر بنسبة   
يف تقـدم   ) ١٠٤هـ،١٤١٦الزيد،(فتطابقت مع دراسة    ) ٨٣هـ،١٤١٣عباس،(دراسة  

،وكـذلك دراسـة    %٢٠وتليها السعودية بنسـبة   % ٣٨,٧٨أمريكا على الدول بنسبة     
صر مث بريطانيا وم% ٥٨,٨أظهرت أن أمريكا تتقدم الدول بنسبة      ) ٥هـ،١٤١٢مشايل،(

بينت أن أمريكا تقدمت على الدول      ) ٣٧٦هـ،١٤١٣محادة،(، ودراسة   %١١,٩بنسبة  
مث بريطانيا مبعـدل    % ١٣,٦مث مصر بنسبة    % ١٦,٤مث السعودية مبعدل    % ٢٦,٦مبعدل  



 ١٣٤

 ٥٦,١ تقدم أمريكا بنسـبة      (٢٠٠١،٨,DonaldT.Hawkins)وأوضحت دراسة %. ٩,٨
 أظهرت تقـدم    (١٩٩٥,P.D.pietrangeli)ةوكذلك دراس %. ٢٥,٥مث بريطانيا بنسبة  % 

 .أمريكا وبريطانيا على مجيع أماكن النشر األخرى
      وكانت الدراسة الوحيدة  اليت تقاربت مع الدراسة احلالية يف تقدم مصر هي دراسة              

 .  اليت أشارت إىل تصدر مصر على الدول األخرى) ٤٦٣م،١٩٩٣تركستاين،(
 :ات املرجعية فيها عالقة مكان نشر الدورية باالستشهاد-ب 

      يهدف هذا التوزيع للكشف عن االرتباط بني مكان وجود الدورية واقتباس 
 .سيوضح ذلك) ٢٣-٥(االستشهادات اليت حتتويها مقاالت هذه الدوريات، واجلدول 

 نسبة اعتماد الدوريات على األوعية املنشورة يف مكان صدور الدورية  ) ٢٣-٥(جدول   
%النسبة تشهادات املنشورة عدد االس

 يف مكان صدور الدورية
جمموع 

 االستشهادات
 اسم الدورية

 عامل الكتب ٢٤٠ ٤٨ ٢٠
 العربية للمعلومات ٥١١ ٤٧ ٩,١٨
 دراسات عربية ٤٤٥ ٦٢ ١٣,٩٣
 االجتاهات احلديثة ٦٦٨ ٦٨ ١٠,١٨
 مكتبة امللك فهد  ٤١٣ ٧٨ ١٨,٨٨
 املكتبات واملعلومات العربية ٨٥١ ٦٧ ٧,٨٧
 املغاربية للتوثيق ٣٠ ٥ ١٦,٦٧
 احلاسب / جامعة امللك سعود ٩ ٦ ٦٦,٦٧
 اآلداب/ جامعة امللك سعود ١٤ ٩ ٦٤,٢٨

 
      يتضح مما سبق أن هناك عالقة بني مكان نشر الدورية وأماكن نشر االستشـهادات              

 : فيها، وهي كما يليةاملرجعية الوارد
ن االستشهادات الواردة فيها نشرت     م% ٦٦,٦٧احلاسب اآليل /  جامعة امللك سعود   -١

 . هنا ألن العينة صغرية فهي عبارة عن مقالة واحدةةوقد تكون النسبة مرتفع. يف السعودية
 من االستشهادات الواردة فيها نشرت يف% ٦٤,٢٨اآلداب /  جامعة امللك سعود-٢



 ١٣٥

 .السعودية
 .يةمن االستشهادات الواردة فيها نشرت يف السعود% ٢٠ عامل الكتب -٣
من االستشهادات الواردة فيها نشـرت يف       % ١٨,٨٨ جملة مكتبة امللك فهد الوطنية       -٤

 .السعودية
 .من االستشهادات الواردة فيها نشرت يف تونس% ١٦,٦٧ املغاربية للتوثيق -٥
 . نشرت يف مصرامن االستشهادات الواردة فيه% ١٣,٩٣ جملة دراسات عربية -٦

 :ثالث دوريات وهيبينما جند التأثري ضعيفاً يف 
من االستشهادات الواردة فيها    % ١٠,١٨ االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات       -١

 .نشرت يف مصر
 .من االستشهادات  اليت نشرت يف تونس% ٩,١٨ اجمللة العربية للمعلومات حوت -٢
رت من االستشهادات اليت نش   % ٧,٨٧ جملة املكتبات واملعلومات العربية مل تتجاوز        -٣

 .يف السعودية
 : اهليئات الناشرة لالستشهادات املرجعية-سابعاً 

      هتدف دراسة اهليئات الناشرة لالستشهادات املرجعية للتعرف على أهم اجلهات اليت 
ولقد اقتصرت الباحثة هنا على . استحوذت على نسبة عالية من نشر األوعية املستشهد هبا

ت باللغة العربية فقط، من أجل أن تكون املعلومات أكثر حتليل اهليئات الناشرة لالستشهادا
 :ومت توزيع الناشرين على أربع فئات وهي. دقة
 . التجاري-١
 . احلكومي-٢
 . املؤسسات العلمية من منظمات وهيئات ومجعيات-٣
 . اجلامعات-٤

  توزيع االستشهادات املرجعية على فئات النشر) ٢٤-٥(        جدول 
 فئات النشر اداتاالستشه %النسبة
 التجاري ٥٧٣ ٤٤,٨٧
 احلكومي ١٣٨ ١٠,٨٠
 املؤسسات العلمية ٢٤٥ ١٩,١٨



 ١٣٦

 اجلامعات ١٧٠ ١٣,٣١
 غري منشور ٧٧ ٦,٠٢
 بدون ناشر ٧٤ ٥,٩٧
 اجملموع ١٢٧٧ ١٠٠

 :   يتبني من اجلدول السابق أن أكثر أنواع نشر االستشهادات املرجعية على النحو التايل
 %.٤٤,٨٧ استشهاداً بنسبة ٥٧٣النشر التجاري : املركز األول-
 %.١٩,١٨ استشهاداً بنسبة ٢٤٥نشر املؤسسات العلمية الذي بلغ : املركز الثاين-
 %.١٣،٣١ استشهاداً مبعدل ١٧٠ على لنشر اجلامعات الذي وص: املركز الثالث-
 جمموع  من% ١٠,٨٠ استشهاداً مبعدل    ١٣٨النشر احلكومي  الذي بلغ      : املركز الرابع  -

 .االستشهادات
اليت تقدم فيها النشر التجاري     ) ١٠٧،١٤١٦الزيد،(      وهذه النتيجة متقاربة مع دراسة      

مث % ١٤,٦٩مث املنظمات واجلمعيات مبعـدل      % ٧٠,٤١على بقية أنواع النشر مبعدل      
، %٤,١٠أما النشـر احلكـومي فكـان        % ٨,٦١اجلامعات بنسبة متدنية وصلت إىل      

تقدم فيها النشر التجاري على بقيـة أنـواع         ) ٤٦٣،١٩٩٣كستاين،تر(وكذلك دراسة   
وقد يكون سبب تقدم النشر التجاري على أنواع النشر األخرى لكثـرة            . النشر األخرى 

الناشرين التجاريني وقلة الناشرين اآلخرين إضافة إىل ما يتميز به النشر التجـاري مـن               
 تففيهـا تقـدم  (٢٠٠١،١٠,Donald T.Hawkins)أما دراسـة  . السرعة يف      النشر

وقد يكون سـبب    . من اإلمجايل % ٤٩اجلهات األكادميية على باقي جهات النشر بنسبة      
ارتفاع النسبة يف الدراسة السابقة أنه مطبقة على الدوريات اإللكترونيـة إضـافة إىل أن               

 . جلامعات هي املهتمة بالنشر هبذه الطريقة وبدون مقابل
 :النشر التوزيع الطبقي جلهات -ب

      يهدف هذا التوزيع للتعرف على أكثر اجلهات نشراً لألوعية املستشهد هبا يف جمال 
 .سيوضح ذلك) ٢٥-٥(واجلدول .تقنية املعلومات

  ةالتوزيع الطبقي جلهات النشر العربي) ٢٥-٥(      جدول 
اجملموع التراكمي %النسبة االستشهادات  الرتبة جهة النشر

 ١ السعودية/ املريخدار  ١٢٢ ٣,٨٣ ١٢٢



 ١٣٧

 ٢ مصر/ املنظمة العربية للتربية والثقافة  ٨٩ ٢,٨٠ ٢١١
 ٣ مصر/ دار غريب ٧٧ ٢,٤٢ ٢٨٨
 ٤ مصر/ املكتبة األكادميية ٦٨ ٢,١٣ ٣٥٦
 ٥ السعودية/ مكتبة امللك فهد الوطنية ٦١ ١,٩١ ٤١٧
 ٦ األردن/ مجعية املكتبات األردنية ٤٤ ١,٣٨ ٤٦١
٣٣ ١,٠٣ ٤٩٤ Aslib ٧ 
٣٠ ٠,٩٤ ٥٢٤ Marcel Dekker ٨ 
 ٩ السعودية/ معهد اإلدارة العامة ٢٩ ٠,٩١ ٥٥٣
٢٨ ٠,٨٨ ٥٨١ American library association ١٠ 
٢٧ ٠,٨٤ ٦٠٨ On line ١١ 
 ١٢ مصر/ جامعة القاهرة ٢٧ ٠,٨٤ ٦٣٥
٢٦ ٠,٨١ ٦٦١ JASIS ١٣ 
٢٣ ٠,٧٢ ٦٨٤ IFLA ١٤ 
٢٢ ٠,٦٩ ٧٠٦ Mc Graw Hill ١٥ 
٢١ ٠,٦٦ ٧٢٧ Library association Publishing ١٦ 
٢١ ٠,٦٦ ٧٤٨ JELIS ١٧ 
 ١٨ Pc magazinاإلمارات/  ١٨ ٠,٥٦ ٧٦٦
 ١٩ اإلمارات/ إنترنت العلم العريب ١٨ ٠,٥٦ ٧٨٤
 ٢٠ مصر/ ةالدار املصرية اللبناني ١٨ ٠,٥٦ ٨٠٢
 ٢١ السعودية/ جامعة امللك عبدالعزيز ١٧ ٠,٥٣ ٨١٩
 ٢٢ العراق/ امعة املستنصريةاجل ١٦ ٠,٥٠ ٨٣٥
 ٢٣ اجمللس الوطين للثقافة والفنون  ١٥ ٠,٤٧ ٨٥٠
 ٢٤ السعودية/ دار ثقيف ١٥ ٠,٤٧ ٨٦٥
١٥ ٠,٤٧ ٨٨٠ Academic Press ٢٥ 
١٥ ٠,٤٧ ٨٩٥ Prentice Hall ٢٦ 
السعودية/ مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ١٤ ٠,٤٤ ٩٠٩ ٢٧ 
 ٢٨ املؤلف ١٤ ٠,٤٤ ٩٢٣



 ١٣٨

١٤ ٠,٤٤ ٩٣٧ Bawker ٢٩ 
١٣ ٠,٤٠ ٩٥٠ College&Research libraries ٣٠ 
١٣ ٠,٤٠ ٩٦٣ Libraries Unlimited ٣١ 
١٣ ٠,٤٠ ٩٧٦ UNESCO ٣٢ 
 ٣٣ السعودية/ جامعة امللك سعود ١٢ ٠,٣٧ ٩٨٨
 ٣٤ لبنان/ دار الصياد ١٢ ٠,٣٧ ١٠٠٠
١٢ ٠,٣٧ ١٠١٢ Library journal ٣٥ 
١١ ٠,٣٤ ١٠٢٣ Oxford press ٣٦ 
١١ ٠,٣٤ ١٠٣٤ Neal-Schuman publisers ٣٧ 
١١ ٠,٣٤ ١٠٤٥ j.Academic libraranship ٣٨ 
١١ ٠,٣٤ ١٠٥٦ The Electronic library ٣٩ 
 ١١جهةلكل منهم أقل من ٧٢٧ ١٥٢١ ٤٧,٨١ ٢٥٧٧

 استشهاداً
٤٠ 

 ٤١ غري حمدد ٦٠٤ ١٨,٩٨ ٣١٨١
 اجملموع ٣١٨١ ١٠٠ 

 
 : ما يلي      يتبني من اجلدول السابق

 . تتصدر قمة اإلنتاج الفكري العريب واألجنيبي دور النشر التجار-١
 . غالبية دور النشر العربية يف السعودية ومصر-٢

 تصدرت املنظمة العربية للثقافة والعلوم اهليئات العربية، و -٣ IFLA تتصدر اهليئات
 ( لكما توص.نبية األج١٩٩٥،٢٤٠,P.D.pietrangeli)  إىل أنIFLA تتصدر اهليئات يف
 .جهات النشر

 تصدرت مجعية املكتبات األردنية اجلمعيات العربية املتخصصة يف اجملال، أما اجلمعيات -٤
 .األجنبية فتتصدرها مجعية املكتبات األمريكية

 تصدر معهد اإلدارة اهليئات األكادميية، مث جامعة القاهرة، مث جامعة امللك عبدالعزيز، -٥
 ).١١٠هـ،١٤١٦الزيد،(ثلة ملا توصل إليه وهذه النتائج مما



 ١٣٩

 
 : التشتت النوعي للدوريات املستشهد هبا-ثامناً 

      اهلدف من دراسات التشتت النوعي للدوريات املستشهد هبا، التعرف على أكثر 
 .الدوريات استخداماً يف التخصص، ألجل االستفادة منها يف عمليات التزويد

 
 
 
 :ت التشتت النوعي للدوريا-أ

      يهدف التشتت النوعي للدوريات إىل التعرف على نوع لغة الدوريات عربية أم 
 دورية، متثل الدوريات األجنبية ٣٤٥وبلغ جمموع الدوريات اليت مت االستشهاد هبا . أجنبية

التايل يوضح توزيع الدوريات العربية واألجنبية وفقاً جملموع ) ٢٦-٥(أغلبها، واجلدول
 .رجعية املنشورة فيهااالستشهادات امل

 توزيع االستشهادات املرجعية على الدوريات العربية واألجنبية ) ٢٦-٥(جدول 
%النسبة عدد االستشهادات %النسبة  الدوريات العدد
 الدوريات العربية ٩٤ ٢٧,٢ ٤٧٩ ٤٧,٤
الدوريات األجنبية ٢٥١ ٧٢,٨ ٥٣٢ ٥٢,٦٤
 اجملموع ٣٤٥ ١٠٠ ١٠١١ ١٠٠

   
 ٢٥١       يتضح مما سبق تفوق الدوريات األجنبية على الدوريات العربية حيث بلغت            

من جمموع االستشهادات بالـدوريات،     % ٧٢,٨ بنسبة   أي استشهاداً   ٥٣٢دورية بواقع   
%  ٢٧,٢اً مرجعياً أي بنسبة   د استشها ٤٧٩ دورية بواقع  ٩٤أما الدوريات العربية فكانت     

 .  االستشهادات املرجعية بالدورياتمن إمجايل
يف دراسته؛ فلقد   ) ١١١هـ،١٤١٦الزيد،( متوافقة مع ما توصل إليه       ة      وهذه النتيج 

أمـا  % ٥٨,١٦كانت الدوريات األجنبية األكثر استشهاداً من الدوريات العربية بلغت          
رت أيضا اليت أشـا   ) ٣٧٢،١٤١٣محادة،(ودراسة  %. ٤١,٨٤الدوريات العربية فكانت    



 ١٤٠

، وكـذلك   %٢٣,٤على نظريهتا العربية بـ     % ٣٢إىل تقدم الدوريات األجنبية مبعدل      
 . استشهاداً عربيا١٥٣ً مقابل ٢٦٢حيث كانت األجنبية )٨٤،١٤١٤عباس،(دراسة 

      وقد يرجع سبب تفوق الدوريات األجنبية على الدوريات العربية إىل كثرة الدوريات           
ية، وكذلك ملا يتميز به اإلنتاج الفكري األجنيب من وجود          األجنبية مقابل الدوريات العرب   

 متكن الباحث من التعرف عليها بسـهولة، أمـا           وأدوات ضبط ببليوجرايف   هكشافات ل 
 وكذلك كثري من الدوريات العربية ختلو       الدوريات العربية فإهنا تفتقد للضبط الببليوجرايف     

وفرة وموجودة على قواعـد بيانـات       إضافة إىل أن الدوريات األجنبية مت     . من الكشافات 
ببليوجرافية متقدمة يف العامل الغريب، وهي متوفرة للباحثني والدارسني يف معظـم منـاطق              

 . عن طريق األقراص البصرية املكترتةوالعامل عن طريق خدمات البحث املباشر أ
 
 : الترتيب الطبقي للدوريات املستشهد هبا-ب

 ريات املستشهد هباالترتيب الطبقي للدو) ٢٧-٥(جدول 
اجملموع التراكمي %النسبة عدد 

 االستشهادات
 م عنوان الدورية

 ١ جملة املكتبات واملعلومات العربية ٦٦  ٦,٥٢ ٦٦
 ٢ اجمللة العربية للمعلومات ٥١  ٥,٠٤ ١١٧
جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات ٤١ ٤,٠٥ ١٥٨ ٣ 
 ٤ رسالة املكتبة ٣٦ ٣,٥٦ ١٩٤
٢٦ ٢,٥٧ ٢٢٠ Journal of Education for Library and 

information science (JELIS) ٥ 
 ٦ جملة دراسات عربية يف املكتبات ٢٣ ٢,٢٧ ٢٤٣
٢٣ ٢,٢٧ ٢٦٦ Journal of the American society of 

information science ٧ 
 ٨ جملة مكتبة امللك فهد  ١٩ ١,٨٧ ٢٨٥
 ٩ دارةجملة معهد اإل ١٩ ١,٧٨ ٣٠٤
١٨ ١,٧٨ ٣٢٢ pc magazine١٠ جملة 
١١ إنترنت العلم العريب ١٧ ١,٦٨ ٣٣٩
١٧ ١,٦٨ ٣٥٦ On line ١٢
١٦ ١,٥٨ ٣٧٢ Marcel Dekker ١٣



 ١٤١

١٤ عامل الكتب ١٥ ١,٤٨ ٣٨٧
١٤ ١,٣٨ ٤٠١ Journal of information science ١٥
١٤ ١,٣٨ ٤١٥ Aslib proceeding ١٦
١٤ ١,٣٨ ٤٢٩ Journal of Academic librarianship ١٧
١٠ ٠,٩٨ ٤٣٩ Library Journal ١٨
١٠ ٠,٩٨ ٤٤٩ Emedia professional ١٩ 
١٠ ٠,٩٨ ٤٥٩ Library Hi Tech ٢٠
٩ ٠,٨٩ ٤٦٨ IFIA Journal ٢١
٩ ٠,٨٩ ٤٧٧ Information society ٢٢
٩ ٠,٨٩ ٤٨٦ The Electronic library ٢٣
٩ ٠,٨٩ ٤٩٥ American libraries ٢٤
٩ ٠,٨٩ ٥٠٤ College and Research Library ٢٥
 ٢٦ جملة املتحف ٩ ٠,٨٩ ٥١٣
٢٧ الكمبيوتر واالتصاالت واإللكترونيات ٨ ٠,٧٩ ٥٢١
٧ ٠,٦٩ ٥٢٨ Journal of Documentation ٢٨
٧ ٠,٦٩ ٥٣٥ Library Trends ٢٩ 
٧ ٠,٦٩ ٥٤٢ UNESCO ٣٠
 ٣١ عامل الكمبيوتر ٧ ٠,٦٩ ٥٤٩
٣٢  مرات٦دوريات مت االستشهاد بكل منها٥ ٣٠ ٢,٩٦ ٥٧٩
٣٣  مرات٥دوريات مت االستشهاد بكل منها ٧ ٣٥ ٣,٤٦ ٦١٤
٣٤  مرات٤ منها ل دوريات مت االستشهاد بك٧ ٢٨ ٢,٧٦ ٦٤٢
٣٥ مرات٣دوريات مت االستشهاد بكل منها ١٥ ٤٥ ٤,٤٥ ٦٨٧
٣٦  دورية مت االستشهاد بكل منها مرتني٤٤ ٨٨ ٨,٧٠ ٧٧٥
٣٧ دورية مت االستشهاد بكل منها مرة٢٣٦ ٢٣٦ ٢٣,٣٤ ١٠١١

  دورية)٣٤٥(اجملموع ١٠١١ ١٠٠ 
     



 ١٤٢

  يتبني مما سبق أن جملة املكتبات واملعلومات العربية اليت تصدر يف الرياض عن دار املريخ               
 مـرة   ٦٦مها  هي األكثر استخداماً من مجيع الدوريات العربية حيـث بلـغ اسـتخدا            

، واملرتبة الثانية كانت للمجلة العربية للمعلومات اليت تصـدر يف تـونس             %٦,٥٢مبعدل
من االستخدام، أما املرتبة الثالثة فكانـت       % ٥,٠٤ مرة بنسبة    ٥١واليت بلغ استخدامها    

 مرة  ٤١جمللة االجتاهات احلديثة الصادرة يف مصر عن املكتبة األكادميية ووصل استخدامها            
 ، واملرتبة الرابعة جمللة رسالة املكتبة الصادرة يف األردن عن مجعية املكتبات            %٤,٠٥مبعدل

 %.٢,٥٧بنسبة JELIS،أما املركز اخلامس فكان جمللة %٣,٥٦ مرة بنسبة٣٦األردنية بـ
تتوافق ) ١١٢،١٤١٦الزيد،(      ومبراجعة الدراسات السابقة وجدت الباحثة أن دراسة        

تقدمي جملة املكتبات واملعلومات العربية على باقي الدوريات لتحتـل     مع الدراسة احلالية يف     
ونالحظ يف الدراسة احلالية تأخر جملة رسالة املكتبة عـن الرتبـة            . املرتبة األوىل من بينهم   

إىل الرتبة الرابعة، مقابل ذلك     ) ١١٢هـ،١٤١٦الزيد،(الثانية اليت كانت عليها يف دراسة       
ة اليت كانت يف الرتبة الرابعة لتكون يف الرتبة الثانية يف الدراسة            تقدم جملة املعلومات العربي   

احلالية، وقد يكون سبب ذلك هو توقف جملة رسالة املكتبة عن الصدور واهتمـام جملـة                
املعلومات العربية مبجال تقنية املعلومات، وقد تكون االختالفات اليت ظهرت يف الدراسات     

تعود إىل الفترة الزمنية حيـث توقفـت بعـض          ) ٣٧٦،١٤١٣محادة،(السابقة كدراسة   
الدوريات عن الصدور، يف مقابل ذلك ظهر عدد من الدوريات احلديثة الـيت مل تـدرس                
وتبحث من قبل الدراسات السابقة كمجلة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومـات            

 .وجملة مكتبة امللك فهد الوطنية وغريها من الدوريات
كانت اجملالت األكثر   ) ١١٤هـ،١٤١٦الزيد، (ةات األجنبية ففي دراس         وأما الدوري 
 :استخداماً هي

  _ Library Trends.  استشهادا٥٦ًبواقع 

 _ College & Research libraries. استشهادا٥٥ًبواقع 
  -Library Resources &Tech serv. استشهادا٥١ًبواقع 
  -Special libraries. استشهادا٤٩ًبواقع 
   -International library Review. استشهادا٤٨ًع بواق



 ١٤٣

 :فلقد كانت أهم الدوريات األجنبية هي) ٣٧٧هـ،١٤١٣محادة،(وأما يف دراسة 
  -College & Research libraries استشهادا٢٢ًبواقع 
  -Library Trendsً استشهادا١٥بواقع 
  -Library Quarterlyً استشهادا١٣بواقع 
  -Unesco Bulletin For libraries. استشهادا١٢ًبواقع 
   -International library Review. استشهادات١٠بواقع 

 : كانت أهم الدوريات لديها هي دورية)٢٤م،١٩٩٤قنديل،(وأما دراسة 
Aslib Proceding-  
Library Journal-   

Unesco Bulletin-  
) لوكيت وخوام( لية كدراسة أما الدراسات األجنبية فلقد اختلفت أيضاً عن الدراسة احلا

 : أن أهم الدوريات هياليت أشارت إىل
College & Research libraries-  

Library Journal-  

Library Trends-  
 )١١٦،١٤١٦الزيد،. (الدراسة السابقةاليت وافقت ) تومبسون(وكذلك دراسة 

 
 : على الدورياتدتطبيق قانون برادفور_د

رادفورد إىل التعرف على الدوريات األساسية يف جمال تقنيـة                يهدف تطبيق قانون ب   
املعلومات، وذلك بتقسيم إنتاجية الدوريات من املقاالت إىل ثالث جمموعات متسـاوية            

حيث متثل اجملموعة األوىل الدوريات اليت أسـهمت        ) ٣ن:٢ن:ن:١:(وفقاً للمعادلة التالية  
 .ت اليت أسهمت بثلث املقاالت، وهكذابثلث املقاالت واجملموعة الثانية متثل الدوريا

دورية إىل ثالث  جمموعات متساوية مـن حيـث عـدد            ) ٣٤٥(ومت تقسيم الدوريات    
) ٢٨-٥(استشهاداً مرجعياً، حيث يوضـح اجلـدول        ) ١٠١١(االستشهادات املرجعية 

 .جمموع الدوريات لكل جمموعة
 



 ١٤٤

 
 
 

 ى قانون برادفورد  توزيع الدوريات العربية واألجنبية عل) ٢٨-٥(      جدول 
اجملموعة عدد الدوريات %النسبة عدد االستشهادات %النسبة
 األوىل ١١ ٣,٢ ٣٣٩ ٣٣,٥٤
 الثانية ٥٠ ١٤,٥ ٣٣٦ ٣٣,٢٣
 الثالثة ٢٨٤ ٨٢,٣ ٣٣٦ ٣٣,٢٣

اجملموع ٣٤٥ %١٠٠ ١٠١١ ١٠٠%
مـن  % ٣,٢رية بنسبة    دو ١١     يتبني من اجلدول السابق أن اجملموعة األوىل تتضمن         

 يف جمـال تقنيـة املعلومـات،        ةجمموع الدوريات وهذه اجملموعة متثل الدوريات الرئيسي      
من جمموع الدوريات،هي متثـل     % ١٤,٥ دورية متثل نسبة     ٥٠واجملموعة الثانية تضمنت    

الدوريات متوسطة األمهية، أما اجملموعة الثالثة واليت تعترب دورياهتا قليلـة األمهيـة فقـد               
التايل ) ٢٩-٥(واجلدول. من جمموع الدوريات  % ٨٣,٣ دورية متثل نسبة     ٢٨٤ضمنت  ت

 .سوف يوضح دوريات اجملموعة األوىل
 

 الدوريات اليت وردت ضمن اجملموعة األوىل لقانون برادفورد ) ٢٩-٥(جدول 
تراكمي لالستشهادات العدد عنوان الدورية عدد االستشهادات

السعودية/ مات العربيةجملة املكتبات واملعلو ٦٦ ٦٦ ١ 
 ٢ تونس/ جمللة العربية للمعلوماتا ٥١ ١١٧
 ٣ مصر/ جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات ٤١ ١٥٨
 ٤ األردن/ ةرسالة املكتب ٣٦ ١٩٤
٢٦ ٢٢٠ Journal of Education for Library 

and information science (JELIS) 
٥ 

 ٦ مصر/ باتجملة دراسات عربية يف املكت ٢٣ ٢٤٣
٢٣ ٢٦٦ Journal of the American society of 

information science 
٧ 

 ٨ السعودية/ جملة مكتبة امللك فهد ١٩ ٢٨٥



 ١٤٥

 ٩ السعودية/ جملة معهد اإلدارة ١٩ ٣٠٤
 ١٠ ةجملpc magazineاإلمارات/  ١٨ ٣٢٢
 ١١ اإلمارات/  العريباملإنترنت الع ١٧ ٣٣٩

أن أغلب الدوريات يف اجملموعة األوىل تصدر باللغة )٢٩-٥(ق يتبني من اجلدول الساب
 .العربية واثنتان فقط تصدران باللغة اإلجنليزية

توافق الدراسة ) ١١٨هـ،١٤١٦الزيد،(      ومبراجعة الدراسات السابقة جند دراسة 
بة، جملة املكتبات واملعلومات العربية، وجملة رسالة املكت: احلالية يف ثالث دوريات وهي

مع الدراسة احلالية يف ) ١٩م،١٩٩٧مجعة،(وتطابقت دراسة . واجمللة العربية للمعلومات
جملة املكتبات واملعلومات العربية، وجملة مكتبة اإلدارة، واجمللة العربية :أربع دوريات هي

 .للمعلومات، ورسالة املكتبة
  األجنبية أما يف الدراسات(٢٠٠١،٥,Donald T.Hawkins) فقد أظهرت اجملموعة
 : ست دوريات هير براد فوناألوىل من تطبيق قانو

١/Aridne 
٢/D-lib Magazine 

٣/Journal of Electronic publishing 
٤/information Research 

٥/First Monday 
٦/Issues in Science&Technology libraianship 

 احلالية طبقت على ة الدراس            وهي مل توافق الدراسة احلالية، وقد يرجع ذلك ألن
الدوريات العربية واألجنبية أما الدراسة السابقة فهي مقتصرة فقط على الدوريات 

 .األجنبية
 

 يف جمال تقنية املعلومات يف املكتبات األكادميية  ة توافر الدوريات الرئيسي- هـ
 :السعودية اليت تدرس هذا التخصص

 
ى تلبية حاجات املستفيدين الفعلية يف املكتبات       يهدف هذا القياس للتعرف على مد

 ووقد قامت الباحثة بقياس نسبة ما ه. األكادميية اليت يوجد هبا قسم املكتبات واملعلومات



 ١٤٦

 ةوكانت النتيج.  دورية١١موجود من الدوريات الرئيسة يف جمال تقنية املعلومات وهي 
 :كما يلي

 
 : جامعة امللك عبد العزيز جبدة-١
 %.١٠٠يات العربية متوفرة بنسبة  الدور-

م،مث حتولـت   ١٩٩٤ورقيـة إىل عـام      % ١٠٠الدوريات األجنبية متوفرة بنسـبة      
 .االشتراكات إىل الدوريات اإللكترونية

 
 : جامعة أم القرى مبكة املكرمة-٢
 .فقط% ٤٠ الدوريات العربية متوفرة بنسبة-

 . متوفرةالدوريات األجنبية غري −
 
 
 :د بالرياض جامعة امللك سعو-٣
 %.١٠٠ الدوريات العربية متوفرة بنسبة -
 %.١٠٠ الدوريات األجنبية متوفرة بنسبة-
 
 : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض-٤
 %.١٠٠ الدوريات العربية متوفرة بنسبة-
 . دورية ورقية أجنبية فقط٢٧، ومشتركة يف ة غري متوفرالدوريات األجنبية -
 
 :ارة العامة بالرياض معهد اإلد-٥
 %.١٠٠ الدوريات العربية متوفرة بنسبة-
 ، مشتركة بقواعد البيانات اليت حتتوي على هذه اجملالت          ة غري متوفر  الدوريات األجنبية  -

 .األجنبية



 ١٤٧

 
 : كلية اآلداب التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات-٦
 %.٥٠ الدوريات العربية متوفرة بنسبة -
 %.٦٦نبية متوفرة بنسبة الدوريات األج-
 

، ومكتبة جامعة امللك سعود، ومكتبـة       ز      وهذا يعين أن مكتبة جامعة امللك عبد العزي       
 .معهد اإلدارة تليب االحتياجات الفعلية للمستفيدين

 
 

 : الكتب املستشهد هبا-تاسعاً
 جمال  أكثر الكتب استشهاداً هبا يفعلى      هتدف دراسة الكتب املستشهد هبا للتعرف 

 .تقنية املعلومات
 
 
 
 :  الترتيب الطبقي للكتب العربية املستشهد هبا-أ

 الترتيب الطبقي للكتب العربية املستشهد هبا) ٣٠-٥(جدول 
جمموع 

 االستشهادات
 م الرتبة العنوان املؤلف

 ١ ١ املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات  أمحد الشامي ٢٥
 ٢ ٢ نولوجيا املعلوماتتك يونسقعبدالرزا ٩
 ٣ ٣ العرب وعصر املعلومات نبيل علي ٧
 ٤ ٤ مقدمة إىل نظم املكتبة املبنية على احلاسوب لوسي تيد ٦
 ٥  مقدمة يف علم املعلومات عبداهلادي فتحي ٦
 ٦  مدخل لدراسة املكتبات واملعلومات حشمت قاسم ٦
 ٧  نظم استرجاع املعلومات النكستر ٦
 ٨  املبادئ والتطبيقات:البحث باالتصال املباشر رتليارجي ها ٦



 ١٤٨

 ٩  املعلوماتاإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات و  عبداهلاديفتحي ٦
١٠ ٥  مرات٥كتب مت االستشهاد بكل منهم )٤( ٢٠ ٢٠
١١ ٦ مرات٤كتب مت االستشهاد بكل منهم )٨( ٣٢ ٣٢
١٢ ٧ مرات٣كتاب مت االستشهاد بكل منهم )١٩( ٥٧ ٥٧
١٣ ٨ كتاب مت االستشهاد بكل منهم مرتني)٤١( ٨٢ ٨٢
١٤ ٩ ةكتب مت االستشهاد بكل منها مر)٣٠٤( ٣٠٤ ٣٠٤
 كتاباً) ٣٨٥(اجملموع   ٥٧٢

 
      تبني من اجلدول السابق أن املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبـات واملعلومـات            

رة من بني الكتب حيـث بلـغ معـدل          العربية تأليف أمحد حممد الشامي جاء يف الصدا       
 مرة، أما املرتبة الثانية فكانت لكتـاب        ٢٥االستشهاد به بدون تكرار يف املقالة الواحدة        

 مرات، أما املرتبة    ٩ يونس الذي استشهد به      قتكنولوجيا املعلومات من تأليف عبد الراز     
ة الرابعة لكتـاب    الثالثة فكانت لكتاب العرب وعصر املعلومات تأليف نبيل علي، واملرتب         

 .مقدمة إىل نظم املكتبة املبنية على احلاسوب للوسي تيد
جند أهنا  ) ١٢٧هـ،١٤١٦الزيد،(      وباستعراض بعض الدراسات السابقة  مثل دراسة        

 ألهنا ختالفها   عوهذا أمر متوق  ) ١٥م،١٩٩٧مجعة،(ختالف الدراسة احلالية، وكذلك دراسة      
ال املوضوعي حيث إن الدراسة احلالية تركز على نوع واحد          يف الفترة الزمنية أيضاً ويف اجمل     

من أنواع موضوعات املكتبات واملعلومات، ولذلك من الصعب مقارنتـها بالدراسـات            
السابقة ألن الدراسة احلالية عبارة عن موضوع واحد من ختصص املكتبات واملعلومـات             

 .إضافة إىل أن الكتب تعترب من األوعية السريعة يف التقادم
 
 : الترتيب الطبقي للكتب األجنبية املستشهد هبا-ب

 التايل يوضح الترتيب الطبقي للكتب األجنبية ) ٣١-٥(جدول 
جمموع االستشهادات  م الرتبة عنوان الكتاب املؤلف

٤ Rowley, Jennifer E Computers for Libraries ١ ١ 

٤ John Feather International Encyclopedia  ٢ 



 ١٤٩

of information and library 
٣ Lancaster,F,W Toward paperless 

information systems 
٣ ٢ 

٣ Burton,Paul,F Information technology 
and society 

 ٤ 
كتاباً مت االستشهاد بكل )٢٥( ٥٠ ٥٠

 منهم مرتني
٥ ٣ 

كتاباً مت االستشهاد بكل )٥٩٤( ٥٩٤ ٥٩٤
 منهم مرة

٦ ٤ 

 باً كتا٦٢٣اجملموع  ٦٥٨ ٦٥٨

 
 
 
 
 
 
 
 

 : االستشهادات املرجعية من اإلنترنت-عاشراً
 : كمية االستشهادات املرجعية-أ

استشهاداً مرجعياً، ومل   ) ٢٤٧(      بلغ عدد االستشهادات املرجعية من مواقع اإلنترنت        
حتسب هذه االستشهادات ضمن االستشهادات املرجعية الوراقية فيما سـبق، وكشـفت            

 استشهاداً من   ٢٢٢أن عدد االستشهاد مبواقع اإلنترنت بلغ       ) هـ١٤٢٥اخلليفي،(دراسة  
 .م، وأن االستشهاد باألوعية التقليدية يفوق االستشهاد باإلنترنت٢٠٠٠-م١٩٩٩عام 

 يف املوضوعات اليت تتحدث عن تقنية املعلومات أكثر من الـيت            توأن االستشهاد باإلنترن  
ـ . تتناول موضوعات تقليدية يف املكتبـات      التـايل يوضـح توزيـع      ) ٣٢-٥(دولواجل

 .االستشهادات املرجعية على دوريات الدراسة
 



 ١٥٠

  الدراسةتتوزيع االستشهادات من اإلنترنت على دوريا) ٣٢-٥(        جدول 
 عنوان الدورية االستشهادات من اإلنترنت النسبة

 عامل الكتب - -
 اجمللة العربية للمعلومات ٢٥ %١٠,١٢
 بيةدراسات عر ٧٢ %٢٩,١٥
 االجتاهات احلديثة  ٨٦ %٣٤,٨١

 مكتبة امللك فهد الوطنية ٣ %١,٢١
 العربيةتاملكتبات واملعلوما ٥٨ %٢٣,٤٨
 املغاربية للتوثيق ٣ %١,٢١

احلاسب / جامعة امللك سعود - -
اآلداب/ جامعة امللك سعود - -

 اجملموع ٢٤٧ %١٠٠
 أكثر  ي ه تثة يف املكتبات واملعلومات كان          يالحظ مما سبق أن جملة االجتاهات احلدي      
مـن  % ٣٤,٨١ ة استشـهاداً بنسـب  ٨٦اجملالت استشهاداً مبواقع اإلنترنت حيث بلغت     

 استشـهاداً    ٧٢جمموع االستشهادات ، مث يليها يف املرتبة جملة دراسات عربية اليت حوت           
تشـهاداً أي     اس  ٥٨، مث جملة املكتبات واملعلومات العربية بــ         %٢٩,١٥ لأي ما يعاد  

ـ   %٢٣,٤٨بنسبة   وأما جملة  %. ١٠,١٢ استشهاداً متثل    ٢٥،واجمللة العربية للمعلومات ب
 جداً حيـث    ةمكتبة امللك فهد الوطنية واجمللة املغاربية للتوثيق فقد كانت النسبة فيها ضئيل           

احلاسب اآليل ، واآلداب،    / بينما جند أن جملة جامعة امللك سعود      %. ١,٢١إهنا مل تتجاوز    
 .وجملة عامل الكتب مل يكن هلم أي مسامهة يف هذا اجملال

 : توزيع االستشهادات باملواقع على سنوات الدراسة-ب
 التايل توزيع االستشهادات باملواقع على سنوات الدراسة ) ٣٣-٥(جدول 

%النسبة اجملموع  السنة ع م د ت ف ك غ ح ب
١٤١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
١٤١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
١٤١٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠



 ١٥١

١٤١٩ ٠ ٢ ٠ ٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٩ ١١,٧٤
١٤٢٠ ٠ ٦ ٢٠ ٦ ٠ ٥٠ ٣ ٠ ٠ ٨٥ ٣٤,٤
١٤٢١ ٠ ٩ ٣١ ١١ ٣ ٨ ٠ ٠ ٠ ٦٢ ٢٥,١٠
١٤٢٢ ٠ ٨ ٢١ ٤٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧١ ٢٨,٧٤
اجملموع ٠ ٢٥ ٧٢ ٨٦ ٣ ٥٨ ٣ ٠ ٠ ٢٤٧ %١٠٠

 
هـ مل يكن هبـا     ١٤١٨هـ حىت عام    ١٤١٦      يالحظ مما سبق أن السنوات من عام        

هـ ١٤٢٠ويف عام   . أي استشهاد باإلنترنت، بسب عدم توافر اإلنترنت يف العامل العريب         
 .من جمموع االستشهادات% ٣٤,٤كانت أعلى نسبة يف االستشهاد باملواقع حيث بلغت 

متوسط االستشهاد باملواقع يف املقال الواحد للمقاالت اليت استشهدت مبواقع -ب
 :إلنترنتا

كما هو موضح .استشهادات٦,٨٦      إن متوسط االستشهادات مبواقع اإلنترنت هي 
 ).٣٤-٥(يف اجلدول  التايل

 
  يف املقال الواحد عمتوسط االستشهاد باملواق) ٣٤-٥(        جدول 

جمموع املقاالت متوسط االستشهادات يف املقالة الواحدة  جمموع االستشهاد باملواقع
٢٤٧ ٣٦ ٦,٨٦ 

 : اإلنترنتع الترتيب الطبقي ملواق-ج  
 الترتيب الطبقي ملواقع االنترنت املستشهد هبا ) ٣٥-٥(جدول 

عدداالستشهادات %النسبة الرتبة موقع اإلنترنت  م
١٨ ٧,٢٨ URL:www.oclc.org. ١ ١ 
٩ ٣,٦٤ http://www.vtls.com ٢ ٢ 
٨ ٣,٢٣ http://www.aleph.com ٣ ٣ 
٦ ٢,٤٢ http://www.ellas.be ٤ ٤ 
٥ ٢,٠٢ http://sirsi-٥.co.uk/ ٥ ٥ 
٥ ٢,٠٢ http://www.press.umich.  ٦ 
٤ ١,٦١ wyoiyg:/١١٩٩/http://Gaylord.com ٧ ٦ 



 ١٥٢

٤ ١,٦١ portland.tipac.www://httpcom. press  ٨ 
٤ ١,٦١ http://www.ala.org/  ٩ 
٤ ١,٦١ http://www,m-w.com  ١٠
٣ ١,٢١ http;//www.bsiamericas.com ١١ ٧
٣ ١,٢١ http/info.lib.uh.edu  ١٢
٣ ١,٢١ http://www.rlg.org/  ١٣
٣ ١,٢١  http//lcweb.loc.gov/  ١٤
٣ ١,٢١ http://www.osd/tama.odu/  ١٥
٣ ١,٢١ http://www.amlibs.com  ١٦
١٧ ٨ موقعاً مت االستشهاد بكل منهم مرتني) ١٥( ٣٠ ١٢,١٤
١٨ ٩ موقعاً مت االستشهاد بكل منهم مرة واحدة) ١٣٢( ١٣٢ ٥٣,٤٤

 اجملموع ١٦٣ ٢٤٧ 
 

 العرب اتبعوا مسارات متعددة للوصول إىل املعلومات، فلم              يتضح مما سبق أن املؤلفني    
% ٨٠,٩٨ ة موقعاً بنسب  ١٣٢يكن هناك مواقع حمددة يكثر استخدامها، وإمنا كان هناك          

من جمموع االستشـهادات أي     % ٥٣,٤٤من جمموع املواقع استخدم ملرة واحدة مبعدل        
وع املواقع اسـتخدم    من جمم % ٩,٢٠موقعاً بنسبة   ١٥أكثر من نصف االستشهادات، و    

مـن  % ٩,٨ موقعاً بنسبة  ١٦ االستشهادات، و  عمن جممو % ١٢,١٤ملرتني فقط مبعدل    
. من جمموع االستشـهادات   % ٣٤,٣١ ة مرة بنسب  ١٨ إىل   ٣جمموع املواقع استخدم من   

 السبب إىل أن اإلنترنت حديثة الدخول إىل العامل العـريب، إضـافة إىل عـدم                عوقد يرج 
 . قع وانتشارهاالتعرف بعد على املوا

 
 
 
 
 
 



 ١٥٣
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                 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس

، א א א א אא
١٤١٦١٤٢٢.

وكان أبرز أهداف الدراسة  تقدمي صورة حقيقية تعكس أوجه االهتمام بتقنية املعلومـات      
يف جمال املكتبات ، وذلك بالتعرف على االجتاهات  اللغويـة واجلغرافيـة واملوضـوعية               

ة إىل التعرف    ملؤلفي املقاالت املصدرية، إضاف    ةوالزمنية، والتعرف على اخلصائص الوظيفي    
 والوثائق املستشهد هبا بكثافة، والتحقق من نسبة املقاالت املؤثقة، إضافة           على أهم املؤلفني  

إىل التحقق من متوسط عدد االستشهادات املرجعية يف املقاالت، والتعرف على تأثري عامل           
 .الزمن على اإلنتاج الفكري

صفي ملقـاالت الـدوريات، وحتليـل        بتطبيق املنهج التحليلي الو    ة      وقد قامت الباحث  
 : عشرة دورية من ثالث فئات هي عاالستشهادات املرجعية،على أرب

 .الدوريات يف ختصص املكتبات واملعلومات:  الفئة األوىل-١
 .الدوريات يف جمال احلاسب اآليل:  الفئة الثانية-٢
 املكتبـات   الدوريات اليت تصدرها األكادمييات اليت تـدرس ختصـص        : الفئة الثالثة  -٣

 .  واملعلومات
 :وذلك وفقاً ملعايري من أمهها

 . استمرارية صدور الدورية-١
 أن حتتوي الدوريات على مقاالت علمية يف جمال تقنية املعلومات تتضمن استشهادات             -٢

 .مرجعية
 . أن حتتوي اجمللة على مقاالت باللغة العربية-٣

هــ إىل   ١٤١٦تـرة مـن     مقالـة نشـرت يف الف     ٢٢٥وبلغ جمموع عدد املقـاالت      
 . استشهاداً مرجعيا٣١٨١ًهـ،تضمنت تلك املقاالت ١٤٢٢

 :أهم نتائج حتليل املقاالت املصدرية



 ١٥٦

 مقالـة أي    ٢٢٥ بلغت نسبة املقاالت املصدرية اليت تناولت موضوع تقنية املعلومات           -١
 . مقالة١٢٠١من جمموع عدد مقاالت الدوريات اليت كانت % ١٨,٧٣بنسبة 
 .ط املقاالت يف تقنية املعلومات للعدد الواحد مقالة واحدة بلغ متوس-٢
 . صفحة٢٤ بلغ متوسط الصفحات للمقالة الواحدة -٣
 ، أما املقاالت شبة املوثقة فنسبتها %٨٢,٢٢ غالبية املقاالت كانت موثقة بنسبة -٤

 %.٨ استشهادات مرجعية بلغت ي، بينما جند املقاالت اليت ال حتو%٩,٧٨
 مل تتجاوز معـدل     ثدراسة إىل أن إنتاجية املؤلفني يف اجملال منخفضة حي         توصلت ال  -٥

 ) لوتكا( ن مع قانوقاملقاالت عن مقالني لكل مؤلف، كما توصلت الدراسة إىل التطاب
 .إىل حد ما

 %.١٠,٦إىل % ٨٩,٧ تفوق التأليف الفردي على التأليف املشترك بنسبة -٦
ي هم من احلاصـلني علـى درجـة الـدكتوراه،            غالبية املسامهني يف اإلنتاج الفكر     -٧

 العراقية على التوايل، وغالبيتهم ينتمون إىل       ومعظمهم من اجلنسيات املصرية مث السعودية مث      
 .اجلامعات والكليات

 %.٢٤,٨٩ وكانت نسبة االستشهاد الذايت -٨
غالبية الطرق املستخدمة يف توثيق االستشهادات املرجعية كانـت طريقـة املراجـع             /٩
 %.٢٩,٤، ومعظمها يطلق عليها مسمى قائمة املراجع بنسبة %٦٥,٩نسبةب

 استحوذت موضوعات شبكات املعلومات، وأدبيـات تقنيـة املعلومات،وقواعـد           -١٠
 . املعلومات على اهتمام املؤلفني يف اجملال
 :نتائج حتليل االستشهادات املرجعية

 استشهاداً  ١٢٧٧جعياً، منها    استشهاداً مر  ٣١٨١بلغ جمموع االستشهادات املرجعية     -١
 . استشهادات أجنبية١٩٠٤عربياً و

 . استشهاداً مرجعيا١٤,١٤ً متوسط االستشهادات املرجعية للمقال الواحد-٢
من جمموع االستشهادات، أمـا     % ٣,٣٩ نسبة االستشهاد الذايت للمؤلف مل تتجاوز        -٣

مـن جممـوع    % ٢,١٧تجاوز  نسبة استشهاد اجمللة باألعمال السابقة املنشورة فيها فلم ت        
 .االستشهادات



 ١٥٧

 %.١٧,٢٦إىل نسبة% ٧٦,٣٠ تفوق التأليف الفردي على التأليف املشترك بنسبة-٤
  %.٩,٥٥ االعتماد على األعمال املترمجة قليل حيث إهنا مل تتجاوز -٥
 أكثر املؤلفني املستشهد بأعماهلم هم النكستر ، مث حشمت قاسم، مث حممد فتحي عبد       -٦
 .على التوايل ياهلاد
 نسبة النقص يف بيانات الوصف الببليوجرايف عالية ، وأغلبها يف االستشهادات األجنبية             -٧

 . من جمموع عدد بيانات النقص، متمثلة يف أماكن النشر مث اسم الناشر% ٨٧,٠٧بنسبة 
مـن  % ٣٨,٦٦، يليها الكتب بنسبة     %٤٢,٢٥ تتصدر املقاالت املرتبة األوىل بنسبة       -٨

 . الستشهاداتجمموع ا
من اللغات اليت مت االستشهاد هبا، يليهـا         % ٥٦,٠٥ استحوذت اللغة اإلجنليزية على      -٩

من جمموع االستشهادات   % ٣,٨١، أما باقي اللغات فلم تزد عن        %٤٠,١٤اللغة العربية   
 . املرجعية
  %.٥٩,٨٥ حيث بلغت د نسبة االعتماد على اللغة اإلجنليزية بازديا-١٠
 .سنه٩,٥ف العمر جملال تقنية املعلومات  بلغ منتص-١١
 اعتماد املؤلفني على مصادر املعلومات القدمية أكثر من احلديثة، حيث مل تتجـاوز              -١٢

من جمموع  % ٤١نسبة االعتماد على األوعية املنشورة خالل اخلمس سنوات األخرية عن           
 . االستشهادات

مث % ١١,٤١ بنسبة ةعودي، تليها الس  %١١,٨٥ تصدرت مصر أماكن النشر بنسبة       -١٣
كما توصلت الدراسة إىل وجـود      %. ٥,٨٨مث بريطانيا بنسبة    % ١٠,٦٨أمريكا بنسبة   

 .عالقة بني مكان صدور الدورية وأماكن نشر االستشهادات املرجعية الواردة فيها
א−١٤ א א א ،٪٤٤,٨٧א
א אא א ، א א٪١٩,١٨א א ،

א א ، א א א ٪١٣,٣١א
א א ، א א .١٠,٨٠א ٪

א−١٥ א،٣٤٥א ٧٢,٨א
א.א٪ .٢٧,٢א ٪  



 ١٥٨

ألمحـد  / تصدر كتاب املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات العربيـة         -١٦
حممد الشامي جمموع الكتب العربية اليت مت االستشهاد هبا للكتب ، يليه كتاب تكنولوجيا              

 أما بالنسبة للكتـب األجنبيـة فلقـد تصـدر كتـاب     . لعبد الرزاق يونس/علوماتامل
(International Encyclopedia of information and libraryوكتاب ) Computers 

for libraries)  
هــ  ١٤٢٠ استشهاداً، وتصدر عـام      ٢٤٧بلغ عدد االستشهاد مبواقع اإلنترنت      -١٧ 

، وبلـغ متوسـط     %٣٤,٤ باملواقع فبلغت النسبة     سنوات الدراسة يف حجم االستشهاد    
 %.٦,٨٦االستشهاد مبواقع اإلنترنت 

:א
א ؛ א א א :א

א−١ א ، א א א .א
א−٢ אא א א א

א א א א ،
א אא א
א .א

א−٣ א אא א .א
 توصي الباحثة القائمني على نشر الدوريات وكذلك املؤلفني باالهتمـام  بالبيانـات              -٤

 .الوصفية للوعاء املستشهد به
بإجياد دوريات يف العامل العريب على غرار دورية الثقافة املعلوماتية الـيت هتـتم بنشـر         / ٥

وهـذا  .  عمر املقال األصلي عن ستة أشهر      دملترمجة على أال يزي   املقاالت العلمية األجنبية ا   
 .من شأنه أن يطور هذا اجملال بتتبع كل جديد فيه

 توصي الباحثة القائمني على إعداد املناهج األكادميية لتخصص املكتبات واملعلومـات            -٦
  ووضـع  - حيث إن أغلبها يركز على الطرق التقليديـة للمكتبـة            -بإعادة النظر فيها    

 .  عن تقنية املعلوماتتمقررا



 ١٥٩

 االهتمام مبجال الدراسات الوراقية، حبيث تصبح مادة أو جزء من مادة من مواد قسم               -٧
 .املكتبات واملعلومات

 توصي الباحثة القائمني على الدوريات العربية املتخصصة باالهتمـام بالكشـافات            -٨
 .املتكاملة للدوريات

 بـالتوازن املوضـوعي يف      مل تقنية املعلومات االهتما    توصي الباحثة  املؤلفني يف جما      -٩
 .التأليف والبحث  يف جمال تقنية املعلومات
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 قائمة املراجع                                  
 : املراجع العربية-أ
 دراسة عددية:النتاج الفكري العاملي للمسلسالت).م١٩٩٦( إمساعيل،فؤاد أمحد-١

 .١٨٦-١٧٨،ص ص ٥،ع٣االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات،مج.ونوعية
 .دار املريخ:مناهج البحث يف علم املعلومات املكتبات الرياض).م١٩٨٧( بدر،أمحد -٢
  االتصـاالت وتـدفق      تقنية) .هـ١٤١٣(.ويلسماكم؛ وليمان     .ج بريك ،توماس    -٣

 .اإلمام  جامعة :الرياض. مجة حشمت قاسمتر ،املعلومات
دراسة :اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات واملعلومات     ).م١٩٩٣( تركستاين،حممد أمني  -٤

 .٤٦٣-٤٦٢،ص ص٤،ع١٤عامل الكتب،مج.ببليومترية
دراسة يف القيـاس    : التحليل الببليومترى وأساليبه الفنية   ).م١٩٨٦( علي متراز، أمحد    -٥

 ٢٩،  ص  ٤،ع٦لومات العربية س واملع لة املكتباتجم.املرجعية لالستشهادات الكمي
دراسـة يف القيـاس الكمـي للبيانـات         : الببليوتريقـا ).م١٩٨٦(يمتراز،أمحد عل -٦ 

 .٤٩-٤٢ص ص ،١،ع٧جملة عامل الكتب، مج. الببليوجرافية
خصائص النتاج الفكري املستخدم من قبل البـاحثني العـرب يف      ).هـ١٤١١( متراز،أمحد علي    -٧

 .٢٦٣-٢٤٩،ص ص ٢ ،ع١٢عامل الكتب،مج .  العربية السعودية اجملاالت اهلندسية باململكة
 حشمت  ترمجة.آفاق االتصال ومنافذه يف العلوم والتكنولوجيا     ). م١٩٧٩(جاك ميدوز -٨

 .املركز العريب للصحافة:القاهرة.قاسم



 ١٦١

االستشهادات املرجعية يف أطروحات املكتبات واملعلومات  ).١٩٩٧٩(مجعة،نبيلة خليفة -٩
 .٤جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات،مج.ةجبامعة القاهر

الدراسات واالستشهادات املرجعية يف جملـة عـامل        ).م١٩٩٣(احلداد،فيصل عبداهللا -١٠
 .،ص ص٤،ع١٤عامل الكتب،مج.دراسة ببليومترية:الكتب
أمناط االستشهادات املرجعية عند الباحثني العرب يف       ).هـ١٤١٣( محاده،مسري جنم   -١١

 .٣٨٠– ٣٦٦ ص ص ٤،ع١٣جملة عامل الكتب،مج .املكتبات واملعلومات علوم 
النشر اإللكتروين يف عشر ).م٢٠٠٢( محدي،أمل وجيه؛غنيم،حممد سامل-١٢

 سنوات
، ٧دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات،مج     .دراسة ببليومترية ) ١٩٩٩-١٩٩٠(
 .١١٢-٦٣ ص ص ٢ع
حشـمت  ألفكار يف الببليومتري،ترمجة    تاريخ تطور ا  ).م١٩٩٥(دوثي هـ هريتزل  -١٣
 .١٦٨،ص ص ١،ع١٥جملة املكتبات واملعلومات العربية،س.قاسم
االتصال العلمي عند الباحثني العرب يف العلوم       ).هـ١٤١١( الدوسري،فهد مسفر    -١٤

 .مكتبة امللك فهد الوطنية:الرياض. البحتة 
كري عنـد األدبـاء     نظام االتصال الف  ).هـ  ١٤١٩(     الدوسري ، فهد مسفر      - ١٥

 .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض. األكادمييني يف اململكة العربية السعودية 
حتليل االستشهادات املرجعيـة الـواردة يف       ). هـ١٤١٥(  الذبياين، عائشة سليم     -١٦

رسائل املاجستري يف علم املكتبات واملعلومات اجملازة من جامعـات  اململكـة العربيـة               
 .٨٨-٨٧ ، ص ص ١، ع١٦لة عامل الكتب،مج جم. السعودية 

أســس تقنيــة املعلومات،ترمجــة عبــد الــرمحن ).هـــ١٤١٤(رويل،جنيفــر-١٧ 
 .مكتبة امللك فهد الوطنية:الرياض.العكرش
حتليل االستشهادات املرجعية ملقاالت الـدوريات      ). هـ١٤١٦(الزيد،عبد الكرمي   -١٨

رسالة . هـ١٤١٣ -هـ١٤٠٨بني عامي   العربية يف جمال املكتبات واملعلومات للفترة ما        
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.كلية العلوم االجتماعية.دكتوراه



 ١٦٢

جملة املكتبـات   . الصحف العربية على شبكة اإلنترنت    ).م٢٠٠١( الزيد،عبد الكرمي    -١٩
  ٤٥-٢٨،ص ص٣،ع٢١واملعلومات ،س

وضوعية وطبيعة التـأليف يف اجمللـة       االجتاهات امل ) ١٩٩٨( السامرائي،إميان فاضل  -٢٠
 .١٩مج.م١٩٩٦-١٩٩٣العربية للمعلومات وجملة رسالة املكتبة للسنوات 

الضبط الببليوجرايف والتحليل الببليـومتري يف علـم        ).م١٩٩٦(سيدو،أمني سليمان -٢١
 .٢٧١-٢٦٩،ص ص٣،ع١٧عامل الكتب،مج.املكتبات واملعلومات

 العلمية للمؤلفني السعوديني يف جمال اإلسهامات).م١٩٩٣(سيدو،أمني سليمان-٢٢
 .الرياض،مكتبة امللك فهد الوطنية.املكتبات واملعلومات

املعجم املوسوعي ملصـطلحات    ).هـ١٤٠٨( الشامي، أمحد حممد؛حسب اهللا،سيد    -٢٣
 .دار املريخ: الرياض.املكتبات واملعلومات

حتليـل  : صر  اجتاهات املكتبات واملعلومات يف م    ).م٢٠٠٠( شاهني ،شريف كامل   -٢٤
جملة املكتبات واملعلومات  .م١٩٩٩–م  ١٩٩٥مضمون صحيفة األهرام خالل األعوام من       

 .٤١– ٥ ،ص ص ١ ،ع٢٠العربية،س 
ـ ١٤١١(عباس ،هشام عبد اهللا   -٢٥ اجملـالت األكادمييـة يف اململكـة العربيـة         ).هـ

عـامل  .دراسة ببليومترية على جملـة كليـة اآلداب جبامعـة امللـك سـعود             :السعودية
 .٣٣١،٣٤٠،ص ص٣ع١١تب،مجالك
خصائص االستشهادات املرجعية للباحثني يف علم      ).هـ١٤١٣( عباس،هشام عبد اهللا   -٢٦

 .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض.املكتبات واملعلومات
مكتبـة  : القاهرة  .مقدمة يف علم املعلومات   .)هـ١٤٠٤ (،حممد فتحي اهلادي عبد   -٢٧

 .غريب 
بعض مشكالته  : حتليل االستشهادات املرجعية    ).هـ١٤١٠(   فراج، عبد الرمحن     -٢٨ 

،ص ص  ١، ع ١٠جملة املكتبات واملعلومـات العربيـة ،س      .يف اإلنتاج الفكري العريب     
١٠١ -٧٩.       



 ١٦٣

املصاحبة الوراقية ودورها يف دراسة بنية التخصصات ). م١٩٩٦(فراج، عبد الرمحن-٢٩
  ص ص٣ يف املكتبات واملعلومات،عاالجتاهات احلديثة.العلمية وارتباطاهتا وتطورها

١٧٧-١٦٤. 
، ٢،ع٢عامل الكتب،مج.التوثيق يف الرسائل اجلامعية العربية).م١٩٨١(فرسوين،فؤاد-٣٠

 .٢٧٧-٢٦٧ص ص
/ حتليل االستشهادات املرجعية وتطور القياسات الورقية       ).م١٩٨٤(،حشمت قاسم -٣١
 .مكتبة غريب:القاهرة . يف علم املعلوماتدراسات يف
جملة رسـالة   .االستشهادات املرجعية يف جملة رسالة املكتبة       ).م١٩٩٤(يل،يوسفقند-٣٢

  .٣٧– ٢٣،ص ص ٣،ع٢٩املكتبة، مج
،ترمجـت  داء يف املكتبات ومراكـز املعلومات ألتقيم ا ).هـ١٤١٧(و.،فالنكستر-٣٣ 

 .العامةمكتبة امللك عبد العزيز :الرياض.حسين الشيمي ومجال الدين الفرماوي
خدمات املكتبـات واملعلومـات     .)هـ١٤٢١(ويلفرد؛بيكر،شارون  ،ف   نكستر ال-٣٤

لـك  مكتبة امل  : الرياض.الفرماويمجال الدين   مي و   يالشحسين   ترمجت   ،قياسها وتقيمها 
 .بد العزيز العامةع
التقنيات واإلدارة يف خـدمات     ).هـ١٤٢١( النكستر ،فردرك ولفرد؛ساندور،بث     -٣٥

 .مكتبة امللك عبد العزيز العامة:الرياض.املكتبات واملعلومات ،ترمجة حشمت قاسم
 .دار املعارف:القاهرة.املعجم الوسيط.  جممع اللغة العربية-٣٦
خصائص اإلنتاج الفكري السعودي يف جمال املكتبات واملعلومات        ).هـ١٤١٢( مشايل،حورية -٣٧

 . ١٦ -٢،ص ص١،ع١٣جملة عامل الكتب،مج.
الببليوغرايف وتطبيقاته يف جمال املعلومات واملكتبات      القياس  ).م١٩٩٧(املالكي،جمبل الزم مسلم    -٣٨

 .٥٦ -٢١،ص ص٢،ع٣٢رسالة املكتبة،مج .
: النشر العلمي يف جامعة امللك عبدالعزيز ).م٢٠٠٠(مرغالين،حممد أمني عبد الصمد-٣٩

،ص ١،ع٦جملة مكتبة امللك فهد الوطنية،مج.دراسة إحصائية حتليلية ببليومترية
 .١٨٧-١٠٨ص



 ١٦٤

عـامل  .اإلنتاج الفكري لألطبـاء العـرب يف العصـر احلـديث            ).م١٩٨١(حممد   املصري، -٤٠
 .٣٧٦– ٣٦٩،ص ص٣،ع٣الكتب،مج

 .  عصمى للنشر:القاهرة.تقنية املعلومات ومكتبة املستقبل).م١٩٩٦(اهلوش،أبو بكر حممود-٤١
جمللـة  ا.قانون براد فورد لتشتت الببليوغرايف وعلم املعلومات      ).م١٩٩٣( اهلوش،أبو بكر حممود  -٤٢

 .١١٣ -١٠٦،ص ص ١،ع١٤العربية للمعلومات،مج 
 :املراجع األجنبية/ ب

١- Brooks,T.A(٢٠٠٠)>How good are the best papers of JASIS? JASIS- 
vol,٥١, no ٥.pp٤٨٦-٤٥٨. 

٢- Deshpande-M; Rajyalakshmi-D(١٩٩٧).Citation study of dissertations in 
library and information science. Annals-of-Library-Science-and-
Documentation,٥٣-٤١ (٢)٤٤ ( From LISA Abstract ١٩٩٧ , Abstract 
No.٢٤٥٩٠٧٨)                                                                                                 
٣-Dimitroff,A;Arlitsch,K(١٩٩٥)Self-citation in the library and                     

information science litrature.J-of Documentation-vol,٥١,no١p٥٦-٤٤.     
٤-Donald T.Hawkins(٢٠٠١) bibliometrics of electronic journals in             

  information science. information Research,vol.٧ No.١.                          
   

٥- Funkhouser,E.T.(١٩٩٦).The evaluative use of citation analysis for 
communication journals. Human communication Research,٢٢،٥٦٣-

٥٧٢. 
٦- Harter,Stephen P; Hooten,patricia A(١٩٩٠)Factors affecting funding 
and citation rates and  in information science publications-library and 

information science Research- vol.١٢,no٣.p٢٨٠-٢٦٣ 
٧- Harter,Stephen P;Nisonger 

T.E.;Weng,A(١٩٩٣)Semantic relationships between citecl 
and citing articles in library and information science         

 J-JASIS vol,٤٤.no.٩p٥٥٢-٥٤٣.                                                                   
٨- Jarneving,B(٢٠٠٠)Laying foundations of an informationRctrieval 
research program;a quantitative analysis of citations-Svensk Biblioteks 
Forskning-١ p٥٩-٤١.                                                                                  

  



 ١٦٥

٩- Lal-A(١٩٩٠).Rankingof periodicals in the field of soil scienceAnnals of 
Library Science and Documentation,٧٣-٦٧ (٢)٣٧.(From LISA 
Abstracts١٩٩٠. Abstract No.٢٤٤٨٠٥٤ )                                                     

   
 ١٠-Lynch-M-D; Wilson-T.(١٩٩٧)The impact of doctoral research in 

information science and librarianship.British Library Research and 
Innovation Report(٦١) ٥٣-١ .( From LISA. Abstract١٩٩٧ Abstract 

No.٢٤٥٩٤١٠)                                                                                                
     

                                               ١١- L.Lyoon(١٩٩٤)The performance of cited 
references as an approach to information retrieval. journal the American 

Society for information science ٢٩٩-٢٨٧,(٥)٤٥. 
١٢-L-m.cheng(١٩٩٤)Characteristics of cited references in the journal  

 articles of library and information science in Taiwan from ١٩٧٤-to ١٩٩٣. 
journal of Educational Media and Library sciences,(١)٣٢p١١٨-٩٤.     

  
١٣-L.Kajberg(١٩٩٦)A citation analysis of LIS serial literature published    
in Denmark ١٩٨٦-١٩٥٧. journal of Documentaion,(١)٥٢p.٨٥-٦٩.             

١٤-V.Alberani and p.D pietrangeli(١٩٩٥)Grey literature in information      
science: production, circulation and use.Inspel(٤)٢٩p.٢٤٩-٢٤٠.                
١٥-Wallace Koehler(٢٠٠٠)A bibliometric analysis of select information 
science print and electronic journals in the ١٩٩٠s. information 
Research,vol.٦ No.١.                                                                                   
١٦-/White,Howard D;McCain,Katherine(١٩٩٨)Visualizing a discipline: an 

author co-citation analysis of information science,١٩٩٥-١٩٧٢. journal of 
the American Society for information science ٣٥٥-٣٢٧,(٤)٤٩                

   
 :مراجع اإلنترنت-ج

١-www.ai jazirah.com.sa/evillage/١٠٠١٢٠٠٢/nnl.htm 
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 .    املؤلفني األكثر استشهادا بأعماهلم:     امللحق األوىل
%النسبة  م الرتبة املؤلف عدد االستشهادات 
 ١ ١ و.ال نكستر،ف ٤٣ ١,٤٤
 ٢ ٢ حشمت قاسم ٤٠ ١,٣٤
 ٣ ٣ حممد فتحي عبداهلادي ٣٧ ١,٢٤
 ٣ ٤ أمحد حممد الشامي ٢٨ ٠,٩٣
 ٤ ٥ شعبان خليفة ٢٣ ٠,٧٧
 ٥ ٦ أمحد بدر  ٢٢ ٠,٧٣
 ٦ ٧ سعد حممد اهلجرسي ١٦ ٠,٥٣
 ٧ ٨  سيد حسب اهللا ١٥ ٠,٥٠
 ٨  عامر ابراهيم قنديلجي ١٥ ٠,٥٠
 ٩ ٩ لينبيل ع ١٤ ٠,٤٦
١٠ ١٠ زين عبداهلادي ١٣ ٠,٤٣
١١ ١١ شريف كامل شاهني ١٢ ٠,٤٠
١٢ ٠,٤٠ Salton,G  ١٢
١٣ ١٢ حممد حممد اهلادي  ١١ ٠,٣٦
١٤  حسن عواد السرحيي ١١ ٠,٣٦
١١ ٠,٣٦ Rowley,J  ١٥
١٦ ١٣ حممد حممد أمان ١٠ ٠,٣٣



 ١٦٩

١٧  أسامة السيد حممود ١٠ ٠,٣٣
٩ ٠,٣٠ Ashoor,Mohammad ١٨ ١٤
٩ ٠,٣٠ Vickers,B,C  ١٩
٢٠  عماد عبدالوهاب الصباغ ٩ ٠,٣٠
٢١  عبدالرزاق يونس ٩ ٠,٣٠
٢٢ ١٥ أمنية مصطفى صادق ٨ ٠,٢٦
٢٣  ناصر حممد السويدان ٨ ٠,٢٦
٢٤  رحبي مصطفي عليان ٨ ٠,٢٦
٢٥  سامل حممد السامل ٨ ٠,٢٦
٢٦ ١٦ سليمان حسني مصطفي ٧ ٠,٢٣
٢٧  امة لطفي حممدأس ٧ ٠,٢٣
٢٨  شوقي سامل ٧ ٠,٢٣
٧ ٠,٢٣ Burton,Paul F  ٢٩
٣٠ ١٧ أمحد أنور بدر ٦ ٠,٢٠
٣١  عبداللطيف الصويف ٦ ٠,٢٠
٣٢  لوسي تيد ٦ ٠,٢٠
٣٣  جنيب الشرجيي ٦ ٠,٢٠
٣٤  عارف رشاد ٦ ٠,٢٠
٣٥  جنفري رويل ٦ ٠,٢٠
٣٦  حسن عبدالرمحن الشيمي ٦ ٠,٢٠
٣٧  رجى هارتليا ٦ ٠,٢٠
٣٨  حممد أديب غنيمي ٦ ٠,٢٠
٦ ٠,٢٠ Khurshid,Zahiruddin  ٣٩
٦ ٠,٢٠ Barker,philip  ٤٠
٤١ ١٨ مؤلف مت االستشهاد بكل منهم)٢٠( )١٠٠(٥ ٣,٣٥
٤٢ ١٩ مؤلف مت االستشهاد بكل منهم)٣٣( )١٣٢(٤ ٤,٤٣
٤٣ ٢٠ مؤلف مت االستشهاد بكل منهم)٥٩( )١٧٧(٣ ٥,٩٤
١٤,٤٣ مؤلف مت االستشهاد بكل منهم)٢١٥( )٤٣٠(٢ ٤٤ ٢١



 ١٧٠

٥٤,٨٨ مؤلف مت االستشهاد بكل ) ١٦٣٥( )١٦٣٥(١
 منهم

٤٥ ٢٢

 اجملموع ١٩٩٩ ٢٩٧٩ ١٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .التوزيع اجلغرايف الماكن نشر االستشهادات املرجعية:       امللحق الثاين
 الرتبة دولةال العدد %النسبة اجملموع التراكمي النسبة التراكمية

 ١ مصر ٣٧٧ ١١،٨٥ ٣٧٧ ١١,٨٥
 ٢ السعودية ٣٦٣ ١١،٤١ ٧٤٠ ٢٣,٢٦
 ٣ أمريكا ٣٤٠ ١٠,٦٨ ١٠٨٠ ٣٣,٩٥
 ٤ بريطانيا ١٨٧ ٥,٨٨ ١٢٦٧ ٣٩,٨٣
 ٥ تونس ١٢٢ ٣,٨٣ ١٣٨٩ ٤٣,٦٦
 ٦ األردن ٨٨ ٢,٧٧ ١٤٧٧ ٤٦,٤٣
 ٧ الكويت  ٦٤ ٢,٠١ ١٥٤١ ٤٨,٤٤
 ٨ لبنان ٦١ ١,٩١ ١٦٠٢ ٥٠,٣٦
 ٩ اإلمارات ٤١ ١,٢٩ ١٦٤٣ ٥١,٦٥
 ١٠ فرنسا ٤١ ١,٢٩ ١٦٨٤ ٥٢,٩٣
 ١١ العراق ٣٥ ١,١٠ ١٧١٩ ٥٤,٠٣
 ١٢ سوريا ٢٢ ٠,٧٠ ١٧٤١ ٥٤,٧٣
 ١٣ كالدامنار ١١ ٠,٣٤ ١٧٥٢ ٥٥,٠٧
 ١٤ هولندا ٨ ٠,٢٥ ١٧٦٠ ٥٥,٣٢
 ١٥ قطر ٨ ٠,٢٥ ١٧٦٨ ٥٥,٥٨
 ١٦ أملانيا ٧ ٠,٢٢ ١٧٧٥ ٥٥,٨٠
 ١٧ عمان ٤ ٠,١٢ ١٧٧٩ ٥٥,٩٢



 ١٧١

 ١٨ بنغازي ٤ ٠,١٢ ١٧٨٣ ٥٦,٠٥
 ١٩ السويد ٤ ٠,١٢ ١٧٨٧ ٥٦,١٧
 ٢٠ كندا ٤ ٠,١٢ ١٧٩١ ٥٦,٣٠
 ٢١ تركيا ٤ ٠,١٢ ١٧٩٥ ٥٦,٤٢
 ٢٢ البحرين ٣ ٠,٠٩ ١٧٩٨ ٥٦,٥٢
 ٢٣ استراليا ٣ ٠,٠٩ ١٨٠١ ٥٦,٦١
 ٢٤ جنيف ٣ ٠,٠٩ ١٨٠٤ ٥٦,٧١

 ٢٥ يوربيان ٣ ٠,٠٩ ١٨٠٧ ٥٦,٨٠
 ٢٦ سطرابل ٢ ٠,٠٦ ١٨٠٩ ٥٦,٨٦
 ٢٧ نيوزلندا ٢ ٠,٠٦ ١٨١١ ٥٦,٩٣
 ٢٨ إيطاليا  ١ ٠,٠٣ ١٨١٢ ٥٦,٩٦
 ٢٩ النرويج ١ ٠,٠٣ ١٨١٣ ٥٦,٩٩
 ٣٠ اليابان ١ ٠,٠٣ ١٨١٤ ٥٧,٠٢
 ٣١ دتايالن ١ ٠,٠٣ ١٨١٥ ٥٧,٠٥
 ٣٢ املغرب ١ ٠,٠٣ ١٨١٦ ٥٧,٠٨
 ٣٣ أكرانيا ١ ٠,٠٣ ١٨١٧ ٥٧,١٢
 ٣٤ تشيك ١ ٠,٠٣ ١٨١٨ ٥٧,١٥
الكامرون ١ ٠,٠٣ ١٨١٩ ٥٧,١٨ ٣٥ 
 ٣٦ الصني ١ ٠,٠٣ ١٨٢٠ ٥٧,٢١
 ٣٧ اهلند ١ ٠,٠٣ ١٨٢١ ٥٧,٢٤
 ٣٨ ليوتانيا ١ ٠,٠٣ ١٨٢٢ ٥٧,٢٧
 ٣٩ اجلزائر ١ ٠,٠٣ ١٨٢٣ ٥٧,٣٠
 ٤٠ البلديات ١ ٠,٠٣ ١٨٢٤ ٥٧,٣٤
 ٤١ كنيا ١ ٠,٠٣ ١٨٢٥ ٥٧,٣٧
 ٤٢ سنغافورة ١ ٠,٠٣ ١٨٢٦ ٥٧,٤٠
 ٤٣ اوريتانيا ١ ٠,٠٣ ١٨٢٧ ٥٧,٤٣
 ٤٤ أربيل ١ ٠,٠٣ ١٨٢٨ ٥٧,٤٦
 ٤٥ سريالنكا ١ ٠,٠٣ ١٨٢٩ ٥٧,٤٩



 ١٧٢

 ٤٦ غري حمدد ١٣٥٢ ٤٢,٥٠ ٣١٨١ ١٠٠
  ٣١٨١ ١٠٠   اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ةالتوزيع الطبقي جلهات النشر العربي:امللحق الثالث
%النسبة اجملموع التراكمي عدد االستشهادات  الرتبة جهة النشر

 ١ السعودية/دار املريخ ١٢٢ ٩,٥٥ ١٢٢
مصر/املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٨٩ ٦,٩٧ ٢١١ ٢ 
 ٣ مصر/دار غريب ٧٧ ٦,٠٢ ٢٨٨
 ٤ مصر/املكتبة األكادميية ٦٨ ٥,٣٢ ٣٥٦

 ٥ السعودية/مكتبة امللك فهد الوطنية ٦١ ٤,٧٧ ٤١٧
 ٦ األردن/مجعية املكتبات األردنية ٤٤ ٣,٤٤ ٤٦١
 ٧ السعودية/ة العامةمعهد اإلدار ٢٩ ٢,٢٧ ٤٩٠
 ٨ مصر/جامعة القاهرة ٢٧ ٢,١١ ٥١٧
 ٩ Pc magazinاإلمارات/ ١٨ ١,٤١ ٥٣٥
  اإلمارات/إنترنت العلم العريب ١٨ ١,٤١ ٥٥٣
  مصر/ةالدار املصرية اللبناني ١٨ ١,٤١ ٥٧١
  ١٠ السعودية/جامعة امللك عبدالعزيز ١٧ ١,٣٣ ٥٨٨
 ١١ راقالع/اجلامعة املستنصرية ١٦ ١,٢٥ ٦٠٤
 ١٢ اجمللس الوطين للثقافة والفنون  ١٥ ١,١٧ ٦١٩
  السعودية/دار ثقيف ١٥ ١,١٧ ٦٣٤



 ١٧٣

 ١٣ السعودية/مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ١٤ ١,٠٩ ٦٤٨
  املؤلف ١٤ ١,٠٩ ٦٦٢
 ١٤ السعودية/جامعة امللك سعود ١٢ ٠,٩ ٦٧٤
  لبنان/دار الصياد ١٢ ٠,٩ ٦٨٦
 ١٥ لسعوديةا/دار الشروق ١٠ ٠,٧ ٦٩٦
 ١٦ غري حمدد ٧٧ ٦,٠٢ ٧٧٣
٣٩,٤٦ ١٢٧٧  ١٠جهةلكل منهم أقل من ٢٤٦ ٥٠٤

 استشهادات
١٧ 

  اجملموع ١٢٧٧ ١٠٠ 

 
 

 .الترتيب الطبقي للدوريات العربية:امللحق الرابع
اجملموع التراكمي  م الرتبة عنوان الدورية عدد االستشهادات النسبة

ومات جملة املكتبات واملعل ٦٦ ١٣,٧٧ ٦٦
 العربية

١ ١ 

 ٢ ٢ اجمللة العربية للمعلومات ٥١ ١٠,٦٤ ١١٧
جملة االجتاهات احلديثة  ٤١ ٨,٥٦ ١٥٨

 يف املكتبات واملعلومات
٣ ٣ 

 ٤ ٤ رسالة املكتبة ٣٦ ٧,٥ ١٩٤
جملة دراسات عربية يف  ٢٣ ٤,٨٠ ٢١٧

 املكتبات
٥ ٥ 

جملة مكتبة امللك فهد  ١٩ ٣,٩٦ ٢٣٦
 الوطنية

 ٦ 

 ٧ ٦ جملة معهد اإلدارة ١٩ ٣,٩٦ ٢٥٥
 ٨  pc magazineجملة ١٨ ٣,٧٥ ٢٧٣
 ٩  إنترنت العامل العريب ١٧ ٣,٥٥ ٢٩٠
١٠ ٧ عامل الكتب ١٥ ٣,١٣ ٣٠٥
١١ ٨ جملة املتحف ٩ ١,٨٧ ٣١٤



 ١٧٤

الكمبيوتر واالتصاالت  ٨ ١,٦٧ ٣٢٢
 واإللكترونيات

١٢ ٩

١٣ ١٠ عامل الكمبيوتر ٧ ١,٤٦ ٣٢٩
١٤  رق األوسطبايت الش ٦ ١,٢٥ ٣٣٥
١٥ ١١ الكويت/جملة العريب ٦ ١,٢٥ ٣٤١
 احلاسوب -جملة املعلومايت ٦ ١,٢٥ ٣٤٧

 سوريا/والتقنيات
 ١٦

١٧   جملة التوثيق ٦ ١,٢٥ ٣٥٣
جملة احتاد اجلامعات  ٥ ١,٠٤ ٣٥٨

 العربية
١٨ ١٢

١٩  اجملتمع ٥ ١,٠٤ ٣٦٣
٢٠  مكتبات نت ٥ ١,٠٤ ٣٦٨
٢١  صحيفة االهرام ٥  ٣٧٣
 دوريات مت االستشهاد ٣ )١٢(٤ ٢,٥٠ ٣٨٥

  منهالبك
٢٢ ١٣

 دوريات مت االستشهاد ٤ )١٢(٣ ٢,٥٠ ٣٩٧
 بكل منها

٢٣ ١٤

 دورية مت االستشهاد ١٦ )٣٢(٢ ٦,٦٨ ٤٢٩
 بكل منها

٢٤ ١٥

 دورية مت االستشهاد ٥٠ )٥٠(١ ١٠,٤٣ ٤٧٩
 بكل منها

٢٥ ١٦

 دورية)٩٤(اجملموع ٤٧٩ ١٠٠ 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الترتيب الطبقي للدوريات االجنبية:امللحق اخلامس
 م الرتبة عنوان الدورية عدد االستشهادات %النسبة اجملموع التراكمي

٢٦ ٤,٨٨ ٢٦ Journal of Education 
for Library and 

information science 
(JELIS) 

١ ١ 

٢٣ ٤,٣٢ ٤٩ Journal of the 
American society of 
information science 

 ٢ 

١٧ ٣,١٩ ٦٦ On line   
١٦ ٣ ٨٢ Marcel Dekker ٣ ٢ 
١٤ ٢,٦٣ ٩٦ Journal of information 

science 
 ٤ 

١٤ ٢,٦٣ ١١٠ Aslib proceeding  ٥ 
١٤ ٢,٦٣ ١٢٤ Journal of Academic 

librarianship 
٦ ٣ 

١٠ ١,٨٧ ١٣٤ Library Journal ٧ ٤ 



 ١٧٦

١٠ ١,٨٧ ١٤٤ Emedia professional  ٨ 
١٠ ١,٨٧ ١٥٤ Library Hi Tech  ٩ 
٩ ١,٦٩ ١٦٣ IFIA Journal ١٠ ٥
٩ ١,٦٩ ١٧٢ Information society  ١١
٩ ١,٦٩ ١٨١ The Electronic library  ١٢
٩ ١,٦٩ ١٩٠ American libraries  ١٣
٩ ١,٦٩ ١٩٩ College and Research 

Library 
 ١٤

٧ ١,٣١ ٢٠٦ Journal of 
Documentation 

١٦ ٧
٧ ١,٣١ ٢١٣ Library Trends  ١٧
٧ ١,٣١ ٢٢٠ UNESCO  ١٨
٦ ١,١٢ ٢٢٦ Journal of Library and 

information science 
١٩ ٨

٥ ٠,٩٣ ٢٣١ Canadian Library 
Journal 

 ٢٠
٥ ٠,٩٣ ٢٣٦ Bulletin of the medical 

Library Association 
 ٢١

٥ ٠,٩٣ ٢٤١ B.B.F  ٢٢
٤ ٠,٧٥ ٢٤٥ Time  ٢٣
٤ ٠,٧٥ ٢٤٩ Libri  ٢٤
٤ ٠,٧٥ ٢٥٣ Information technology 

and Librarisal services 
 ٢٥

٤ ٠,٧٥ ٢٥٧ Byte  ٢٦
٣ ٠,٥٦ ٢٦٠ Information Today inc ٢٧ ١١
٣ ٠,٥٦ ٢٦٣ Information Service 

and Use 
 ٢٨

٣ ٠,٥٦ ٢٦٦ CD-ROM Professional  ٢٩
٣ ٠,٥٦ ٢٦٩ Special libraries  ٣٠
٣ ٠,٥٦ ٢٧٢ RQ  ٣١
٣ ٠,٥٦ ٢٧٥ Journal of librarianship  ٣٢
٣ ٠,٥٦ ٢٧٨ Journal of Library and 

Administration 
 ٣٣

٣ ٠,٥٦ ٢٨١ LA-Record technology 
libraries the computer 

Journal 

 ٣٤



 ١٧٧

٣ ٠,٥٦ ٢٨٤ Technical  services 
Quarterly 

 ٣٥
٣ ٠,٥٦ ٢٨٧ Cataloguing and 

Classification 
Quarterly 

 ٣٦

٣ ٠,٥٦ ٢٩٠ JAI Press  ٣٧
دورية مت االستشهاد )٢٨( )٥٦(٢  ١٠,٥٢ ٣٤٦

 بكل منها
٣٨ ١٢

 مت  دورية)١٨٦( )١٨٦(١ ٣٤,٩٦ ٥٣٢
 منها االستشهاد بكل

٣٩ ١٣

 اجملموع دورية٢٥١ ٥٣٢ ١٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لكتب العربية املستشهد هباالترتيب الطبقي ل:امللحق السادس
جمموع االستشهادات  م الرتبة العنوان املؤلف

 ١ ١ املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات  أمحد الشامي  ٢٥
 ٢ ٢ تكنولوجيا املعلومات  يونسقعبدالرزا ٩
 ٣ ٣ العرب وعصر املعلومات نبيل علي  ٧
 ٤ ٤ ة على احلاسوبمقدمة إىل نظم املكتبة املبني لوسي تيد ٦
 ٥  مقدمة يف علم املعلومات  عبداهلادي فتحي ٦
 ٦  مدخل لدراسة املكتبات واملعلومات حشمت قاسم ٦
 ٧  نظم استرجاع املعلومات النكستر ٦
 ٨  املبادئ والتطبيقات:البحث باالتصال املباشر ارجي هارتلي ٦
 ٩   املعلوماتاملكتبات واإلنتاج الفكري العريب يف جمال    عبداهلاديفتحي ٦



 ١٧٨

١٠ ٥ تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها حممد اهلادي ٥
١١  أسس تقنية املعلومات رويل جنيفر ٥
١٢  احلاضر واملستقبل: املعلوماتشبكات حممد غنيمي ٥
١٣  علم املعلومات بني النظرية والتطبيق براين فيكري ٥
١٤ ٦ أصول البحث العلمي ومناهجه أمحد بدر ٤
تريي هانسون  ٤

 وجان
١٥  قضايا إدارية :القرص املدمج يف املكتبات

١٦   أمريكيةوقواعد الفهرسة األجنل - ٤
١٧   املعلوماتأساسيات استرجاع النكستر ٤
عبدالرمحن العكرش ٤ ١٩  التخطيط ملباين املكتبات
٢٠  مباين املكتبات من وجهة نظر املكتبني سيد حسب اهللا ٤
النظم اآللية والتقنيات املتطورة للمكتبات ومراكز  د أمان حمم ٤

 املعلومات
 ٢١

 يف جممع اخلالدين وحديث املعلوماتاملكتبات وبنوك  سعد اهلجرسي ٤
 السهرة

 ٢٢

٢٣ ٧ املعلوماتالتكشيف ألغراض  فتحي عبداهلادي  ٣
٢٤   املعلوماتدراسات يف علم حشمت قاسم ٣
٢٥  ،مقوماهتا وأشكاهلاعلومات املخدمات حشمت قاسم ٣
٢٦  املكتبات و املعلوماتمناهج البحث يف علم  أمحد بدر ٣
٢٧  االتصال أساس النشاط العلمي وليم جارف ٣
٢٨   وصناعة االتصال اجلماهريي املعلوماتتكنولوجيا حممود علم الدين  ٣
نامية مع التقنية املعاصرة ووسائل نقلها إىل الدول ال سامل السامل  ٣

  املعلوماتالتركيز علىتقنية
 ٢٩

٣٠   املصرية العامة واملتخصصة واألكادميية املكتباتدليل - ٣
أسس علمية حديثة ومدخل : املعلومات واملكتبات سعد اهلجرسي  ٣

 منهجي 
 ٣١

عبداللطيف الصويف ٣ ٣٢  جتهيزاهتا-مبانيها: احلديثةاملكتبات
عبدالتواب شرف  ٣ ٣٣  املعلومات والتوثيق واملكتباتجم املوسوعي لعلوم املع



 ١٧٩

 الدين
٣٤  اإلنترنت،العلم على شاشة الكمبيوتر زين عبداهلادي ٣
٣٥  لمعلوماتل الشبكة العلمية:اإلنترنت فاروق حسني ٣
٣٦  القاموس احمليط الفريوزابادي ٣
٣٧  املكتبة والبحث حشمت قاسم ٣
٣٨  لوماتاملعاقتصاديات  نارميان متويل ٣
حممد السعيد  ٣

 خشبه
٣٩  املفاهيم والتكنولوجيا- املعلوماتنظم

٤٠   واالتصاالت يف الوطن العريب  املعلوماتتقنيات وحيد قدورة ٣
٤١  املكتبات ومراكز املعلوماتحتسيب عمليات الفهرسة يف ايريك ج هنتر ٣
٤١ ٨ كتاباً مت االستشهاد بكل منهم)٤١( )٨٢(٢ ٨٢
٤٢ ٩ كتب مت االستشهاد بكل منها)٣٠٤( )٣٠٤(١ ٣٠٤
 اجملموع  ٥٧٢

 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املوضوعات ملقاالت املصدرية:امللحق السابع
جمموع 
 تراكمي

%نسبة عدد 
 املقاالت

 م املوضوع

 ١ اإلنترنت ١٨ ١٠ ١٨
 ٢ قواعد البيانات ١٧ ٩,٤٤ ٣٥
 ٣ )عصر املعلومات(جمتمع املعلومات ٨ ٤,٤٤ ٤٣
 ٤ األقراص املدجمة ٧ ٣,٨٨ ٥٠
 ٥ شبكات املعلومات ٦ ٣,٣٣ ٥٦
 ٦ الربامج األكادميية لتقنية املعلومات ٦ ٣,٣٣ ٦٢
 ٧ )لغات االسترجاع( لغات التكشيف أو ٦ ٣,٣٣ ٦٨



 ١٨٠

 ٨ النظم اآللية املتكاملة ٦ ٣,٣٣ ٧٤
أدبيات تقنية (تقنية املعلومات بشكل عام أو ٨ ٤,٤٤ ٨٢

 املعلومات
٩ 

 ١٠ نظم املعلومات ٥ ٢,٧٧ ٨٧
 ١١ التشغيل اآليل يف املكتبات ٨ ٤,٤٤ ٩٥
 ١٢ املكتبة اإللكترونية ٥ ٢,٧٧ ١٠٠
 ١٣ مصادر املعلومات اإللكترونية  ٣ ١,٦٦ ١٠٣
 ١٤ النظم اخلبرية ٤ ٢,٢٢ ١٠٧
 ١٥ )الوسائط املتعددة(والنصوص الفائقة أ ٤ ٢,٢٢ ١١١
 ١٦ )ليةأو الفهارس اآل(الفهرسة اآللية ٤ ٢,٢٢ ١١٥
 ١٧ )اخلدمات اإللكترونية(خدمات املعلومات اآللية أو ٤ ٢,٢٢ ١١٩
 ١٨ أخالقيات التعامل مع املعلومات ٣ ١,٦٦ ١٢٢
 ١٩ أمن املعلومات اإللكترونية ٣ ١,٦٦ ١٢٥
 ٢٠ مستخدمي ومنتجي قواعد البيانات ٣ ١,٦٦ ١٢٨
 ٢١ شبكات معلومات تعاونية ٣ ١,٦٦ ١٣١
 ٢٢  اإللكترونيةالكتب ٣ ١,٦٦ ١٣٤
 ٢٣ النشر املكتيب ٣ ١,٦٦ ١٣٧
 ٢٤ التعليم عن بعد ٤ ٢,٢٢ ١٤١
 ٢٥ نظم استرجاع املعلومات اآللية ٣ ١,٦٦ ١٤٤
 ٢٦ صناعة وتسويق املعلومات ٣ ١,٦٦ ١٤٧
 ٢٧ النص املترابط ٢ ١,١١ ١٤٩
 ٢٨ النشر اإللكتروين ٣ ١,٦٦ ١٥٢
 ٢٩ اتالتطبيقات اآللية يف املكتب ٢ ١,١١ ١٥٤
 ٣٠ الدوريات اإللكترونية ٣ ١,٦٦ ١٥٧
 ٣١ فهرسة املصادر اإللكترونية ٢ ١,١١ ١٥٩
 ٣٢ نظم التكشيف واالستخالص اآليل ٢ ١,١١ ١٦١
 ٣٣ أمية احلاسب اآليل ١ ٠,٥٥ ١٦٢
 ٣٤ مراكز املعلومات ١ ٠,٥٥ ١٦٣



 ١٨١

 ٣٥ السالمة يف املكتبات املؤمتتة ١ ٠,٥٥ ١٦٤
 ٣٦ علوماتقواعد امل ٢ ١,١١ ١٦٦
 ٣٧ مستخدمي اخلدمات اإللكترونية ٢ ١,١١ ١٦٨
 ٣٨ التزويد اإللكتروين ١ ٠,٥٥ ١٦٩
 ٣٩ اإلحاطة اجلارية اآللية ١ ٠,٥٥ ١٧٠
 ٤٠ الربيد اإللكتروين ١ ٠,٥٥ ١٧١
 ٤١ الضبط االستنادي اآليل ١ ٠,٥٥ ١٧٢
 ٤٢ االنطولوجيات ١ ٠,٥٥ ١٧٣
 ٤٣ التوليفات التفاعلية ١ ٠,٥٥ ١٧٤
 ٤٥ مشاكل استخدام تقنية املعلومات ١ ٠,٥٥ ١٧٥
 ٤٦ استرجاع املعلومات ٢ ١,١١ ١٧٧
 ٤٧ التكشيف ١ ٠,٥٥ ١٧٨
 ٤٨ مصطلحات معلوماتية ١ ٠,٥٥ ١٧٩
 ٤٩ الترمجة اآللية ١ ٠,٥٥ ١٨٠

 اجملموع ١٨٠ ١٠٠ 
 
 
 

                                                        Abstract 
 
Citation Analysis of information technology. 
Haifa Ali Al-Omar. 
 
The study is an analysis of Arabic journal articles and the citation references 
mentioned in those articles in the field of information technology. Purpose of 
the study is to identify the characteristics and features of the linguistic, 
geographical and subjective distribution of the articles, citation references and 
the authors. It also aims at identifying the factors affecting the behavior of 
citation reference.  
The study covers ١٤ Arabic journals selected from three categories: Libraries 
and Information Science journals, Computer Journals and the Academic 
Journals studying this field. Total articles of the study were (٢٢٥) published 



 ١٨٢

between year ١٤١٦H through ١٤٢٢H. The articles included (٣١٨١) citation 
reference.  
The researcher used the analytical method and applied theories and codes of 
bibliometrics studies. The study concluded in a set of results. Below we 
highlight the most significant of these: 
 

١. Percentage of the scientific articles was ٧٩,٩١٪ while the articles 
without citation references formed ٨٪.  

٢. Low author productivity was noticed in this field (٢ articles per 
author). 

٣. The majority of the participants were PhD holders. 
٤. Self-citation rate constitutes ٣,٣٩٪ while journal citation 

represents ٢,١٧٪. 
٥. Single-authored articles outnumbered multiple-authored articles 

(٧٦٪ to ١٧,٢٦٪ respectively). 
٦. Dependability on old sources rather than new sources. 
٧. Usage of English language represented ٥٦,٠٥٪ while usage of the 

Arabic language represented ٤٠,١٤٪. 
٨. Half life of information technology was ٩,٥. 
٩. Egypt and Saudi Arabia were the most common places of 

publishing cited sources. 
١٠. Commercial publication occupied most of the cited sources. 
١١. Knowing the basic journals in the field of information 

technology.  
 

 
 
 
 

 




