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 املستخلص 
و العلمية  األطروحات  الدكتوراهب متثل  أطروحات  للباحثني    خاصة  العلمية  الروافد  أهم  من  واحدة 

العلمية واألكاديمية  الرغم من أمهيتها  قواعد    األكاديميني، وعىل  أن    Scopus  :بيانات االستشهادات مثل إال 

ال تكشف تلك الفئة من أوعية املعلومات ، وبالتايل يصعب تقييمها وقياس التأثري العلمي هلا من خالل    WoS،و

تقديم   إىل  الدراسة  هذه  سعت  وعليه   ، األطروحات  بتلك  االستشهادات  حجم  بحثية  إقياس  سرتاتيجية 

الباحث العلمي لـ  السرتجاع االستشهادات املرجعية بأطروحات  استخرجت  ، حيث  Googleالدكتوراه عىل 

  ا مرجعي ا ( استشهاد942841) - باالعتامد عىل املنهج الويبومرتى ومستأنسة باملنهج الوصفي التحلييل  -الدراسة

( املرجعية من  ،( أطروحة  117434لـ  قراء  GSهذا وتم مقارنة حجم االستشهادات  ،   Mendeley مع عدد 

يدعم إمكانية قياس التأثري العلمي لألطروحات برصف النظر عن    GSقارنات العددية، تبني أن  واستناًدا إىل امل 

حظيت   حيث  األطروحات  تلك  إتاحة  األعىل   2019تاريخ  املكشفة  من%  21.6  بالنسبة  عىل    األطروحات 

ProQuest  ( الدراسة  فيام رصدت  قراء    ا قارئ  398780)،  الدراسة  Mendeleyمن  استخدمت  و  ألطروحات 

معامل   املرجعية ألطروحات    Spearmanالدراسة  االرتباط بني كل من االستشهادات  لقياس حجم وطبيعة 

ف   قراء    GSالدراسة  الفئوي    Mendeleyوعدد  التحليل  وإلجراء   ، إجيايب  ارتباط  وجود  إىل  خلصت  حيث 

العلمية   املواد  لقرااملتحليل  والوالنوعي خلصائص  الدراسة    Mendeleyء  هني  دكتوراه    380عينت  أطروحة 
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عىل   عىل    ProQuestمتاحة  أن  GSومكشفة  تبني  حيث  ف  54.72،  املكشفة  العلمية  االستشهادات    GS%من 

كذلك خلصت الدراسة إىل أن ما يزيد عن    ، ألطروحات الدكتوراه حمل العينة كانت من نصيب املقاالت العلمية

من  الدراسة  أطروحات  قراء  )  نصف  التعليمي  58.45الطالب  االستخدام  قويا عىل حجم  يعد مؤرًشا  مما   )%

 ألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة. 

لدعم التأثري العلمي ألطروحات    GSأنه من املفيد النظر إىل االستشهادات املرجعية بـ    ترى الدراسة  إمجاال

االستشهاد هبا، ف حني يمكن النظر  من ثم  الدكتوراه األكثر قدما والتي حتظى بوقت كاٍف للقراءة والتحليل و

قراء   جيدة    Mendeleyإىل  مبدئية  نسبيا لكأداة  احلديثة  الدكتوراه  ألطروحات  العلمي  التأثري  وتشري  ،  قياس 

القراء يمكن أن تكون مقياسا تكميليا لتحرى   الدالئل إىل أن كل من بيانات االستشهادات املرجعية وبيانات 

 . ت الدكتوراه عرب املجاالت العلمية املختلفةالقيمة العلمية ألطروحا 

 البديلة؛ الشبكات االجتامعية األكاديمية؛ األطروحات العلمية.القياسات  الكلامت املفتاحية: 

 أوال: اإلطار املنهجي 
 تمهيد ال/ 1

ات القرن املايض عىل كشافات االستشهادات املرجعية التي تم اعتامدها  ين والعلامء منذ ستينواعتمد الباحث 

تسبب  وهو األمر الذى    لتقييم األثر العلمي للمنشورات العلمية  ISIوتوفريها من قبل معهد علوم املعلومات  

  ؤلفني نظر امل وجهة  ل   طبقا   - وفقا لتحليل االستشهادات املرجعية    - اقتصار قياس التأثري العلمي للمنشورات   ف

فائدة    حتديدومدى فهمهم للمواد املستشهد هبا واالعتامد عليها ف زيادة حركة التأليف العلمي، وأدى ذلك إىل  

عامل العلمية ف جمملها يمكنها أن تؤثر  املنشور العلمي ودعم قيمته ف نطاق التأليف فقط، عىل الرغم من أن األ

من    ا هاإلنتاج ف حد ذاته... أو غريو  قأو التسويالتدريس،    :مثل   -التأليف العلمي  بجانب  –ف سياقات أخرى  

السياقات العلمية وغري العلمية، وعليه فربام كان من العدل أن نقرص حتليل االستشهادات املرجعية عىل البحوث  

قرن  من الألخري  العقد ا  هنايةالنظرية وأن نتخذ بدائل أخرى من أدوات القياس، لتقييم البحوث التطبيقية، ومع  

)عدد  :  تم اقرتاح بيانات االستخدام مثل  ،العرشين ومع الثورة اهلائلة ف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

خاصة تلك املتاحة  وبالوصول .... وغريها( كبدائل لتقييم البحوث العلمية    -املشاهدات  -التنزيالت   -القراء 

ع الدراسات  من  سلسلة  تشكلت  وعليه  اإلنرتنت،  شبكة  البديلة  عىل  القياسات  دراسات  باسم  رفت 

Altmetrics studies    هدفت إىل دراسة التأثريات اجلديدة للمنشورات العلمية عىل منصات الويب االجتامعية

الصغرية    Blogsاملدونات    : مثل االجتامعية  ،Microblogsواملدونات  ،    Social Networksوالشبكات 

 .Academic Social Networksكاديمية والشبكات االجتامعية األ



 35 رهيام عاصم غنيم د. 

 

املرجعية   االستشهادات  حللت  الدراسات  من  القليل  أن  من  الرغم  العلمي  يدويا  وعىل  الباحث  ف 

حمدود من األطروحات، إال أنه ال يوجد تقييم واسع النطاق لألطروحات    لعدد -  Google scholar-جلوجل

أن املحتوى العلمي لنصف مليون    2017أكتوبر  ف  ProQuestحيث أعلنت    ، العلمية ف ختصصات علمية متنوعة

قبل من  تكشف  سوف  مكتبة   Google Scholar (GS) أطروحة  ف  اشرتاكهم  عرب  املستخدمني  ربط  ويتم 

ProQuest  صفحة من كل أطروحة جمانا   24، كام يمكن أيضا للمستخدمني غري املشرتكني الوصول إىل أول( 

Arbor, A. ,2017)كْشف   2018 ، ف نوفمرب من عامGS    تسجيلة من أطروحات    250000نحوProQuest  ،

يناير   ف   ProQuestأعلنت    2020وىف  مكشفة  النص  كاملة  أطروحة  مليون  نصف  من  يقرب    ProQuestما 

 ,Zahedi)وملا كانت هناك جمموعة من األدلة،    ((Google Scholar  ProQuest, 2020-aوأمست متاحة ف  

Z., et al ,2017-a)  راء  أن أعداد قبMendeley   بأخرى ف تقييم األثر العلمي للمواد العلمية    تستخدم بصورة أو

القراء   قبل  من  العلمي    ،Mendeleyاملقروءة  التأثري  قياس  ف  عليها  االعتامد  يمكن  التي  األمثلة  أحد  وهو 

للمنشورات باالعتامد عىل جمموعة من القياسات البديلة أمهها عدد القراء والذى قد يكون مفيدا لتقييم التأثري  

جد دراسة  العلمي ألطروحات الدكتوراه أو يعكس حجم القيمة العلمية لتلك األطروحات، وكام يبدو أنه ال تو 

لألطروحات عىل الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت عدد القراء    Mendeleyحتققت من قراء  

  ، (  .(Zahedi, Z., et al ,2018-a  ف العديد من املجاالت كمصدر للقياسات البديلة لتقييم املنشورات العلمية 

  ،لعدد القراء وحجم االستشهادات املرجعية   Mendeleyدراسة فحصت العالقة بني مقياس    ة كذلك ال توجد أي

لألطروحات   املرجعية  االستشهادات  تقييم  إىل  الدراسة  هذه  تسعى  أطروحات    حتديدا  -العلمية وعليه 

مع مقارنة حجم وطبيعة هذه    Google scholarواملتاحة عىل    ProQuestاملكشفة ف قاعدة بيانات    - الدكتوراه

ومدى إمكانية    مدى ارتباط حجم االستشهادات بأعداد القراء  وقوف عىل لل  Mendeleyاالستشهادات مع قراء

 استخدام كل من عدد االستشهادات وعدد القراء لتقييم التأثري النسبي لألطروحات. 

 / أهمية الدراسة ومبرراتها 2

  تكمن أمهية الدراسة ف األمهية العلمية لألطروحات عامة وأطروحات الدكتوراه خاصة، كمصدر أويل 

  ومؤسس وكدراسات أكاديمية تتمتع باألصالة العلمية ملا حتظى هبا من عمليات إرشاف فردى    ، معلومات  لل

العلمي   النرش  عمليات  تعزيز  ف  ودورها  األطروحات  لتلك  املحتملة  القيمة  وكذلك  العلمي،  حمتواها  عىل 

ل منهجية  استكشاف  يتطلب  الذي  األمر  والباحثني،  للعلامء  األكاديمي  االستشهادات  والتواصل  لوقوف عىل 

  آلية لتعيني    Mendeleyومقارنة تلك املنهجية مع حسابات قراء    GSاملرجعية لتلك األطروحات باالعتامد عىل  

للقياس البديل لألثر العلمي لتلك األطروحات، وعىل الرغم من أن هناك القليل من الدراسات التي سعت إىل  

ف   املرجعية  االستشهادات  حم  GSحتليل  األطروحات،  لعدد  من  النطاق    لكندود  واسع  تقييم  يوجد  ال 
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لتلك الفئة من    اشديد  وإغفاال  الألطروحات العلمية ف التخصصات املوضوعية املختلفة، وهو ما يعد قصور

الدراسات، وبالنظر إىل القيمة العلمية واألكاديمية املحتملة ألطروحات الدكتوراه، تسعى هذه الدراسة إىل سد  

  117434لـ    GSوإكامل القصور من خالل حتديد منهجية الستكشاف االستشهادات العلمية ف    تلك الفجوة

عرب أربع جماالت    2019إىل    2015ف الفرتة من    ProQuestأطروحة دكتوراه مكشفة ومتاحة عىل قاعدة بيانات  

تشهادات وعدد  للمقارنة بني حجم االس  Mendeleyموضوعية رئيسة، هذا باإلضافة إىل حرص ألعداد قراء  

أي   حتديد  ثم  ومن  األطروحات،  لتلك  العلمي  األثر  حتديد  ف  القياسني  تقارب  مدى  عىل  والوقوف  القراء 

 القياسني أفضل لتقييم هذا األثر. 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها  /3

بيانات  غياب التكشيف العلمي لألطروحات األكاديمية عيل قواعد  تتمحور املشكلة الرئيسة للدراسة ف 

وبالتايل كان من الصعوبة بمكان تقييمها وقياس األثر العلمي هلا، وعليه   Scopus، و WoS : االستشهادات مثل

سرتاتيجية بحثية السرتجاع االستشهادات املرجعية بأطروحات الدكتوراه عىل الباحث  إحتاول الدراسة تقديم  

، كذا تقديم  GS،و    ProQuestبني كل من    2017بروذلك وفقا التفاقية تعاون عقدت ف أكتو  Googleالعلمي لـ  

هبا   املرجعية  االستشهادات  حجم  من  كل  بني  مقارنة  عىل  باالعتامد  األطروحات  تلك  لتقييم  حمددة  مقاييس 

لنفس األطروحات وحتديد إمكانية االعتامد عليهام كمقياسني بديلني    Mendeley،وعدد قراء  GSواملتاحة عىل  

مع تبني التأثري النوعي والفئوي لكال املقياسني، وعىل هذا تثار جمموعة من التساؤالت  لتقييم تلك األطروحات  

 حتاول الدراسة اإلجابة عليها من منظور استكشاف حتلييل. 

 سرتجاع، واGSواملتاحة عىل    ProQuestهل يمكن استخالص أطروحات الدكتوراه املكشفة ف   .1

 الزمة لذلك؟لسرتاتيجية البحثية ااإل ، وما ؟االستشهادات املرجعية بتلك األطروحات

 ؟ GSواملتاحة عىل  ProQuestما التوزيع الزمنى ألطروحات الدكتوراه املكشفة ف  .2

 ما التوزيع املوضوعي ألطروحات الدراسة؟  .3

 ؟GSما حجم االستشهادات املرجعية ألطروحات الدراسة ف  .4

 ألطروحات الدراسة؟  Mendeleyما عدد قراء  .5

العالقة   .6 طبيعة  ف  ما  الدراسة  ألطروحات  املرجعية  االستشهادات  بني   Googleواالرتباط 

scholar    وقراءMendeley  تعكس وهل  العالقة  ؟  العلمي  تلك  التأثري  من  مماثال  نوعا 

 ألطروحات الدراسة؟ 
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الدراسة ف   .7 بأطروحات  املستشهدة  العلمية  املواد  للمواد    GSما خصائص  النوعية    –)الفئات 

 ؟(وعامة ذاتية،: االستشهادات  نوعية

 ؟Mendeley ما الفئات املهنية لقراء .8

 : أهداف الدراسة /4

 الدراسة حتقيق ثالثة أهداف رئيسة:  اولحت

االستشهادات  سرتجاع ، واGSالوقوف عىل مدى إمكانية استخالص أطروحات الدكتوراه من  -

املرجعية بتلك األطروحات، وتبني حجم وطبيعة تلك االستشهادات وذلك استناًدا إىل رشاكة  

 . ProQuest، وGSبني 

  ، تبني طبيعة العالقة بني كل من حجم تلك االستشهادات كمقياس لدرجة تأثري األطروحات -

للمقارنة   Spearmanلنفس األطروحات مستخدمة ف ذلك معامل   Mendeleyوبني عدد قراء  

املقياسني النوعي    ،بني  التأثري  لعرض حجم  بديلني  كمقياسني  عليهام  االعتامد  إمكانية  وحتديد 

 لتلك الفئة من املواد العلمية. 

حتري اخلصائص الفئوية والنوعية لتلك االستشهادات، وكذلك الوقوف عىل الفئات املهنية لقراء   -

Mendeley  الساحة املعلوماتية. لتفسري طبيعة تأثريها العلمي عىل 

 : / مجال الدراسة وحدودها5 

تقوم الدراسة احلالية عىل اختبار إمكانية ضبط واسرتجاع أطروحات الدكتوراه املكشفة ف قاعدة بيانات 

ProQuest    واملتاحة عىلGS  طروحات ومقارنته مع حجم  بتلك األ  يف سبيل تقييم حجم االستشهاد املرجع

للوقوف عىل مقياس بديل لتقييم تلك الفئة النوعية من املواد العلمية وعىل هذا فقد تم حتديد    Mendeleyقراء  

احلدود املوضوعية لتقف الدراسة عىل العمر الزمنى، واملجاالت املوضوعية لتلك األطروحات، وتبني حجم  

ني طبيعة تلك االستشهادات وتوزيعها  يىل تبإ، باإلضافة    Mendeley  االستشهاد املرجعي ومقارنته مع عدد قراء

 : وعىل هذا يمكن تقسيم جمال الدراسة وفقا للحدود التالية  ،الفئوي وطبيعة وخصائص القراء وتوزيعهم املهني 

 . GSواملتاحة عىل  ProQuestأطروحات الدكتوراه املكشفة ف قاعدة بيانات   احلدود الفئوية: -

 اقترصت الدراسة عىل األطروحات املتاحة باللغة اإلنجليزية فقط.  وية: احلدود اللغ -

  2015يتمثل ف السنوات اخلمس األخرية من عام    ا زمني  ااعتمدت الدراسة حد  احلدود الزمنية: -

 . 2020، وتم مجع البيانات خالل شهري مارس وأبريل من عام 2019إىل عام 
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  / منهج الدراسة 6

  GSواملتاحة عىل    ProQuestتكشاف وحتليل أطروحات الدكتوراه املكشفة ف  تعمد هذه الدراسة إىل اس

تلك   وخصائص  األطروحات  لتلك  املرجعية  لالستشهادات  حتليل  مع  األخرية  اخلمس  السنوات  خالل 

ورصد    ،ألطروحات الدراسة   Mendeleyاالستشهادات باإلضافة إىل مقارنة حجم االستشهادات مع عدد قراء  

حجم وطبيعة و اخلصائص املهنية هلؤالء القراء، وذلك ف سبيل الوقوف عىل مدى إمكانية االعتامد عىل تلك  

فقد فرضت طبيعة وتوجهات   لتلك األطروحات،وعىل هذا  العلمي  األثر  لتحديد  بديلة  القياسات، كوسائل 

عىل   االعتامد  الويبومرتيالدراسة  العلمية    املنهج  املناهج  أحد  األساليب  وهو  من  جمموعة  عىل  تعتمد  التي 

وهياكلها   الويب  عىل  املتاحة  املعلومات  مصادر  عىل  الضوء  إلقاء  خالهلا  من  يمكن  التي  والكمية  الرياضية 

وتقنياهتا وذلك هبدف تقييمها وترتيبها، وهو يعد بمثابة املقابل الرقمي للمنهج الببليومرتى ف البيئة الورقية،  

هام عىل قوة واجتاه العالقة بني متغريين،  ملالرتباط والذى يعد مؤرشا    Spearmanامل  بمعواستعانت الدراسة  

حيث تدل القيمة املحسوبة عىل قوة العالقة وتدل اإلشارة عىل اجتاهها،    1، و+ 1-قيمة بني    ةن يأخذ أي أإذ يمكن  

االستعانة   تم  التحلييلكام  الوصفي  تساؤ  باملنهج  وبلورة  النتائج  وحتليل  وصف  و ف  الدراسة  جوبتها  أالت 

  مقارنة النتائج الكمية وعرضها. إىلباإلضافة 

 / الدراسات السابقة 7

ف سبيل وضع الدراسة ف إطارها الصحيح مقارنة بالرتاث السابق ف ميداهنا، وجتنبا لتكرار اجلهد وبيان  

دراسة    ةوىل ورئيسة أليوبني غريها من الدراسات وكخطوة أ  ،أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسة احلالية

واملث السابقة  الدراسات  لرصد  الفكري  لإلنتاج  شامل  مسح  إجراء  تم  موضوع    ليةعلمية  أجريت حول  التي 

وذلك من خالل استقراء اإلنتاج الفكري املطبوع و الرقمي، ورصد ما كتب عن املوضوع، والبحث    ، الدراسة

نرتنت، وعليه فقد تبني أن هناك العديد من  ات البحث عىل اإلف قواعد البيانات املتاحة عىل اخلط املبارش، وحمرك

العلمي  التأثري  تناولت كل من  التي  ـ   الدراسات  ،    Mendeley، وقراء    Google Scholar  ل للـتأثري  كمقياس 

اجلامعية   منهواألطروحات  لكل  العلمي  التأثري  لقياس  منفردة  حاولنا    ا كدراسات  ما  وإذا  اآلخر،  عن  بعيًدا 

 ه الدراسات نجد أهنا تندرج حتت أربع فئات هي:تصنيف هذ

 : Google Scholarدراسات عمدت إىل حتليل االستشهادات املرجعية ف    1/ 7

دراسة   - إىل    (Prins,et.al,2016)قدمت  املستندة  املقاييس  تطبيق  إمكانية  عن   Googleتقريًرا 

Scholar    الرتبوية والعلوم  الرتبية  جماالت  ف  العلمية  للبحوث  الرسمي  التقييم  ف 

نثروبولوجيا ف هولندا، وقد عمدت تلك الدراسة إىل إجراء حتقيق مقارن للنتائج بني كل  واأل
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النتائج إىل موثوقية بيانات    Web of science، و  GSمن   كام تناقش الدراسة    GSهذا وتشري 

 والسياسات املختلفة لتقييم األبحاث.  GSج التحليل الببليومرتى لبيانات اآلثار الواسعة لنتائ

دراسة   - االستشهادات  (Martín,et.al,2018وهدفت  عدد  استخدام  جدوى  من  التحقق  إىل   )

  2448055ف تقييم البحوث العلمية وذلك من خالل مقارنة    Google Scholarالعلمية من  

، تتم   2006عام    ا تم نرشه ا علمي  ا موضوع  252جليزية ف  مستندا باللغة اإلن 2299استشهادا لـ  

باستمرار    GSحظي    ، Scopus، وWeb of Science، وGoogle Scholarاملقارنة بني كل من  

( ، متقدما بفارق  ٪ 96-   ٪93عىل أكرب نسبة من االستشهادات ف مجيع املجاالت املوضوعية ) 

كانت من مصادر    GSعثرت عليها  ومعظم االستشهادات التي    ، WoS و Scopus كبري عن

العلمية، املقاالت  بخالف  ف  متنوعة  االستشهاد  مصادر  تنوع  من  الرغم  فإن  GSوعىل   ،

  GSكل من   تقل بني  Scopus أو  WoS و  GS بني عدد االقتباسات ف  Spearman ارتباطات

 .   Scopusو GS ف حني ترتفع بني كل من WoS و

 : التأثي العلمي لألطروحات العلمية دراسات عمدت إىل قياس    2/ 7

لـ  (Wolhuter,2015قامت دراسة   - العلمي  األثر  قياس  أطروحة دكتوراه ف خمتلف    97( عىل 

، وذلك من خالل حتليل االستشهادات املرجعية  2008جماالت التعليم ف جنوب أفريقيا ف عام  

أن   الدراسة  وجدت  حيث  األطروحات،  لي76هبذه  األطروحات  هذه  من  أي %  هلا    ة س 

 استشهادات. 

التأثري العلمي لألطروحات الرقمية بكلية    إىل   ((Bennett,et al,2016  وعمدت دراسة  - قياس 

لنحو   املرجعية  يقرب من    16لندن لالقتصاد، من خالل حتليل االستشهادات  أطروحة مع ما 

أطروحات   أعىل عرش  أن  الدراسة  أظهرت  وقد  أدنى،  أطروحة كحد  لكل  استشهادات  عرش 

 بمعدالت مرتفعة من االستشهادات املرجعية.   زياًل عىل اخلط املبارش مل حتظَ تن

االستشهادات املرجعية للوقوف عىل استخدام مصادر   (Keat, et al, 2008)  وحللت دراسة -

ف   درجة املاجستري ف علم املكتبات واملعلوماتباملعلومات من قبل طالب الدراسات العليا  

أطروحاهتم ف جامع املراجع ف عينة من  إعداد  تم فحص  مااليا،  ماجستري ف   أطروحة  40ة 

وتظهر الدراسة أن الدوريات والكتب ال تزال أكثر مصادر املعلومات    2005إىل  2000الفرتة من  

الباحثني،   قبل  من  اإللكرتونية  اإلعالم  وسائل  استخدام  ف  مطردة  زيادة  وهناك  استخداًما، 

تفضيل األعامل ذات التأليف الفردي، كام عملت هذه الدراسة كمؤرش  ويشري نمط التأليف إىل  

كام الباحثني  قبل  من  املستخدمة  للموارد  لتطوير   أسايس  املكتبيني  يستخدمه  أن  يمكن 

 املجموعات لدعم احتياجات البحث العلمي. 
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ء    3/ 7  : Mendeleyدراسات هدفت إىل رصد االهتاممات العلمية والفئوية لقرا

دراسة - االستخدام    ( (Zahedi, Z.,et al, 2018-bتقدم  سلوك  عىل  دقيقة  عامة  نظرة 

  1.2يعتمد التحليل عىل    ،Mendeleyواملوضوعات التي هتم أنواع خمتلفة من املستخدمني ف  

، وتم حتديد االختالفات ف  2012تم نرشه ف عام  Web of Scienceمليون منشور مفهرس لـ 

مستخدمي   من  خمتلفة  ألنواع  القراءة  ف  Mendeleyأنامط  املنشورات  أن  النتائج  أظهرت   ،

ف   تغطية  أقل  لدهيا  الكمبيوتر  وعلوم  الرياضيات  منشورات    ،Mendeleyجماالت  وحتصل 

املتوسط   ف  واإلنسانية  االجتامعية  كذلك    ،Mendeley  ف  القراء   من  دعد  أكرب   عىل العلوم 

، ولكن هذا خيتلف عرب املجاالت، كام ينشط  Mendeleyالطالب هم الفئة األكثر استخداما لـ

األساتذة والطالب وأمناء املكتبات بشكل رئيس ف العلوم االجتامعية واإلنسانية، وهو جمال  

النقيض من ذلك، ينشط    عىل   ،Web of Scienceعلمي ذو كثافة استشهاد منخفضة نسبًيا ف  

مثل جماالت  ف  رئيس  بشكل  املهنيني  من  وغريهم  والعلوم    : الباحثون  احليوية  الطبية  العلوم 

الصحية وعلوم احلياة واألرض؛ باإلضافة إىل ذلك، يبدو أن الباحثني واملهنيني أكثر اهتامًما نسبًيا 

ة والطالب إىل املوضوعات األكثر  باملوضوعات العملية واملنهجية والتقنية بينام ينجذب األساتذ 

توجًها نظرًيا وتعليمًيا، هذا وتعكس أنامط االستخدام املختلفة بني أنواع املستخدمني الطريقة  

 التي يتم هبا استخدام املنشورات العلمية ألغراض علمية أو تعليمية أو مهنية أخرى. 

ملقاالت من      Mendeleyباحلصول عىل قراءات    Thelwall, et al,2016-a) وقامت دراسة ) -

علوم  واألعامل،  و)الزراعة،    : ف مخس فئات موضوعية عريضة  2014إىل أواخر عام    2004عام  

و  والقرار،   االجتامعية(  والعلوم  تلك    50الصيدلة،  وأظهرت  املجاالت،  هذه  ف  فرعية  فئة 

يميل عدد القراء  أن عدد االستشهادات يميل إىل الزيادة مع كل سنة إضافية منذ النرش، و  الدراسة

البداية ولكن الزيادة بشكل أرسع ف  كان االرتباط بني  و  ، يستقر بعد حوايل مخس سنواته  إىل 

االستشهادات والقراء أعىل أيًضا لفرتات زمنية أطول، عىل الرغم من وجود اختالفات جوهرية  

إال الفرعية،  احلقول  العريضة واالختالفات األصغر بني  املوضوعية  املجاالت  النتائج بني  أن   

 كمؤرشات مبكرة للتأثري العلمي للمواد.  Mendeley قراء  تؤكد قيمة حساب

ء    4/ 7  : بحجم االستشهادات املرجعية   Mendeleyدراسات حتققت من ارتباط عدد قرا

دراسة - قراء  Zahedi,Z.,2018-a)  قدمت  بني  للعالقة  النطاق  أول حتليل واسع   )Mendeley 

ص الببليوجرافية لوثائق معينة، تم حتليل جمموعة بيانات من  وحساب االستشهادات مع اخلصائ

التي    1.3 العملية  الدوريات  ف  املنشورة  املختلفة  املوضوعية  املجاالت  من  منشور  مليون 

تكشف هذه الدراسة أن أنواع املستندات التي غالًبا ما يتم استبعادها من حتليل  و WoSتغطيها 

مثل املرجعية  ا  : االستشهادات  ملخصات  املواد  أو  اإلخبارية  والعنارص  والرسائل  لتحريرية 

، كام تظهر النتائج أن األوراق التعاونية  Mendeleyاالجتامعات، يتم تغطيتها وحفظها بشدة ف

ف  متكرر  بشكل  حفظها  املوضوعية  Mendeleyيتم  التخصصات  حتليل  يشري  ذلك،  ومع   ،
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من   العديد  بني  العالقة  ف  متعددة  أنامط  إىل  وحسابات  املختلفة  والقراء  الوثيقة  خصائص 

اختالفات ف    ، االستشهادات من وجود  الرغم  أنه عىل  الضوء عىل  النتائج  تسلط  عام  بشكل 

املتعلقة   لتلك  مماثلة  ببليوجرافية  ترتبط بخصائص  القراء  فإن أعداد  املوضوعية،  التخصصات 

قراء أن  فكرة  يعزز  مما  االستشهادات،  مفهوًما   Mendeley بحساب  تعطيان  واالستشهادات 

 .مشاهًبا للتأثري، عىل الرغم من أنه ال يمكن اعتبارها مؤرشات مكافئة

دراسة   - قراء   ((Thelwall,2018وقارنت  املرجعية   Mendeley عدد  االستشهادات  عدد  مع 

بعد  الالحقة االستشهادات  عدد  مع  النرش  من  شهر  غضون  ف  القراء  عدد  الدراسة  وتقارن 

وجود ارتباطات معتدلة أو   ا لعرشة حقول موضوعية متنوعة، وقد أظهرت النتائجعرشين شهرً 

هي مؤرشات تأثري   Mendeley قوية ف ثامين من أصل عرش جماالت، مما يدل عىل أن تعداد قراء

 مبكر أكثر فائدة من عدد االستشهادات. 

 الدراسات العربية: 

وجرافية لألطروحات اجلامعية عىل مستوى  جراء حتليالت ببلي إ  فانحرصت الدراسات العربية    -

مؤسسة حمددة أو إطار موضوعي بعينه أو إجراء حتليالت للمواد العلمية التي تم االستشهاد هبا  

باإلضافة   هذا  األطروحات،  تلك  الرسائل  إداخل  إعداد  وتقنيات  مراحل  حول  دراسات  ىل 

ما بني    الطرحختالف مستويات  طروحات العلمية، واألمثلة ف هذا كثرية ومتعددة وعىل اواأل

وعىل اجلانب اآلخر كانت فتتاحيات،  االقاالت علمية أو أعامل مؤمترات أو  امل األطروحات أو  

 دراسة )أمحد،  :وذلك مثل  Google scholar  دراسات رصدت االستخدام األكاديمي لـ  هناك

اديميني بجامعة  ( والتي سعت من خالهلا إىل وصف وحتليل واقع استخدام الباحثني األك2019

ملوقع   للباحث  Google scholarاإلسكندرية  الدراسة  استخدام جمتمع  أنامط  والتعرف عىل   ،

أعىل الكليات باجلامعة حمل   العلمي، وعقبات االستخدام ووسائل التغلب عليها، كذلك حتديد 

 الدراسة تواجًدا عىل املوقع وأكثر األقسام العلمية حضوًرا عليه. 

)الشع - دراسة  الباحث    ( 2019يبي،  كذلك  استخدام  مستوى  عىل  التعرف  إىل  هدفت  والتي 

لدى أعضاء هيئة التدريس ف جامعة أم القرى، وقد أجريت هذه   Google Scholarالعلمي  

)   ،م  2018/    2017  الدرايس   عامالالدراسة خالل   الدراسة من  عينة  أفراد  (  370وتكونت 

القرى  أم  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  استخدام    ،عضوا  درجة  أن  الدراسة  واستنتجت 

ـ   عىل  العمل  برضورة الدراسة كانت متوسطة، وأوصت  Google scholar    جمتمع الدراسة ل

 ف تساهم  التي التدريبية خالل الربامج من القرى أم جامعة ف التدريس هيئة أعضاء توعية

 Google Scholar .العلمي  الباحث استخدام أمهية نحو دافعيتهم مستوى زيادة

- ، )اخلالدي  الباحثني واألكاديميني من جامعة  2018ودراسة  تقييم اشرتاك  إىل  والتي سعت   )

خطاء  أ ساتذهتا هبذا املحرك، وما  أوعدد املشرتكني من    Google scholarالقادسية بالعراق ف  
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به أمهها   ،االشرتاك  استنتاجات  بعدة  البحث  مشرت  21)   :وخرج  اجلامعة  أساتذة  من  كني  %( 

 بحاثهم كاملة عرب املوقع. أغلب املشرتكني مل حيملوا أو google scholarبمحرك 

ىل دراسات أخرى اهتمت بربامج وشبكات إدارة االستشهادات املرجعية عىل إهذا باإلضافة   -

والتي سعت    (2019دراسة )الصبحى،    :مثل  ،  Mendeleyنرتنت والتي من ضمنها شبكة  اإل

وتوضيح خدماهتا وما تقدمه للباحثني والعلامء    Mendeleyإىل رصد الدور الذي تقوم به شبكة  

من ميزات علمية، كذلك الوقوف عىل القياسات التي تقدمها تلك الشبكة وتساعد عىل التنبؤ  

الدوريات   مقاالت  حفظ  بيانات  حتليل  خالل  من  وذلك  العلمية،  لألعامل  العلمي  بالتأثري 

وخلصت    2017إىل    2013لعلمية األكثر تداوال عرب منصات التواصل العلمي ف الفرتة من  ا

ف منظومة االتصال العلمي    Mendeleyىل رضورة تعظيم الدور الذى تلعبه شبكة  إالدراسة  

 األكاديمي. 

املرجعية  التي هدفت    ( 2017ودراسة )سيد،   - االستشهادات  إدارة  بربجميات  التعريف  من  إىل 

مقارنة بني الربجميات املجانية إلدارة املراجع من حيث البيانات األساسية واملالمح    قدخالل ع

واملزايا التي ختص كل منهم للخروج بنتائج وتوصيات تساعد املستفيدين عىل اختاذ القرار ف  

اختيار الربنامج املناسب الحتياجه، وأوصت الدراسة برضورة تشجيع الباحثني عىل استخدام  

 جميات لتوفري الوقت واجلهد وسهولة ضبط االستشهادات املرجعية. هذه الرب

حتليل   عىل  ركزت  قد  السابقة  الدراسات  أن  نجد  دراسات،  من  سبق  ما  استعراض  خالل  ومن 

عىل مستوى خمتلف املواد العلمية، كذلك وجدت العديد من    GSاالستشهادات املرجعية ف الباحث العلمي لـ  

ثري العلمي لألطروحات باالعتامد عىل حتليل االستشهاد املرجعي لتلك األطروحات،  الدراسات التي قيمت التأ

 Mendeleyوعىل اجلانب اآلخر وجدت العديد من الدراسات التي قيمت االهتاممات العلمية و الفئوية لقراء  

ك  ودراسات أخرى حتققت من ارتباط حجم االستشهادات مع حجم القراء، وتستكمل تل  ، GS  مستخدمي أو 

عىل  اجلامعية  لألطروحات  العلمي  األثر  تقييم  إىل  تعمد  حيث  السابقة  الدراسات  بدأته  ما  الشبكة    الدراسة 

  Mendeleyومقارنتها بقراء    GSعىل    بتلك األطروحاتمن خالل استكشاف حجم االستشهادات  العنكبوتية 

النوعية التطرق لعرض    لتبني إمكانية االعتامد عىل كل منهام كمقاييس لتقييم تلك الفئة  من املواد العلمية، مع 

ووصف خصائص كل من االستشهادات والقراء لتبني مدى تأثريها عىل األطروحات حمل الدراسة، هذا وقد  

استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسات ف جوانب متعددة، وبخاصة من النتائج التي توصلت إليها هذه  

 الدراسات. 
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 ثانيا: اإلطار النظري 
باحثون  األط عليها  يقوم  فردى،  تأليف  ذات  مهمة  علمية  أعامل  هي  األكاديمية،  أو  العلمية  روحات 

ومتثل  وأكاديمي هذا  والدكتوراه،  املاجستري  رسائل  من  كل  إىل  لإلشارة  أطروحة  مصطلح  يطلق  ما  وعادة  ن، 

املكتبة الربيطانية  األطروحات العلمية نسبة ضئيلة من اإلنتاج العلمي األكاديمي ف اجلامعات، حيث سجلت  

مقاال علميا مكشفا ف قاعدة    8174ف مقابل    2015( رسالة علمية من جامعة كامربيدج عام  %11.9)  1114

، هذا وعادة ما تتضمن األطروحات العلمية   .(Adamick, ,2016)لنفس اجلامعة ف نفس العام  Scopusبيانات  

قشات ومسامهات قيض عليها أعوام وأعوام من الدراسة  مراجعة شاملة لألدبيات، ونتائج تفصيلية أصلية ومنا 

والبحث، واألطروحات العلمية هي طرح جديد للبحث لدى املجتمعات العلمية؛ فاألطروحة قضية جديدة  

متاًما يتم عرضها للتناول العلمي، كدعوة لتدقيق النَّظِر والبحث التجريبي، بمعنى األطروحة إضافة جديدة متاما  

هذا ويتم تقييم األطروحات من قبل    .(Wikipedia,2020)الكتشاف ملا مل يكن معروًفا من قبلتكون نتيجتها ا

تاحتها وبالتايل يمكن وصفها بأهنا متت مراجعتها وحتكيمها حتكيام دقيقا من قبل  إ مرشفني علميني قبل نرشها و

 مستشارين أكاديميني ومهنيني ف التخصصات العلمية املختلفة. 

هام عىل التأثري العلمي واألكاديمي  مويمثل االستشهاد باألطروحات العلمية ف األدبيات املختلفة دليال  

للباحثني ولتلك الفئة من الدراسات البحثية، وىف كثري من األحيان يقاس نجاح أو فشل برامج الدراسات العليا  

حجم  مراقبة  خالل  من  العلمية  األقسام  أو  اجلامعات  ا   ف  الربامج  وطبيعة  تلك  بناتج  العلمية  الستشهادات 

ماجست  من  العلمية  األطروحات  ف  العلمي  ريواملتمثل  االستشهاد  حجم  أن  البعض  ويرى  هذا  ودكتوراه،   

قد حيدث تأثريا ذا صلة بطلبات التوظيف أو قرارات الرتقية العلمية األمر الذى يتطلب مقاييس    ،  بأطروحة ما 

الفئة   لتقييم تأثري تلك  العلميةبديلة  العلمي واملتمثلة ف األطروحات    (Schöpfel, et al, 2016)من اإلنتاج 

وذلك لضامن السيطرة األكاديمية واملؤسسية عىل تلك األطروحات وتأثريها العلمي واملجتمعي، والذي يمكن  

اإل أن  من  الرغم  وعىل  األكاديمية،  املكتبات  ألمناء  خاصة  مهمة  هذه  تكون  واألكا أن  العلمي  ديمي  رشاف 

واملناقشات العلمية مها أفضل طريقة لتقييم جودة األطروحات ف برامج الدراسات العليا، إال أهنا ال تعكس  

نرش تلك األطروحات،  بخاصة أن العديد من طلبة الدكتوراه ال يقومون  بالتأثري الكامل لتلك األطروحات، و

خاصة خالل  بة من األطروحات بشكل كامل وباإلضافة إىل أنه قد يكون من الصعب تتبع املنشورات املقتبس

 فرتات زمنية طويلة نسبيا. 

إىل استخدام جمموعة من األدوات واملقاييس أمهها االستشهادات    ف اآلونة األخرية  الباحثون  دوقد عم

  باإلضافة إىل جمموعة املقاييس التي تقدمها الشبكات االجتامعية األكاديمية مثل   Google scholarاملرجعية بـ  

Mendeley حماولة لتقييم تلك األطروحات والوقوف عىل التأثري العلمي هلا  ف 
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Google scholar . 

  GSوهو ما يشار إليه باالختصار    Google scholarالباحث العلمي هلا أو ما يعرف بـ    Googleأطلقت  

ملعلومات العلمية  ، وهو ببساطة حمرك بحث جماين متخصص، مصمم لتحديد موقع ا2004نوفمرب من عام    18ف  

عناكب تزحف  حيث  فقط  األكاديمية  الوثائق  بفهرسة  العلميني،  GS  يقوم  والنارشين  اجلامعات،  مواقع  إىل 

البيانات، وفهارس املكتبات، وأي  تتاح فيها مواد    ةواملستودعات املؤسسية، وقواعد  مساحات ويب أخرى قد 

بفهرسة كافة فئات املستندات األكاديمية   GS يقوم  ،أكاديمية، بغض النظر عن موضوعات تلك الوثائق أو لغتها 

اجلامعية،   واألطروحات  اخلرباء،  ِقبل  من  مراجعتها  متت  التي  واملقاالت  الكتب  وفصول  الكتب  ذلك  ف  بام 

وامللخصات   العلمية،  والتقارير  والنصوص  التقديمية  والعروض  وامللصقات  التدريس  ومواد  واملؤمترات 

ويمكن للمؤسسات التي تتوفر مقتنياهتا عرب حملل ارتباط  ،   (Jens,et al 2018)وبراءات االخرتاع وما إىل ذلك

 . Google اختيار ربط املستفيدين هبذه املوارد كجزء من نتائج بحث الباحث العلمي من WorldCatو/ أو 

ف    GSويعد   بحث  إجراء  إىل  حيتاجون  عندما  مرة  املستخدمني ألول  معظم  إليها  يلجأ  التي  األداة  هو 

بالعديد من عمليات التجديد والتي     GS  ، مرت واجهة2004األدبيات العلمية األكاديمية، ومنذ إطالقه ف عام  

العلمي من   الباحث  استشهادات  تم إطالقها   Google (GSC)من أمهها:  يوليو    والتي  منصة    2011ف  وهي 

يمكن للمستخدمني من خالهلا إنشاء ملف شخيص أكاديمي بسهولة عن طريق حتميل منشوراهتم من البيانات  

مقاييس   وقد عرضت هذه األداة العديد من املؤرشات الببليومرتية عىل مستوى املؤلف، كذلك،   GS  املتاحة ف 

عىل أنه تصنيف للمنشورات العلمية وفًقا   2012ف أبريل طلقت أوالتي  Google  (GSM)الباحث العلمي من 

، حيث توفر هذه األداة طريقة سهلة لتحديد أكثر املنشورات تأثرًيا  GSوالذي تم احتسابه من بيانات    Hملؤرش  

األخرية،  املستودعاتواملؤمترات،  و)الدوريات،   السنوات  املنشورة ف  األداتني  إ   ( واملقاالت  مجاال هتدف كال 

(GSM  و  )(GSC)  كأدوايت العمل  عىل    إىل  للعثور  واألخرى  صلة،  ذوي  باحثني  عىل  للعثور  واحدة  بحث 

 (. Davies, 2013) لك املؤرشات الببليومرتية تمقاالت ومنشورات مؤثرة مستخدمة ف 

حجم    GSيقدم   تتبع  من  يمكنهم  حيث  به،  املسجلني  للباحثني  والقياسات  اإلحصاءات  من  جمموعة 

بأبحاثهم و  توضيحية حتدث  االستشهادات  يستشهد هبا، وعدد مرات االستشهاد ويعرض رسوما  معرفة من 

باستمرار يستعرض من خالهلا حجم وطبيعة االستشهادات، كام يتم حتديث تلك اإلحصاءات تلقائيا عند إضافة  

العلمأ التأثري  قياس  من خالهلا  يستطيعون  للمؤلفني  سهلة  طريقة  توفر  املقاييس  تلك  جديدة،  علمية  ي  عامل 

 ألعامهلم ومنشوراهتم، كام تساعدهم عىل استكشاف أهم وأحدث املنشورات ذات االهتامم املشرتك للباحثني. 

http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/science/article/pii/S1475158513000040#!
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النارشين  GS يكشف   ومواقع  البيانات  وقواعد  املؤسسية  املستودعات  من  العديد  ف  الرسائل  تلقائيا 

نشورات املكشفة، هذا وبحلول  التجارية، ويقدم كذلك تقارير إحصائية عن عدد االستشهادات استنادا إىل امل

نحو    Google scholarقام    2018نوفمرب   اإلنجليزية، و264000 بفهرسة  األطروحات  رسالة    323003من 

الربيطانية   املكتبة  موقع  عىل  ومتاحة  املتحدة  اململكة  ف  مكشفة  فرنسية    ETHOSدكتوراه 

(https://ethos.bl.uk/Home.do.)  من الرسائل واألطروحات ف مستودعات  ، كام قام كذلك بتكشيف العديد

األ العلمية،  واملؤسسات  اجلامعية  اجلامعات  لألطروحات  العلمي  األثر  لتقييم  مناسبة  أداة  جيعله  الذي  مر 

حجم   قياس  خالل  من  املؤسس  املستوى  عىل  العلمية  بالرسائل  املرجعي  االستشهاد  تأثري  عىل  والوقوف 

اصة أن حتليل االستشهادات املرجعية باألطروحات غري متوفر ف  خباالستشهاد املرجعي هبذه األطروحات و

 . Web of scienceأو  Scopusكل من 

Mendeley 

من قبل ثالثة طالب دكتوراه أملان، واختذت اسمها من عامل    2007ف نوفمرب   Mendeleyتأسست شبكة 

العامة األوىل ف   إصدار النسخة التجريبية، تم   Dmitri Mendeley والكيميائي Gregory Mendel األحياء

،   (Mendeley,2108-a)  للنرش   Elsevierمن قبل رشكة   Mendeleyتم رشاء    2013، وىف عام  2008أغسطس  

سبتمرب   لـ    2013وىف  تطبيقات  صدور  عن  اإلعالن  أجهزة    Mendeleyتم  عىل  ويوفر    ،IPhoneتعمل 

Mendeley  نقابلة للزيادة املدفوعة الثم  -جيجابايت مساحة جمانية للتخزين  2من  خدمة سحابيةملستخدميه -   

البيانات األساسية من مراجع وملفات عند التسجيل ف املوقع الرسمي، هذا وقد أطلق   وإمكانية حفظ مجيع 

اإللكرتوين والرئيس     Mendeley ، ووفًقا ملؤسس2017ف فرباير  -Mendeley -1.17.1 أحدث إصدار من

يق  65لديه   Mendeley ، فإنVictor Henningالتنفيذي وما  فريد  من  مليون مستند  مستخدم   2رب    مليون 

(Zahedi, Z. et al, 2014)  

الشبكات االجتامعية    Mendeleyعرفت   املراجع وشبكة من  بأهنا منصة عاملية جمانية إلدارة  نفسها  عن 

والتعاون مع اآلخرين بشكل فعال، واكتشاف أحدث األبحاث حول    االلتقاء تساعد الباحثني عىل   األكاديمية 

ا البحثية، كام يساعد  العامل، وتنظيم وإدارة  التي    Mendeleyملراجع  امللفات  املستخدمني عىل حتميل ومشاركة 

التعليقات   وإبداء  التحديثات  تبادل األوراق ومتابعة  املجموعات األخرى من خالل  التعاون مع  تشجع عىل 

شخيص وترك  وتتبع التقدم داخل املجموعات كام يسمح هلم بالبحث وحتميل املنشورات العلمية إىل ملفهم ال 

 (Zahedi, Z. et al, 2014 ).األوراق العلمية ملستخدمني آخرينتعليق مبارش عىل 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_version&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700236&usg=ALkJrhiTAxYG7LExuv9IbcrrinEtse6K9A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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للتزاوج بني أدوات إدارة املراجع، وشبكات التواصل االجتامعي األكاديمي،    ا نموذج  Mendeleyتعد  

تقدم   حيث  االستشهادات،  بيانات  الباحثني    ا أنامط  Mendeleyوقواعد  بني  واملشاركة  التعاون  من  متنوعة 

 والعلامء ومتكنهم من خلق ملفات تعاونية تساعدهم عىل إدارة األوراق واملشاريع العلمية بكفاءة. 

ف قدرهتا عىل مساعدة املستخدمني عىل إدارة    EndNote  :مع برامج إدارة املراجع مثل  Mendeleyابه  تتش

تلك  أ حول  اإلحصائية  البيانات  ورصد  الصلة  ذات  املوضوعات  واكتشاف  ومشاركتها،  البحثية،  وراقهم 

ورسعة،   بسهولة  املراجع  مكتبات  من  احتياطية  نسخ  إعداد  من  متكن  كام   Mendeley  دم وتقاملوضوعات، 

مجع االستشهادات من مصادر متنوعة، واستكشاف البيانات الببليوجرافية،   :ملستخدميها إمكانات متعددة مثل

 أنامط معيارية خمتلفة.  ةوصياغ

من    Mendeleyوتعترب   للباحثني  أواحدة  يمكن  حيث  األكاديمية،  االجتامعية  الشبكات  نشاء  إهم 

حسابات جمانية تسمح هلم بإتاحة أعامهلم العلمية وعرضها عىل جمموعات حمددة من الباحثني، كذلك تتيح هلم  

،  خمةإمكانية تتبع واقتفاء اجلديد ف جماالت اهتاممهم وتقدم خدماهتا كأداة فرز ملا يتاح للباحثني من بيانات ض

و  اهتامًما  Mendeleyتلقتوقد   العلمية  التخصصات  خمتلف  ف  الباحثني  من  العلوم  ب كبرًيا  جمال  خاصة 

البيولوجية والطبية حيث سامهت الشبكة ف دعم العمل التعاوين وهو املبدأ الرئيس التي تقوم عليه مثل هذه  

 (Zaugg, H. et al, 2010 )التخصصات العملية.

مثل جمموع  Mendeleyوجتمع   منشور  لكل  املختلفة  الوصفية  البيانات  من  متنوعة  القراء،    :ة  عدد 

وإحصائيات املجاالت املوضوعية للمنشورات والبلد واحلالة األكاديمية التي يتم حفظها من قبل أنواع خمتلفة  

ترياد  ف اس Mendeley هذا وتساعد(Zahedi, Z. et al, 2014 )من املستخدمني عند إنشاء مكتباهتم اخلاصة.  

استرياد من العديد من قواعد البيانات    سجلَّ  كام تقدم  ،املستندات مبارشة من الويب وقواعد البيانات األكاديمية 

جمموعة متنوعة  وذلك عرب دعم    ، يمكن للمستخدم بسهولة تصدير البيانات الببليوجرافية من الويب  ، املعروفة

 IEEE و Cite SeerX و BioOne و ACM Portal و Bomed Central و Amazone :من مواقع الويب مثل

ويمكن للمستخدم أيًضا    ،إلخ EBSCO و Google Book Search و Google Scholar و CiteULike و

تصدير   Mendeley وما إىل ذلك، كام يمكن لـ Bibtex و Zotero و  RIS و EndNote   استرياد البيانات من

ليس جمانًيا فقط، ولكن يمكن للمستخدمني    Mendeleyاالشرتاك ف  ، و  .Bibtex تنسيقات خمتلفة للبيانات مثل

 .(Mendeley ,2018-b). تنزيل الربنامج بأكمله عىل سطح املكتب الشخيص 

له رصد األنشطة  يتم من خال   اجديد  ا هذا وتعد القياسات العددية إلحصاءات الشبكات االجتامعية اجتاه

واملؤسسية   اجلغرافية  وانتامءاهتم  واهتامماهتم  األعامل  تلك  والكشف عن مستخدمي  املنشورة  لألعامل  البحثية 

https://blog.mendeley.com/
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وتقدم    Mendeleyوتوفر   الشبكة  عىل  استخدامها  حركة  ورصد  األعامل  لتتبع  معيارية  إمكانات  للباحثني 

ومتثل تلك اإلحصاءات جمااًل للمقارنة بينها وبني  مؤرشات هلذا االستخدام من إحصاءات للقراءة والتحميل،  

األ  هلذه  املرجعي  نمطاالستشهاد  تشكل  حيث  ف    اجديد  ا عامل  القراءة  إحصاءات  بني  التبادلية  للعالقة 

Mendeley  العلمي  إو التأثري  لقياس  فعااًل  مؤرشا  تكون  أن  يمكن  والتي  املرجعية  االستشهادات  حصاءات 

 .(Thelwall ,2016-b )لألعامل العملية.

كمقاييس بديلة لتقييم األثر العلمي    Mendeley، وGS  : البحث استكشاف كل من  سبق؛ رأىولكل ما  

همة ال حتظى بدراسات كافية لتقييمها والوقوف  ألطروحات الدكتوراه والتي عىل الرغم من قيمتها العلمية امل

 عىل تأثريها املبارش عىل الساحة املعلوماتية واألكاديمية. 

 ثا: حتليل بيانات الدراسة:ثال
 أوال: جمع البيانات 

ألن   بني    Google Scholarنظرا  اجلمع  تم  فقد  األطروحات،  عن  التلقائية  البحث  عمليات  يدعم  ال 

وحمدد للبحث عن    كاستعالم رئيس   site:proquest.comاألمر  األوامر البحثية والبحث بالعبارات باستخدام

  GS( فsite:proquest.com)  ، ونظرا ألن هذا االستعالمProQuestاالستشهادات املرجعية بأطروحات الـ  

  : مثل  ProQuestيسرتجع العديد من املنشورات بخالف األطروحات والرسائل العلمية من قاعدة بيانات الـ  

االس حتسني  الرضوري  من  كان  املؤمترات،  وأعامل  إلزالاملقاالت،  استخدام    ة تعالم  تم  وعليه  التداخل،  هذا 

 The quality of this reproduction is dependentالبحث بالعبارة، فأضيف إىل االستعالم السابق عبارة )

upon   تستخدم حيث   )ProQuest    ف والنرش  الطبع  حقوق  بيانات  من  كجزء  العبارة  من  91تلك   %

 (ProQuest, 2020-b)أطروحاهتا 

) لتحديد   - البادئة  استخدمت  لألطروحات  العلمية  عىل Doctor ofالفئة  النتائج  لقرص   )

الرئيس االستعالم  يصبح  وعليه  الدكتوراه،  هو:   أطروحات  البيانات   :Site  جلمع 

proquest.com "The quality of this reproduction is dependent upon  ""Doctor of" 

عملي - إجراء  تم  الزمنية  الفرتات  املولتحديد  للسنوات  وفقا  البحث  حيث    حددة ات  للدراسة 

  2019إىل عام    2015يتمثل ف السنوات اخلمس األخرية من عام    ا زمني  ااعتمدت الدراسة حد

، وتم مجع البيانات خالل شهري مارس وأبريل من عام  GSباستخدام خيار البحث املتقدم ف  

2020. 

من خالل االشرتاك املؤسس   -ProQuestنات  مع قاعدة بيا   GSتم مطابقة البيانات املستمدة من   -

املنورة باملدينة  طيبة  واملوضوعية    - جلامعة  الزمنية  اخلصائص  حول  معلومات  عىل  للحصول 
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لتلك األطروحات، حيث تم التحقق من البيانات باالستعالم ف حقل عنوان املستند ف قاعدة 

 .ProQuestبيانات 

أطروحة دكتوراه مكشفة عىل قاعدة   117434جاع  سرتاتيجية البحثية عن اسرت أسفرت تلك اإل -

قبل  GSومتاحة عىل    ProQuestبيانات   من  االستشهاد هبا  علمية  942841تم  ما    ، مادة  وهو 

سرتاتيجية البحثية إمكانية استخالص  جييب عىل التساؤل األول للدراسة حيث أكدت تلك اإل

ف   املكشفة  الدكتوراه  عىل    ProQuestأطروحات  االستشهادات  GSواملتاحة  واستخراج   ،

 املرجعية بتلك األطروحات. 

الـ   - برنامج  إىل  املسرتجعة  النتائج  كافة  تصدير  ـ   Excelتم  ال استخراج  تم    URLs  وتلقائيا 

أي   ة ألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة، واملواد املستشهدة هبا ومراجعتها وذلك الستكشاف 

 تكرارات حمتملة.   ةري مكتملة، مع حذف أيبيانات غ ةأخطاء بيانية أو أي 

حمركات    اسرتجاعها منأن هناك فئات من األطروحات قد ال يمكن البحث عنها أو  بوينبغي اإلشارة  

القيود اخلاصة بحقوق النرش، أو حظر النرش، أو منع الطباعة، أو تقييد الوصول  ألسباب تتعلق بالبحث التجارية  

 لسبب أو آلخر. 

 :Google scholarوالمتاحة على ProQuestالدكتوراه المكشفة في قاعدة بيانات  ثانًيا: أطروحات

أطروحة دكتوراه مكشفة عىل قاعدة  117434سرتاتيجية البحثية للدراسة عن اسرتجاع  أسفرت اإل 

ضمن اتفاقية الرشاكة بني كل    2019إىل    2015ف الفرتة من    Google scholarومتاحة عىل    ProQuestبيانات  

للمحتوى العلمي ملا يقرب من نصف مليون    GS، والتي تضمنت تكشيف  Google scholar، وProQuest  :من

 ProQuest . (ProQuest, 2017)أطروحة نصية كاملة وربط املستخدمني عرب اشرتاكهم ف مكتبة 

 : Google scholarواملتاحة عل   ProQuestالتوزيع الزمنى ألطروحات الدكتوراه املكشفة ف قاعدة بيانات    1/ 2

( أطروحات الدكتوراه املكشفة ف  1وشكل رقم  -  1يعرض كل من اجلدول والشكل التاليني )جدول رقم

كل أطروحة من تلك األطروحات لدهيا استشهاد واحد عىل األقل   : بمعنى GS واملتاحة عىل  ProQuestقاعدة 

  2015من    ProQuestتاحة عىل الـ  ت زمنيا وفقا لسنة اإل ، وعليه كام يتبني تم توزيع األطروحا GSمكشف عىل  

 . 2019إىل 

متساوٍ  - شبه  توزيع  وجود  السابقني  والشكل  اجلدول  من  يتضح  وفق   وكام  األطروحات  لعدد 

متثل   ،حيث  هلا  الزمنى  األطروحات   2019التوزيع  ف  األعىل  الدراسة   النسبة  %  21.6  حمل 

  2018% وأخريا  19.2بـنسبة    2016ثم  ،  %  19.8ة  بنسب  2017% يليهام  20.7بنسبة    2015تعقبها 

التأثري املبكر لتلك األطروحات18.4بنسبة   فقد اعتاد الوسط    ، % وهو األمر الذى يدعم ميزة 

وبعيدة نسبيا عامني أو    ةالعلمي عىل استخدام االستشهادات املرجعية خالل فرتات زمنية حمدد
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متثل االستشهادات املرجعية أحد أقدم وأهم املقاييس التي    تاحة العمل العلمي حيث إ أكثر بعد  

يعنى ببساطة أنه  استخدمت ومازالت تستخدم لتقييم جودة املحتوى العلمي لألعامل العلمية، و

  زادت   كلام  - أكثر   أو   عامني   –كلام زاد عدد األعامل املستشهدة بمنشور ما خالل فرتة زمنية حمددة  

يبدو من اجلدول    GS  مع   خيتلف   األمر   أن   إال   العمل،   هذا  ملحتوى   العلمية   القيمة حيث وكام 

لنظر عن تاريخ  إمكانية قياس التأثري العلمي لألطروحات برصف ا  GSوالشكل السابقني يدعم  

املنشورة عام    تاحة تلك األطروحات، إ وحتظى باستشهادات علمية عىل   2019فاألطروحات 

GS    ،  هي األكثر بني األعوام اخلمسة حمل الدراسة، وجيب أن ُتأخذ تلك امليزة ف احلسبان العتبار

GS  .مقياس بديل لتقييم التأثري املبكر لألعامل العملية والسيام األطروحات 

 ستراتيجية البحثية للدراسة.وفق اإلGS والمتاحة على ProQuest( أطروحات الدكتوراه المكشفة في قاعدة بيانات 1) ل رقم جدو 

 % أطروحات الدكتوراه  السنة

2015 24392 20.7 

2016 22589 19.2 

2017 23334 19.8 

2018 21644 18.4 

2019 25475 21.6 

 100 117434 جمموع 

 

   ProQuest( أطروحات الدكتوراه المكشفة في قاعدة بيانات 1شكل رقم ) 

 ستراتيجية البحثية للدراسة. وفق اإل GSوالمتاحة على 

 : GSواملتاحة عل  ProQuestالتوزيع املوضوعي ألطروحات الدكتوراه املكشفة ف قاعدة بيانات    2/ 2

الدراسة   حمل  الدكتوراه  أطروحات  تصنيف  الدراسة  هبا اعتمدت  املستشهد  العلمية  أربع    واملواد  ف 

هي عريضة  موضوعية  وتشمل  :قطاعات  البحتة  العلوم   (:    ، الزراعية  والعلوم  واحليوان  النبات  علوم 

الطب والتمريض   :حياء الدقيقة( و)العلوم الطبية والصحية وتشمل اجليولوجيا واحلفريات وعلم الوراثة واأل و

األ وطب  البيطري  واملهن  والطب  والدواء سنان  الصيدلة  وعلوم  والتطبيقية    ( الصحية  الفيزيائية  العلوم  و) 
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واهلندسة    : وتشمل الطاقة  وعلوم  والكواكب  األرض  وعلوم  اآليل  واحلاسب  والكيمياء  اهلندسية  الكيمياء 

والفلك(  والفيزياء  والرياضيات  البيئية  وتشمل  ،والعلوم  االجتامعية  والعلوم  األ  : و)اإلنسانيات  عامل  إدارة 

حاسبة والسياسة واالقتصاد وعلم النفس والتعليم والفلسفة واللغات واآلداب والديانات والفنون اجلميلة  وامل

 . وفنون األداء والتاريخ واجلغرافيا وعلوم املعلومات(

 .GSوالمتاحة على  ProQuest( التوزيع الموضوعي ألطروحات الدكتوراه المكشفة في قاعدة بيانات 2جدول رقم ) 

 % جمموع  العلوم الطبية والصحية  العلوم البحتة   العلوم الفيزيائية والتطبيقية   اإلنسانيات والعلوم االجتامعية  السنة

2015 7132 6026 6231 5003 24392 20.7 

2016 5877 6801 5451 4460 22589 19.2 

2017 6413 6233 5596 5092 23334 19.8 

2018 5453 5047 5169 5975 21644 18.4 

2019 6830 6397 6169 6079 25475 21.6 

 100 117434 26609 28616 30504 31705 جمموع 

% 26.9 25.97 24.36 22.65 100   

 

 GS والمتاحة على ProQuest( التوزيع الموضوعي ألطروحات الدكتوراه المكشفة في قاعدة بيانات 2شكل رقم ) 

التوزيع املوضوعي  2وشكل رقم    2)جدول رقم    السابقني عرض كل من اجلدول والشكل   -  )

وكام يتبني حظيت أطروحات الدكتوراه ف جماالت اإلنسانيات والعلوم    ، ألطروحات الدراسة

% أطروحات الدكتوراه ف جماالت العلوم  1%، تلتها بفارق  26.9االجتامعية بنسبة تزيد عن الربع  

% أطروحات الدكتوراه ف جماالت العلوم البحتة،  24.36الفيزيائية والتطبيقية، أعقبتهام بنسبة  

بنسبة   من    22.65وأخريا  ويبدو  والصحية،  الطبية  العلوم  الدكتوراه ف جماالت  أطروحات   %

لألطروحات حمل   املوضوعية  التخصصات  بني  كبرية  فوارق  وجود  عدم  املوضوعي  التوزيع 

الدراسة وإن متيزت أطروحات اإلنسانيات والعلوم االجتامعية بالنصيب األكرب، وربام يرجع  
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العلوم البحتة  العلوم الطبية والصحية  العلوم الفيزيائية والتطبيقية  االنسانيات والعلوم االجتماعية 
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والتي قد تركز عىل جماالت اإلنسانيات    ProQuestبيانات  ذلك إىل التغطية املوضوعية لقاعدة  

 .  (ProQuest,2020-c) والعلوم االجتامعية بنسبة أكرب قليال من سائر املجاالت األخرى.

 : GSحجم االستشهاد املرجعي بأطروحات الدكتوراه عل    3/ 2

ار  يرتبط  الدكتوراه  أطروحات  ذلك  ف  بام  العلمية  األعامل  وتأثري  فاعلية  من  إن  بمجموعة  وثيقا  تباطا 

رشاف العلمي واملؤسس له،  حداثة املوضوع، وجودته، وارتباطه بقضايا البحث والتطوير، واإل :العنارص منها 

أداة ووسيلة معتمدة   يعد  العلمي، والذي  بالعمل  املرجعي  هذا باإلضافة إىل حتليل حجم وطبيعة االستشهاد 

علمية لعمل ما، والوقوف عىل مدى تأثريه عىل الساحة املعلوماتية  هتدف إىل تقييم وترتيب وقياس الصالحية ال

مل يعد من    ،خالل فرتة زمنية حمددة غالبا ما تزيد عن العامني، إال أنه عىل الساحة االفرتاضية  - عادة    - وذلك  

املعلومايت    فبمجرد إتاحة العمل العلمي عىل الفضاء  ،املجدي حتديد فرتة زمنية حمددة لقياس حجم وطبيعة التأثري

مثل العمل  هذا  تقييم  ف  تسهم  أن  يمكنها  التي  البديلة  املقاييس  من  العديد  للعمل    : تظهر  املشاهدات  حجم 

وهنا حتاول الدراسة الوقوف عىل طبيعة وحجم  ،  وغريها    ،العلمي، وعدد زوار املوقع، واالستشهادات املرجعية

خالل الوقوف عىل حجم وطبيعة االستشهادات املرجعية  التأثري العلمي ألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة من  

 . GSبـ 

   GS( حجم االستشهاد المرجعي بأطروحات الدكتوراه على 3جدول رقم ) 

حجم االستشهاد  السنة
بأطروحات العلوم  
 الفيزيائية والتطبيقية

 حجم االستشهاد 
بأطروحات 

اإلنسانيات والعلوم  
 االجتامعية

 حجم االستشهاد 
بأطروحات العلوم  
 الطبية والصحية  

 حجم االستشهاد 
بأطروحات 
 العلوم البحتة 

 % جمموع 

2015 66286 64188 45027 49848 225349 23.9 

2016 74811 47016 49060 38157 209044 22.1 

2017 43631 44891 45828 44768 179118 18.9 

2018 45423 59983 47800 36183 189389 20.08 

2019 38382 34150 30395 37014 139941 14.8 

 100 942841 205970 218110 250228 268533 جمموع 

% 28.4 26.5 23.1 21.8 100   

( حجم االستشهادات املرجعية التي تم اسرتجاعها باستخدام 3وشكل رقم  3يستعرض )جدول رقم  -

النتائج إىل اسرتجاع  اإل البحثية للدراسة وتشري  ،    ا مرجعي  ا استشهاد  942841سرتاتيجية  الدراسة  بأطروحات 

% من حجم االستشهادات املرجعية، يقابله  23.9أكثر األعوام استقطابا لالستشهادات بنسبة    2015ويمثل عام  

هو أمر منطقي إىل حد بعيد وذلك  ، و14.8%كأقل األعوام استقطابا لالستشهادات املرجعية بنسبة  2019عام  

القديمة نسبيا عىل استقطاب أعداد أكرب من االستشهادات ف مقابل األطروحات حديثة   لقدرة األطروحات 
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النرش، أو بمعنى أكثر وضوًحا قد حتتاج األطروحات العلمية إىل وقت طويل نسبيا ليتم االستشهاد هبا من قبل  

 اآلخرين. 

 

 GS( حجم االستشهاد المرجعي بأطروحات الدكتوراه على 3شكل رقم ) 

وعىل صعيد آخر نجد أن أطروحات الدكتوراه ف جماالت العلوم الفيزيائية والتطبيقية حتظى بنصيب    -

يليها أطروحات اإلنسانيات والعلوم االجتامعية بنسبة  ،  %  28.4بنسبة    GSاألسد ف حجم االستشهادات عىل  

%، وأخريا أطروحات العلوم  23.1الدكتوراه ف جماالت العلوم الطبية والصحية بنسبة  ثم أطروحات  ،  %  26.5

%، ولعل الزيادة النسبية ف حجم االستشهادات بأطروحات العلوم الفيزيائية يرجع إىل كثرة  21.8البحتة بنسبة  

، وربام يرجع    - راسةمر الذى حيتاج إىل مزيد من الداأل   وهو   –  GSاستخدام املتخصصني ف تلك املجاالت لـ  

ف   ضمني  نظام  وجود  إىل  املوضوعية  املجاالت  بني  االستشهادات  حجم  ف  النسبي  يدعم    GSالتفاوت 

االستشهادات ف جماالت معينة ويزكى جماالت حمددة ف مقابل جماالت أخرى، هذا وقد يرجع انخفاض عدد  

االستشهادات بأطروحات العلوم البحتة إىل اإلقبال عىل املقاالت ذات الصلة التي يتم االستشهاد هبا بديال عن  

 األطروحات. 

ء   4/ 2  : ألطروحات الدراسة  Mendeleyعدد قرا

وها بالفعل أو لدهيم النية لقراءهتا  ؤقد قرMendeley املستخدمني الذين يسجلون مواد أكاديمية ف  معظم  

أن الدراسة  رأت  مسجيل    ه وبالتايل  عدد  استخدام  املعقول  ف    Mendeleyمن  األطروحات  يسجلون  الذين 

قراء   إىل عدد  الشخصية لإلشارة  فقد كشف  وع  Mendeley  (Mohammadi, E et al, 2014)مكتباهتم  ليه 

قراء وحرص  لتحديد  طريقة  أنسب  أن  األويل  خالل    Mendeleyاملسح  من  هي  الدراسة  حمل  لألطروحات 

واجهة   عىل  الوصفية  البيانات  ف  البحث  تم    Mendeleyعمليات  فقد  وعليه  والعناوين(  املؤلفني،  )أسامء 

  398780  عن  أسفر االستعالم االستعالم عن كل أطروحة بعنواهنا حلرص عدد القراء ورصد خصائصهم، وقد  
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إضافة رسائل    Mendeleyألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة، هذا وينبغي أن نشري إىل أنه يمكن لقراء    ا قارئ

 التدريس واألنشطة املهنية.  :اخلاصة هبم ألسباب غري استشهادية مثل  Mendeley الدكتوراه إىل مكتبة

 راه محل الدراسة موزعة على سنوات الدراسة والمجاالت الموضوعيةألطروحات الدكتو Mendeley( قراء 4جدول رقم ) 

 
قراء منديل ألطروحات  

 لعلوم الطبية والصحية ا
قراء منديل ألطروحات  
العلوم الفيزيائية  
 والتطبيقية 

قراء منديل  
ألطروحات  

اإلنسانيات والعلوم  
 االجتامعية 

قراء منديل  
ألطروحات  
 العلوم البحتة 

 جمموع  

2015 17840 31165 28528 22384 99917 

2016 29875 29924 22332 12462 94593 

2017 30018 30130 21812 27255 109215 

2018 20368 10094 12826 18608 61896 

2019 12158 5821 10245 4935 33159 

 398780 85644 95743 107134 110259 جمموع 

% 27.64 26.86 24.01 21.47 100 

 

 ألطروحات الدكتوراه محل الدراسة   Mendeley( قراء 4رقم ) شكل 

 موزعة على سنوات الدراسة والمجاالت الموضوعية. 

أن هناك اختالفات نسبية ف عدد قراء    (4، وشكل رقم4) جدول رقمالسابقنيبني اجلدول والشكل    -

Mendeley ن أطروحات الدكتوراه متيل إىل  ألطروحات الدكتوراه بني املجاالت املوضوعية املختلفة، إذ يبدو أ

مقارنة باملجاالت األخرى حيث شكل    %( 27.64أن تكون أكثر تداواًل بني قراء جماالت العلوم الطبية والصحية)  

والتطبيقية  الفيزيائية  العلوم  أطروحات  قراء  26.86)    قراء  تالهم  األطروحات،  قراء  عدد  إمجايل  من   )%

%( ،وربام    21.47%( وأخريا قراء أطروحات العلوم البحتة )  24.01االجتامعية )أطروحات اإلنسانيات والعلوم  

الباحثني الطبيني ينظرون إىل الشبكات   القراء ف جماالت العلوم الصحية والطبية إىل أن  الزيادة ف عدد  ترجع 

األكاديمية  فب  االجتامعية  عالية  شفافية  منها  ويتوقعون  للتعلم،  جديدة  وفرصة  وسيلة  األبحاث  أهنا  عرض   
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املختلفة،   باإلضافة    وهيواملرشوعات  هذا  اجلميع،  قبل  من  للتقييم  وسيطألمتاحة  تتيح    ا وسلس  اجيد  ا هنا 

، وهو األمر الذى يفرس بالتأكيد  (  2020) غنيم ،  للتفاعل بني املشرتكني مما يعزز الثقة بني القارئ والباحث  

 كاديمية. الطبي و املشاركني بأبحاثهم ف الشبكات االجتامعية األ النسبة العالية من العلامء والباحثني ف املجال 

هي األكثر جذبا    2016، و2015، و2017وعىل جانب آخر يتبني أن األطروحات املتاحة ف السنوات    -

،  2018%( عىل الرتتيب، مع مالحظة انخفاض واضح ف أعوام  23.72%، و25.05%، و27.38للقراء بنسب )

%( وربام يرجع ذلك ألن معظم األطروحات املنشورة خالل السنوات الثالث  8.31%، و15.52بنسب )  2019و

،  2018( كان لدهيا الوقت الكاف لتحظى بعدد قراء أكثر من السنوات املتأخرة  2017، و2016، و2015األوىل )

 Thelwall, et al,2016-a & Thelwall)ف دراستيه    مايكل ثريوول   تلك النتيجة تتفق مع ما أورده   ،2019و

 عىل تقييم التأثري املبكر لألعامل العلمية. Mendeley أكد فيهام قدرة قراء تانالل (2018,

ء    GSالعالقة بني حجم االستشهاد املرجعي بأطروحات الدكتوراه عل    5/ 2  : Mendeleyوعدد قرا

تستعرض الدراسة ف تلك الفقرة العالقة بني حجم االستشهادات املرجعية بأطروحات الدكتوراه حمل  

وذلك عىل مستوى املجاالت املوضوعية املختلفة، كذلك عىل مستوى    Mendeley، وعدد قراء GSالدراسة عىل  

ن إمكانية أن يعكس  التوزيع الزمنى لألطروحات والذي يمثل سنوات النرش واإلتاحة هلا، وذلك للكشف ع 

 كال املقياسني أنواعا مماثلة أو خمتلفة من التأثري. 

 Mendeleyوعدد قراء    GSالعالقة بني حجم االستشهاد املرجعي بأطروحات الدكتوراه عىل    5/1/ 2

 : وفقا للمجاالت املوضوعية 

 يتبني أن:  ( 5وشكل رقم  5وبقراءة كل من )جدول رقم 

وذلك يرجع ف الغالب    Mendeleyأكثر عددا من قراء    GSحجم االستشهادات املرجعية عىل   -

هو األكثر شهرة واستخداما بني الباحثني العلميني واألكاديميني عىل خمتلف املجاالت    GSألن  

( مما جيعله أكثر رسوخا وتداوال  2007)  Mendeley( من  2004األكثر قدما )  ، وهو املوضوعية  

الباحثني هذا باإلضافة إىل ارتباطه   الذي أفاض عليه من   Googleبمحرك البحث األشهربني 

 حمل ثقة لدى الباحثني عىل اختالف مستوياهتم.   GSشهرته وقوته ما جعل من 

املرجعي عىل   - رتبة االستشهاد  قراء    GSكانت  البحتة    Mendeleyمتساوية مع  العلوم  ف جمال 

حيث حظي باملرتبة الرابعة واألخرية ف كال القياسني، وربام يرجع انخفاض االستشهادات وعدد 

طروحات املسرتجعة ف جمال العلوم البحتة والتي تأتى  القراء لنفس املجال إىل انخفاض عدد األ

 ف املرتبة الثالثة بني املجاالت األربع للدراسة. 
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 وفقا للمجاالت الموضوعية  Mendeleyوعدد قراء  GSالعالقة بين حجم االستشهاد المرجعي بأطروحات الدكتوراه على  (5جدول رقم ) 

 اإلنسانيات والعلوم االجتامعية العلوم الفيزيائية والتطبيقية  العلوم الطبية والصحية العلوم البحتة   

استشهادات  
GS 

 قراء 
Mendeley   

 استشهادات 
 GS 

 قراء 
Mendeley   

 استشهادات 
 GS 

 قراء 
Mendeley   

استشهادات  
GS 

 قراء 
Mendeley   

2015 49848 22384 45027 17840 66286 31165 64188 28528 

2016 38157 12462 49060 29875 74811 29924 47016 22332 

2017 44768 27255 45828 30018 43631 30130 44891 21812 

2018 36183 18608 47800 20368 45423 10094 59983 12826 

2019 37014 4935 30395 12158 38382 5821 34150 10245 

 95743 250228 107134 268533 110259 218110 85644 205970 جمموع 

 3 2 2 1 1 3 4 4 املرتبة

 

   GS( العالقة بين حجم االستشهاد المرجعي بأطروحات الدكتوراه على 5شكل رقم ) 

 وفقا للمجاالت الموضوعية.  Mendeleyوعدد قراء 

ف جمال العلوم الطبية والصحية )املرتبة األوىل ف عدد القراء( بينام قل    Mendeleyزاد عدد قراء   -

تشهادات( وهو ما يؤكد ما أرشنا )املرتبة الثالثة ف حجم االس GSعدد االستشهاد املرجعي عىل  

من اهتامم الباحثني ف املجاالت الصحية بالشبكات االجتامعية األكاديمية حيث    -من قبل    -إليه  

 أهنا وسيلة وفرصة جديدة للتعلم. بينظرون إليها 

عدد   - زاد  االجتامعية  والعلوم  واإلنسانيات  والتطبيقية،  الفيزيائية  العلوم  جماالت  من  كل  ف 

املرجعي عىل   قراء    GSاالستشهاد  بعدد  للزيادة  Mendeleyمقارنة  نظًرا  الطبيعي  األمر  ، وهو 

 املطردة ف عدد االستشهادات إمجااًل. 

 Mendeleyوعدد قراء    GSلدكتوراه عىل  العالقة بني حجم االستشهاد املرجعي بأطروحات ا  5/2/ 2

 : وفقا للتوزيع الزمنى لألطروحات
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 وفقا للتوزيع الزمنى. Mendeleyوعدد قراء  GS( العالقة بين حجم االستشهاد المرجعي بأطروحات الدكتوراه على 6جدول رقم ) 

  املرتبة  Mendeleyقراء املرتبة GS استشهادات السنة

2015 225349 1 99917 2 

2016 209044 2 94593 3 

2017 179118 4 109215 1 

2018 189389 3 61896 4 

2019 139941 5 33159 5 

 ----- 398780 ------ 942841 جمموع 

 

   GS( العالقة بين حجم االستشهاد المرجعي بأطروحات الدكتوراه على 6شكل رقم ) 

 وفقا للتوزيع الزمنى. Mendeleyوعدد قراء 

ف عام    GS( يتبني ارتفاع أعداد االستشهاد املرجعي عىل  6وشكل رقم    6بقراءة )جدول رقم   -

،  Mendeleyحيث جاء ف املرتبة األوىل من حيث عدد االستشهادات مقارنة بعدد قراء    2015

ويرجع ذلك ف الغالب    -عىل الرتتيب -  2019، و2017، و2018، و2016تاله ف الرتتيب أعوام  

مع   مقارنة  هبا  االستشهاد  ليتم  الكاف  الوقت  لدهيا  كان  قدًما  األكثر  األطروحات  أن  إىل 

 األطروحات األكثر حداثة. 

تاله   Mendeley عدد قراء ليحتل املرتبة األوىل من حيث  2017وعىل العكس من ذلك أتى عام  -

 عىل الرتتيب.  2019، و2018،و  2016، ثم أعوام 2015عام 

املرجعية عىل   - النتائج إىل أن االستشهادات  تأثري    GSوتشري تلك  لتقييم  يمكن أن تكون مفيدة 

قراء   بينام قد يساعد عدد  النرش،  الدكتوراه األكثر قدما من حيث سنة   Mendeleyأطروحات 

  ، بوقت كاٍف لالستشهاد هبا   كدليل أويل عىل التأثري املبكر لألطروحات احلديثة نسبًيا والتي مل حتظَ 

( دراسة  مع  ذلك  حيثZahedi, Z.et al, 2018ويتوافق  الدراسة   تشري  (  قراء    تلك  أن  إىل 
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Mendeley   واالستشهادات تعطيان مفهوًما مشاهًبا للتأثري، عىل الرغم من أنه ال يمكن اعتبارها

 مؤرشات مكافئة. 

ء   GSبني حجم االستشهادات ف    Spearmanارتباط    6/  2  ألطروحات الدراسة:   Mendeleyوقرا

ألطروحات الدكتوراه    Mendeleyوقراء    GSاالستشهادات املرجعية فإن تقييم االرتباط بني كل من  

وما    ، حمل الدراسة يمكنه أن يقدم دليال إحصائيا حول ما إذا كان هناك متاثل ف التأثري العلمي لتلك األطروحات

أي هناك  كان  مؤرشات    ةإذا  بني  األطروحات  Mendeleyوقراء    GSعالقة  هلذه  العلمي  التأثري  عىل  ،  كداللة 

لقياس حجم وطبيعة االرتباط ، وبشكل عام وكام يتبني    Spearmanولقياس هذا االرتباط تم استخدام معامل 

رقم   جدول  التاليني)  والشكل  اجلدول  رقم7من  وشكل  املؤرشين  7،  كال  أن  وقراء  GS  استشهادات  –(   ،

Mendeley-  .يعكسان بشكل واضح ورصيح نوعني متشاهبني من التأثري 

 ألطروحات الدراسة  Mendeleyوقراء GSبين حجم االستشهادات في  Spearman( ارتباط 7جدول رقم ) 

اإلنسانيات والعلوم   
 االجتامعية

 العلوم الفيزيائية والتطبيقية  العلوم الطبية والصحية العلوم البحتة

استشهادات  
GS 

 قراء 
Mendeley  

 استشهادات 
 GS 

 قراء 
Mendeley  

 استشهادات 
 GS 

 قراء 
Mendeley  

 استشهادات 
 GS 

 قراء 
Mendeley  

2015 64188 28528 49848 22384 45027 17840 66286 31165 

2016 47016 22332 38157 12462 49060 29875 74811 29924 

2017 44891 21812 44768 27255 45828 30018 43631 30130 

2018 59983 12826 36183 18608 47800 20368 45423 10094 

2019 34150 10245 37014 4935 30395 12158 38382 5821 

spearman 0.7 0.6 0.6 0.5 

 

 ألطروحات الدراسة Mendeleyوقراء  GS( ارتباط سبيرمان بين حجم االستشهادات في  7شكل رقم ) 
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)جدول   - من  كل  وشكل    7بقراءة  االستشهادات  (  7،  بني  قوى  إجيايب  ارتباط  وجود  يتضح 

ف   وقراءGSاملرجعية   ،Mendeley    جماالت من  كل  ف  الدراسة  حمل  الدكتوراه  ألطروحات 

( عىل 0.6،  0.6،  0.7اإلنسانيات والعلوم االجتامعية، والعلوم البحتة، والعلوم الطبية والصحية )

، وقراء  GS( بني االستشهادات املرجعية ف  0.5)  ا متوسط  ا إجيابي  ا الرتتيب، ف حني نجد ارتباط

Mendeley    إمجاال  ،ألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة ف جماالت العلوم الفيزيائية والتطبيقية

ارتباطا   Mendeleyإذ يرتبط أعداد قراء    ،تؤكد النتائج وجود نوع مماثل من التأثري لكال املؤرشين

املكشفة   االستشهادات  عدد  مع  وإجيابيا  )اإلنسانيات    GSقويا  موضوعية  جماالت  ثالث  ف 

االختالف   من  الرغم  عىل  والصحية(  الطبية  والعلوم  البحتة،  والعلوم  االجتامعية،  والعلوم 

ية  البسيط ف درجة وقوة العالقة، وعليه تشري الدالئل إىل أن كل من بيانات االستشهادات املرجع

وبيانات القراء يمكن أن تكون مقياسا تكميليا لتحرى القيمة العلمية ألطروحات الدكتوراه عرب  

 املجاالت العلمية املختلفة. 

 : ثالثا: المواد العلمية المستشهدة بأطروحات الدكتوراه محل الدراسة 

ة من شأنه أن يقدم  إن الوقوف عىل خصائص املواد العلمية املستشهدة بأطروحات الدكتوراه حمل الدراس

إىل   تدعو  أن  يمكن  التي  والدوافع  األسباب  ويبني  األطروحات  لتلك  العلمي  التأثري  حول  علمية  مؤرشات 

األطروحات بتلك  الدراسة    ،االستشهاد  بيانات   117434وقد حرصت  قاعدة  ف  مكشفة  دكتوراه  أطروحة 

ProQuest    ومتاحة عىلGS ،  تشهادات املرجعية ألطروحات الدراسة  وإلجراء التحليل النوعي والفئوي لالس

  - مكتملة البيانات الببليوجرافية وصاحلة لالسرتجاع والتحقق  -( أطروحة 380اختذت الدراسة عينة قدرها ) 

( ثقة  )95بمعامل  قدره  خطأ  وبمعدل   ،)%5 )%  (www.surveysystem.com)    بتلك    تم االستشهاد 

العينة    -األطروحات  الدراسة    ،Google scholarفة عىل  مادة علمية مكش   10948ف    -حمل  ثم حللت  ومن 

 الفئات النوعية للمواد املستشهدة باإلضافة إىل طبيعة تلك االستشهادات. 

د العلمية املستشهدة بأطروحات العينة ف    1/ 3  : GSالفئات النوعية للموا

النوعي للمواد املستشهدة بأطروحات الدراسة املرحلة األصعب واألكثر ت عقيدا ضمن  يمثل التصنيف 

مراحل الدراسة، واألكثر استنزافا للوقت واجلهد، حيث عمدت الدراسة إىل تصنيف املواد بناًء عىل مشاهدهتا  

املستشهدة   العلمية  للمواد  متكاملة  نوعية  تغطية  حيقق  بام  وتعديلها  األنواع  توسعة  أو  دمج  وحماولة  وحتليلها 

 بأطروحات العينة. 
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 GSلمواد العلمية المستشهدة بأطروحات العينة في ( الفئات النوعية ل8جدول رقم ) 

عامل أ اطروحات  مقاالت   
 مؤمترات 

كتاب/فصل 
 من كتاب

منشورات  
 أخرى  

 جمموع 

 2864 0 190 332 741 1601 العلوم البحتة 

 2645 18 161 197 887 1382 العلوم الطبية والصحية  

 2599 9 178 235 649 1528 العلوم الفيزيائية والتطبيقية  

 2840 4 196 328 832 1480 اإلنسانيات والعلوم االجتامعية 

 10948 31 725 1092 3109 5991 جمموع 

% 54.72232 28.39788 9.974425 6.622214 0.283157 100 

 

 GS( الفئات النوعية للمواد العلمية المستشهدة بأطروحات العينة في 8شكل رقم ) 

( التوزيع النوعي للمواد   8، وشكل رقم8يوضح كل من اجلدول والشكل السابقني )جدول رقم -

  380( استشهاًدا لـ  10948العلمية املستشهدة بأطروحات الدكتوراه حيث حرصت الدراسة )

)    ،أطروحة  علمية  جماالت  أربع  بني  بالتساوي  املجاالت    95وزعت  من  جمال  لكل  أطروحة 

، وعليه عمدت الدراسة إىل حتليل  GSاألربع( ومجيعها حتظى باستشهاد واحد عىل أقل تقدير ف 

 تلك االستشهادات الستكشاف الفئات النوعية هلا وطبيعة تلك االستشهادات. 

العلمية   - املقاالت  ا54.72شكلت  من  ف  %  املكشفة  العلمية  ألطروحات    GSالستشهادات 

بنسبة    -ماجيستري، ودكتوراه   -الدكتوراه حمل العينة، تلتها األطروحات عىل اختالف مستوياهتا 

بنسبة  28.39 املؤمترات  أعامل  وأعقبهام  بنسبة  %9.97،  الكتب  وفصول  الكتب  ثم   ،%6.62  ،%

 %. 0.28افتتاحيات بنسبة وأخريا املواد العلمية األخرى من تقارير وخطابات و

020040060080010001200140016001800

مقاالت

اطروحات

اعمال مؤتمرات

فصل من كتاب/كتاب

منشورات أخرى 
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ترجع النسبة املرتفعة ف عدد املقاالت العلمية املستشهدة بأطروحات الدكتوراه حمل العينة إىل    -

أن املقاالت العلمية كانت ومازالت تتصدر املشهد العلمي كأعىل املواد العلمية إنتاًجا وطرًحا  

 GS (Enrique, 2018)ملواد تغطية ف هنا متثل أكثر األعىل الساحة املعلوماتية، هذا باإلضافة 

العلمية   - لقيمتها  نظًرا  وذلك  االستشهادات  ثلث  يقرب من  ما  باألطروحات  االستشهاد  يمثل 

بأمهية األطروحات  امل الباحثني  إىل وعى  وتآلفا  األ  وهم همة وربام يرجع ذلك  احتكاكا هبا  كثر 

أهنم   إىل  باإلضافة  ويس ربام  معها،  أصدقائهم  أطروحات  هبا،  يقرؤون  املجاالت  وتشهدون 

 املوضوعية املحددة لتلك األطروحات أكثر مرونة بالنسبة هلؤالء الباحثني. 

 : نوعية االستشهادات   2/ 3

هي   الذاتية  له،  به  يقوم  ما  االستشهادات  أخرى  مؤلفات  ف  هبا  باالستشهاد  نفسه  األطروحة  مؤلف 

وما بني تلك وهذه تتنوع االستشهادات بأطروحات    ، نيواالستشهادات العامة هي استشهادات من مؤلفني آخر

 الدكتوراه حمل العينة. 

 GS( نوعية االستشهادات للمواد العلمية المستشهدة بأطروحات العينة في 9جدول رقم ) 

االستشهادات   االستشهادات    
 العامة

 االستشهادات  %
 الذاتية  

% 

 20.87 598 79.12 2266 2864 العلوم البحتة 

 15.16 401 84.83 2244 2645 العلوم الطبية والصحية  

 26.66 693 73.33 1906 2599 العلوم الفيزيائية والتطبيقية  

 25.63 728 74.36 2112 2840 اإلنسانيات والعلوم االجتامعية 

 22.10 2420 77.89 8528 10948 جمموع 

 

 GS( نوعية االستشهادات للمواد العلمية المستشهدة بأطروحات العينة في 9شكل رقم ) 

05001000150020002500

العلوم البحتة 

العلوم الطبية والصحية 

العلوم الفيزيائية والتطبيقية 

االنسانيات والعلوم االجتماعية 

االستشهادات الذاتية  االستشهادات العامة
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% من االستشهادات  22.1( أن  9، وشكل رقم9)جدول رقم    لسابقنيويوضح اجلدول والشكل ا  -

بأطروحات العينة هي استشهادات ذاتية، من منشورات أخرى تم تأليفها أو املشاركة ف تأليفها  

، ويعود ذلك ف الغالب إىل أن العديد من طلبة الدكتوراه يعمدون من قبل كاتب األطروحة نفسه 

بعد إنجاز أطروحاهتم إىل استالل جمموعة من املقاالت التي تعتمد بصورة أو بأخرى عىل تلك  

متثل حتليال  ، األطروحات أو  أحد فصوهلا،  تشكل  مل  تلك    ا متقدم  إن  نتائج  من  أكثر  أو  لنتيجة 

 األطروحات. 

 % من االستشهادات. 77.8ات العامة نحو ومتثل االستشهاد  -

 :ألطروحات العينة Mendeleyء رابعا: الفئات المهنية لقرا

يطلب    Mendeleyيتمتع   ما  دائام  و  ومهنيني،  أكاديميني  بني  ما  املستخدمني  من  متعددة  أنواع  بعضوية 

Mendeley    ،املوضوعية اهتامماهتم  تسجيل  إليه، كذلك  االنضامم  عند  املهنية  مستخدميه تسجيل حالتهم  من 

قيق عدالة املقارنة  وإلجراء التحليل النوعي للقراء وحتديد خصائصهم املهنية والعلمية مع األخذ ف االعتبار حت

  380لنفس األطروحات عينت الدراسة    Mendeleyبني كل من املواد املستشهدة بأطروحات الدراسة وعدد قراء

وقد قنعت الدراسة    ا، قارئ  9121% وقد حظيت أطروحات العينة بـ  5% ونسبة خطأ  95أطروحة بمعامل ثقة  

الشخصية التي يتم تسجيلها من قبلهم عىل املوقع  بناًء عىل البيانات    Mendeleyبتصنيف مهني خلصائص قراء  

 نفسه. 

 ألطروحات العينة. Mendeley( الخصائص المهنية لقراء10جدول رقم ) 

 جمموع  مهنيني أكاديميون طالب    
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 2404 19 241 222 131 199 43 21 763 631 134 العلوم البحتة 

 2233 0 350 261 104 173 39 18 680 486 122 العلوم الطبية والصحية  

 2225 0 393 197 120 181 30 12 692 482 118 العلوم الفيزيائية والتطبيقية  

 2259 7 431 229 98 190 51 29 598 512 114 اإلنسانيات والعلوم االجتامعية 

 جمموع 

  

488 2111 2733 80 163 743 453 909 1415 26 9121 

5.35 23.14 29.96 0.87 1.78 8.14 4.96 9.96 15.51 0.28 

5332 2348 1441 

% 58.45 25.74 15.79  100 
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 ألطروحات العينة. Mendeley( الخصائص المهنية لقراء10شكل رقم ) 

إىل الوظائف املعلنة ذاتيا من قبل القراء والتي    Mendeleyتشري حالة القراءة ألطروحات الدكتوراه ف  

 يمكنها أن تقدم معلومات إضافية مفيدة حول التأثري العلمي لتلك األطروحات. 

% من  58.45ألطروحات الدكتوراه حمل العينة  Mendeleyشكل الطالب النسبة األكرب من قراء -

%، ف حني جاء طالب  29.96ث شكل طلبة الدكتوراه النسبة األكرب بني القراء بنسبة  الطالب، حي

بني    ويأيت ارتفاع أعداد الطالب  ،%5.35%، وطالب البكالوريوس بنسبة  23.14 بنسبة  رياملاجست

ميل   Mendeleyقراء   من    إىل  املزيد  قراءة  إىل  العلمية  ودرجاهتم  فئاهتم  اختالف  عىل  الطلبة 

ا ملساعدهتم ف  األطروحات  وإلعلمية  دراساهتم  إمتام  أو ف  اخلاصة  أطروحاهتم  بحاثهم  أنجاز 

أربع مكتبات   1987عدت عام  أكاديمية، وىف دراسة  األ العلمية ف  تداول األطروحات  حول 

أن األطروحات املستعارة بشكل متكرر    (Repp, et al 1987)كاديمية أمريكية أظهرت نتائجها  أ

قبل   من  تداوهلا  األطروحات  57يتم  بكتابة  املعنيني  الطالب  من    املاجيستري  طالب  –% 

أوراق30و  ،- والدكتوراه يكتبون  الذين  البكالوريوس   - بحثية   ا % ألولئك  يتوافق   - طالب  كام 

أن الطالب هم الفئة    ت تلك الدراسةحيث أكد  (Zahedi, Z. et al ,2018)  دراسة   ذلك مع 

 .Mendeleyاألكثر استخداما لـ 

القراء   - ربع  عن  يزيد  ما  العلميني  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  % حيث شكل  25.74يمثل 

و9.96ن  والباحث املحارضين،  %8.14،  من  و%4.96  املعيدين،  من  األساتذة %1.78  من   %

و ح0.87املشاركني،  تأكيد  بكل  ذلك  ويعكس  األساتذة،  من  التعليمي  %  االستخدام  جم 

 ألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة. 
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 املعلومات وغريهم.  يأمناء املكتبات وأخصائي  % من املهنيني؛15.79يحظ -

 رابعا: النتائج والتوصيات
 النتائج: 4/1

باللغة اإلنجليزية   GSومتاحة عىل  ProQuestأطروحة دكتوراه مكشفة ف  117434 حرصت الدراسة . 1

  2017ف عام    GS، وProQuestوذلك وفقا لالتفاقية املنعقدة بني كل من    2019إىل    2015فقط ف الفرتة من  

، وتعد املنهجية البحثية  ProQuestبتكشيف نصف مليون أطروحة نصية كاملة مفهرسة ف   GSوالتي تسمح لـ 

الدراسة   هذه  وقدمتها  اتبعتها  أوىل  التي  من  املرجعية  املحاوالت  واحدة  االستشهادات  تأثري  من  للتحقق 

 . GSلألطروحات عىل نطاق واسع من خالل 

ف  .  2 املكشفة  الدكتوراه  أطروحات  استخالص  بإمكانية  يعني  والذي  األول  البحثي  السؤال  عىل  ردا 

ProQuest    واملتاحة عىلGSبتلك األطروحات، واإل  اسرتجاع ، و املرجعية  البحثية    سرتاتيجية االستشهادات 

واملتاحة عىل    ProQuestأكدت الدراسة إمكانية استخالص أطروحات الدكتوراه املكشفة ف    ، الالزمة لذلك 

GS    ،االستشهادات املرجعية بتلك األطروحات وفق منهجية بحثية واسعة النطاق من    اسرتجاعوGS  وبدقة ،

  117434تيجية البحثية عن اسرتجاع  سرتاعالية بام يكفي لتحليل تلك االستشهادات، وقد أسفرت تلك اإل

 مادة علمية.  942841 تم االستشهاد هبا من ِقبل  ،أطروحة دكتوراه

ف  .  3 املكشفة  الدكتوراه  ألطروحات  الزمنى  بالتوزيع  واخلاص  الثاين  البحثي  السؤال  عىل  ولإلجابة 

ProQuest    واملتاحة عىلGS    ،  وجدت الدراسة أنGS  علمي لألطروحات برصف  يدعم إمكانية قياس التأثري ال

  GSوحتظى باستشهادات علمية عىل   2019النظر عن تاريخ إتاحة تلك األطروحات، فاألطروحات املنشورة عام  

مقياس بديل    GSهي األكثر بني األعوام اخلمسة حمل الدراسة، وجيب أن ُتأخذ تلك امليزة ف احلسبان العتبار  

يام األطروحات حيث وجد توزيع شبه متساوي لعدد األطروحات  لتقييم التأثري العلمي لألعامل العملية والس

بنسبة    2015% أعقبتها 21.6بالنسبة األعىل ف األطروحات املكشفة    2019وفق التوزيع الزمنى هلا، حيث حظيت  

% وهو األمر الذى يؤكد  18.4بنسبة    2018وأخريا  ،  %  19.2بـنسبة    2016ثم  ،  %  19.8بنسبة    2017% يليهام  20.7

 عىل التأثري املبكر لتلك األطروحات.  GSقدرة 

يتبني عدم وجود فوارق    ، وفيام خيص التساؤل الثالث واملعني بالتوزيع املوضوعي ألطروحات الدراسة.  4

جماالت   ف  الدكتوراه  أطروحات  متيزت  وإن  الدكتوراه  ألطروحات  املوضوعية  التخصصات  بني  كبرية 

%، وربام يرجع ذلك إىل التغطية املوضوعية لقاعدة بيانات 26.9العلوم االجتامعية بالنصيب األكرباإلنسانيات و

ProQuest    املجاالت سائر  من  قليال  أكرب  بنسبة  االجتامعية  والعلوم  اإلنسانيات  تركز عىل جماالت  قد  والتي 
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%  24.36والتطبيقية، أعقبتهام بنسبة    % أطروحات الدكتوراه ف جماالت العلوم الفيزيائية1تلتها بفارق    ، األخرى

% أطروحات الدكتوراه ف جماالت العلوم  22.65أطروحات الدكتوراه ف جماالت العلوم البحتة، وأخريا بنسبة  

 الطبية والصحية. 

،  GSولإلجابة عىل التساؤل البحثي الرابع حول حجم االستشهادات املرجعية ألطروحات الدراسة ف  .  5

بأطروحات الدراسة ونظًرا لقدرة األطروحات القديمة    ا مرجعي  ااستشهاد  942841 اسرتجاع  أشارت النتائج إىل 

نسبيا عىل استقطاب أعداد أكرب من االستشهادات ف مقابل األطروحات حديثة النرش أو بمعنى أكثر وضوحا  

  2015فقد مثل عام    ،قد حتتاج األطروحات العلمية إىل وقت طويل نسبيا ليتم االستشهاد هبا من قبل اآلخرين 

كأقل األعوام استقطابا لالستشهادات املرجعية    2019%، ويقابله عام  23.9أكثر األعوام استقطابا لالستشهادات  

ف حجم االستشهادات بني املجاالت املوضوعية    ا نسبي  ا النتائج تفاوت  أظهرتوعىل صعيد آخر    ،%14.8بنسبة  

دعم االستشهادات ف جماالت معينة ويزكي جماالت حمددة ف  ي  GSوربام يرجع ذلك إىل وجود نظام ضمني ف  

 . وهو األمر الذي يستوجب مزيد من الدراسات ، مقابل جماالت أخرى 

قراء  .  6 بعدد  يتعلق  الدراسة    Mendeleyوفيام  ُرِصد   -اخلامس    البحثي   السؤال   – ألطروحات    فقد 

قراء    ا قارئ  398780 عىل    Mendeleyمن  الوصفية  البيانات  ف  البحث  عمليات  الدراسة خالل  ألطروحات 

ألطروحات الدكتوراه بني   Mendeley، وبينت النتائج وجود اختالفات نسبية ف عدد قراء Mendeleyواجهة 

م  املجاالت املوضوعية املختلفة، حيث متيل أطروحات الدكتوراه إىل أن تكون أكثر تداواًل بني قراء جماالت العلو 

الباحثني ف املجاالت الطبية إىل    ،الطبية والصحية مقارنة باملجاالت األخرى ويرجع هذا ف الغالب إىل نظرة 

إليها   أهنا وسيلة جديدة للتعلم متاحة للتقييم من قبل اجلميع  بالشبكات االجتامعية األكاديمية حيث ينظرون 

نب آخر يتبني أن األطروحات املتاحة ف السنوات  وعىل جا   ،للتفاعل بني املشرتكني   ا وسلس  اجيد  ا وتتيح وسيط

ويعود  ،    2019، و2018هي األكثر جذبا للقراء مع مالحظة انخفاض واضح ف أعوام    2016، و2015، و2017

كان   2017، و2016، و 2015ن معظم األطروحات املنشورة خالل السنوات الثالث األوىل )أل  ذلك ف الغالب 

 . 2019، و2018عدد قراء أكثر من السنوات املتأخرة لدهيا الوقت الكاف لتحظى ب

املرجعية  .  7 االستشهادات  من  كل  بني  واالرتباط  العالقة  طبيعة  السادس حول  بالتساؤل  يتعلق  وفيام 

ف   الدراسة  قراء    GSألطروحات  العلمي  Mendeleyوعدد  التأثري  من  مماثال  نوعا  منهام  كاًل  يعكس  وهل   ،

وذلك    Mendeleyأكثر عدًدا من قراء    GSأن حجم االستشهادات املرجعية عىل    ألطروحات الدراسة، فقد تبني 

خمتلف املجاالت  ف  هو األكثر شهرة واستخداما بني الباحثني العلميني واألكاديميني    GSيرجع ف الغالب ألن  

مما جيعله أكثر رسوخا وتداوال بني الباحثني    ،Mendeley  (2007)( من  2004هو األكثر قدما )  GS  و املوضوعية  
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  GSا جعل من  ممالذى أفاض عليه من شهرته وقوته   Google هذا باإلضافة إىل ارتباطه بمحرك البحث األشهر

يمكن أن    GSحمل ثقة لدى الباحثني عىل اختالف مستوياهتم، كام تشري النتائج إىل االستشهادات املرجعية عىل  

لتقييم   مفيدة  قراء  تكون  عدد  يساعد  قد  بينام  النرش،  سنة  حيث  من  قدما  األكثر  الدكتوراه  أطروحات  تأثري 

Mendeley  بوقت كاٍف لالستشهاد هبا.   ي عىل التأثري املبكر لألطروحات احلديثة نسبًيا والتي مل حتظَ ئكدليل مبد 

االرتباط.  8 وطبيعة  حجم  معامل    ،  ولقياس  استخدام  تم  أن    Spearmanفقد  بني  من  الذي  كال 

إذ يرتبط أعداد    ،يعكسان بشكل واضح ورصيح نوعني متشاهبني من التأثري  Mendeley، وقراء  GSاستشهادات  

املجاالت املوضوعية، عىل    ف معظم   GSبـ  جيابيا مع عدد االستشهادات املكشفة  إارتباطا قويا و   Mendeleyقراء  

  ، من بيانات االستشهادات املرجعية   ن كال أل  لدالئلالرغم من االختالف البسيط ف درجة وقوة العالقة، وتشري ا 

تكون أن  يمكن  القراء  املجاالت    ا وبيانات  عرب  الدكتوراه  العلمية ألطروحات  القيمة  لتحرى  تكميليا  مقياسا 

ف   املرجعية  االستشهادات  بني  قوى  إجيايب  ارتباط  وجد  حيث  املختلفة  وقراء  GSالعلمية   ،Mendeley  

(  0.6(، والعلوم البحتة )0.7الدراسة ف جماالت اإلنسانيات والعلوم االجتامعية )  ألطروحات الدكتوراه حمل

 . ( 0.5)  ا متوسط ا إجيابي ا ( وف جماالت العلوم الفيزيائية والتطبيقية نجد ارتباط0.6العلوم الطبية والصحية)و

  - التساؤل البحثي السابع  -GSوفيام تعلق بخصائص املواد العلمية املستشهدة بأطروحات الدراسة ف  .  9

  - مكتملة البيانات الببليوجرافية وصاحلة لالسرتجاع والتحقق  -( أطروحة 380اختذت الدراسة عينة قدرها ) 

ستشهادات العلمية  %من اال54.72  %( وقد أوضحت الدراسة أن5%(، وبمعدل خطأ قدره )95بمعامل ثقة )

ألطروحات الدكتوراه حمل العينة كانت من نصيب املقاالت العلمية، ويرجع ذلك ف األساس    GSاملكشفة ف  

كانت ومازالت تتصدر املشهد العلمي كأعىل املواد العلمية إنتاجا وطرحا عىل الساحة  حيث  إىل املقاالت العلمية  

% من االستشهادات كانت من نصيب  28.39، و GSر املواد تغطية فهنا متثل أكث أل  املعلوماتية، هذا باإلضافة

همة لألطروحات، ويشري إىل وعى  نحو ثلث االستشهادات مما يؤكد القيمة العلمية امل  :األطروحات العلمية، أي 

و ألهنم  كثر احتكاكا هبا وتآلفا معها أثناء كتابتهم ألطروحاهتم اخلاصة، أ األكام هم    ، الباحثني بأمهية األطروحات

أو ألن املجاالت املوضوعية الواسعة لتلك األطروحات أكثر   يقرؤون أطروحات أصدقائهم ويستشهدون هبا ، 

 مرونة. 

ن  ألالعينة، وغالبا ما يرجع ذلك   % من االستشهادات بأطروحات22.1متثل االستشهادات الذاتية  .  10

الباحثني يعمدون   الل فصول من تلك األطروحات وتقديمها  إىل است  -  نجاز أطروحاهتمإبعد    -العديد من 

 كمقاالت علمية منفصلة، أو تقديم حتليل حمدث لنتيجة أو أكثر من نتائج تلك األطروحات.
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فقد تبني من الدراسة    ،Mendeleyوأخرًيا وفيام يتعلق بالتساؤل الثامن واملعني بالفئات املهنية لقراء.  11

حيث يميل الطلبة عىل اختالف فئاهتم    ، %(58.45الطالب )   أن ما يزيد عن نصف قراء أطروحات الدراسة من

نجاز أطروحاهتم اخلاصة أو ف إمتام  إودرجاهتم العلمية إىل قراءة املزيد من األطروحات العلمية ملساعدهتم ف  

القيمة العلمية واألكاديمية لتلك الفئة النوعية من املواد العلم  ية،  دراساهتم وأبحاثهم األكاديمية، وإلدراكهم 

وهم أكثر ألفة مع األطروحات نظًرا الحتكاكهم الدائم هبا، كام استخلصت الدراسة أن ما يزيد عن ربع القراء  

مما يعد مؤرًشا قويا عىل حجم  ف اجلامعات واملؤسسات البحثية املختلفة    %( من أعضاء هيئة التدريس25.74)

 االستخدام التعليمي ألطروحات الدكتوراه حمل الدراسة. 

بـ  إمج املرجعية  االستشهادات  إىل  النظر  املفيد  من  أنه  نرى  ألطروحات    GSاال  العلمي  التأثري  لدعم 

االستشهاد هبا، ف حني يمكن النظر  من ثم  الدكتوراه األكثر قدما والتي حتظى بوقت كاٍف للقراءة والتحليل و

قراء   جيدة   Mendeleyإىل  مبدئية  وتشري    لقياس  كأداة  نسبيا،  احلديثة  الدكتوراه  ألطروحات  العلمي  التأثري 

املرجعية بيانات االستشهادات  إىل كل من  تكو  Mendeley قراء  وبيانات  GSبـ    الدالئل  أن  مقياسا    نا يمكن 

 تكميليا لتحرى القيمة العلمية ألطروحات الدكتوراه عرب املجاالت العلمية املختلفة. 

 التوصيات: 4/2

املعلومات ف فهم واستكشاف    ي إىل مثل هذه النتائج يمكنها أن تساعد املكتبيني وأخصائي ينبغي أن نشري

 وتقييم األطروحات اجلامعية، وهلذا وبناًء عىل ما تقدم من نتائج الدراسة يمكن التوصية بام ييل:

د  ف مساعدة هيئات االعتام  Mendeley، وGoogle scholarرضورة اإلفادة من مؤرشات كل من    . 1

 األكاديمي واملؤسسات املانحة للتمويل ف تقييم البحوث العلمية والربامج التعليمية املختلفة. 

من  .  2 لكل  وGoogle scholarيمكن   ،Mendeley    ألخصائي واخلدمي  اإلرشادي  الدور  تعظيم 

ت املختلفة  املعلومات ف دعم البحث العلمي وذلك من خالل متكينهم من الرصد املبكر للتأثري العلمي للفئا 

 من املنشورات البحثية. 

 Mendeley، وGSرضورة حث جمتمع املكتبات وبالتحديد املكتبات اجلامعية عىل االعتامد عىل كل من  .  3

 خاصة أطروحات الدكتوراه. بكأداتني بديلتني للمساعدة ف تقييم املواد العلمية املختلفة و

من املفيد االعتامد عىل الدراسات الببليومرتية التقليدية املعتمدة عىل االستشهادات املرجعية لتحقيق  .  4

 طروحات العلمية. ىل مؤرشات أكثر دقة وموثوقية ف تقييم األإنوع من التكامل والوصول 
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الدك  ين جيد  ينمصدر  Mendeley، وGSيبدو أن كل من  .  5 العلمي ألطروحات  التأثري  توراه،  ملراقبة 

وهلذا توىص الدراسة بمزيد من األبحاث حول دورمها العلمي واألكاديمي ف تقييم الفئات النوعية املختلفة من  

 املواد العلمية. 

ف  .  6 املتضمنة  الربجميات  مراعاة  االسرتجاع    Google scholarيتعني  عن  لتجنب  ،  واملسئولة  وذلك 

 . ئجنحيازات التي قد تؤثر سلبا عىل جودة النتا اال

، وعليه توىص  GSواملتاحة عىل    ProQuestاعتمدت الدراسة عىل أطروحات الدكتوراه املكشفة ف الـ  .  7

الدراسة باملزيد من األبحاث حول تقييم األثر العلمي واألكاديمي لألطروحات العلمية املكشفة ف املستودعات  

 املؤسسية، وفهارس املكتبات األكاديمية، وغريها. 

من الدراسات    ا فإن مزيد  ، سبيل الوصول إىل فهم أعمق لدوافع االستشهاد بأطروحات الدكتوراهف  .  8

مطلوبة، باإلضافة إىل مزيد من الدراسات حول دوافع إضافة    GSحول أنامط وطبيعة االستشهادات العلمية ف 

 للمواد العلمية املختلفة وتزكيتها ف مكتبته.  Mendeleyقراء 

إ.  9 الدراسة  اختالف  تزكي  العلامء واألكاديميني عىل  استخدام  أنامط  الدراسات حول  املزيد من  جراء 

 . GSختصصاهتم املوضوعية لـ 

لدعم جماالت موضوعية بعينها، أو دعم فئات من    GSمن املفيد إفراد دراسات خاصة حول أنظمة  .  10

 املواد العلمية دون األخرى. 

خاصة زيادة حجم  بلتفسري العديد من الظواهر و  GSف  غوية  املوضوعية والل  االهتامماتيتعني دراسة  .  11

 االستشهادات ف جمال موضوعي دون اآلخر. 

 ●●● 

 قائمة املصادر: 
 أوال: المصادر العربية:

ية لموقع2019حمد ، جيهان ) أ -1 الباحث العلمى من جوجل  ( استخدام الباحثين الأكاديميين بجامعة الإسكندر
Google scholarمسترجعة من   -.22ع ،مجلة بحوث في علم المعلومات - ة: دراسة تحليلي

http://search.mandumah.com/Record/1006982 
والأصالة العلمية للأستاذ الجامعي: دراسة تحليلية  Scholar Google( الباحث العلمي 2018الخالدي، منصور)  -2

مسترجعة من  2, ع8مج  -المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات. -
http://search.mandumah.com/Record/872559 
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 في يسرلتد ا هيئة ءعضا أ ىلد Google scholar  لعلميا لباحثا امستخدا قعوا( 2019)  مانيأالشعيبى، إ -3
ية والنفسية أ جامعة مجلة -.ىلقرا أم جامعة بو  من مسترجعة -1ع, 11مج -م القرى للعلوم التر

http://search.mandumah.com/Record/1021958 

في ادارة المراجع العلمية ومشاركتها عبر الويب  Mendeley( استخدام شبكة مندلي 2019الصبحى، محمد ) -4
مسترجعة من  -.24ع  -أعلم - الاجتماعي: دراسة استكشافية

http://search.mandumah.com/Record/1037891 
 -علم.أ -ستشهادات المرجعية المجانية: دراسةتقييمية مقارنة ا( برمجيات إدارة ال2017سيد، أحمد فايز أحمد) -5

 http://search.mandumah.com/Record/767533مسترجعة من  -18ع
وتأثيره العلمي الأكاديمي: دراسة   ResearchGateموقع ، (2020مارس )يناير  ، عاصم ريهام غنيم، -6

 .385-357، ص.ص.1، ع7مج  -المجلة الدولية لعلوم الم كتبات والمعلومات -استكشافية تحليلية
 ثانيا: المصادر األجنبية: 

7- Adamick, J. (2016). Measuring the impact of digitizing 24,000 print theses and 
dissertations at UMass Amherst. 2016.- Library Assessment Conference, 15-22. 
Retrieved from http://old.libraryassessment.org/bm~doc/3-adamick-2016.pdf. 

8- Arbor, A. (2017). ProQuest dissertations now discoverable in Google Scholar: 
Google Scholar and ProQuest expand collaboration to improve research 
outcomes. ProQuest News Release, October 2, 2017.- Retrieved from 
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-
NowDiscoverable-in-Google-Scholar.html 

9- Bennett, et al. (2016). Measuring the Impact of Digitized Theses: A Case Study 
from the London School of Economics. Insights 29 (2): 111–19. - Retrieved from 
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.300/ 

10- Davies, Mark.(2013) Google Scholar and COCA-Academic: Two very different 
approaches to examining academic English.- Journal of English for Academic 
Purposes Volume 12, Issue 3, September 2013, Pages 155-165. Retrieved from 
http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/
science/article/pii/S1475158513000040 

11- Enrique, et al.(2018). Google Scholar as a data source for research assessment.- 
Springer Handbook of Science and Technology Indicators pp 95-127.- june 2018.- 
Retrieved from https://link.springer.com/chapter/ taibah.proxy /10.1007/978-3-
030-02511-3_4. 

file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/الشعيبى،%20ﺃﻣﺎﻧﻲ%20(%202019)%20ﻭﺍﻗﻊ%20اﺳﺘﺨﺪﺍﻡ%20ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ%20ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ%20Google%20scholar%20ﻟﺪﻯ%20ﺃﻋﻀﺎﺀ%20ﻫﻴﺌﺔ%20ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ%20ﻓﻲ%20ﺟﺎﻣﻌﺔ%20ﺃﻡ%20ﺍﻟﻘﺮﻯ.-%20مجلة%20جامعة%20أم%20القرى%20للعلوم%20التربوية%20والنفسية%20.-%20ﻣﺞ11,%20ﻉ1.-%20مسترجعة%20من%20http:/search.mandumah.com/Record/1021958
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/الشعيبى،%20ﺃﻣﺎﻧﻲ%20(%202019)%20ﻭﺍﻗﻊ%20اﺳﺘﺨﺪﺍﻡ%20ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ%20ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ%20Google%20scholar%20ﻟﺪﻯ%20ﺃﻋﻀﺎﺀ%20ﻫﻴﺌﺔ%20ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ%20ﻓﻲ%20ﺟﺎﻣﻌﺔ%20ﺃﻡ%20ﺍﻟﻘﺮﻯ.-%20مجلة%20جامعة%20أم%20القرى%20للعلوم%20التربوية%20والنفسية%20.-%20ﻣﺞ11,%20ﻉ1.-%20مسترجعة%20من%20http:/search.mandumah.com/Record/1021958
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/الشعيبى،%20ﺃﻣﺎﻧﻲ%20(%202019)%20ﻭﺍﻗﻊ%20اﺳﺘﺨﺪﺍﻡ%20ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ%20ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ%20Google%20scholar%20ﻟﺪﻯ%20ﺃﻋﻀﺎﺀ%20ﻫﻴﺌﺔ%20ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ%20ﻓﻲ%20ﺟﺎﻣﻌﺔ%20ﺃﻡ%20ﺍﻟﻘﺮﻯ.-%20مجلة%20جامعة%20أم%20القرى%20للعلوم%20التربوية%20والنفسية%20.-%20ﻣﺞ11,%20ﻉ1.-%20مسترجعة%20من%20http:/search.mandumah.com/Record/1021958
http://search.mandumah.com/Record/1037891
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/سيد،%20أحمد%20فايز%20أحمد(2017)%20برمجيات%20إدارة%20الاستشهادات%20المرجعية%20المجانية:%20دراسةتقييمية%20مقارنة%20-%20أعلم.-%20ع18-%20مسترجعة%20من%20http:/search.mandumah.com/Record/767533
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/سيد،%20أحمد%20فايز%20أحمد(2017)%20برمجيات%20إدارة%20الاستشهادات%20المرجعية%20المجانية:%20دراسةتقييمية%20مقارنة%20-%20أعلم.-%20ع18-%20مسترجعة%20من%20http:/search.mandumah.com/Record/767533
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/سيد،%20أحمد%20فايز%20أحمد(2017)%20برمجيات%20إدارة%20الاستشهادات%20المرجعية%20المجانية:%20دراسةتقييمية%20مقارنة%20-%20أعلم.-%20ع18-%20مسترجعة%20من%20http:/search.mandumah.com/Record/767533
http://old.libraryassessment.org/bm~doc/3-adamick-2016.pdf
http://old.libraryassessment.org/bm~doc/3-adamick-2016.pdf
http://old.libraryassessment.org/bm~doc/3-adamick-2016.pdf
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-NowDiscoverable-in-Google-Scholar.html
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-NowDiscoverable-in-Google-Scholar.html
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-NowDiscoverable-in-Google-Scholar.html
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-NowDiscoverable-in-Google-Scholar.html
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-NowDiscoverable-in-Google-Scholar.html
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.300/
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.300/
https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.300/
http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/science/article/pii/S1475158513000040
http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/science/article/pii/S1475158513000040


 69 رهيام عاصم غنيم د. 

 

12- Jens ,et al. ( 2018) Google Scholar and Web of Science: Examining gender 
differences in citation coverage across five scientific disciplines.- Journal of 
InformetricsVolume 12, Issue 3, August 2018, Pages 950-959.- Retrieved from 
http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/
science/article/pii/S1751157718300282. 

13- Keat, et al. (2008) - Citation study of library and information science 
dissertations for collection development.- Malaysian Journal of Library & 
Information Science, Vol.13, no.2, Dec 2008: 29-47.- Retrieved from 
https://pdfs.semanticscholar.org/245c/97ffa2d378e3281fa75a8e0671d4238dec99.
pdf?_ga=2.245951108.1489780246.1590790559-52986593.1569786595 

14- Martín-Martín,et al. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a 
systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of 
Informetrics, Volume 12, Issue 4, November 2018, Pages 1160-1177.- Retrieved 
from 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157718303249. 

15- Mendeley( 2018) - a.- Mendeley: about us (2018). Retrieved from https:// 
www.elsevier.com/solutions /mendeley  

16- Mendeley( 2018) - b .- Mendeley Blog: Organize, share, discover academic 
knowledge (2018) . Retrieved from https://blog.mendeley.com 

17- Mohammadi, E. ,et al .(2014). Mendeley readership altmetrics for the social 
sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. Journal of 
the Association for Information Science and Technology, 65(8), 1627-1638. 
Retrieved from 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&ty
pe=pdf 

18- Prins, A. A.,et al. (2016). Using Google Scholar in research evaluation of 
humanities and social science programs: A comparison with Web of Science data. 
Research Evaluation, 25(3), 264-27 .- Retrieved from 
https://ideas.repec.org/a/oup/rseval/v25y2016i3p264-270..html. 

19- ProQuest ( 2017) ProQuest Dissertations Now Discoverable in Google Scholar : 
Google Scholar and ProQuest expand collaboration to improve research 
outcomes.- ProQuest.- Retrieved from 

http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/science/article/pii/S1751157718300282
http://10110mnsa.y.https.www.sciencedirect.com.taibah.proxy.deepknowledge.io/science/article/pii/S1751157718300282
https://pdfs.semanticscholar.org/245c/97ffa2d378e3281fa75a8e0671d4238dec99.pdf?_ga=2.245951108.1489780246.1590790559-52986593.1569786595
https://pdfs.semanticscholar.org/245c/97ffa2d378e3281fa75a8e0671d4238dec99.pdf?_ga=2.245951108.1489780246.1590790559-52986593.1569786595
https://pdfs.semanticscholar.org/245c/97ffa2d378e3281fa75a8e0671d4238dec99.pdf?_ga=2.245951108.1489780246.1590790559-52986593.1569786595
https://pdfs.semanticscholar.org/245c/97ffa2d378e3281fa75a8e0671d4238dec99.pdf?_ga=2.245951108.1489780246.1590790559-52986593.1569786595
https://pdfs.semanticscholar.org/245c/97ffa2d378e3281fa75a8e0671d4238dec99.pdf?_ga=2.245951108.1489780246.1590790559-52986593.1569786595
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157718303249
http://www.elsevier.com/solutions
http://www.elsevier.com/solutions
https://blog.mendeley.com/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.6494&rep=rep1&type=pdf
https://ideas.repec.org/a/oup/rseval/v25y2016i3p264-270..html
https://ideas.repec.org/a/oup/rseval/v25y2016i3p264-270..html
https://ideas.repec.org/a/oup/rseval/v25y2016i3p264-270..html
https://ideas.repec.org/a/oup/rseval/v25y2016i3p264-270..html


  Google Scholarدراسة ف قياسات : ProQuestأطروحات الدكتوراه املكشفة عل   70

 

https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-Now-
Discoverable-in-Google-Scholar.html. 

20- ProQuest (2020)- a ProQuest support center.- Retrieved from 
https://support.proquest.com/articledetail?id=kA140000000GxRpCAK 

21- ProQuest (2020)- b .- ProQuest® Dissertations & Theses Global Official 
dissertations repository for the Library of Congress and critical scholarly content 
(2020).- ProQuest.- Retrieved from proquest.com/go/dissertations 

22- ProQuest (2020)- c.- ProQuest Central: About ProQuest.- libguides. Retrieved 
from https://proquest.libguides.com/pqc. 

23- Repp,et al. (1987) a study of the scholar's approach. College and Research 
Libraries: Dissertations:. 48(2), 148-159.- Retrieved from https://eric.ed.gov/ 
taibah.proxy/?id=EJ351241. 

24- Schöpfel,et al.. (2016). Altmetrics and Grey Literature: Perspectives and 
Challenges. In GL18 .- International Conference on Grey Literature, Nov 2016, 
New York, United States.- Retrieved from https://hal.univ-lille3.fr/hal-
01405443/document. 

25- Thelwall,et al.( 2016)- a.- Mendeley readership counts: An investigation of 
temporal and disciplinary differences.- Journal of the Association for 
Information Science & Technology, Association for Information Science & 
Technology, vol. 67(12), pages 3036-3050, December.- Retrieved from 
http://hdl.handle.net/10.1002/asi.23559 (text/html) 

26- Thelwall, M. (2016)- b . Does Mendeley provide evidence of the educational 
value of journals articles? Learned Publishing, (30), 107-113. 

27- Thelwall(2018). Early Mendeley readers correlate with later citation counts. 
Scientometrics, 115(3), 1231–124.- Retrieved from 
https://core.ac.uk/download/pdf/153373181.pdf 

28- Wikipedia )2020)  طروحةأ  .- Wikipedia.- Retrieved from 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A 

29- Wolhuter, CC.(2015) The scholarly impact of doctoral research conducted in the 
field of education in South Africa.- South African Journal of Education, Volume 
35, Number 3, August 2015 1 Art. # 1090, 13 pages, Retrieved from 

https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-Now-Discoverable-in-Google-Scholar.html
https://www.proquest.com/about/news/2017/ProQuest-Dissertations-Now-Discoverable-in-Google-Scholar.html
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/ProQuest%20(2020)-%20a%20ProQuest%20support%20center.-%20Retrieved%20from%20https:/support.proquest.com/articledetail%3fid=kA140000000GxRpCAK
file:///F:/@000%2032HB.Flash/00%20Thesisi%20&%20Books.Work/_0000%20مجلة%20القسم/07%20العدد%20السابع/03%20العدد%20السابع.%20بعد%20المراجعة%20اللغوية.%20وارد%20فتح%20الله/ProQuest%20(2020)-%20a%20ProQuest%20support%20center.-%20Retrieved%20from%20https:/support.proquest.com/articledetail%3fid=kA140000000GxRpCAK
https://proquest.libguides.com/pqc
https://proquest.libguides.com/pqc
https://hal.univ-lille3.fr/hal-01405443/document
https://hal.univ-lille3.fr/hal-01405443/document
https://hal.univ-lille3.fr/hal-01405443/document
https://hal.univ-lille3.fr/hal-01405443/document
https://core.ac.uk/download/pdf/153373181.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/153373181.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/153373181.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%25A


 71 رهيام عاصم غنيم د. 

 

https://www.ajol.info/index.php/saje/article/download/121858/111321. 
30- Zahedi,Z.,et al. (2014). Exploring data quality and retrieval strategies for 

Mendeley reader counts. Presentation at SIGMET Metrics 2014 workshop, 5 
November 2014.- Retrieved from 
http://www.slideshare.net/StefanieHaustein/sigme-tworkshopasist2014 

31- Zahedi, Z., et al. (2017). Mendeley readership as a filtering tool to identify 
highly cited publications. Journal of the Association for Information Science and 
Technology, 68(10), 2511–2521.- Retrieved from 
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com. taibah.proxy /doi/abs/10.1002/asi.23883 

32- Zahedi, Z., et al. (2018)- a . On the relationships between bibliographic 
characteristics of scientific documents and citation and Mendeley readership 
counts: A large-scale analysis of Web of Science publications. Journal of 
Informetrics, 12(1), 191-202. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/ 
taibah.proxy /science/article/abs/pii/S1751157717302213. 

33- Zahedi,Z,, et al.( 2018)- b . Exploring Topics of Interest of Mendeley Users. 
Journal of Altmetrics, 1(1), p.5. Retrieved from 
https://www.journalofaltmetrics.org/articles/10.29024/joa.7. 

34- Zaugg, et al. (2010). Mendeley: Creating communities of scholarly inquiry 
through research collaboration. Tech Trends: Linking Research Practice to 
Improve Learning, 55(10), 32-36 

 ●●● 

https://www.ajol.info/index.php/saje/article/download/121858/111321
http://www.slideshare.net/StefanieHaustein/sigme-tworkshopasist2014
https://www.journalofaltmetrics.org/articles/10.29024/joa.7.
https://www.journalofaltmetrics.org/articles/10.29024/joa.7.
https://www.journalofaltmetrics.org/articles/10.29024/joa.7.


 

 

Dr. Reham Asem Ghoneem 
Ass. Prof. of Library and Information Sciences 

Faculty of Arts – Menoufia University (Egypt) 

Taiba University (Saudi Arabia) 

rghoneem@taibahu.edu.sa 

 

 

 
Scientific theses, especially doctoral theses, represent one of the most important 

scientific tributaries for academic researchers, and despite their scientific and academic 
importance, citation databases such as Scopus and WoS do not reveal this category of 
information vessels, and therefore it is difficult to evaluate and measure the scientific impact 
of it by measuring the volume of citations with those Theses, and accordingly this study 
sought to present a research strategy to retrieve reference citations for doctoral theses on 
the Google Scholar, where the study was extracted - relying on the web-based approach and 
domesticated in the descriptive analytical approach - (942841) a reference citation for 
(117434) thesis, and the volume of reference citations was compared From GS with the 
number of Mendeley readers, and based on numerical comparisons, it was found that GS 
supports the possibility of measuring the scientific impact of theses, regardless of the date 
on which those theses were available, as 2019 had the highest rate of 21.6% of the 
dissertations revealed on ProQuest, while the study monitored ((398 780 readers) 
Mendeley's thesis study. The study used Spearman's coefficient to measure the size and 
nature of the association between each of the reference citations. For the study of theses in 
GS and the number of Mendeley readers, which concluded that there is a positive correlation, 
and to conduct a categorical and qualitative analysis of the characteristics of scientific 
materials and professional analysis of Mendeley readers, the study assigned 380 doctoral 
theses available on ProQuest and exposed on GS, where it was found that 54.72% of the 
scientific citations revealed in GS for theses The doctoral subject of the sample was the share 
of scientific articles. The study also concluded that more than half of the study thesis readers 
are students (58.45%), which is a strong indication of the volume of educational use of the 
doctoral theses under study. 

Overall, we consider it useful to look at the reference consultations for GS to support 
the scientific impact of more worthy doctoral theses as well as enough time to read, analyze 
and cite, while Mendeley readers can be seen as a good starting tool for measuring the 
scientific impact of modern doctoral theses. 
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