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 ستخلص: امل
  املنشورة باملجلة الدولية لعلوم املكتبات   وث العلميةواقع البح  عىل لقاء الضوء  إىل إهذه الدراسة  هدفت  

  عىل ؛ للتعرف  (2019  ديسمرب  - كتوبر  العدد األخري )أ  وحتى   2014واملعلومات، منذ صدور أول عدد عام  

السائدة ف األبحاث   ، ومناهج البحث وأنامط التأليف والنرش  وزيع الزمني، والت املختلفة، االجتاهات املوضوعية

بنك املعرفة    واْسُتخدماحلالة،  ، ومنهج دراسة  التحلييل   الدراسة عيل املنهج الوصفي  تعتمداوجلة،  املنشورة بامل

ا  لتجميع بيانات البحوث املنشورة باملجلة الدولية املرصي   التي    ، ملكتبات واملعلوماتلعلوم  النتائج  ومن أهم 

  أبحاث (  206املكتبات واملعلومات بلغ )توصلت اليها الدراسة: عدد البحوث املنشورة باملجلة الدولية لعلوم  

، واملجلة مكشفة ف العديد من قواعد البيانات مثل: قاعدة بيانات دار  ( عددا19) وزعت عيل ست جملدات، ف  

جاء الباحثون من جامعة املنوفية ف    ان الرقمية، وبنك املعرفة املرصي، كاملنظومة، وقاعدة املعرفة، ومكتبة العبي

 %. 13.10بنسبة  ( بحثا 27ملنشورة باملجلة، بعدد ) ن حيث عدد البحوث ااملرتبة األويل م

املفتاحية:ا العلمية    لكلامت    املكتبات   لعلوم  الدولية  املجلة  –  واملعلومات  املكتبات  علم   –البحوث 

 . واملعلومات 
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 املقدمة املنهجية:  1/0
 توطئة:1/1

  مخسينيات ية البحوث العلمية منذ  البحث العلمي يشكل سمة العرص الراهن، وقد زادت أمهأصبح  لقد  

بحيث   املاض  آمال  أصبحت  القرن  أصبحت  وتطويرها، كام  الشاملة  التنمية  تشكيل خطط  أساسية ف  ركيزة 

الرقي معلقةخمتلف  التقدم ف  و  ، املجتمع ف  يقدمه من دراسات وبحوث    القطاعات  فيام  العلمي  البحث  عىل 

ف أن البحث العلمي    وال شك  ،باجلامعات والباحثون واملهنيون  سعلمية أصيلة يقوم هبا أعضاء هيئة التدري

إذ يقع عليه الدور األكرب ف إرساء أسس هذا العلم ونظرياته   ، ن أركان علم املكتبات واملعلومات ركن أسايس م

شكالت  عن إضافة اجلديد إىل معارفه واملسامهة ف التغلب عىل امل  ن دوره ف خدمة املجتمع، فضاًل وفلسفته، وبيا 

 . بمختلف فئاهتا والصعوبات التي تواجه العاملني ف مرافق املعلومات 

 الموضوع ومبررات اختياره:  1/2

موضوعً  وجعلته  العلمي  البحث  ألمهية  العلمية  التخصصات  بعض  ا  ا تنبهت  من  ملناقشات  للعديد 

رة كبرية من شأهنا أن تدفع  واللقاءات واملؤمترات والبحوث التي تعمل عىل تطوير نظرياته وربطه باملجتمع بصو

بالرغم مما يشهده جمال املكتبات واملعلومات من نشاط ملحوظ عىل الصعيد املرصي  ، وعجلة التنمية والتقدم

وجه بعض األقالم لدراسة هذه األنشطة عىل الصعيد املهني  سواء عىل املستوى املهني أو التعليمي أو البحثي، وت 

معلومات   لكنوالتعليمي،   تتوفر  النشاط    ال  الدراسة فكافية عن  مشكلة  تتبلور  هنا  االفتقاد    : البحثي، ومن 

إيل    دراسة ، لذلك سعت اللتصور كامل عن واقع وجمريات البحث العلمي ف علم املكتبات واملعلومات ف مرص

الدراسة   خالل  من  واملعلومات  املكتبات  جمال  ف  العلمي  البحث  وخصائص  مالمح،  بعض  عيل  التعرف 

لية لعلوم املكتبات واملعلومات، وقد  ية ألحد وأهم الدوريات املتخصصة ف املجال، وهي املجلة الدو التحليل

ختيار هلذه الدورية؛ ألهنا دورية علمية حمكمة تصدر عن اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات، وهي  اال وقع  

النظرية والتطبيقية والعروض واملراجعا  ت العلمية والتقارير واألخبار ف  خمصصة لنرش الدراسات والبحوث 

املكتبات وا اللغات،  مجيع فروع علم  ألهنا    باإلضافةملعلومات والوثائق واألرشيف ف مرص والعامل بمختلف 

   :النقاط التاليةوتبدو أمهية الدراسة ف  مكشفة ف العديد من قواعد البيانات،

  والنهضة   التنمية  عجلة  دفع  ف  كبرية  أمهية  من  هنفس  املجال  به  يتمتع  مما   أمهيتها   الدراسة  هذه  تستمد.  1

 . املجتمع ف قافية والث العلمية 

  البحث   موضوع  وهو  وأشكاهلا   أنواعها   بكافة  التنمية  دعائم  أهم  أحد  عىل   الدراسة   هذه  اهتامم   ينصب.  2

  البحث،  ت ملوضوعا   دراسة  من  االجتاه   هذا  حيمله  وبام  واملعلومات،   املكتبات  بعلم  يتصل   فيام  خاصة وب  العلمي
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  البحوث،   ف  السائدة  التأليف  وأنامط  وأدواهتا،  مناهجها،   حيث   من  البحوث  خصائص  دراسة  عن:  فضاًل 

 . هبا  القائمني  الباحثني  وفئات  املوضوعية، واجتاهاهتا 

  البحث   فرتات   أحدث (  م 2019  -2014)  العلمية   البحوث  هذه  دراسة  فيها   تتم   التي   الفرتة   متثل.  3

  يمكن   الدراسة  هذه  فإن  ثم   ومن  واملعلومات،  املكتبات  لعلم  االزدهار  فرتة  بأهنا   القول  نويمك  ، املجال  ف  العلمي

 . البحوث  هذه واقع عن كاملة  صورة ترسم  أن

  لواقع   فعلية   صورة   رسم   ف   للمسامهة   ونتائجها   مالحمها   بعض  سحب   إمكانية  ف  الدراسة   هذه  تفيد .  4

 . العريب الصعيد  عيل  العلمي البحث

 :اسةأهداف الدر 1/3

احلالية   الدراسة  املكتبات    عىل التعرف    إل تسعي  جمال  يف  العلمي  البحث  ومالمح  خصائص  بعض 

واملعلومات، من خالل الدراسة التحليلية ألحد وأهم الدوريات املتخصصة يف املجال وهي املجلة الدولية لعلوم  

 قيق األهداف التالية: ت  إىلضوء العرض السابق ألمهية الدراسة فإهنا تسعي  وفاملكتبات واملعلومات 

 واملعلومات. حرص عدد األبحاث املنشورة باملجلة الدولية لعلوم املكتبات  - 1

 نمط التأليف السائد باألبحاث املنشورة باملجلة )نمط التأليف الفردي، واجلامعي(.  عىل التعرف  - 2

من  - 3 كل  مسامهة  نسبة  واملرأة الرجل   رصد  ا  ،  باملجلة  املقاالت  تأليف  املكتبات  لدولي ف  لعلوم  ة 

 .واملعلومات

املكتبات    - 4 لعلوم  الدولية  باملجلة  املقاالت  تأليف  حركة  ف  العربية  الدول  مسامهة  نسبة  رصد 

 واملعلومات. 

املستخدم  رصد مدى ذكر مؤلفي مقاالت املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات ملنهج البحث    - 5

 . وإجراءاته البحثية من عدمه دواته وأ

املكتبات    -6 لعلوم  الدولية  املجلة  مقاالت  إعداد  املستخدمة ف  البحث  مناهج  وترتيب  حتليل وحرص 

 واملعلومات. 

واملعلومات    - 7 املكتبات  ختصص  ف  ورصدها  الدقيقة  واملوضوعات  العريضة  املوضوعات  حتليل 

 واألرشيف الواردة باملجلة. 

 تساؤالت الدراسة:  1/4

 واملعلومات؟لعلوم املكتبات  رة باملجلة الدولية عدد األبحاث املنشوما  - 1
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 ؟ نمط التأليف السائد باألبحاث املنشورة باملجلة )نمط التأليف الفردي، واجلامعي(ما  - 2

 ؟ ف تأليف املقاالت باملجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات  ، واملرأةالرجل  نسبة مسامهة كل من ما    - 3

 ؟ املقاالت باملجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات ربية ف حركة تأليفة مسامهة الدول الع نسبما  - 4

البحث  ما    -5 ملنهج  واملعلومات  املكتبات  لعلوم  الدولية  املجلة  مقاالت  مؤلفي  ذكر  املستخدم  مدى 

 ؟وإجراءاته البحثية من عدمه وأدواته 

 . ت واملعلوماتلعلوم املكتبا   املجلة الدوليةبت قاالامل مناهج البحث املستخدمة ف إعداد   ما  - 6

ختصص املكتبات واملعلومات واألرشيف الواردة  ف    املوضوعات العريضة واملوضوعات الدقيقة ما    - 7

  ؟باملجلة

 حدود الدراسة: 1/5

املوضوعية: املكتبات    احلدود  جمال  ف  أجريت  التي  العلمية  الدراسات  ورصد  حتليل  الدراسة  تتناول 

دولية لعلوم املكتبات واملعلومات العربية منذ صدور أول عدد عام  ملنشورة باملجلة اللومات واألرشيف، واواملع

م، وقد تم تصنيف  2019م، وحتي صدور املولود األخري للمجلة، العدد الرابع، املجلد السادس عام  2014

استنادً  وذلك  بحثية،  وغري  بحثية  دراسات  إىل  الدراسات  ل  اهذه  تعريف  علمإىل  ف  العلمي  املكتبات    لبحث 

التعرض بالدراسة أو الفحص    "ات يندرج حتت مظلته الدراسات البحثية وخيرج منها غري البحثية، وهو  واملعلوم

اعتامدً  معينة،  مسألة  أو  ب  املشكلة  حمدد  علمي  منهج  وبعىل  مالئمة،  ووسائل  أدوات  أساليب  ا استخدام  تباع 

الوث يمكن  نتائج  إىل  تؤدي  فيها، وباالستنا وإجراءات  التعريف وق  إىل هذا  التالية    ،د  املعايري  أمكن وضع  فقد 

 دراسة حتى تصبح دراسة بحثية وهي:  ة بحيث جيب توافرها ف أي

 وجود ظاهرة يتم دراستها. - 1

 حتديد أهداف للدراسة.  - 2

 صياغة تساؤالت للدراسة. - 3

 حتديد جمال الدراسة وحدودها. - 4

 لمية. ات جلمع املادة العوجود منهج للدراسة وأدو - 5

 استعراض الدراسات السابقة للدراسة.  - 6

 . والتوصيات للنتائج عرض - 7
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النوعية:ا الدراسة    حلدود  هذه  اهتامم  املكتبات    عىل ينصب  لعلوم  الدولية  باملجلة  املنشورة  البحوث 

 واملعلومات، واستبعاد املقاالت، وعروض الكتب واألطروحات اجلامعية. 

الزمنية: ا ر  حلدود  الدراسة  املكتبات  ل  وحتليال   ا صدتناولت  لعلوم  الدولية  باملجلة  املنشورة  ألبحاث 

،  2014أول عدد عام    رمة ف كتابة األبحاث منذ ظهوواملعلومات واجتاهاهتا املوضوعية ومناهج البحث املستخد

 (.  2019ديسمرب - كتوبرأصدور آخر عدد ) وحتى

املكانية:ا املجلة   حلدود  ف  املنشورة  بالبحوث  الدراسة  سواء    هتتم  واملعلومات  املكتبات  لعلوم  الدولية 

 كانت للباحثني املرصيني أو الباحثني العرب. أ

اللغوية:ا الدراس  حلدود  واألرشيف  تناولت  واملعلومات  املكتبات  جمال  ف  العربية  األبحاث  حتليل  ة 

 اإلنجليزية.  واملنشورة ف املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات باللغة العربية أو 

 منهج الدراسة وأدواتها:  1/6

  املنهج الوصفي التحلييل؛ لوصف، وتفسري، وتصور أو تشخيص الوضع   عىل سوف تعتمد هذه الدراسة  

تليل، ووصف حمتويات مقاالت املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات،  تم  ( حيث  2003،  )اهلاديالراهن  

وهو    (2013،  )بدر  "  منهج دراسة احلالة "  عىل ت الدراسة  والتي تشكل اجلزء الرئيس من الدراسة، كام اعتمد

  ة عنها، ويفيد ف إعطاء معلومات ال يمكن دراسة حالة معينة هبدف مجع معلومات متعمق   عىل املنهج الذي يعتمد  

لالستخدام عندما يكون تركيز البحث    ا ويكون منهج دراسة احلالة مناسبً   ،احلصول عليها باستخدام منهج آخر 

العديد من    عىل رصة، كذلك يفضل استخدامه عندما تكون هناك رغبة ف دراسة حالة حتتوي  ة معا ظاهر  عىل 

املرتبطة   والعوامل  بعض،املتغريات  مع  العوامل   بعضها  هذه  مالحظة  يمكن  اُ   ،وحينام  حرص    عتمد  وقد  ف 

بنك    عىل تاحة  ار املنظومة واملقاعدة بيانات د  عىل األبحاث املنشورة ف املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات  

 ، من خالل الروابط التالية: املعرفة املرصي 

http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor

 املجلة+الدولية+لعلوم+املكتبات+واملعلومات+مج1،ع1=

http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor

 املجلة+الدولية+لعلوم+املكتبات+واملعلومات+مج1،ع2=

http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?look

for=1املجلة+الدولية+لعلوم+املكتبات+واملعلومات+مج2،ع 

http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?look

for=1املجلة+الدولية+لعلوم+املكتبات+واملعلومات+مج3،ع 

http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AC1%D8%8C%D8%B91
http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AC1%D8%8C%D8%B91
http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AC1%D8%8C%D8%B91
http://0810gn9bo.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AC1%D8%8C%D8%B91
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  األخري، العديد من قواعد البيانات فيام عدا العدد    عىل أن مجيع أعداد املجلة الدولية متاحة  بجتدر اإلشارة  و

،  م  2020فرباير،  قفال الدراسة  حتى تاريخ إ   قاعدة بيانات  ةأي   عىل   ه مل يتم تكشيف(  2019ديسمرب،    – كتوبر)أ

 العدد املطبوع إلدخال بيانات البحوث املنشورة هبذا العدد.  عىل  حيث اعتمد

 :الدراسةمراحل  1/7

 لها كام ييل: يديد من املراحل التي يمكن تفص مرت هذه الدراسة بالع

 املرحلة األويل:    1/ 7/ 1

املرحلة   هذه  ف  الفكري:  اإلنتاج  ف  تمبحث  املتخصص  الفكري  اإلنتاج  يتناول  رصد  الذي  املجال   

لبحوث العلمية واجتاهاهتا املوضوعية والبحثية؛ لإلملام باجلوانب النظرية للموضوع، كذلك للتعرف  موضوع ا

جراءاته البحثية، باإلضافة إواملعلومات، وتفاصيل كل منهج، و  مناهج البحث املستخدمة ف علوم املكتبات عيل  

، وحرص أعدادها التي  جراءات النرش هبا إ تبات واملعلومات وسياسة، وملكم اإيل التعرف عيل املجلة الدولية لعلو

وتم  (  2019ديسمرب – كتوبرالعدد األخري )أاملرصي فيام عدا    ، وذلك عن طريق بنك املعرفةا ( عددً 19بلغت )

بطها  دخال األبحاث ف قاعدة البيانات، وسوف يأيت ذكر هذه األعداد وروااالعتامد عيل النسخة املطبوعة عند إ

 . عيل بنك املعرفة املرصي ف الصفحات التالية من الدراسة

 املرحلة الثانية:    2/ 7/ 1

تصميم قاعدة بيانات، ليتم عن طريقها تسجيل البحوث املنشورة    تمعداد قاعدة البيانات: ف هذه املرحلة  إ

برنامج   باستخدام  واملعلومات  املكتبات  لعلوم  الدولية  املجلة  واشتملت  ACCESSف  عيل ،  عدة القاعدة   

البحث،   عنوان  مثل:  املؤلف،  ومتغريات،  مشرتك(،  واسم  )فردي،  التأليف  رئييس،  ونمط  موضوع  رأس 

الباحث،  إمكان  و وفرعي،   أنثي(،    اجلنسوقامة  الباحث،  و)ذكر،  هلا  ينتمي  التي  بيانات  والقسم،  واجلامعة 

 لمية للبحث. ملستخدمة ف مجع املادة العاملنهج املستخدم، واألداة او) العدد، املجلد، السنة(، :املجلة

 التحقق من البيانات:   3/ 7/ 1

التحقق من  تم  ،  اة اإلدخال، التي استغرقت شهرمن عملي  االنتهاء دخال البيانات ف القاعدة ، وبعد  تم إ

عىل   للتعرف  العربية،  األسامء  بعض  من  التحقق  وكذلك  القاعدة،  ضمتهن  الاليت  السيدات  بعض  جنسيات 

عدد من البحوث ال يذكر هبا تعريف بالباحث، ومكان    امعة التي ينتمي إليها، حيث ُوجدباحث، واجلجنسية ال

 شبكة اإلنرتنت ف التحقق من بعض األسامء الواردة باألبحاث املنشورة باملجلة. عىل  جاء االعتامد عمله، لذا 
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 التحليل واستخراج النتائج:    4/ 7/ 1

باأل البيانات اخلاصة  قاعة  الدولية لعلمن خالل  باملجلة  املنشورة  أمكن  بحاث  املكتبات واملعلومات  وم 

اجلداول اإلحصائية التي تم حتليلها والتعليق  استخراج البيانات الالزمة الستخراج املؤرشات؛ ومن ثم عمل  

 عليها.

 أسلوب كتابة االستشهادات المرجعية: 1/8

 عية للدراسة. ( لصياغة االستشهادات املرجAPAعىل أسلوب ) تم االعتامد

 الدراسات السابقة:   1/9

أدوات   إىل  بالرجوع  الدراسة  موضوع  واألجنبي حول  العريب  الفكري  لإلنتاج  إجراء مسح  الضبط  تم 

الببليوجراف ف التخصص، والذي يأيت ف مقدمتها دليل اإلنتاج الفكري العريب ف جمال املكتبات واملعلومات  

بنك املعرفة املرصي،  عالوة عىل البحث ف قواعد البيانات املتاحة عىل    (، 2011  - 1976عرب حلقاته املتعددة ) 

 لية مرتبة من األقدم إىل األحدث: وقد أسفر البحث عن الدراسات العربية واألجنبية التا 

 الدراسات العربية:    1/ 9/ 1  

)حجازي،   للبحو   ( 2007دراسة  املوضوعية  االجتاهات  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  الدراسة  هذه  ث  هدفت 

, فضال عن  2003وحتى هناية عام   1994ة من العلمية املرصية ف علم املكتبات واملعلومات املنجزة خالل الفرت

مازال  التي  عام  تلك  هناية  حتى  البحث  قيد  املوضوعية  2005ت  االجتاهات  عىل خصائص  للتعرف  وذلك  ؛ 

فضاًل  موضوع،  كل  ف  البحوث  ونوعيات  الفرعية  املوضوعات  حيث  من  بني    املختلفة  العالقة  معرفة  عن 

قامة  فني، ومكان عمل أو إ االجتاهات املوضوعية من جهة وكل من: نوع الباحث، واألقسام األكاديمية، واملرش

و أهم ما توصلت إليه الدراسة، وجود عالقة بني نوع الباحث واالجتاهات املوضوعية حيث تفوقت    ، الباحث

املوضوعية   االجتاهات  ف  الذكور  عىل  املعلومات,  اإلناث  مصادر  موضوعات  ف  البحوث  عدد  إلمجايل 

ضح عىل اإلناث ف االجتاه البحثي نحو  واملستفيدون, وتاريخ املكتبات واملعلومات ، بينام حيتفظ الذكور بتفوق وا

موضوع عمليات املعلومات ، وخدمات املعلومات، وعلم املكتبات واملعلومات: القضايا واإلشكاليات، كام  

القة بني األقسام العلمية واالجتاهات املوضوعية فهناك اجتاه موضوعي لقسم املكتبات والوثائق  ثبت وجود ع

نح القاهرة  بجامعة  اجتاه  واملعلومات  هناك  بينام  املعلومات،  ومؤسسات  املعلومات،  مصادر  موضوعي  و 

ومن    ، علوماتت واملعلومات، وعمليات املموضوعي مستقبيل لنفس القسم نحو موضوعي تكنولوجيا املكتبا 

أهم توصيات هذه الدراسة، وضع سياسة مكتوبة باألولويات البحثية ف مجيع أقسام املكتبات واملعلومات تضع  
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اع اختيار  ف  طرق  كإحدى  بينها  من  لالختيار  الطالب  وتوجيه  التخصص،  ساحة  عىل  امللحة  القضايا  تبارها 

 املوضوعات. 

ل  الدراسات العلمية املنشورة ف جما راسة إيل حرص  هدفت هذه الد  (2009راسة )العمودي، جوهري، د

مكتبة امللك فهد الوطنية، واالجتاهات    جملة املكتبات واملعلومات العربية، وجملة  املكتبات واملعلومات ف دوريات

م، والتعرف عيل املناهج البحثية املستخدمة  2007م وحتي عام  2003احلديثة ف املكتبات واملعلومات( منذ عام  

عن التعرف عيل املجاالت املوضوعية واملوضوعات    دراسات املكتبات واملعلومات هبذه الدوريات، فضاًل ف  

الدور  ف  تناوهلا  تم  جوانبه  التي  ف  املسحي  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  الدراسة،  موضوع  الثالث  يات 

ريات الثالث ف النطاق الزمني  الوصفي التحلييل، وشمل املسح االطالع عيل مجيع الدراسات املنشورة ف الدو

ائمة مراجعة  عداد قإا من الدوريات، وقد تم  ( عددً 40( دراسة ف ) 267، وقد بلغ عدد الدراسات)ا املحدد سلفً 

متضمن   لكل الثالث  الدوريات  من  السنة،    ة:دورية  الدراسة،  والعدد،  و)  املقرتح،  وعنوان  املنهج  واملوضوع 

العديد من النتائج من أمهها: سجل املنهج الوصفي  قد توصلت الدراسة إيل  األدوات املستخدمة(، و واملستخدم،  

%، وجاء ف املرتبة الثالثة منهج دراسة  16املنهج املسحي، بنسبة  % ، تاله  31.1، بنسبة  ا أعيل املناهج استخدامً 

% من  43.2بنسبة  %، تفوق االستبيان كأداة جلمع البيانات ف دراسات املكتبات واملعلومات،  9.6احلالة بنسبة  

املراجعة    %، ثم قائمة 15.2مجلة األدوات املستخدمة ف الدراسات، ثم جاءت املقابلة ف املرتبة الثانية، وبنسبة  

 %. 11.4بنسبة  

مناهج البحث ف مقاالت دوريات املكتبات واملعلومات العربية، وقد    :بعنوان  ( 2012)اجلندي،    راسة د

طبيعة املناهج املستخدمة ف مقاالت دوريات املكتبات واملعلومات، ومدي  هدفت هذه الدراسة إيل التعرف عيل  

ضوابطه وفق  بتطبيقها  وذلك االلتزام  املحددة،  دوريات    ا  أربع  ف  املنشور  الفكري  اإلنتاج  حتليل  طريق  عن 

املكتبات واملعلومات،    :متخصصة ف املجال، وهي  املكتبات وعواالجتاهات احلديثة ف  لم  دراسات عربية ف 

عينة  واملعلومات،   الباحث  اختار  وقد  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  وجملة  العربية،  واملعلومات  املكتبات  جملة 

مجيع مقاالت الدوريات األربع املشار إليها خالل السنوات اخلمس بداية من األعداد الصادرة من هذه    للدراسة

. استخدم الباحث املنهج  2010ادرة ف ديسمرب  م وحتي هناية األعداد الص2006الدوريات، ابتداء من يناير  

هم النتائج التي توصلت هلا  الوصفي؛ لوصف وحتليل حمتويات مقاالت دوريات املكتبات واملعلومات، ومن أ 

ة: تعدد تصنيفات مناهج البحث ف املكتبات واملعلومات أدي إيل اضطراب الباحثني ف حتديد املناهج  سالدرا

بلغ لدراستهم،  جدً املناسبة  جيد  بدرجة  البحث  مناهج  تطبيق  نسبة  بنسبة  39  ات  امتياز  م  جيد  %26،  ثم   ،%

ت كل أنواع مناهج البحث، وتم تناول كل القطاعات املوضوعية  %، استخدم13مقبول بنسبة    ا%، وأخريً 22.5

وجمت واملعلومات  املكتبات  وتعليم  املعلومات،  مصادر  األبرز  املوضوعات  وكانت  املعلومات للتخصص    مع 
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  ىمن مستو  ومن أهم مقرتحات الدراسة التوسع ف تدريس مقررات مناهج البحث ف أكثر  ، %45سبة  واملعرفة بن 

اجل املرحلة  والتعريف  ف  العلمي  البحث  مهارات  الباحثني  العليا إلكساب  الدراسات  ومرحلة  األويل،  امعية 

 بأدواته واجراءاته النظرية والتطبيقية. 

اسة إىل تسليط الضوء عىل االجتاهات البحثية ف جمال املكتبات  ذه الدرهدفت ه  ( 2016غنيم،  راسة )د

والتعرف   هذا   عىل واملعلومات،  ف  التأليف  واملهنية    أنامط  اجلغرافية  االنتامءات  مستوى  عىل  وذلك  املجال، 

ية  للمؤلفني، ورصد مستويات التعاون بني مؤلفي املجال، كذلك الوقوف عىل االجتاهات املنهجية واملوضوع

تأثري   العلمية ألعىل عرش دوريات حاصالت عىل معامل  املقاالت  هلذا املجال وذلك من خالل رصد وحتليل 

وفقً  االستشهاد  لت   ا مرتفع  من    ،JCRبالدوريات  قرير  السنوات  الباحثة    ،2013إيل  2009خالل  اتبعت  وقد 

% من املقاالت  40منها: ما يقارب  املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الراسة، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج  

ظم املؤلفني إىل ختصص  نتمى معان من مناطق جغرافية خمتلفة، وقد  واسة شارك ف تأليفها علامء وباحثحمل الدر

التخصصات األخرى مثل33.1املكتبات واملعلومات   اهلندسة والتعليم وإدارة األعامل، كام    :% وإن تعددت 

املنهج الوصفي    ا:ا، كان عىل رأسهثنى عرش منهجا علميً ا بني  ي ف البحث ما  أشارت النتائج إىل التنوع املنهج

لوم املكتبات واملعلومات صنفت املقاالت حمل الدراسة لتشري  لع JITA %، وباالعتامد عىل تصنيف جيتا 24.8

 علوماتالنتائج إىل موضوعات تكنولوجيا املكتبات واملعلومات حظيت بنصيب األكرب ف أدبيات املكتبات وامل

23.9  .% 

هدفت إيل التعرف عيل مرشوعات خترج طالبات قسم علم املعلومات بجامعة    ( 2107راسة )النجار،  د

، ولتحقيق هذا اهلدف  ا ( مرشوعً 70(، وعددها )ـه1436- 1435/ ـه 1434- 1435)  :أم القري خالل عامي 

الجتاهات مرشوعات التخرج،    استخدم الباحث بطاقة حتليل املحتوي؛ بقصد رصد التكرارات والنسب املئوية 

الدراسة املنهج الوصفي بأسلوبية، أسلوب    هالباحث ف هذ  مميم بطاقة حتليل املحتوي، استخدمن خالل تص 

النتائج منها: العديد من  الدراسة عن  امليداين، وأسفرت  الباحث األسلوب  اء  ج  حتليل املحتوي، كام استخدم 

بنسبة   البنائي  املناهج  %  44.2املنهج  ب  ضمن  أ املستخدمة  الطالبات،  خترج  البحث مرشوعات  أدوات    كثر 

كام    ا،% استخدامً 72.8ستبيان، حيث جاء ف املرتبة األويل بنسبة بمرشوعات خترج الطالبات هو اال  ا ستخدامً ا

%، ومن مقرتحات الدراسة  65.7سبة  احتلت العينة العشوائية النصيب األكرب بمرشوعات خترج الطالبات بن 

اسية املستقبلية لربنامج علم املعلومات، ويتم تدريسه  ضمن اخلطة الدر "مرشوع التخرج  ":عنوانضافة مقرر بإ

عىل فصلني دراسيني متتاليني، كام اقرتح الباحث من خالل هذه الدراسة رضورة تأهيل الطالب ف جمال مناهج  
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مقرر مناهج البحث ف علم   باإلضافة إىل  "ف علم املعلومات 2مناهج البحث  " :البحث من خالل إضافة مقرر 

 املعلومات.  

هدفت هذه الدراسة إيل التعرف عيل اجتاهات البحث ف جمال املكتبات والوثائق    (2017راسة )دنيا،  د

، وذلك من خالل دراسة أطروحات الدكتوراه املجازة من  2014واملعلومات ف مرص منذ نشأته، وحتي عام  

باجلامعات   واملعلومات  املكتبات  سأقسام  وحتديد  الزمنية،  الناحية  من  هذه  املرصية  خالل  اإلنتاج  هذا  امت 

الفرتات، كام تم تناول هذا اإلنتاج من الناحية املوضوعية، واملكانية وحتديد أكثر اجلامعات مشاركة ف البحث  

وضوع  العلمي، كام هدفت الدراسة إيل التعرف عيل سامت الباحثني الذين قاموا بإعداد أطروحات الدكتوراه م 

ولتحقيق أهداف   ا عيل أطروحات الدكتوراه،رشافً ، ومعرفة أكثر األساتذة إ واجلنسية الدراسة، من حيث النوع، 

عداد القوائم التي حترص اإلنتاج قوم ف األساس عيل إالدراسة اعتمدت الباحثة عيل املنهج الببليومرتي، الذي ي 

الدراسة إيل   هلذا اإلنتاج من جهة أخري، ولقد توصلتالفكري من جهة، ودراسة االجتاهات العددية والنوعية 

العديد من النتائج منها: حجم أطروحات الدكتوراه ف ختصص املكتبات والوثائق واملعلومات، والتي أجازهتا  

 ( بلغ  املرصية  باجلامعات  املكتبات  عام  440أقسام  من  الفرتة  أطروحة دكتوراه خالل  عام  1960(  م، وحتي 

يعترب قسم 2014 التخصص إسهامً   املكتبات والوثائق واملعلومات بجامعة   م،  أكثر أقسام  البحث  ا القاهرة    ف 

طروحات الدكتوراه املجازة من أقسام املكتبات باجلامعات املرصية، يليه قسم  % من إمجايل أ36.4العلمي، بنسبة  

% من  12.5إلسكندرية بنسبة % ثم قسم املكتبات بجامعة ا14.77املكتبات واملعلومات بجامعة املنوفية، بنسبة 

روحات املجازة، ومن أهم مقرتحات الدراسة: أن حترص أقسام املكتبات والوثائق واملعلومات عيل  إمجايل األط

ينبغي عىل    ط للموضوعات املهمة، واملشكالت التي جيب دراستها،وضع خطة للبحث العلمي تتضمن ختطي 

عىل  العليا  الدراسات  طلبة  تشجيع  املكتبات  بداًل أقسام  جديدة  موضوعات  اختيار  اختي    املوضوعات  من  ار 

دراسة بحثية إال بعد التأكد من كوهنا دراسة تتميز باجلدة   ةاملكررة، جيب عىل أقسام املكتبات عدم املوافقة عىل أي 

 واألصالة، ومتثل إضافة حقيقية للمجال. 

 الدراسات السابقة األجنبية:   2/ 9/ 1

وضوع، والبحث ف قواعد  ب عن املي املطبوع والرقمي، ورصد ما كتمن خالل استقراء اإلنتاج الفكر

البيانات املتاحة عىل اخلط املبارش، وحمركات البحث عىل اإلنرتنت، فقد تبني أن هناك العديد من الدراسات التي  

 ، مرتبة من األقدم إىل األحدث. سعت إىل حتليل االجتاهات البحثية ف جمال املكتبات واملعلومات

  عىل ، حيث ركزت الدراسة 1990التي تم نرشها عام  Vakkari& Jarvelin دراسة الدراسات  هذه ول أ

حتليل حمتوي األبحاث املنشورة ف الدوريات العاملية ف جمال املكتبات واملعلومات، مع استعراض لالجتاهات  
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وقد توصلت الدراسة إيل    ، ناهج البحث، وأدوات مجع البياناتاملوضوعية التي تغطيها مقاالت الدوريات، وم

النت املتخصصة ف املجال ركزت عيل موضوعات  العديد من  الدوريات  املنشورة ف  الدراسات  أكثر  ائج منها: 

بنسبة   املعلومات  وختزين  يليها خدمات29.2االسرتجاع  بنسبة    %،  واملعلومات  أكثر  27.2املكتبات  وأن   ،%

 . ف املقاالت املنهج املسحي  ا املناهج استخدامً 

دراسة عن االجتاهات البحثية املاليزية ف جمال املكتبات واملعلومات،    Goon& Dilijtنرش    2009ف عام  و

علم   ف  املاليزية  املجلة  ف  املنشورة  املجلة  ف  املاليزيني  الباحثني  ملقاالت  املحتوي  حتليل  الدراسة  تناولت  وقد 

ت املوضوعية  تعرف عيل االجتاها م، هبدف ال2008م إيل عام  1996املكتبات واملعلومات التي نرشت من عام  

مناهج البحث املستخدمة ف اإلنتاج الفكري املاليزي ف ختصص املكتبات واملعلومات، وقد خلصت الدراسة  و

باملجلة ركزت عيل ثالث   :إيل املنشورة  الدراسات  املعلومات،    ةمعظم  حماور موضوعية هي: ختزين واسرتجاع 

العلمي وامل املعلومات، واالتصال  البحث عن  با وسلوك  إهني،  تركيزها عيل  إيل  البحث  إلضافة  سرتاتيجيات 

% عيل األقل من جمموع ما نرش من دراسات سنوية ف املجال، كام بينت الدراسة  50التطبيقية التي قدرت بنسبة  

 ف هذه الدراسات.   ا واملنهج الببليومرتي أكثر مناهج البحث استخدامً  أن املنهج املسحي، 

وهدفت هذه الدراسة إىل حتليل أنامط البحث والتأليف   Chua AYK and Yang CC (2010) راسةد

تلك   ومقارنة  املعلومات،  وتكنولوجيا  لعلوم  األمريكية  اجلمعية  دورية  ف  املنشورة  العلمية  املقاالت  مجيع  ف 

، وتكشف الدراسة عن نمو واضح ف أنامط التعاون 2009  -، و 1999  -1990ط خالل فرتتني زمنيتني  األنام

املؤلفني وبني  للمؤلفني  ب،  املوضوعية  االنتامءات  تنوع  تدلل عىل  الدول، كذلك  اخلارجي عرب  التعاون  خاصة 

ع كذلك  وتؤكد  اإلنسانية،  والعلوم  املعلومات،  وتكنولوجيا  اإلدارة،  علوم  ف  لتشمل  امللحوظة  الزيادة  ىل 

 .موضوعات تكنولوجيا املعلومات، والسلوكيات االجتامعية للمعلومات

اجتاهات النرش ف علم املكتبات واملعلومات    : بعنوان  K.P. Singh, Harish Chander  (2015 )راسة  د

ببل حتليلية  املكتبات ومرتية  ي دراسة  إدارة  ا ملجلة  تسليط  إيل  الدراسة  هذه  هدفت  حيث  البحوث  لضو،  عيل  ء 

إ بمجلة  التاملنشورة  نمط  من حيث  املختلفة  املهمة  الضوء عيل جوانبها  وتسليط  املكتبات  والنرش،  دارة  أليف 

للمقاالت، ونمط االقتباس، وطول املقاالت، تشري    اوالتوزيع اجلغراف ملؤلفي املقاالت، واملؤسسات األكثر نرًش 

باملجبالنتائج   املنشورة  املقاالت  غالبية  استشهادً أن  األكثر  واملقاالت  فردي،  تأليف  ف    الة  مقاالت  هي  هبا 

 الدوريات. 

  : بعنوان   Manorma Tripathi , V.K.J.jeevan,parveen Babbar, Lohrii kaini Mahemeiراسة  د

اإلنتاج  عيل  الضوء  تسليط  إيل  الدراسة  هدفت  حيث  الربيكس،  دول  ف  واملعلومات  املكتبات  علم  بحوث 



 161 مريس  نادية سعدد. 

 

املتخصص الربيكس  الفكري  دول  ف  املنشور  واملعلومات،  املكتبات  علوم  واهلند،    : ف  وروسيا،  الربازيل،   (

أف الفرتة من  والصني، وجنوب  إيل  2005ريقيا ( خالل  بالعلوم  2014م  البيانات اخلاصة  بقاعدة  م، املكشف 

WOS) وأعامل املؤمترات،    مقاالت الدوريات،  :(، حيث تقوم هذه القاعدة بتكشيف أنواع خمتلفة من الوثائق مثل

د  ت الدراسة إيل العديتوصلو  التحريرية، والرسائل، واملراجعات، والسرية الذاتية، ومراجعات الكتب، واملواد  

% من اإلنتاج الفكري املكشف ف القاعدة عبارة عن مقاالت ف الدوريات العلمية، تليها  90  من النتائج منها: 

امهت الصني بام يقرب من نصف اإلنتاج الفكري ف املجال، يليها  سوأعامل املؤمترات، ثم مراجعات الكتب،  

ورو اهلند  ثم  إفريقيا،  جنوب  ثم  ) الربازيل،  بحوايل  الوثيقة  استشهدت  مرجعً 34سيا،  املتوسط،(  ف  وقد    ا 

جذبت أكرب عدد من االستشهادات، جاء إمريالد، والسفري،  قد  كلمة    16-11العناوين التي حتتوي عيل    تلوحظ 

أكثر الدراسات املكشفة ركزت عىل  و  نرش الباحثون أعامهلم ف جمالهتم،  ،غر من بني أفضل عرشة نارشينوسربين

موضوعات علم املعلومات، وعلوم املكتبات، ونظم املعلومات، والتطبيقات متعددة التخصصات، واإلدارة،  

اإلنجليزية،  85 باللغة  بالقاعدة  املكشف  اإلنتاج  من  الفكر%93  اإلنتاج  من  باللغة  %  نرشه  تم  املجال  ف  ي 

 اللغة الرسمية للربازيل.  وهي الربتغالية، 

 :للدراسةاإلطار النظري  2/0
 نظرة سريعة على المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات: 2/1

املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات، جملة علمية دولية حمكمة تصدر عن اجلمعية املرصية للمكتبات  

ملعلومات ف   ف جمال املكتبات واتحكيم باملجلة أساتذة كبار متخصصنيويتوىل جلنة ال  ،األرشيف و  علوماتوامل

مرص والوطن العريب، وقد تويل األستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة رمحة اهلل عليه رئاسة حترير املجلة،  

وهي خمصصة لنرش الدراسات والبحوث    ملجلة، تتويل األستاذة الدكتورة حسناء حمجوب رئاسة حترير ا  ا وحاليً 

والتقارير واألخبار ف مجيع فروع علم املكتبات واملعلومات  النظرية والتطبيقية والعروض واملراجعات العلمية  

( جملدات، ف  6ف )   ا ( عددً 19صدر من املجلة الدولية )  ، يف ف مرص والعامل بمختلف اللغات والوثائق واألرش

  ،2015  عام   أعداد،  ثالثة   الثاين   املجلد من    ، ثم صدر2014ن عام  اصدر من املجلد األول عدد  املجلة   بداية نرش

  واملجلة  السادس،   باملجلد(  2019  ديسمرب،   - كتوبرأ)  عدد   خر وآ  السنة،   ف   مرات   أربع  املجلة  تصدر  أصبحت   م ث

 : التالية البيانات قواعد ف  مكشفة 

 املنهل  بيانات اعدةق

http://www.almanhal.com/index.aspx                                               

 . املنظومة  دار بيانات اعدةق
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http://www.mandumah.com/databases                                       

 . املعرفة اعدةق

http://www.e-marefa.net/ar       

 . الرقمية  العبيكان كتبةم

http://www.obeikandl.com    

 "املرصي  املعرفة بنك " EBSCO عدةا ق
نقاط ف تقييم املجلس    ة أن املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات حصلت عيل سبعب  جتدر اإلشارةو

م، والرابط التايل يوضح النقاط التي حصلت عليها  2020األعيل للجامعات للمجالت املرصية واملحلية لعام  

 املختلفة. ات املعرفية املجالت املرصية واملحلية ف القطاع

http://egjournal.scu.eg/university_search_result.php 
 النشر: شروط 2/2

 أن يكون موضوع البحث ذا عالقة بتخصصات املجلة وينسجم مع أهدافها وأهداف اجلمعية. . 1

والدراسات املقدمة للنرش إسهامات جديدة، وف حالة سبق نرشها ف منفذ آخر من  وث  . أن تكون البح2

 منافذ النرش كإلقائها ف مؤمتر يذكر ذلك بوضوح ف هامش الصفحة األويل. 

 املجلة.  إىل. موافقة املؤلف عيل نقل حقوق النرش كافة 3

 إجراءات النشر بالمجلة: 2/3

نسخ ورقية ونسخة    ة عىل احلاسب عىل وجه واحد من ثالث  ا توبً مك  يقدم املؤلف النص املطلوب نرشه .  1

 إلكرتونية. 

 .Microsoft Wordتكتب النسخة اإللكرتونية عىل برنامج . 2

يراعي عدم وجود اجلداول الكبرية واألشكال التوضيحية واخلرائط الكبرية ف متن البحث، بل توضع  .  3

ف حجمها، أما اجلداول واألشكال التي توضع ف متن النص    حكم يتمكن املصمم الطباعي من الت  حتىف هنايته  

أن يوضع رقم اجلدول وعنوانه أعاله ورقم الشكل وعنوانه    عىل فيجب أن يكون كل منها ف صفحة مستقلة  

 أدناه.

 ذكر املؤلف ملنهج البحث وإجراءاته بالبحث املقدم للنرش باملجلة.. 4

 واإلنجليزية.   بيةترسل السرية الذاتية للباحث بالعر. 5

http://egjournal.scu.eg/university_search_result.php
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 نرشه باملجلة.  عىل يرسل للباحث جواب قبول البحث ف حالة املوافقة . 6

 تسديد نفقات الطباعة. . 7

 :مناقشة نتائج الدراسة 3/0
 والمعلومات:  لعلوم المكتباتجنسية مؤلفي البحوث العلمية المنشورة بالمجلة الدولية  3/1

وعرشين دولة، ويوجد ف العديد من    ي اثنت  ه يا، وتبلغ عدد دول وأفريق يت آسيا  يمتد العامل العريب بني قار

مثل واملعلومات  املكتبات  لعلوم  الدولية  واملجلة  واملعلومات،  املكتبات  ختصص  لتعليم  برامج  الدول    : هذه 

التعرف  هنا رضورة  املهم ومن    ،  العرب ني الباحث  ماملجال مفتوحة للنرش أما   العديد من الدوريات املتخصصة ف 

جلنسياهتم؛ للتعرف عيل مدي إسهام كل دولة من    ا التوزيع العددي ملؤلفي األبحاث املنشورة باملجلة وفقً عيل  

املكتبات واملعلومات، واجلدول رقم ) العريب ف ختصص  التأليف  العربية ف حركة  التوزيع  1الدول  يوضح   )

 علومات. ملكتبات واملالعددي ملؤلفي األبحاث املنشورة باملجلة الدولية لعلوم ا

 لجنسية الباحث ا( توزيع البحوث المنشورة بالمجلة وفقً 1دول رقم ) ج

 

 عيل النسبة الكربي من مسئولية  ني املرصي ني ( يتضح لنا استحواذ الباحث1رقم ) دول السابق  بيانات اجل  وباستقراء

وجاء الباحث السعودي ف املرتبة الثانية    %، 91.74تأليف األبحاث املنشورة باملجلة موضوع الدراسة بنسبة،  

ت واملعلومات، ورسوخ  دراسة ختصص املكتبا   لسبق مرص وريادهتا ف  ا وهذا األمر طبيعي جدً   % 3.88بنسبة  

هذا العلم وانتشار أقسامه األكاديمية ف مجيع  اجلامعات املرصية، ثم جاءت باقي املشاركات ف تأليف األبحاث  

ضعيفة جدا وال تكاد تذكر عند باقي اجلنسيات، كام هو واضح من اجلدول السابق، ولعل هذه النتيجة ما أكد  

يل استحواذ  إمن الدوريات العربية، حيث أشار    ج البحث املتبعة ف ثالثعن مناه  ف دراسته   يحممود اجلند  ها علي

 % العدد  اجلنسية 

 %91.74 189 مرصى

 %3.88 8 سعودي 

 % 1.03 2 جزائري 

 % 1.03 2 سوداين

 % 1.03 2 ليبي

 % 0.51 1 عراقي

 % 0.51 1 فلسطيني 

 % 0.51 1 جمهولة 

 % 100.00 206 املجموع 
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%،  60ف تأليف املقاالت ف الدوريات عينة الدراسة بلغ ف ثالث دوريات    ىالنسبة الكرب   عىل ني املرصي نياملؤلف 

 (. 2013)اجلندي،   %32ثم جاءت نسبة مشاركة املؤلفني السعوديني ف املرتبة الثانية بنسبة 

 لمؤلفي األبحاث المنشورة بالمجلة: لتخصص العلميا 3/2

التخصص العلمي ملؤلفي األبحاث العلمية املنشورة باملجلة، وذلك من خالل حتليل    رصدت الدراسة 

 ( رقم  الدراسة، واجلدول  العلمية حمل  املقاالت  بداية  واملوجودة ف  بالباحث،  بالتعريف  اخلاصة  (  2الفقرات 

 ذلك.  يوضح

 لمؤلفي األبحاث  لتخصص العلميا( 2دول رقم ) ج

 % العدد  القسم

 % 91.26 188 املكتبات واملعلومات 

 %7.76 16 الوثائق

 %0.97 2 اهلندسة

 % 100.00 206 املجموع 

السابق رقم ) املكتبات واملعلومات،  2ومن خالل اجلدول  ينتمون إيل جمال  الباحثني  يتضح أن معظم   )

ختص  91.26بنسبة   ف  الباحثني  ثم  بنسبة  %،  الوثائق  املنتم  7.76ص  كثرة  إيل  ذلك  ويرجع  لتخصص  %،  ني 

املكتبات واملعلومات بأقسام املكتبات باجلامعات املرصية، وقلة عدد الباحثني ف ختصص الوثائق، وجاءت نسبة  

ختصص املكتبات    :ني األولن تأليف مشرتك بني باحثا بحثد  جاد تذكر لتخصص اهلندسة، حيث وُ مشاركة ال تك

ختصص اهلندسة، البحث األول، للباحث أمحد حسن، جامعة عني شمس، كلية اهلندسة،    :علومات والثاين وامل

وحممد خالد، جامعة الفيوم، قسم املكتبات واملعلومات، أما البحث الثاين فقام به كل من الباحث يوسف أمحد،  

 م قسم املكتبات واملعلومات. لباحث حممد خالد جامعة الفيو جامعة عني شمس، كلية اهلندسة، وبمشاركة ا

 للجامعات التي ينتمي لها الباحثان:  اتوزيع البحوث العلمية المنشورة بالمجلة تبعً  3/3

متتد أقسام املكتبات واملعلومات ف العديد من اجلامعات داخل مرص وف الدول العربية، واجلدول رقم  

باملجل3) املنشورة  العلمية  للبحوث  العددي  التوزيع  يوضح  وفقا  (  واملعلومات  املكتبات  لعلوم  الدولية  ة 

 للجامعات األكاديمية التي ينتمون إليها.  
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 للجامعات المنتمي لها الباحثين  اوفقً ( توزيع البحوث  3جدول رقم ) 

 % العدد  اجلامعة  % العدد  اجلامعة 

 %0.97 2 أم درمان  %13.10 27 ة املنوفي

 %0.97 2 األمرية نورة  %%9.70 20 يةاإلسكندر

 %0.97 2 تبسة  %7.76 16 القاهرة

 %0.97 2 أم القري  %6.79 14 طنطا 

 %0.97 2 األمام عبد الرمحن %6.31 13 حلوان

 %0.97 2 طرابلس %6.31 13 بنها

 %0.97 2 املنصورة %5.33 11 املنيا

 %0.97 2 قناة السويس %5.33 11 عني شمس 

 %0.97 2 دمياط  %4.85 10 من اخلارج 

 %0.48 1 اسوان  %4.36 9 الفيوم 

 %0.48 1 طيبة  %4.36 9 أسيوط

 %0.48 1 فلسطني التقنية  %4.36 9 زهراأل

 %0.48 1 قنا %2.91 6 كفر الشيخ

 %0.48 1 املستنرصية %2.91 6 سوهاج 

 %0.48 1 امللك سعود  %1.94 4 بني سويف 

 %0.48 1 امللك عبد العزيز  %1.45 3 جنوب الوادي 

    % 100.00 206 املجموع 

 ( يتضح اآليت:3)رقم  وباستقراء بيانات اجلدول السابق 

األويل من حيث عدد البحوث املنشورة باملجلة الدولية بعدد  جاء الباحثون من جامعة املنوفية ف املرتبة  .  1

%،  9.70، بنسبة،  ا ( بحث20%، ثم جاءت جامعة اإلسكندرية ف املرتبة الثانية بعدد )13.10، بنسبة  ا ( بحثً 27)

ة  %، فعيل الرغم من قدم جامعة القاهرة إال أهنا جاءت ف املرتب7.76، بنسبة  ا ( بحثً 16معة القاهرة بعدد) ثم جا 

، بينام يرجع تاريخ إنشاء  1951نشائها إيل عام  إملجلة فريجع تاريخ الثالثة من حيث مشاركة الباحثني ف النرش با 

، وربام يرجع ذلك إيل النشاط امللحوظ ألعضاء هيئة  1990جامعة املنوفية التي تصدرت املرتبة األويل ايل عام  

أخري من الباحثة لكوهنا دائمة الرتدد عيل قسم املكتبات    التدريس بالقسم فيام يتعلق بالبحث العلمي، ومالحظة 

وهي املنوفية،  بجامعة  األستاذة  وجود    :واملعلومات  واملعلومات  املكتبات  لعلوم  الدولية  املجلة  حترير  نائب 

التدر الدكتور التدريس بالقسم، ومن ثم جيد أعضاء هيئة  يس بالقسم الفرصة  ة حسناء حمجوب، وعضو هيئة 

 جراءات النرش بسهولة باملجلة. إ اء مناسبة إلهن

  ا حلوان، وبنها بنسب متقاربة، وهنا أود اإلشارة أيًض وطنطا،    : ت الباحثني من جامعاتجاءت مشاركا .  2

عة عني شمس، واقرتبت ف نسبة مشاركة الباحثني ف نرش األبحاث مع  أن جامعة بنها سبقت ف الرتتيب جامب
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، ورسوخ قدم التخصص هبم إال أن  م تاريخ نشأة اجلامعات الثالثقد  الرغم من  عىل جامعتي طنطا وحلوان  

 ذلك يعكس النشاط امللحوظ ف الفرتة األخرية ألعضاء هيئة التدريس بقسم املكتبات واملعلومات جامعة بنها.

الباحثني من اخلارج ممن يعملون ف مؤسسات   الدراسة بعضشارك ف النرش باملجلة الدولية موضوع . 3

 %.   4.85( أبحاث، وبنسبة قدرها 10ومراكز املعلومات بعدد )  املكتبات

مثل.  4 متواجدة،  ولكن  العربية ضعيفة  اجلامعات  من  الباحثني  مشاركات  القري،    : جاءت  أم  جامعة 

وامللك واجلامعة    وامللك سعود  باجلزائر،  تبسة  بالسودان، وجامعة  درمان  أم  بالسعودية، وجامعة  العزيز  عبد 

 اق، وجامعة فلسطني التقنية. املستنرصية بالعر

 التوزيع اللغوي لألبحاث المنشورة بالمجلة: 3/4

دراسات  المن خالل الدراسة التحليلية للبحوث املنشورة باملجلة الدولية للمكتبات واملعلومات تبني أن 

منشورة باللغة اإلنجليزية،    اجدً   القليلةمعظمها باللغة العربية ما عدا بعض الدراسات    املنشورة باملجلة منشور

( يوضح عدد الدراسات املنشورة باللغة العربية مقارنة بالدراسات املنشورة باللغة اإلنجليزية  4واجلدول رقم ) 

 باملجلة.

 ث المنشورة بالمجلة الدولية ( التوزيع اللغوي لألبحا4دول رقم ) ج

 % العدد  اللغة

 %97.08 200 العربية 

 %2.91 6 اإلنجليزية 

 % 100.00 206 املجموع 

 

لنا استحواذ اللغة العربية عيل النصيب األكرب ف نرش البحوث العلمية   يتبني  من خالل اجلدول السابق 

باملجلة، حيث تعترب اللغة العربية هي اللغة  % من جمموع البحوث املنشورة 97.08، وبنسبة  (200باملجلة بعدد)

ا ودراسات  العربية،  والدول  مرص  ف  ولغة  الرسمية  اإلنسانية،  الدراسات  حتت  تندرج  واملعلومات  ملكتبات 

نص فكان  اإلنجليزية  اللغة  أما  العربية  اللغة  هي  هبا  النرش ضعيفيالكتابة  من  ) اجدً   بها  بعدد  دراسات،  6،   )

الدر2.91بنسبة وهذه  تأليف%،  كانت  الست  واملعلومات،    ا مشرتك  ا اسات  املكتبات  ختصص  ف  باحثني  بني 

ختصص اهلندسة، وطبيعة املوضوعات    :تعتمد عيل اللغة اإلنجليزية ف كتابة األبحاث، مثل وختصصات أخري  

 جليزية.املشرتكة خاصة بمجال تكنولوجيا املعلومات، واإلنتاج الفكري املنشور به هذه املوضوعات باللغة اإلن



 167 مريس  نادية سعدد. 

 

 :التوزيع الزمني لألبحاث المنشورة بالمجلة الدولية 3/5

،  2014املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات من جانب الباحثني ف املجال كانت عام  بداية النرش ف  

عدد كان  املجلة  من  ظهر  عدد  ) 2019سبتمرب   -)يوليو   وآخر  رقم  واجلدول  الزمني  5(،  التوزيع  يوضح   )

   ملنشورة باملجلة.لألبحاث ا

 ( التوزيع الزمني لألبحاث المنشورة بالمجلة5دول رقم ) ج

 % العدد  امالع  م

1- 2014 17 8.25% 

2- 2015 32 15.53% 

3- 2016 33 16.01% 

4- 2017 42 20.38% 

5- 2018 38 18.44% 

6- 2019 44 21.35% 

 % 100.00 206 املجموع  

رق السابق  اجلدول  بيانات  ) وباستقراء  عام  5م  أن  يتضح  من حيث نرش    2019(  األويل  املرتبة  جاء ف 

، وبنسبة  ا ( بحثً 42بعدد )  2017%، يليه ف املرتبة الثانية عام  21,35، وبنسبة  ا ( بحثً 44) األبحاث العلمية بعدد  

  ا بنفس العدد تقريبً   2016و   2015عامي  وجاء    ا ( بحًث 38بعدد )   2018%، وجاء ف املرتبة الثالثة عام  20.38

، ألن املجلة كانت ف بدايتها ومل يظهر  ا ( بحثً 17، بعدد ) 2014، وف املرتبة األخرية جاء عام ا ( بحثً 33(، ) 32)

وسياسة النرش حينها مل تكن واضحة للباحثني ف املجال    ،2014ألول، والثاين  منها سوي عددين فقط، العدد ا

 خاصة من ينرش أبحاث للرتقية. بو

 

الزمني للبحوث المنشورة بالمجلة الدولية ( التوزيع1شكل رقم )  
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 أنماط تأليف األبحاث المنشورة بالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات: 3/6

ال اإلبداع  أنواع  كل  عيل  التأليف  ويشتمل  والتحقيق،  والرتمجة،  واجلمع،  كالتحرير،  الرشح،  فكري، 

ة ف عمل فكري واحد، وقد ال توجد منها إال واحدة  لخ، وقد توجد كل هذه األنشطوالتعليق، واالختصار.....إ

التي يغطيها، وقد يقوم شخص واحد بكل هذه   أو اثنتني فقط، حسب طبيعة العمل الفكري، واملادة العلمية 

وقد العمل    األدوار،  التأليف ختتلف حسب طبيعة شكل  أنامط  فإن  لذلك  فيها،  األشخاص  من  يشارك عدد 

ما نجد هبا تعدد ألدوار التأليف، كام نشهده ف بعض    ابالدوريات املتخصصة نادرً   الفكري، واملقاالت املنشورة

ي انتشار التأليف الفردي  الكتب، وكثري من األعامل املرجعية، ولكن ما يمكن قياسه ف مقاالت الدوريات هو مد

ت واملعلومات، ألهنا تعكس  واجلامعي، وترجع أمهية معرفة أنامط التأليف ف مقاالت الدوريات العربية ف املكتبا 

االجتاه السائد ف البحث العلمي ف املجال، وهل هو جهد فردي يعكس االستقاللية، أم جهد مجاعي ناتج من  

سرتاتيجية شاملة واضحة املعامل ملعاجلة قضايا التخصص،  واضحة، وإ ية ف مؤسسات ذات رؤىفرق عمل بحث

 واملشرتك بالبحوث املنشورة باملجلة عينة الدراسة. ( يوضح أنامط التأليف الفردي 6واجلدول رقم)

 ( أنماط التأليف بالبحوث المنشورة بالمجلة عينة الدراسة6دول رقم ) ج

 % العدد  املشاركة 

 %90.29 186 فردي

 %9.70 20 مشرتك

 % 100.00 206 املجموع 

، وبنسبة  ا ( بحثً 186د ) من خالل اجلدول السابق يتضح لنا ارتفاع عدد البحوث ذات التأليف الفردي بعد

%، وال جمال للمقارنة هنا،  9.70، بنسبة ا ( بحث20%، مقارنة باألبحاث ذات التأليف املشرتك وعددها ) 90.29

باألبحاث   إال فردية لألبحاث العلمية، ألن اللجان العلمية للرتقيات ال تعرتف حيث يفضل الباحثون الكتابة ال

نفس التخصص، وما ينجح من هذه األبحاث تكون أبحاث مشرتكة بني  خاصة إذا كان الباحثون من  بالفردية و

البحث   املشرتك نفس درجة  البحث  يأخذ  أن  الباحثة رضورة  البينية، وتري  والتخصصات  املكتبات  ختصص 

 قبال عيل التأليف املشرتك.الباحثون  من نفس التخصص عيل اإل لفردي؛ وهذا سوف يشجع ا
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بحاث المنشورة بالمجلة ( أنماط التأليف لأل2شكل رقم )  

 جنس مؤلفي األبحاث العلمية المنشورة بالمجلة: 3/7

جنب ف مجيع األنشطة واملجاالت املختلفة، ولكل منهام دوره    ا إىل مما ال شك فيه وجود الذكر واألنثى جنبً 

ف أي    ا نسني معً ، وقياس مدي مشاركة اجل ا الذي يقوم به، ومهنة املكتبات عىل مر العصور اشتغل هبا اجلنسان معً 

ختصص إنام يعكس مدي اإلجيابية من جانب الطرفني عىل تقدم هذا التخصص وعدم استحواذ أو إقصاء جنس  

( يوضح نسبة مشاركة الرجل واملرأة ف تأليف األبحاث العلمية املنشورة باملجلة  7واجلدول التايل رقم )   آلخر، 

 الدولية. 

 رة بالمجلة ( جنس مؤلفي األبحاث المنشو7دول رقم ) ج

 % العدد  جنس الباحث 

 %55.33 114 أنثي

 %44.66 92 ذكر 

 % 100.00 206 املجموع 

( يتبني أن نسبة مشاركة اإلناث ف تأليف املقاالت املنشورة باملجلة أعيل  7)من خالل اجلدول السابق رقم  

اإلناث مشاركة  نسبة  بلغت  حيث  الذكور،  مشاركة  نسبة  نسبة% 55.33 من  بلغت  بينام  الذكور   ،    مشاركة 

، مما يعني أن اإلناث كان هلن نصيب ك44.66 إ%  القول:  التأليف، كام يمكن  الذكور  بري ف  ن نسب مشاركة 

واإلناث منسجمة ومتقاربة مع بعضها البعض، ومن خالل الدراسة التحليلية للمقاالت املنشورة باملجلة تبني  

ا أو أنثي،  كان ذكرأث املنشورة باملجلة ونوع الباحث، سواء  أنه ال توجد عالقة بني االجتاهات املوضوعية لألبحا 

   سهامه ف مجيع موضوعات املكتبات واملعلومات.فلكل منهام إ

90.29%

9.70%

فردي

مشترك



: دراسة حتليلية باملجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات  اجتاهات البحوث العلمية املنشورة 170  

 

 مناهج البحث المستخدمة باألبحاث المنشورة بالمجلة موضوع الدراسة:  3/8

لف طرق ومناهج  يعترب جمال املكتبات واملعلومات أحد فروع العلوم االجتامعية التي تنسحب عليه خمت

واحدً  يعترب  كام  العلوم،  تلك  ف  املستخدمة  مع    ا البحث  كبري  بشكل  تندمج  التي  والتخصصات  العلوم  من 

االت العلمية األخرى، وبالتايل يستخدم العديد من األدوات واملناهج البحثية هلذه العلوم والتخصصات،  املج

ببساطة هو  العلمي  يس  ؛ واملنهج  التي  النسقية  لوضع  اإلجراءات  البيانات  ومعاجلة  لتجميع  الباحثون  تخدمها 

  2014يم، واختيار واستخدام أدواته )فروضهم ونظرياهتم موضع االختبار والتطبيق، ويتمثل املنهج هنا ف تصم

,(ReutersT ,homson 

  جتدر اإلشارة أنه ليس من أهداف هذا البحث تقييم املناهج أو االستقرار عىل مسمياهتا، ومدي صحتها، و

سميات مناهج البحث كام وردت، وكام ارتضتها هيئة التحرير واملحكمني العلميني  يتم استخدام موإنام سوف  

( والشكل  8واجلدول رقم )  كتبات واملعلومات موضوع الدراسة،األبحاث املنشورة باملجلة الدولية لعلوم املف  

 ة باملجلة. ( يوضح أنواع مناهج البحث املستخدمة ف األبحاث املنشور3رقم ) 

 ( أنواع مناهج البحث المستخدمة في األبحاث المنشورة بالمجلة8دول رقم ) ج

 % العدد  املنهج  م

 %37.86 78 الوصفي 1

 %16.99 35 امليداين 2

 %14.07 29 دراسة احلالة  3

 %9.22 19 منهج الدراسات: الببليومرتية )الببليوجرافية(  4

 %7.28 15 املسحي  5

 %4.36 9 التجريبي 6

 %2.91 6 التارخيي 7

 %2.91 6 ال يوجد منهج  8

 %2.42 5 البحث الوثائقي)النظري(  9

 %1.45 3 املقارن  10

 %0.48 1 أسلوب دلفي 11

 % 100.00 206 املجموع  
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( مناهج البحث المستخدمة باألبحاث المنشورة بالمجلة 3شكل رقم )  

 يأيت:( يتضح ما 8باستقراء بيانات اجلدول السابق رقم )

. بلغ عدد مناهج البحث املستخدمة ف األبحاث املنشورة باملجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات  1

( التي تناولت  2016ليها ف بعض الدراسات العلمية )غنيم،  بحثية، وهذه املناهج تم اإلشارة إ( مناهج  10)

قد تم االستقرار عليها من جانب الباحثني    ملناهجأن هذه اب  ال املكتبات واملعلومات، مما يدل مناهج البحث ف جم

 ف املجال. 

2 ( بعدد  األبحاث  ف  املستخدمة  البحث  مناهج  مقدمة  ف  الوصفي  املنهج  استخدام  جاء  بحثً 78.  ،  ا ( 

امليداين بعدد )37.86وبنسبة  املنهج  يليه  ) 16.99، وبنسبة  ا ( بحثً %35،  (  29%، ثم منهج دراسة احلالة بعدد 

من جانب مؤلفي األبحاث    ا أكثر املناهج استخدامً   يل فإن املناهج الثالث السابقة هي وبالتا   %14.07، بنسبة  ا بحثً 

 (. 8املنشورة باملجلة كام هو واضح من اجلدول رقم )

املنهج املستخدم عىل الرغم    ( دراسات مل ترش إىل 6). توجد بعض الدراسات املنشورة باملجلة وعددها  3

ألبحاث التي ال ينتمي أصحاهبا  %، وهذه نسبة ضئيلة وجاءت من ا3.09ة ، بنسب من اتباع خطوات منهج معني

أي  إىل معينة،  ينتمون    : جامعة  ولكن  حمددة،  جامعات  ف  تدريس  هيئة  أعضاء  املكتبات    إىل ليسوا  مهنة 

 واملعلومات. 

ط  حدة فق باألبحاث املنشورة باملجلة هو أسلوب دلفي، حيث توجد دراسة وا  ا . أقل املناهج استخدامً 4

من   البحث  مناهج  ف  كتبوا  ممن  عليه  االستقرار  تم  بمنهج  ليس  أنه  الباحثة  وتري  املنهج،  هذا  استخدمت 
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اهلادي،   البحث، حيث يري )عبد  ( أن مناهج  2003املتخصصني ف املجال، ولكن هو أسلوب من أساليب 

أربعة، هي التجريبي،  :البحث  واملنهج  املسحي،  واملنهج  التارخيي،  أساليب    ومنهج  املنهج  أما  احلالة،  دراسة 

البحث ف املكتبات واملعلومات فرياها متعددة، حيث تشمل عيل البحث التقييمي، وحتليل املحتوي، وأسلوب  

 أو طريقة دلفي، والقياسات الببليوجرافية. 

املنشور5 األبحاث،  من  عدد  وجود  تبني  باملجلة  املستخدمة  للمناهج  التحليلية  الدراسة  خالل  من  ة  . 

 ( يوضح ذلك.                   9( دراسة، واجلدول رقم ) 16جلة استخدمت أكثر من منهج، وعددها )بامل

 ( مناهج أخري 9دول رقم ) ج

 مناهج اخري العدد  املنهج  م

   1 أسلوب دلفي -1

   5 البحث الوثائقي)النظري(  -2

   6 التارخيي -3

  8 التجريبي -4

 يل التحليالوصفي  1 التجريبي -5

   14 املسحي  -6

 الوصفي التحلييل  1 املسحي  -7

   2 املقارن  8

 دراسة احلالة  1 املقارن  -9

   32 امليداين -10

 الببليوجراف الببليومرتي  1 امليداين -11

 الوصفي التحلييل  2 امليداين -12

   76 الوصفي -13

 التقييمي  1 الوصفي -14

 املقارن  1 الوصفي -15

   26 حلالة دراسة ا -16

 امليداين 1 دراسة احلالة  -17

 الوصفي التحلييل  2 دراسة احلالة  -18

   6 ال يوجد منهج  -19

   14 منهج الدراسات: الببليومرتية )الببليوجرافية(  -20

 التارخيي 2 منهج الدراسات: الببليومرتية )الببليوجرافية(  -21

 امليداين 1 فية( الببليومرتية )الببليوجرامنهج الدراسات:  -22

 الوصفي التحلييل  2 منهج الدراسات: الببليومرتية )الببليوجرافية(  -23

  206 املجموع  
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 أدوات جمع البيانات المستخدمة في األبحاث المنشورة بالمجلة:  3/9

يمكن    املكتبات واملعلومات، كام توجد العديد من أدوات مجع البيانات التي يستخدمها الباحثون ف جمال  

داة جلمع املادة العلمية حسب طبيعة البحث واألهداف املوضوعة لبحثه ويريد  للباحث أن يستخدم أكثر من أ 

دراستها، ومن خالل حتليل األبحاث العلمية املنشورة باملجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات تبني استخدام  

 (. 9حرصها ف اجلدول التايل رقم )م  تمن أدوات مجع البيانات، والتي  الباحثني ف املجال العديد 

   ( ادوات جمع البيانات المستخدمة في األبحاث المنشورة بالمجلة10جدول رقم ) 

 % العدد  األداة 

 %33.00 68 االستبيان

 %19.90 41 االتصال املبارش باإلنرتنت

 %19.41 40 مصادر املعلومات 

 %12.62 26 املراجعة قائمة 

 %5.33 11 املعايري التقييمية

 %4.36 9 االختبارات

 %3.88 8 ال توجد اداة 

 %0.97 2 املقابلة املقننة

 %0.48 1 جتميع اآلراء من اخلرباء 

 % 100 206 املجموع 

 

( األدوات المستخدمة في األبحاث المنشورة بالمجلة4)شكل رقم   
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األبحاث املنشورة باملجلة  اتضح تفوق االستبيان كأداة ف مجع البيانات ف  (  9ومن اجلدول السابق رقم ) 

بنسبة   واملعلومات،  املكتبات  لعلوم  األ33.00الدولية  إمجايل  من  جانب    األخرى دوات  %  من  املستخدمة 

ت،  %، ثم مصادر املعلوما 19.90االتصال املبارش باإلنرتنت، بنسبة  يليه  ( أدوات،  8الباحثني، والتي قدرت )

  %. 5.33%، وف املرتبة الرابعة جاءت معايري التقييم بنسبة،  12.62%، ثم قائمة املراجعة بنسبة  19.41بنسبة  

من خالل الدراسة التحليلية    ميع اآلراء من اخلرباء، كام تبني بنسب ضعيفة أقلها جت  األخرىوجاءت األدوات  

 أداة من أدوات مجع البيانات. استخدم أكثر من ا ( بحثً 11باملجلة وجود ) املنشورة لألبحاث 

 ضوعي لألبحاث المنشورة بالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات:التوزيع المو3/10

ن ف املجال، حيث تم االعتامد عىل رؤوس املوضوعات التي  املوضوعات التي كتب فيها الباحثو  تم حرص

تسجيالت   ترتيب  ف  اهلادي  عبد  فتحي  حممد  الدكتور  املكتبات  استخدمها  جمال  ف  الفكري  اإلنتاج  دليل 

الد  اات؛ ونظرً واملعلوم تفريعاهتا  املوضوعات، وكثرة  البحث لكثرة هذه  فقد جلأ  لتجميعها حتت رؤوس    قيقة 

 ( يوضح ذلك.11موضوعات واسعة حتى تتمكن الباحثة من عملية التحليل. واجلدول رقم ) 

 ( التوزيع العددي الموضوعي لألبحاث المنشورة بالمجلة 11دول رقم ) ج

 % العدد  املوضوع م

 %22.81 47 دام اآليل وتكنولوجيا املعلوماتاالستخ -1

 %11.65 24 واملعلوماتتعليم املكتبات  -2

 %10.67 22 خدمات املكتبات واملعلومات  -3

 %8.25 17 النرش -4

 %8.25 17 مصادر املعلومات  5

 %6.79 14 أخري  -6

 %6.31 13 إدارة املكتبات ومراكز املعلومات -7

 %6.31 13 اجية العلميةاالنتاج الفكري واإلنت -8

 %5.33 11 العمليات الفنية -9

 %5.33 11 األرشيف والوثائق -10

 %4.36 9 مؤسسات ومرافق املعلومات -11

 %1.45 3 الببليوجرافيا  -12

 %1.45 3 مجعيات واحتادات املكتبات واملعلومات -13

 %0.97 2 تاريخ الكتب واملكتبات  - 14

 % 100.00 206 املجموع  
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بالمجلة ( التوزيع الموضوعي لألبحاث المنشورة 5شكل رقم )  

 ما يأيت:  راء بيانات اجلدول السابق يتضح ستقاب

. موضوع االستخدام اآليل وتكنولوجيا املعلومات، بلغ عدد األبحاث املنشورة باملجلة ف هذا املوضوع  1

عماًل 47) بنسبة  (  هيتم  22.81،  التي  املوضوعات  مقدمة  ف  جاء  حيث  املكتبات    %  جمال  ف  الباحثون  هبا 

ثائق؛ حيث جيذب هذا املوضوع أنظار الباحثني حلداثته والتطورات املتالحقة التي يشهدها هذا  واملعلومات والو 

عن اهتامم حماور املؤمترات املتخصصة ف املجال بطرح هذه املوضوعات لعرضها    املجال بصفة مستمرة، فضاًل 

املؤمترات   هذه  ف  هذا  ومناقشتها  ويشتمل  باملهنة،  واملهتمني  الباحثني  قبل  من  من  العديد  عيل  املوضوع  

مثل  الفرعية  للمعلومات،    : املوضوعات  احلر  كالوصول  العالقة؛  ذات  الفرعية  موضوعاته  بكل  اإلنرتنت 

مة  وحمركات البحث وأدلتها عيل اإلنرتنت، واملواقع عيل اإلنرتنت، وقواعد البيانات ونظم املعلومات، واألنظ

امل تكنولوجيا  وتأثري  معينة،  مكتبات  ف  املرحلة  اآللية  كطالب  معينة  فئات  أو  بعينها،  مكتبات  عيل  علومات 

 اجلامعية األويل، والباحثني، وأعضاء هيئة التدريس. 
التي    من إمجايل املوضوعات  ( عماًل 24. يأيت ف املرتبة الثانية موضوع تعليم املكتبات واملعلومات بعدد )2

أقسام  ووضوعات الفرعية مثل: الربامج الدراسية،  %، ويضم العديد من امل   11.65املجلة، بنسبة قدرها  نرشت ب

22.81

11.65
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التحصيل الدرايس،  والربامج التدريبية،  واالعتامد األكاديمي،  وسرتاتيجيات التعلم،  وإاملكتبات واملعلومات،  

 جلامعات. تصنيف او مناهج البحث، و التدريب امليداين، وسرتاتيجي، والتخطيط اإل

خدمات    .3  موضوع  ذلك  بعد  )يأيت  بعدد  الثالثة،  املرتبة  ف  واملعلومات  عماًل 22املكتبات  بنسبة  (   ،

%، ويشمل خدمات املعلومات التقليدية وغري التقليدية سواء املقدمة عىل نطاق مكتبة بعينها أو املقدمة  10.67

ة،  التدريس واملرض، وذوي االحتياجات اخلاصلفئات معينة كاألطفال، والطالب، والباحثني، وأعضاء هيئة  

 واملرأة، وتسويق خدمات املعلومات. 

4 ( بعدد  املعلومات  ومصادر  النرش،  موضوع  الرابعة  املرتبة  ف  وجاء  عماًل 17.  منهام،    (  موضوع  لكل 

الكتب،   مثل: معارض  الفرعية  املوضوعات  العديد من  النرش  النرش،  وويشمل موضوع  النرش،  وصناعة  دور 

ويشمل موضوع مصادر املعلومات    أليف، التدوين والتولكرتوين،  النرش اإلوالنرش العلمي،  ولنرش الدويل،  او

املصادر التقليدية وغري التقليدية، وبناء وتنمية املجموعات، ودراستها من الناحية العددية والنوعية، أو إدارهتا  

 ف نطاق مكتبة ف دولة معينة، وسفارة املعرفة. 

نتاج الفكري واإلنتاجية العلمية ف املرتبة  ضوع اإلتبات ومراكز املعلومات ومووع إدارة املك. جاء موض 5

دارة املكتبات ومراكز  موضوع منهام ويتناول موضوع إ   % لكل 6.31، بنسبة قدرها،  ( عماًل 13اخلامسة بعدد ) 

مكتبية،   وإحصاءات  املكتبات،  وأثاث  املكتبات،  مباين  مثل:  موضوعات؛  املكتبات،  املعلومات  أداء  وتقييم 

ختطيط القوي العاملة ف املكتبات ومراكز  وامليزانية ف املكتبات،  وسياسات املعلومات،  وعات،  اللوائح والترشيو

 املعلومات، وغريها من املوضوعات الفرعية. 

وع  لكل موض  ( عماًل 11. جاء موضوع العمليات الفنية واألرشيف والوثائق ف املرتبة السادسة بعدد ) 6 

ال الفنية  العمليات  الفهرسة،  منهام، وضم موضوع  مثل:  الفرعية  املوضوعات  من  رؤوس  والتصنيف،  و عديد 

وشمل    وامليتاداتا، وإدارة املعرفة،الفهارس اآللية،  والضبط الببليوجراف،  والفهارس املوحدة،  واملوضوعات،  

مثل  موضوعات  والوثائق عىل  األرشيف  الت  :موضوع  النوعية  إىل  األرشيفات  باإلضافة  واإللكرتونية،  قليدية 

 اسات األرشيفية للسجالت والوثائق املختلفة. الدر

الرئيسة،  7 املوضوعات  وضعها حتت  تعذر  التي  املوضوعات  بعض  هناك  أخري؛  فتم  .  وضعها حتت 

وأمن   واملعلومات،  املكتبات  ف  العلمي،  واالتصال  العلمي،  والبحث  اإلبداع،  مثل:  موضوعات؛  لتشمل 

 مي، وحرية املعلومات. ومات، والتطرف واإلرهاب، واالنتحال العل املعل
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 النتائج واملقرتحات:  4/0
 نتائج الدراسة: 4/1

 ف بداية الدراسة يمكن اخلروج بالنتائج التالية:  تم وضعها بناء عىل التساؤالت التي   

جال، وهي دورية علمية  . املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات إحدى الدوريات املتخصصة ف امل1

حتريرها األستاذ الدكتور شعبان خليفة رمحة اهلل عليه، ونائب رئيس التحرير األستاذة الدكتورة  حمكمة رئيس  

 حسناء حمجوب، تقوم عىل نرش األبحاث واملقاالت العلمية وعروض الكتب واألطروحات العلمية ف املجال. 
، وزعت عيل  أبحاث(  206)ية لعلوم املكتبات واملعلومات  . بلغ عدد األبحاث املنشورة باملجلة الدول2

، واملجلة مكشفة ف العديد من قواعد البيانات مثل: قاعدة بيانات دار املنظومة،  ا( عددً 19) ست جملدات، ف  

 وقاعدة املعرفة، ومكتبة العبيكان الرقمية، وبنك املعرفة املرصي.

نشورة باملجلة، حيث  ى من مسئولية تأليف األبحاث امل. استحوذ الباحثون املرصيون عىل النسبة الكرب3

 مجايل األبحاث املنشورة باملجلة. % من إ 91.74بلغت نسبة مشاركتهم  

 %. 91.26 ممن قاموا بالنرش ف املجلة ينتمون إىل ختصص املكتبات واملعلومات، بنسبة  معظم الباحثني . 4

(  27باملجلة، بعدد ) يل من حيث عدد البحوث املنشورة  . جاء الباحثون من جامعة املنوفية ف املرتبة األو5

 %. 13.10بنسبة   ا بحثً 

بعدد  6 باملجلة  العلمية  البحوث  األكرب ف نرش  النصيب  العربية عىل  اللغة    ( بحث، 200) . استحوذت 

 مجايل عدد البحوث املنشورة باملجلة. %، من إ 97,08بنسبة  

بعدد7 الفردي،  التأليف  ذات  البحوث  عدد  ارتفاع  بحثً 186)  .  وج90.29وبنسبة    ا (  التأليف  %،  اء 

 %. 9.70قدرها،   ااملشرتك بنسبة ضعيفة جدً 

باملجلة  8 العلمية  األبحاث  تأليف  ف  املرأة  مشاركة  نسبة  بلغت  مشاركة  55,33.  نسبة  بلغت  بينام   ،%

ونرش األبحاث  %، وهي نسب متقاربة مما يدل عىل مدي اإلجيابية من جانب الطرفني ف التأليف،  44.66الرجل،  

 ملكتبات واملعلومات. العلمية ف ختصص ا

( مناهج بحثية، تفوق منها املنهج  10. بلغ عدد مناهج البحث املستخدمة ف األبحاث املنشورة باملجلة )9

%، وف املرتبة  16.99%، ثم تاله املنهج امليداين، بنسبة  37.86الوصفي عىل بقية املناهج التسع املستخدمة، بنسبة  

 %. 14.07لثة منهج دراسة احلالة بنسبة الثا 

استخدامً 10 البيانات  أدوات مجع  مقدمة  االستبيان ف  بنسبة    ا . جاء  الباحثني،  ثم  33,00من جانب   %

 %. 19.41%، ثم مصادر املعلومات بنسبة   19.90االتصال املبارش باإلنرتنت، بنسبة 
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الباحثون  مقدمة املوضوعات التي هيتم هبا  . جاء موضوع االستخدام اآليل وتكنولوجيا املعلومات، ف  11

 %.  22.81، وبنسبة ( عماًل 47ف جمال املكتبات واملعلومات والوثائق، بعدد )

 مقترحات الدراسة:  4/2

للمناهج العلمية، عىل أن يتبني االحتاد    ا . وضع تقنني ملسميات مناهج البحث ومدي دقتها وصحتها وفقً 1

 لم( هذه املهمة. ع1العريب للمكتبات واملعلومات )

يف املشرتك بني املتخصصني ف املجال من قبل جلان الرتقية، وذلك بإعطاء البحث املشرتك  . تشجيع التأل2

الباحثني عىل اإلقبال عىل إعداد البحوث املشرتكة، فقد أوضحت   درجة البحث املنفرد، وذلك سوف يشجع 

الب  ف  السائد  النمط  هو  الفردي  التأليف  نمط  أن  لالدراسة  الدولية  باملجلة  املنشورة  املكتبات  حوث  علوم 

 واملعلومات. 

 . رضورة تشجيع النرش باللغات غري العربية، وربط ذلك باحلوافز املادية واملعنوية. 3

مهال األبحاث  ف األبحاث املنشورة، قد أدي إىل إ   . نظرا لشيوع مناهج البحث ذات الطبيعة التطبيقية 4

والفلسفي   النظري  األساس  اإلذات  غموض  إىل  أدي  ما  وهو  اقرتح  للتخصص،  لذا  للمجال،  النظري  طار 

 رضورة االهتامم باألبحاث النظرية حتى يتم إثراء اإلطار النظري، أو الفلسفي للتخصص.
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This study aimed to shed light on the reality of scientific research in the field published 

in the International Journal of Library and Information Sciences, starting from the first 
issue in 2014 and until the last issue (October - December 2019); The prevailing research 
in the research published in the magazine, the study relied on the descriptive approach and 
the case study approach, and the researcher used the Egyptian Knowledge Bank to collect 
data published research in the International Journal of Library and Information Sciences. 
Among the most important findings of the study: The number of published researches in the 
International Journal of Library and Information Sciences reached (206) research 
distributed over six volumes, in (19) issues, and the magazine is exposed in many databases 
such as: Dar Al-Manzumah database, and the knowledge base, Obeikan Digital Library, 
and the Egyptian Knowledge Bank. The researchers came from Menoufia University in the 
first place in terms of the number of research published in the magazine, with (27) 
researches, at a rate of 13.10% 

 
key words: Scientific Research; Library and information science; International 

Journal of Library and Information Science. 
 

 

  


