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 املستخلص. 
اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي املسجل حول استخدام الذكاء  خلصائص  والنوعي التحليل الكميهتدف هذه الدراسة إىل      

الذكاء  االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات، وقدمت  املراجعة العلمية لإلنتاج الفكري وفق أربعة حماور موضوعية هي : استخدام  

،   تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات، و املكتباتتقنيات الذكاء االصطناعي يف، والنظم اخلبرية يف املكتباتيف املكتبات، و  االصطناعي

  Scopusومن ثم رصد اإلنتاج الفكري املنشور حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات بقاعدة بيانات كل من 

وحتى عام    2010نية منذ عام  وقاعدة بيانات دار املنظومة، وحمرك البحث العلمي جوجل وذلك يف الفرتة الزم   Web of Scienceو

؛ واستخدمت الدراسة املنهج الببليومرتي هبدف حتديد اخلصائص العامة واملشرتكة لإلنتاج الفكري يف هذا املجال من حيث 2021

ثّم رصد     137دراسة أجنبية و  546السامت املوضوعية والنوعية للدراسات، والتوزيع الزمني والكمي، والنوعي واجلغرايف،  ومن 

 LIBRARY % و14.5( دورية عىل رأسها: املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات بنسبة مشاركة 148اسة عربية تم نرشها يف )در

HI TECH    دولة عربية، ووزع  نرش اإلنتاج الفكري األجنبي عىل   15دولة منها    85%، وشارك اإلنتاج الفكري يف  7.6بنسبة مشاركة

جهة متعددة بني اجلامعات واملؤسسات الثقافية وكذلك اجلمعيات املهنية يف املكتبات   28ي العريب شمل جامعة، واإلنتاج الفكر 197

باحثا أجنبيا، وصل عدد املشاركني بدراسة    324باحثا عربيا و  122( مؤلفا منهم  446)  الفكري اإلنتاج إعداد يفواملعلومات، وشارك  

 باحثني عرب. 105باحثا أجنبيا و 167واحدة 

خالل املراجعة العلمية لإلنتاج الفكري لوصف وحتليل السامت املشرتكة بني الدراسات وجد أن أغلب اإلنتاج الفكري يف    ومن

خمتلفة،  بمسميات  الدراسات  تتناوهلا  ولكن  املكتبات،  يف  بالفعل  مستخدمة  لتقنيات  أو رسد  نظرية،  دراسات  إال  هو  ما  املجال  هذا 

ني الدراسات فيام يتعلق باملكتبات الذكية من حيث اخلدمات والعلميات، واملكتبات الذكية من حيث وإضافة إىل ذلك هناك خلط كبري ب

 املباين، والتصميامت اهلندسية، واألدوات الذكية وبخاصة الدراسات العربية.

اهلواتف الذكية يف  (؛  3)النظم اخلبرية يف املكتبات (؛2)املكتبات الذكية (؛ 1)الذكاء االصطناعي يف املكتبات :الكلامت املفتاحية

 .(5)خدمات املكتبات الذكية (؛4)املكتبات
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 املقدمة:
العلمي العاملي بالكثري من الدراسات التي عاجلت العالقة بني تكنولوجيا الذكاء االصطناعي واملكتبات، مع    اإلنتاج  يزخر      

 تكنولوجيا الذكاء االصطناعيخاصة مع انتشار استخدام مظاهر  وباألخرية    السنوات  يف تلك الدراسات يف  ونوعية  تسجيل طفرة كمية

   يُيعترب الذكاء االصطناع، وهذا النوع من الدراسات يف العامل العريب بصفة عامةالعديد من  ويف املقابل، تّم تسجيل    ،يف املكتبات العاملية

، وتتمثل يف العرص احلايلوالتحول الرقمي لتي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا حد الركائز األساسية اأوب اآليل، د فروع علم احلاسأح

العنرص  قوم هبا  يعىل القيام بمهام معينة حُتاكي وُتشابه تلك التي  قادرة  اآلالت واحلواسيب الرقميّة  أمهية الذكاء االصطناعي يف جعل  

وصواًل  أو غريها من العمليات األُخرى التي تتطلب عمليات ذهنية،  ؛ كالقدرة عىل التفكري، أو التعلم من التجارب السابقة،  البرشي

امل تطوير  كان  وإذا  والفهم،  التّعلم  حيث  من  البرش  به  يترصف  الذي  النحو  عىل  وتترصف  بالذكاء  تتمتع  أنظمة  ومراكز  إىل  كتبات 

بدورها  املعلومات   تستغرق  قد  ومعّقدة  طويلة  عملية  عن  واجلهد،عبارة  الوقت  من  فاألجهزة   الكثري  االصطناعي  الذكاء  مع  فإنه 

الذكاء  للمستفيدين والباحثني، و    التعليمية ستكون قادرة عىل استنتاج املعارف واملهارات املطلوبة يف وقـت معنّي املكتبية ووالربجميات  

االستغناء عنه كتبات، أو  أخصائي املكتبة يف مؤسسات املفالغرض ليس استبدال    ،ن حيل حمل الذكاء الفطري، أو الطبيعيلاالصطناعي  

فضاًل عن دور الذكاء االصطناعي يف مساعدة مؤسسات    ،االصطناعيالذكاء  بالكامل، وإنام أن يعمل العقل البرشي جنبًا إىل جنب مع  

عىل   التغلب  يف  واملعريف  املعلومات  التقني  والتطّور  املعلومايت  االنفجار  كافة  مشكلة  تطوير  يف  االصطناعي  الذكاء  وألمهية  الرسيع، 

واملعلومات،  املكتبات  التطبيقات يف جمال  كافة هذه  وإدخال  التي تساعد عىل دمج  والعلمية  البحثية  الدراسات  أمهية  تنبع  املجاالت 

البحثية ودراسة جوانب   االجتاهات  والدارسني  وحتديد  الباحثني  عامليًّا وعربيًّا، وتشجيع  املنشور  الفكري  اإلنتاج  والقوة يف  الضعف 

واملوضوعات   اإلرشادية  اخلطوط  ملعرفة  واملعلومات؛  املكتبات  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  جمال  يف  والتنقيب  البحث  يف  الراغبني 

 صطناعي يف املكتبات. العلمية والتجارب العاملية والعربية يف استخدام الذكاء اال

 مشكلة الدراسة وتساؤًلتها.
يعترب موضوع الذكاء االصطناعي وتطبيقاته من املوضوعات املهمة التي تشغل اجلميع يف الوقت احلايل وبخاصة مع زيادة     

تقنيات ألمهيتها يف تطوير  احتياج كّل املجاالت لدمج أعامهلا وخدماهتا مع تطبيقات الذكاء االصطناعي، وبشكل خاص نحتاج إىل هذه ال

حيث   ومتالحقة  رسيعة  بتطورات  يمر  أصبح  األصطناعي  الذكاء  تطبيقات  جمال  يف  الفكري  واإلنتاج  واملعلومات،  املكتبات  جمال 

البحث   ونظرا لرسعة  واملعلومات،  املكتبات  تعود عيل جمال  وفائدة  أمهية  يمثل  بالطبع  كبري كل عرش سنوات وهو  بشكل  يتضاعف 

الفكري   والتطوير يتم حرص وتقييم وعرض لإلنتاج  فإنه جيب أن  لذا  تلك األمهية والفوائد وقتية ورسيعة،  املجال أصبحت  يف هذا 

بصورة دائمة ومستمرة بني حني وآخر حتى ال يتقادم اإلنتاج الفكري ويصبح عديم الفائدة، وكذلك لتحديد مواطن الضعف والقوة  

نتاج الفكري املسجل حول استخدام الذكاء األصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات، وتكمن  يف اجلوانب املوضوعية الدقيقة يف اإل

الذكاء االصطناعي يف   استخدام  املسجل حول  والعريب  األجنبي  الفكري  اإلنتاج  دراسات خلصائص  توافر  ندرة  الدراسة يف  مشكلة 

واخلصائص املشرتكة هلذا اإلنتاج الفكري، وصعوبة متابعة ما وصل  املكتبات واملعلومات مما جيعل هناك صعوبة يف التعرف عيل السامت  

 إليه هذا املجال من تطورات. 

 ومما سبق خترج التساؤالت التالية للدراسة : 
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اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي املسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات  ما واقع -

 م؟ 2021م وحتى عام 2010منذ عام 

اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي املسجل عن استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات  حجم ما  -

  م؟2021م وحتى عام 2010يف آخر عرش سنوات منذ عام

ات الزمني واجلغرايف والنوعي لإلنتاج الفكري املسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتب التوزيع ما  -

 م؟ 2021م وحتى عام 2010واملعلومات منذ عام 

 ما خصائص التأليف لإلنتاج الفكري املشرتك، ومعدل اإلنتاجية لكل املؤلفني العرب واألجانب وأكثرهم إنتاجًا؟  -

ما أكثر الدوريات نرشا لإلنتاج الفكري املسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات،  -

 ها أمهية للنرش يف هذا املجال؟وما أقل

التي ما  - واجلامعات  الدول  املكتبات  هبا  نرش أبرز  جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  عن  الفكري  اإلنتاج 

 م؟2021م وحتى عام 2010واملعلومات منذ عام 

 ومات؟ما السامت املشرتكة لإلنتاج الفكري املسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف املكتبات واملعل -

 أهمية الدراسة:
، ويمثل ن يزداد اعتامد العامل عىل الذكاء االصطناعي يف السنوات القليلة املقبلة يف كثري من املجاالتأاملتوقع  و  من الطبيعي    

ض موضوع الذكاء االصطناعي وتطبيقاته أمهية كبرية لتطوير جمال املكتبات واملعلومات،إضافة إىل ذلك سعت الدراسة لتجميع وعر

والباحثني  املكتبات  مساعدة  أجل  من  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  موضوع  حول  املسجل  الفكري  اإلنتاج 

اآللية   اجلاسبات  واستخدام  التقنية  التطورات  نحو  تتجه  أصبحت  فاملكتبات  الدراسة،  جمال  بموضوع  املهتمني  املتخصصني 

(، وتتضح  2000عيل تقديم خدمات مل تكن بإمكاهنا تقديمها من قبل)النكسرت وساندرو،  واالتصاالت، كل ذلك جعل املكتبات قادرة

العامة   الذكاء االصطناعي والوقوف عىل اخلصائص  الصادر حول موضوع  نفسه  الفكري  اإلنتاج  للدراسة من أمهية  النظرية  األمهية 

ات واملعلومات، أما األمهية التطبيقية للدراسة فتتضح من  لإلنتاج الفكري املسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتب

وأهم   الفكري،  اإلنتاج  هلذا  واجلغرايف  والنوعي  والزمني  الكمي  التوزيع  ورصد  الفكري،  لإلنتاج  املشرتكة  السامت  معرفة  خالل 

  إنتاجا يف هذا املجال.الدوريات التي هتتم بالنرش يف موضوع الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات، وكذلك أكثر املؤلفني 

 أهداف الدراسة:  
املكتبات   - جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  حول  املسُجل  الفكري  لإلنتاج  العامة  اخلصائص  عيل  التعرف 

 م. 2021م وحتى عام  2010واملعلومات منذ عام 

االص - الذكاء  استخدام  حول  املسُجل  الفكري  لإلنتاج  التأليف  وأنامط  خصائص  عىل  املكتبات  التعرف  يف  طناعي 

 واملعلومات.

الذكاء االصطناعي يف جمال   هبا  نرش التي رصد أبرز الدول واجلامعات والدوريات - اإلنتاج الفكري عن استخدام 

 م 2021م وحتى عام 2010املكتبات واملعلومات منذ عام 

 ملكتبات واملعلومات.حتليل السامت املشرتكة لإلنتاج الفكري املسُجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف ا -
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 حدود الدراسة:
املوضوعية - املكتبات  :  احلدود  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  حول  املنشور  الفكري  اإلنتاج  مراجعة 

 .  واملعلومات وفقًا ملصطلحات البحث التي وردت يف مرحلة جتميع وتدقيق البيانات

 .ةاملنشور باللغة العربية واللغة اإلنجليزيمراجعة اإلنتاج الفكري : احلدود اللغوية -

م، وقد اختذت    2021م وحتى عام    2010مراجعة اإلنتاج الفكري املنشور أخر عرش سنوات منذ عام  احلدود الزمنية:   -

الزمنية فرتة كافية  التي اعتربت أن هذه الفرتة  الببليومرتية  الدراسات  الدراسة هذه الفرتة الزمنية متاشيا مع أغلب 

حول   غنيم وحممد محدى أمل ميم النتائج واخلروج بمؤرشات كافية عن خصائص اإلنتاج الفكري مثل: دراسةلتع

)اإللكرتوين النرش ودراسة    ،Kumar& Hussain , 2011تقوم التي  بتحليل  ب  (  املسُجلة  املكتبة املقاالت  مجلة 

الزمنيةاإللكرتونية   الفرتة  الببليومرتي يف  املنهج  ، وكذلك  2010وحتي عام    2000منذ عام    عن طريق استخدام 

الصينية املقاالت  الستكشاف   ,Zhao Limei,2011& Zhang Qingpuدراسة   الرقمية  املكتبات  جمال  البحثية يف 

  2010وحتي عام  1991منذ عام  العاملي من خالل االعتامد عىل التحليل السيانتومرتيباإلنتاج الفكري ومقارنتها 

حليل اإلنتاج العلمي املتعلق بالذكاء االصطناعي يف التعليم  قوم بتت  التي  Hinojo-Lucena, & et al, 2019، ودراسة  

دراسة  وأيضا    (،2017-2007)ه يف قواعد بيانات شبكة العلوم وسكوبوس خالل الفرتة  تالعايل الذي تم فهرس

Lei, Y., & Liu, Z,2019 وذلك  ياسات الببليومرتية،الق باستخداميف تطوير الذكاء االصطناعي  البحث والتحليل

 .  2016ديسمرب  31إىل  2007يناير  1يف الفرتة ما بني 

 Review املراجعات العلمية – Articlesاملقاالت الشكلية:  احلدود -

 منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل لوصف وحتليل اإلنتاج الفكري املسجل بقواعد البيانات العربية واألجنبية حمل     

الذكاء االصطناعي يف  2003الدراسة )حممد فتحي،   (، من أجل حتليل اخلصائص املشرتكة لإلنتاج الفكري املسجل حول استخدام 

حلرص الدراسات األجنبية،  Scopus وقاعدة بيانات    Web of Scienceبقاعدة بيانات  ستعان البحث  اجمال املكتبات واملعلومات وقد  

وذلك    Google scholarأما الدراسات العربية فقد تم حرصها من خالل قاعدة بيانات دار املنظومة وحمرك البحث العلمي جوجل  

للخطوات   حتوفًقا  من  بداية  الببليومرتية  املنهجية  واالسرتجاع  واإلجراءات  البحث  بخطوات  القيام  ثّم  العلمية،  املراجعة  جمال  ديد 

للمقاالت واملراجعات العلمية، ثّم مناقشة أهم النتائج وخصائص اإلنتاج الفكري، ورصد الدوريات البؤرية وأنامط التأليف املشرتكة، 

ا إعداد  تساعد يف  التي  الببليومرتية  الدراسات  أنواع  أحد  الدراسة  هذه  واملنهج  وتعترب  من جهة،  الفكري  اإلنتاج  التي حترص  لقوائم 

من جهة   نيةا زمالغرافية، واجلشكلية، والوضوعية، وامل  ا وفًقا لتوزيعاهتونوعيًّا  ا   كميًّ الفكري حتلياًل   اجتاهات اإلنتاجحتليل  التحلييل هبدف  

ومعامالت الدراسات لطرق واألساليب اإلحصائية  اأخرى، واستقراء البيانات اخلاصة باإلنتاج الفكري يف هذا املجال من خالل بعض  

) عبدالرمحن فراج،    تنازلية بطريقة العلمية الدوريات يف معني موضوع   عىل الفكري اإلنتاج توزيعالببليومرتية مثل: قانون برادفورد ل

الدراسة )صباج رحيمة،1992 العلمية للمؤلفني يف جمال   النظريات من وغريها (  2006(، وقانون لوتكا اخلاص بتوزيع اإلنتاجية 

من أجل اخلروج بمؤرشات عددية ونوعية حتدد خصائص اإلنتاج   السابقة الدراسات من النوع هذا  مثل يف املطبقة الرياضية واملعادالت

 ي وسامته وأهم نقاط القوة والضعف فيه.  الفكر
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 جمتمع الدراسة:  
متثل جمتمع الدراسة يف رصد ومتابعة اإلنتاج الفكري األجنبي املسجل حول موضوع استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال       

انات السابقة ألهنا تعد أقدم وأكرب  ( ، وتم اختيار قواعد البيWeb of Science ،Scopusاملكتبات واملعلومات بقاعدة بيانات كال من: )

من   تغطي  حيث  املرجعية  االستشهادات  وكذلك  واملستخلصات،  للبيانات  من    30000إىل    24000مرصد  ألكثر  ومصدر  عنوان 

  (، وكذلك رصد اإلنتاج الفكري العريب بقاعدة بيانات دار املنظومة فهي تعترب Elsevier,2021نارش عاملي يف خمتلف املجاالت )  5000

أكرب قواعد البيانات التي تكشف اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات، كام تم االعتامد عيل حمرك البحث العلمي جوجل 

(Google scholar حدود تقع ضمن  والتي  املنظومة  دار  بيانات  قاعدة  يف  تكشيفيها  يتم  مل  التي  العربية  الدراسات  عيل  للحصول   )

 . الدراسة

 

 ( الهكيل العام والخطوات المنهجية للدراسة1شكل )

 : عداد املراجعة العلميةاملنهجية إل طوات اخل

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال  تعترب املراجعة العلمية هي ثمرة وناتج البحث يف اإلنتاج الفكري املنشور حول موضوع       

وعرب    ،املعريف ألهم ما نرش يف هذا املوضوع، وآخر ما تّم التوصل له من نتائج، والتي تعكس بدورها واقع الرصيد  املكتبات واملعلومات

( عن املراجعة العلمية بأهنا ناتج للمعاجلة التحليلية املتكاملة لإلنتاج الفكري يف موضوع البحث ويف مدى زمني حمدد  2007)قاسم،  
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  وتقدم عماًل   ،الببليوجرافية التي يطلق عليها املقالة الببليوجرافية  وهي نوع متقدم من األعامل  ،ويف حدود جغرافية ولغوية ونوعية معينة

ومتامسكً متكاماًل  قاباًل   واالستيعاب  ا  به    ؛للقراءة  أوصوا  وما  اآلخرون  انتهى  حيث  من  البدء  للباحثني  يتسنى  املجال  حتى  هذا  يف 

 املوضوعي. 

   :جمال املراجعة العلمية وحدودها
املوضوعي: - الذك  البُعد  واملعلوماتتطبيقات  املكتبات  جمال  كموضوع    اء االصطناعي يف  به  املرتبطة  واملوضوعات 

للمكتبات الذكية والنظم اخلبرية يف املكتبات وتقنيات الذكاء االصطناعي يف املكتبات وتطبيقات اهلواتف الذكية يف  

 املكتبات. 

حيث بدأت الدراسات يف االنتشار حول   2021م وحتى عام  2010عام  ذ تّم االعتامد عىل املصادر من  البُعد الزمني: -

 موضوع استخدام الذكاء االصطناعي يف املكتبات بشكل موسع منذ هذا التاريخ . 

 واملراجعات العلمية.  ،الدوريات واألوراق البحثيةشملت الدراسة مقاالت  :نوعيالبُعد ال -

 .  باللغتني العربية واإلنجليزيةالدراسات  البُعد اللغوي: -

 موضوع الدراسة:  حماور

 

 محاور مراجعة اإلنتاج الفكري حول الذكاء االصطناعي في المكتبات ( : 2) شكل

 : اإلنتاج الفكري مصطلحات البحث يف 
حماور تناسب موضوع الدراسة وقد تّم صياغة جمموعة من    ا للبحث عىل العينة االستطالعية للمصادر تّم التوصل إىل عدةوفقً 

كام يتضح من  موضوع الدراسة    بكّل حمور من حماور  ا هبدف التوصل إىل اإلنتاج الفكري األكثر ارتباطً   ؛تصلح للبحثاملصطلحات  

 اجلدول التايل: 
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 ( المصطلحات المسخدمة في استراتيجات البحث بقواعد البيانات 1جدول )

 املصطلحات االنجليزية املصطلحات العربية  املحور

 

 

واملكتبات  الذكاء االصطناعي 

 الذكية

 

 استخدام الذكاء االصطناعي يف املكتبات 

 الذكاء االصطناعي واملكتبات 

 املكتبة الذكية 

 مكتبات املدن الذكية 

The use of artificial intelligence in libraries 

Artificial intelligence and libraries 

smart library 

smart city libraries 

 

 اخلبرية يف املكتبات النظم 

 نظم املعلومات اخلبرية 

 النظم اخلبرية يف املكتبات 

 نظم املعلومات الذكية 

expert information systems 

Expert systems in libraries 

smart information systems 

 

تقنيات الذكاء االصطناعي يف  

 املكتبات 

 اإلنسان اآليل يف املكتبات 

 الضوئي عىل احلروفتقنية التعرف 

 الواقع املعزز 

   االستجابة الرسيع كود

 نظام حتديد املوقع

Use of robots in libraries 

RFID in libraries 

Agumanted Reality in libraries 
QR CODE in libraries 

GPS in libraries 

تطبيقات اهلواتف الذكية يف  

 املكتبات 

 املكتبات التطبيقات الذكية املحمولة يف 

 التطبيقات اهلجينة يف املكتبات 

Mobile smart applications in libraries 

Hybrid applications in libraries 

 :مصادر حبث اإلنتاج الفكري
تم االعتامد الدراسة  ما هو مرتبط بموضوع  الفكري والوصول لكل  البحث يف اإلنتاج  العىل    ملسح اإلنتاج  عديد من مصادر 

 هبدف اسرتجاع الدراسات العربية واألجنبية كام يتضح من اجلدول التايل . الفكري

 ( مصادر بحث واسترجاع اإلنتاج الفكري2جدول )

 مصادر البحث  اإلنتاج الفكري

 

 الدراسات العربية 

 دار املنظومة

 google scholarحمرك البحث العلمي اخلاص بجوجل 

 

 الدراسات األجنبية 

 Web of Scienceقاعدة بيانات 

 Scopusقاعدة بيانات 

 مقارنة نتائج البحث املسرتجعة:
البحث  ومصادر  العربية  للدراسات  البحث  مصادر  بني  املسرتجعة  البحث  لنتائج  اإلحصائية  املقارنة  متت  املرحلة  هذه  يف 

 التالية :للدراسات األجنبية، وقد تم البحث وفقًا إلسرتاتيجية البحث 

الزمنية )منذ عام   الدراسات )املقاالت العلمية واملراجعات   2021وحتي عام    2010مصطلحات البحث + الفرتة  ( + نوع 

 <اللغة العربية( –العلمية للمقاالت ( + املجال املوضوعي )جمال املكتبات واملعلومات (+ اللغات )اللغة اإلنجليزية 
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 :أوًلا : مقارنة نتائج اًلسرتجاع ملصادر البحث اخلاصة بالدراسات العربية 

 ( نتائج البحث المسترجعة لإلنتاج الفكري العربي3جدول )

 

 م

 

 مصطلحات البحث 

 دار املنظومة  الباحث العلمي )جوجل( 

 املرتبط عدد النتائج 

باملوضوع    

املرتبط   عدد النتائج 

 باملوضوع

االصطناعي يف املكتبات الذكاء  1  74 52 30 23 

 53 139 64 219 املكتبة الذكية  2

 5 5 45 60 مكتبات املدن الذكية  3

 50 55 57 64 نظم املعلومات اخلبرية  4

 8 8 14 22 النظم اخلبرية يف املكتبات  5

 68 99 69 159 نظم املعلومات الذكية  6

 8 8 35 95 الروبوت يف املكتبات  7

 8 8 23 41 التعرف الضوئي عيل احلروف يف املكتبات  8

9 (AR الواقع املعزز يف املكتبات ) 5 6 11 14 

يف املكتبات  االستجابة الرسيع كود 10  7 4 2 2 

11 (GPS يف املكتبات  قعانظام حتديد املو(   211 49 9 9 

 43 51 32 41 تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات  12

 239 369 423 966 األمجايل 

 ثانياا : مقارنة نتائج اًلسرتجاع ملصادر البحث اخلاصة بالدراسات األجنبية: 

 ( نتائج البحث المسترجعة لإلنتاج الفكري األجنبي 4جدول )

 

 م

 

 

 مصطلحات البحث 

Web of Science Scopus 

املرتبط   عدد النتائج  املرتبط باملوضوع عدد النتائج 

 باملوضوع

1 Artificial intelligence and libraries 92 75 155 67 

2 smart library 176 97 238 134 

3 expert information systems 719 397 2751 320 

4 Expert systems in libraries 161 146 217 147 

5 Robots in libraries 25 23 51 30 

6 RFID in libraries 63 61 88 45 

7 AR in libraries 173 132 70 61 

8 QR CODE in libraries 25 24 56 34 

9 GPS in libraries 11 11 30 19 

10 Mobile smart applications in libraries 12 12 13 8 

 865 3669 978    1457 األمجايل 

 :اختيار وتنقية اإلنتاج الفكري
تعتمد هذه اخلطوة عىل اختيار املصادر  و  ،الفحص الرسيع لإلنتاج الفكري املجمع حول موضوع الدراسة  تميف هذه اخلطوة  

 التالية: وفًقا للخطواتم وتفيد موضوع الدراسة ءاملناسبة التي تتال

 حذف الدراسات املتكررة. -

 شارة هلا.حتديد واختيار الدراسات التي تنطبق فيها احلدود التي تّم اإل -

 .نتائج البحث بموضوع استخدام الذكاء االصطناعي يف املكتبات من غري املرتبطةاستبعاد املوضوعات  -
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 : اًلطالع على أصول اإلنتاج الفكري
اخلطوة   هذه  واإلنجليزية  تم يف  العربية  باللغتني  الفكري  لإلنتاج  الكاملة  النصوص  األجنبي و   ،جتميع  الفكري  اإلنتاج  ترمجة 

 .واالستفادة منه ليسهل فهمه  ة متخصصة؛ علميوصياغته بطريقة 

 : السمات املنهجية لإلنتاج الفكري
بحاث والدراسات التي تّم  األثّم كتابة ملخص عن    ،عىل عدة خطوات  تم قراءة وفحص اإلنتاج الفكري املجمع بعد تنقيحه

 لية:وذلك وفًقا للمنهجية التا التي تالئم موضوع البحث  النقاطملحاولة الوصول إىل  ؛مجعها 

 املوضوع اخلاص بالدراسة. -

 اهلدف من الدراسة، أو البحث العلمي. -

 منهج البحث املستخدم واألدوات اخلاصة به.  -

 بحاث العلمية السابقة.النتائج التي توصلت إليها الدراسات واأل -

 الدراسات السابقة: 

 أوًلا : الدراسات العربية : 
حتليل مقاالت الدوريات العربية، وكذلك االستشهادات املرجعية الواردة    ( 2004،  هيفاء بنت عيل بن يوسف) تتضمن دراسة

 ، يف تلك املقاالت يف جمال تقنية املعلومات، هبدف التعرف عىل سامت وخصائص التوزيـع اللغوي واجلغرايف واملوضوعي للمقاالت

والتعرف املرجعية،  لالستشهادات  امل  وكذلك  والعوامل  املؤلفني،  وخصائص  سامت  املرجعيعىل  االستشهاد  سلوكيات  يف  ، ؤثرة 

فئات وهي:و منتقاة من ثالث  أربع عرشة دورية عربية،  الدراسة  املكتبات واملعلومات،  دوريـات  تضمنت  دوريات احلاسب و  علم 

  - هــ١٤١٦( مقالة نرشت يف الفرتة من عـام  ٢٢٥وبلغت مقاالت الدراسة )  ،املجال  اآليل، والدوريات األكاديمية التي تدرس هـذا

املقاالت )١٤٢٢ استشهادا مرجعيا ٣١٨١هـ. شملت هذه  الباحثة عىل  ،(  اعتمدت  النظريات   وقد  بتطبيق  وقامت  التحلييل،  املنهج 

الببليومرتية النتائج لعل من أبرزها ، ووالقوانني اخلاصة بالدراسات  الدراسة إىل جمموعة من  إنتاجية املؤلفني يف املجال إن    :توصلت 

تفوق  ، و غالبية املسامهني يف اإلنتاج الفكري هم من احلاصلني عىل درجة الدكتوراه، وتتجاوز املقالني لكل مؤلفمنخفضة، حيث مل  

تصدرت مرص والسعودية أماكن نرش األوعية املستشهد  %، وقد  17,26% إىل نسبة76,30  التأليف الفردي عىل التأليف املشرتك بنسبة

 هبا. 

 عام من الفرتة يف سنوات عرش خالل املنشور  اإللكرتوين  النرش عن ببليومرتية بدراسة غنيم وحممد محدى أمل من كالً  ما وق

 والزمنية املوضوعية اخلصائص  يف تتمثل التي اإلنتاج، هلذا الرئيسية ت السام عىل للتعرف  وذلك م، ١٩٩٩ عام وحتى م ١٩٩٠

 مقاالت فيها  تنرش التي الدوريات وأهم  املشرتك، الفكري،كالتأليف نتاجاإل بسامت املرتبطة األخرى الظواهر بعض  وإبراز  واللغوية،

 املشرتك التأليف  نسبة بلغت حني يف  % ٩,٢ حوايل العريب  نتاجاإل يف املشرتك التأليف نسبة:  النتائج أهم من وكانت.،نتاجاإل هذا

 سواء اإللكرتوين  النرش جمال يف املؤلفني  إنتاجية يف  كبري تشتت هناك،  األجنبي الفكري نتاجاإل إمجايل من% ٢١,٥ حوايل األجنبي

 وأما ،  واملعلومات املكتبات  يف احلديثة  االجتاهات جملة هي اإللكرتوين النرش جمال يف البؤرية الدوريات أهم ي ومناألجنب  أو العريب
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 LibraryHi Tech;  Review; The Serials Librarian; The Journal of Electronicفهي األجنبي  الفكري لإلنتاج بالنسبة

Publishing Serial 

 الدراسات العلمية املنشورة يف جمال املكتبات واملعلومات  رص( هدفت هذه الدراسة إيل ح2009دراسة )العمودي، جوهري،  

يف املكتبات واملعلومات منذ عام    يف دوريات جملة املكتبات واملعلومات العربية، وجملة مكتبة امللك فهد الوطنية، واالجتاهات احلديثة

م، والتعرف عيل املناهج البحثية املستخدمة يف دراسات املكتبات واملعلومات هبذه الدوريات، فضال عن  2007م وحتي عام  2003

جوانبه  الدوريات  وقد استخدمت الدراسة املنهج املسحي يف  تلك  التعرف عىل املجاالت املوضوعية واملوضوعات التي تم تناوهلا يف  

، وقد بلغ  الوصفي التحلييل، وشمل املسح االطالع عيل مجيع الدراسات املنشورة يف الدوريات الثالث يف النطاق الزمني املحدد سلفاً 

( عددا من الدوريات، وقد تم إعداد قائمة مراجعة لكل دورية من الدوريات الثالث متضمنة: ) 40( دراسة يف ) 267عدد الدراسات)

، وعنوان الدراسة، واملوضوع املفرتح، واملنهج املستخدم، واألدوات املستخدمة(، وقد توصلت الدراسة إىل العديد من  السنة، والعدد

%، وجاء يف املرتبة  16املنهج املسحي، بنسبة    ه% ، تال31.1ل املنهج الوصفي أعيل املناهج استخداما، بنسبة  يسجتالنتائج من أمهها:  

% من مجلة  43.2االستييان كأداة جلمع البيانات يف دراسات املكتبات واملعلومات بنسبة    وأداة%،  9.6نسبة  الثالثة منهج دراسة احلالة ب

 .11.4%، ثم قائمة املراجعة بنسبة 15.2نسبة باألدوات املستخدمة يف الدراسات، ثم جاءت املقابلة يف املرتبة الثانية، و 

إىل التعرف عىل خصائص اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات   تسعىبأهنا  (  2009،مها أمحد إبراهيم حممدأفادت دراسة )

، من خالل رصد اجتاهاته العددية واملوضوعية  2004حتى عام    2001واملعلومات مع مطلع القرن احلادي والعرشين يف الفرتة من عام  

ودراسة التوزيعات اللغوية واملوضوعية والفئوية    فكريواللغوية والزمنية، باإلضافة إىل سامت التأليف؛ عن طريق حتليل هذا اإلنتاج ال

  واجلغرافية والزمنية، باإلضافة إىل توزيع املسئولية، ملعرفة سامت التأليف من حيث التأليف الفردي، والتعاون يف التأليف بني الباحثني 

القوائم التي حترص اإلنتاج الفكري من  إعداد  يف  الببليومرتية يف األساس  أسلوب الدراسات    ت عيلعتمدوقد ا العرب يف التخصص،  

الفكري العددية والنوعية هلذا اإلنتاج  )  ،جهة، ودراسة االجتاهات  الببليوجرافية  بإعدادها )3885وقد احتوت  قام  (  1932( عمالً 

 (. 2004 –  2001)يف الفرتة من   ( رأس موضوع 378مؤلفًا حتت )

 العامليةىف جمال املكتبات واملعلومات واملتاح عىل الشبكة    العريب   الفكري( دراسة اإلنتاج  2009،  أمحد حافظ  نازيرسفت)تناولبينام  

باملجال االعتامد   هتمنيوامل  والدارسني  نيللباحث  مكنيالتعرف عىل مصادر الوصول احلر التى    هبدفوذلك  ،  للمعلومات )اإلنرتنت(

الدراسة والبحث    يها عل الدراس  ، وقدالعلمى ىف  املاعتمدت  التى تسمح   اإللكرتونيةللمواقع    ىلالتحلي  الوصفى  نهجة عىل استخدام 

املحتوى ه  من  عانىيالذى    دالشدي  أمهها: النقص وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج لعل    ،املتخصصة  املعلوماتبالوصول احلر ملصادر  

  ة يالعلم  اتيت الدراسة عن وجود قصور واضح ىف عدد الدوركام أسفر   ب،يجمال املكتبات واملعلومات املتاح عىل الو  ىفالرقمى العربى  

عىل    ةيبالتبع    ؤثري أمام إتاحة األطروحات وبحوث وأعامل املؤمترات مما    ة يفضال عن وجود مشكلة فعل  ب، ياملتاحة عىل الو  املتخصصة

 . املعلومايتدعم حركة البحث العلمى ىف املجال، وأرجعت الدراسة ذلك لقصور ىف الوعى 

( الصورة الراهنة لإلنتاج الفكرى ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عني شمس  2013  ،هباء إبراهيم عبد احلافظ)ترصد دراسةكام  

وتعتمد الدراسة ىف سبيل    املُغطى بقواعد البيانات العاملية، هبدف التعرف عىل إسهامات هؤالء األعضاء وخصائص إنتاجهم الفكرى؛

ا  الوصفى  املنهج  الببليومرتيةحتقيق هدفها عىل  القياسات  أساليب  باستخدام  النتائج ،  لتحليىل  من  إىل جمموعة  الدراسة  توصلت  وقد 

وقد بلغ إمجاىل   ،1958ترجع بداية اإلنتاج الفكرى ألعضاء هيئة التدريس الذى تم تكشيفه ىف قواعد البيانات العاملية إىل عام    أمهها:



 131 د.هندي عبدالله هندي أمحد 

 

 

أ2010( عمال حتى عام  16210هذا اإلنتاج ) تركز  البحتة والتطبيقية، ىف شكل مقاالت ىف  97كثر من )،  العلوم  %( منها ىف قطاع 

،  أعضاء(  15903بلغ إمجاىل أعضاء هيئة التدريس املنتجني هلذا اإلنتاج )،  %(99(، كام ُنرش معظمه باللغة اإلنجليزية )89.4الدوريات )

بلغت نسبة  ، و( عمال فأكثر لكٍل منهم11%(، بواقع )33)  نتاجيتهمإ%( فقط، مثلت  4.4بنسبة )  أعضاء(  705يمثل البؤريون منهم )

كام اندرج    ،%( تأتى ىف مقدمتها األعامل ىف جماالت العلوم الطبية، والكيمياء، والعلوم الزراعية والغذائية82األعامل مشرتكة التأليف )

ا  لقطاعيمعظم اإلنتاج الفكرى   بلغ عدد الدوريات  ، و%(17.7لتأليف بنسبة )اإلنسانيات والعلوم االجتامعية حتت األعامل أحادية 

(  12يمثل )  ت( مؤمترا507( دورية منها الدوريات البؤرية، كام بلغت املؤمترات )44( دورية متثل )2294نرشت هذا اإلنتاج )  التي

 ( نارًشا فقط. 15الكتب ) نارشيمؤمتًرا منها املؤمترات البؤرية، ىف حني مل يتجاوز عدد 

دوات الضبط الببليوجرايف  أ( حتليالً ببليومرتيا لإلنتاج الفكري الدويل الذي تم حرصه يف  2015  ، سعيد مباركفاتن  )متثل دراسة  

ية واللغوية  النوع  وخصائصه  سامته  عىل  التعرف  بغرض  م1990  – م  1986)بني    املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات يف الفرتة ما 

يف التأليف، وقد حددت الدراسة قائمة بأكثر النارشين إنتاجا يف املجال وأخرى    واالشرتاكه  ىل هيئات نرشإإضافة    ؛واملكانية واملوضوعية

 Library and Information Science Abstractsجريت هذه الدراسة عىل مستخلصات علم املكتبات واملعلوماتأوقد    ،املؤلفنيبأكثر  

وقد    ،بعد إجراء دراسة تقويمية ألبرز أدوات الضبط الببليوجرايف الدولية املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات  اختيارها التي تم  

وكذلك األسلوب التقويمي لتحديد مميزات وعيوب    ،اتبعت الدراسة املنهج الببليومرتي لتحديد سامت اإلنتاج الفكري وخصائصه

مكن حتديد قائمة أو  ،تم تطبيق قانون براد فورد للتعرف عىل مدى تشتت املقاالت يف الدورياتأدوات الضبط الببليوجرايف الدولية، كام  

املؤلفني  وأكثر  وتتيح هذه الدراسة للباحث العريب التعرف عىل سامت اإلنتاج الفكري الدويل، وأبرز الدوريات    ،بأهم دوريات املجال

نجليزية،  لغة أمهها اإل  (25) داة الضبط تغطي  ألدويل يصدر يف شكل مقاالت و  من اإلنتاج ا  % 92أن  بوقد توصلت هذه الدراسة    ،إنتاجا 

و موضوعات تقنية    ،% من اإلنتاج  31.1دولة أبرزها الواليات املتحدة األمريكية، و اجلمعيات املهنية تنرش    (54)كام تغطي أكثر من  

الفئات املوضوعية بنسبة   الفنية يف املكتبات ومراكز    ،ت املعلوماتتليها خدما   ، %18.37املعلومات جاءت يف مقدمة  ثم اإلجراءات 

كانت    ،املعلومات املشرتك  التأليف  نسبة  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أبرزت  من  15.8وقد  املكتبات إ%  جمال  يف  الفكري  اإلنتاج  مجايل 

 واملعلومات.

دراسةكام   صدقى)ترصد  بكنام  ه  (2015،  كريامن  ألعضاء  الفكري  لإلنتاج  الراهن  القاهرة الوضع  بجامعة  التدريس  يئة 

هذا وحتليل  حرص  هبدف  الدولية،  البيانات  بقواعد  ومعرفة    واملُسجل  واللغوية    االجتاهاتاإلنتاج  والزمنية  والنوعية  املوضوعية 

 هذا اإلنتاج  وتعتمد الدراسة يف سبيل حتقيق أهدافها عىل املنهج املسحي حلرص  ، والدوريات وقواعد البيانات التي ُينرش فيها هذا اإلنتاج

فة  عن طريق البحث يف قواعد البيانات املُتاحة يف املجلس األعىل للجامعات املرصية، ثم عىل املنهج الببليومرتي لتحليل هذا اإلنتاج ومعر

 وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها: ، سامته

( عمال، تركز  26142هرة واملُسجل يف قواعد البيانات الدولية )بلغ إمجايل اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القا   -

%( للعلوم االجتامعية واإلنسانيات 1.7%( للعلوم الطبيعية والرياضيات، ونسبة )42.3%( للعلوم التطبيقية، ونسبة )48.5منه نسبة )

 %.84لبه منشوًرا يف الدوريات يف شكل مقاالت بنسبة  %( للعلوم البينية، وكان أغلبه باللغة اإلنجليزية، كام جاء أغ7.5والفنون، ونسبة )
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، وكانت أعىل نسبة نرش يف الفرتة من 2013وحتى عام    -1928تراوحت الفرتات الزمنية املنشور فيها هذا اإلنتاج من عام    -

إىل  2013  -2001عام   فيها  اإلنتاج  بنسبة  17095؛ حيث وصل  منشوًرا  الفكري65.4عماًل  اإلنتاج  إمجايل  من  كل    %  املنشور يف 

 السنوات.

يف جماالت تقنيـة    ا إىل التحليل املحايد واملوضوعي لإلنتاج العلمي العريب املنشور دولي  (2016) حممد إبراهيم،    دراسةهتدف  

 اناتوحتليل االستشهادات املرجعية وثيقة االرتبـاط بـه، وذلك من واقع قاعدة بي ،حتليل مفردات هذا اإلنتاج املعلومـات مـن خالل

Science of Web ISI  التي يتوفر عليهـا الناشـرReuters Thomson     باعتبارها أكرب وأوثق وأدق منصة بيانـات، فـضال عن تغطيتها

ىل : انخفاض معدالت النرش العلمي الدويل  إوخلـصت الدراسة    ، م وحتى الوقت الراهن1900الشاملة واملمتدة واملستمرة منذ عام  

تفضيل الباحثني نرش نتائج بحـوثهم يف الدوريات   -1ربية يف جمـاالت تقنية املعلومات إنام يرجع إىل ثالثة أسباب هي:  لغالبية الدول الع

تركيز معظم اجلامعات العربية علـى مهـام  عيل    -2ة  املحلية أو تلك التي ال حتظى بالتكشيف فـي قواعـد البيانـات املرجعيـة العاملي

 يزال العائق اللغوي يمثل السبب األسايس ال    -3،  لبحثيةا  لبحث مما يتسبب يف عرقلة ممارسة العلامء لألنشطةالتدريس عىل حساب مهام ا

تقنيات املعلومات، ويقتـرح البحـث اختاذ بعض   :وراء انخفاض نرش البحوث العربية علـى املستوى الدويل يف جماالت عدة من بينها 

ني التدابري التي من شأهنا زيادة الظهور العريب يف جمال النرش العلمي الـدويل املتخصص يف تقنيات املعلومات منها عىل سبيل املثال : تب

مـات واالتـصاالت وعلم احلاسب، ودعم  سرتاتيجية تعمل عىل إعادة هيكلة البحث يف جماالت تقنيـات املعلوإالـدول العربيـة خلطـط  

 . التحالفات بني اجلامعات العربية يف هذا املجال

( هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل االجتاهات البحثية يف جمال املكتبات واملعلومات، والتعرف 2016دراسة )غنيم،  

اجلغر االنتامءات  املجال، وذلك عىل مستوى  هذا  التأليف يف  أنامط  مؤلفي  عىل  بني  التعاون  للمؤلفني، ورصد مستويات  واملهنية  افية 

املجال، كذلك الوقوف عىل االجتاهات املنهجية واملوضوعية هلذا املجال وذلك من خالل رصد وحتليل املقاالت العلمية ألعىل عرش  

، وقد اتبع  2013إيل    2009من  ، خالل السنوات  JCRعىل معامل تأثري مرتفع وفقا لتقرير االستشهاد بالدوريات    تدوريات حصل

% من املقاالت حمل الدراسة  40راسة، وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها: ما يقارب  دتحقيق أهداف اللالباحث املنهج الوصفي  

ن  إ% و33.1شارك يف تأليفها علامء وباحثون من مناطق جغرافية خمتلفة، وقد انتمى معظم املؤلفني إىل ختصص املكتبات واملعلومات  

تعددت التخصصات األخرى مثل: اهلندسة والتعليم وإدارة األعامل، كام أشارت النتائج إىل التنوع املنهجي يف البحث ما بني اثني عرش  

لعلوم املكتبات واملعلومات صنفت املقاالت    JITA، وباالعتامد عىل تصنيف جينا  24.8منهجا علميا، كان عىل رأسها: املنهج الوصفي %

ال واملعلومات  حمل  املكتبات  تكنولوجيا  موضوعات  إىل  النتائج  لتشري  بالتي  دراسة  املكتبات  الحظيت  أدبيات  يف  األكرب  نصيب 

 .واملعلومات

إىل حرص وحتليل اإلنتاج الفكري املنشور عن علم البيانات الناشئ والذي يعد حمور  ( 2021دراسة )عبدالرحيم حممد ،  هدفت 

والتعرف عىل اجتاهاته العددية والنوعية وباستخدام املنهج     SCOPUS كتبات واملعلومات يف قاعدة بياناتاهتامم املتخصصني يف جمال امل

استحوذ قطاع العلوم البينية عيل النصيب األكرب من اإلنتاج العلمي   ،عمالً   1455اإلنتاج الفكري بلغ  ومن أهم نتائج الدراسة:  املسحي  

البيانات الطبيعية والرياضيات والعلوم  ثم    ،عمال  1069% من هذا اإلنتاج بواقع  39  حيث سجل،  املنشور عن علم  العلوم  قطاعي 

وأخريا سجل قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانيات والفنون   ،عيل التوايلعمال ً  623بواقع  %  22التطبيقية والتكنولوجيا حيث سجال  

دراسة بالعمل عيل توفري املتخصصني يف علم البيانات املؤهلني  تويص ال ، وعمالً   448بواقع  %  16النسبة األقل بني القطاعات وهي  
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علم   ملقررات عن  واملعلومات  املكتبات  الدراسية ألقسام  اللوائح  منه ورضورة تضمني  اهلدف  لتحقيق  العلم  هذا  املهارات يف  ذوي 

 .البيانات وأمهيته لعلم املكتبات واملعلومات

 ثانياا : الدراسات األجنبية: 
ط البحث والتأليف يف املقاالت العلمية املنشورة يف دورية ام( إىل حتليل أن2010)  Chun AYK and Yang CCدراسة  هدفت  

، 2009  -2000، و1999  -  1990ط خالل فرتتني زمنيتني  ناماجلمعية األمريكية لعلوم وتكنولوجيا املعلومات، ومقارنة تلك األ

االجتاهات  ملؤلفني، وبخاصة التعاون اخلارجي عرب الدول، كذلك تدلل عىل تنوع  وتكشف الدراسة عن نمو واضح يف أنامط التعاون بني ا

يف   امللحوظة  الزيادة  عىل  كذلك  وتؤكد  اإلنسانية،  والعلوم  املعلومات،  وتكنولوجيا  اإلدارة،  علوم  لتشمل  للمؤلفني  املوضوعية 

 موضوعات تكنولوجيا املعلومات، والسلوكيات االجتامعية للمعلومات.

عن طريق استخدام  مجلة املكتبة اإللكرتونية  للمقاالت املسجلة بإىل تقديم حتليل  (  Kumar& Hussain , 2011اسة  )هتدف در

املنشور يف تلك املجلة    تقديم ملخص للنشاط البحثي يف علم املكتبات واملعلوماتالرئييس من الدراسة    اهلدفو،  املنهج الببليومرتي

الدراسة  2010ديسمرب    31إىل    م2000يناير    1مقاال تم نرشها يف الفرتة من    578وشملت الدراسة   الكمية  التحليالت  م، وتتناول 

التأليف، وتوزيع  وأنامط  حسب املوضوع للمقاالت،  وخصائص اإلنتاج الفكري  لمقاالت،  والنوعية لإلنتاج الفكري والتوزيع الزمني ل

وتؤكد الدراسة    2010-2000  عام  خاللاإللكرتونية  املكتبة  التي تنرشها جملة  اصة  اخلصدارات  ، واإلسامهات من منظور املؤسساتامل

 عيل غزارة اإلنتاج الفكري خالل هذه الفرتة التي تم فيها حتليل اإلنتاج الفكري بمجلة املكتبات اإللكرتونية.

( دراسة  الصينية  ، (,Zhao Limei,2011& Zhang Qingpuهتدف  الرقمية  املكتبات  جمال  يف  البحثية  األطر  الستكشاف 

التي   الدالة  للكلمـات  ارتباطيـة  السيانتومرتي، وتصميم شبكة  التحليل  االعتامد عىل  العاملي من خالل  البحثـي  باإلطـار  ومقارنتها 

الدراسة  حمل  الوثائق  عليها  األساسـي  انطوت  البحثيـة  النطاقـات  منهجيةعدة  الدراسة  ختذت  وا ة،لتخطـيط  حتليل   منها   أساليب   :

 Net و UCINET وحتليل شـبكات التواصل االجتامعي، ونطاقات التخطيط املعريف، وتوظيف برجميات ، word-Co املشرتك اللفظي

draw   م ، أفرزهتا  2010  م إىل1991بحثًا خـالل الفتـرة الزمنية من عام    1250لبناء وتصميم شبكة املشرتك اللفظي، وغطت الدراسة

وقاعدة     The China National Knowledge Infrastructure الـصينية    الوطنيـة  املعرفيـة  عملية البحث فـي قاعـدة بيانـات البنيـة

 . Science Directبيانات 

  املكتبات   مؤلفي  بني  فيام  املفتوح   الوصول   ممارسات  وتطوير  فهم  زيادة  ( إىلGrandbois, & Beheshti, 2014وهدفت دراسة )

  املقاالت   من  البيانات  نطاقًا، ومن ثم مجع  األوسع  املفتوح  الوصول  حركة   نجاح  من  يتجزأ  ال  جزء  دورهم   وذلك ألن  واملعلومات،

 البيانات؛  قاعدة  يف  ، ولقد وجدت  2011  -2003  عام  من  املعلومات  وعلم  املكتبات  مؤلفي  قبل  من  املفتوح   الوصول   حول  العلمية

  واستُخدمت   مواد،  (203)  من  املجمعة  باملعلومات  يتعلق  فيام  ببليومرتي  هنج  واملعلومات، وقد اتبع الباحث  كتباتامل   علم  خالصات

  وصول  معدل  وجود عام عن  بوجه النتائج وعالقات، وقد أظهرت وصفية إحصاءات الستخالص  االجتامعي الضامن ونظام اإلكسل

وقد أظهرت النتائج    املفتوح،   الوصول   تؤيد   أهنا   يبدو   املواد   هذه  من%  94  إىل  بالنظر  متوقعاً   كان  مما   أقل  معدل   وهو   ، %  60  يبلغ  مفتوح 

  تزال   وال  السنني،   مر   عىل املفتوح  الوصول  ملنشورات  خطي  من خالل نمو  السابقة  الدراسات  من  أعىل  املفتوح  الوصول   أن معدل   أيضا 

 .معاجلتها  يلزم واملامرسة النظرية بني كبرية فجوة هناك
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( بعنوان: اجتاهات النرش يف علم املكتبات واملعلومات دراسة حتليلية ببليومرتية  2015)  K.P. Singh, Harish Chanderدراسة  

ملجلة إدارة املكتبات، حيث هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل البحوث املنشورة بمجلة إدارة املكتبات وتسليط الضوء عىل  

املختلفة من حيث نمط التأليف والنرش، والتوزيع اجلغرايف ملؤلفي املقاالت، واملؤسسات األكثر نرش للمقاالت، ونمط جوانبها املهمة  

ت  االقتباس، وطول املقاالت، تشري النتائج بأن غالبية املقاالت املنشورة باملجلة تأليف فردي، واملقاالت األكثر استشهادا هبا هي مقاال

 يف الدوريات. 

حتليل اإلنتاج العلمي املتعلق بالذكاء االصطناعي يف التعليم العايل الذي   ( إىلHinojo-Lucena, & et al, 2019ة )هدفت دراس

للدراسات    bespokenواستخدمت منهجية    (،2017-2007)   من  ه يف قواعد بيانات شبكة العلوم وسكوبوس خالل الفرتةتتم فهرس

ولوحظ من النتائج    ،ورقة يف املجموع  (132)وكانت العينة تتألف من    ،يف العلوم االجتامعية  الببليومرتية يف أكثر قواعد البيانات أمهية

ونخلص إىل أن الذكاء   ،التي تم التوصل إليها أن هناك اهتامما عامليا باملوضوع وأن املؤلفات املتعلقة هبذا املوضوع ال تزال يف مرحلة أولية

 أخذ األمهية املطلوبة. مي بشأن تطبيقه يف التعليم العايل مل ياالصطناعي حقيقة واقعة، فإن اإلنتاج العل

القياسات الببليومرتية،    باستخدام يف تطوير الذكاء االصطناعي    ( للبحث والتحليلLei, Y., & Liu, Z,2019)دراسة  هتدف  

املجاالت خمتلف  يف  البحث  اجتاهات  لتقييم  فعالة  أداة  إمجايل  و  ،باعتبارها  حتديد  التم  الذكاء اإلنتاج  تطور  حول  املسجل  فكري 

وذلك    1188االصطناعي   بني  مقاال  ما  الفرتة  األكاديمية  ،  2016ديسمرب    31إىل    2007يناير    1يف  البيانات  قاعدة   Web ofمن 

Scienceاملنتجة مؤسسات النرش  ، والنرشحسب دول    ه ، وتوزيعلإلنتاج الفكري  البحثية السنويةاملعدالت  تم حتليل    يف هذه الدراسة، و  

االصطناعي الذكاء  تطوير  يف  املتخصص  الفكري  اإلنتاج  وتوزيع  هلذا  إنتاجية،  األكثر  واملؤلفني  موضوعات  ،  ،  أمهية  البحثأكثر 

الببليومرتية القياسات  بناًء عىل  بالذكاء االصطناعي  املتعلقة  لفهم تطور  و  ،والبحوث  للباحثني  قيم  توفري مرجع  الدراسة  حتاول هذه 

 اعي من وجهات نظر متعددة.الذكاء االصطن

، هبدف تقديم  بالرعاية الصحية  املتعلق   الذكاء االصطناعي( اإلنتاج الفكري املسجل يف  Guo, Y.& Yang, 2020حترص دراسة )

الببليومرتي، وقد  حتليل   بيانات    تمووصف هلذا اإلنتاج الفكري عن طريق األسلوب  جلميع    Web of Scienceاالعتامد عيل قاعدة 

واستناًدا إىل   ،2019نرشها باللغة اإلنجليزية حتى ديسمرب  ووالتي تم االستشهاد هبا  اإلنتاج الفكري املسجل هبا حول جمال الدراسة  

اإلنتاج الفكري  معدل نمو  اخلروج بمؤرشات حول  تم    اإلنتاج الفكري،سرتاتيجية بحث لفحص  إ تطوير    املؤرشات الببليومرتية ، تم 

مقاال، وتؤكد الدراسة أن معدل    1473نرش املوضوعية الدقيقة، وتم ذلك لعدد  النرش واجتاهات الالـتأليف والبحثية وأنامط  ه  وخصائص

الفكري وصلت   معدل نمو  1995  % سنوًيا منذ عام17.02زيادة اإلنتاج  الفكري  ، لكن  % من  45.15زاد بشكل كبري إىل  اإلنتاج 

 . 2019إىل  2014

علم املكتبات واملعلومات اإلنتاج الفكري املنشور يف  إىل التحقيق يف    (  Siddique, Khan, M. A,2021)  هتدف هذه الدراسة

(LIS  )  كام حتدد أعىل الدول    ،لدول العربيةاملنتسبة جلامعة ادولة    22وشملت الدراسة    2021وحتي عام    1951يف العامل العريب منذ عام

واملجالت   واملؤلفني  األكثر  واملوضوعات  التعاون  وأشكال  واملنظامت  األسلوب    العامل  يف شيوعًا  الرئيسية  استخدام  وتم  العريب، 

لتقييم   الفكري من خالل  الببليومرتي  بيانات  اإلنتاج  اعتامد  Scopusقاعدة  تم  تم  مقالة    863بحث شاملة السرتجاع    سرتاتيجيةإ. 

ووصفها،    البياناتلتحليل    Microsoft Excelو  Microsoft Accessو  BiblioAnalyiticsو  Biblioshinyو  VOSاستخدام عارض  

تم نرش حيث    2021-2018  خاصة يف السنوات األربع املاضيةوب  ،اجتاه تصاعدي يف نمو املنشوراتهناك  نتائج الدراسة  ومن أبرز  
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يف    ألبحاثل  تني منتج  تنير دولثأهنام أكبالكويت واململكة العربية السعودية  وجاءت كالً من    ،2020أكرب عدد من الدراسات يف عام  

بيانات   وكانت جامعة الكويت وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وجامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من أكثر    ،  Scopusقاعدة 

 املؤسسات إنتاجية.  

استخدام بالتجارة اإللكرتونية  جمال  حول الذكاء االصطناعي يف  ( اإلنتاج الفكري  Bawack& Wamba, 2022رص دراسة )حتو

مراجعة  األسلوب   مع  املوضوع،الببليومرتي  من  وقد    أدبيات  البيانات  الببليومرتية  ، متتمقاال  4335تم حتليل    راجعةوامل  الدراسة 

لـ   املعلومات  229العلمية  نظم  جمال  يف  رائدة  جمالت  يف  ُنرشت  الذكاء حيث    ،مقاالً  عن  البحث  أن  الببليومرتي  التحليل  كشف 

االصطناعي يف التجارة اإللكرتونية يركز بشكل أسايس حول الذكاء االصطناعي يف التجارة اإللكرتونية يف علوم الكمبيوتر والذكاء  

الدراسة    ،االصطناعي واألعامل واملنافذ اإلدارية التي حتاول  وتعترب هذه  الفكري املسجل حول  جتميع  حرص واألوىل  الذكاء  اإلنتاج 

فضالً عن   ،ذا املجال البحثييف التطور املستقبيل هل ساهم ت ، أفكارا جديدةللباحثنيوتقدم الدراسة  ،االصطناعي يف التجارة اإللكرتونية 

 . التجارة اإللكرتونيةملجال مصدر منظم للمعلومات حول كيفية دعم الذكاء االصطناعي توفري 

 التعليق علي الدراسات السابقة: 
الذكاء   جمال يف اإلنتاج الفكري بحرص قامت دراسات وجود عدم تبني السابقة الدراسات استعراض خالل من استخدام 

 اخلاص الدويل اإلنتاج الفكري بحرص أغلبها  قام العربية الدراسات و يًا أو دوليًا،االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات سواء عرب

بينام التدريس هيئة بأعضاء املعلومات   مثل: تقنيات معني موضوع يف  العريب الفكري اإلنتاج بحرص منها  جزء قام يف اجلامعات، 

 املنشورة بالدراسات يتعلق  ، وفيام 2012حممد عبدالرحيم   لعبدالرحيم البيانات وعلم  2016الصبحي   حسن إبراهيم  كدراسة حممد

االستشهاد املرجعي يف   األبحاث وجماالت النرش يف سنوات حمددة والرتكيز عىل معدالت بتحليل أفضل أغلبها  فقام اإلنجليزية باللغة

فكري األجنبي املسُجل يف الذكاء االصطناعي يف جوانب  قواعد البيانات العاملية، باإلضافة إيل بعض الدراسات التي تناولت اإلنتاج ال

( كدراسة  الصحي  املجال  مثل:  أخري  كدراسة  Guo, Y.& Yang, 2020موضوعية  التجارة  جمال  يف  االصطناعي  والذكاء   ،)

(Bawack& Wamba, 2022 .) 

من دراسات اإلنتاج الفكري وختتلف هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة يف معاجلة موضوع متخصص مل تتطرق له أي  

السابق سواء العريب أو األجنبي، وهو حرص ووصف وحتليل اإلنتاج الفكري األجنبي والعريب معًا واخلروج بسامت مشرتكة وخصائص 

هذه   وأفادت  واملعلومات،  املكتبات  جمال  يف  األصطناعي  الذكاء  استخدام  حول  املسُجل  الفكري  لإلنتاج  وجغرافية  ونوعية  كمية 

الدراسة احلالية يف  الد الدراسـاتال، وكذلك ملناقشة  بحثيةأسئلة  والتوصل إىل فروض  راسات   نتائج وتفسريها يف ضوء نتائج هـذه 

 .املناسبةالببليومرتية القياس  ةواختيار أداالدراسة ضبط متغريات  وكذلك املساعدة يف ،وتوصياهتا 

 ات:نبذة عن الذكاء اًلصطناعي يف جمال املكتبات واملعلوم
الذكاء االصطناعي ألول مرة سنة    الباحث  1956استخدم مصطلح  عندما قرر      McCarthyاألمريكي ماكارثي    من طرف 

األمريكية ليعطي بذلك اإلشارة إىل انطالق األبحاث  Dartmouth كعنوان ملؤمتر يف جامعة (Artificial Intelligence) استخدام عبارة

ولقد قدم مكارثي تعريًفا للذكاء االصطناعي  .(Nilsson, 1998) باعتباره جمااًل مستقاًل عن علوم احلوسبة واألمتتةيف الذكاء االصطناعي  

الذكيةبحينها   اآلالت  صنع  وهندسة  »علم  سنة   (Peart, 2017) «أنه  السابق  تعريفه  يف  عّدل  لكنه  بربامج    2007،  قرينًا  وجعله 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.10?crawler=true#CIT0023
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.10?crawler=true#CIT0025
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قال عندما  الذكية  و  : الكومبيوتر  الذكية،  اآلالت  صنع  وهندسة  علم  هو  االصطناعي  الذكية»الذكاء  الكومبيوتر  برامج   خاصة 

(McCarthy, 2007).  بقدرة  بأنه    االصطناعي  للذكاء   تريدينيك، ويعرف التي هتتم  باحلوسبة  التقنيات واملناهج اخلاصة  جمموعة من 

 .(Tredinnick, 2017) الكومبيوتر عىل اختاذ قرارات عقالنية مرنة استجابة للظروف البيئية غري املتوقعة أجهزة

 ومات خالل األعوام العشرة املاضية: تطور استخدام الذكاء اًلصطناعي يف جمال املكتبات واملعل
الذكاء االصطناعي يف   البحث يف  واملعلومات  أصبح  املكتبات  متزايد خالل  جمال  بشكل  نظرا  املاضية،  العرشة  ام  وعاأل نشًطا 

ثري من  الهتامم كافة املجاالت باالندماج واالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف كل اإلجراءات واخلدمات، فأصبح هناك الك

فيام ينرش حول   تنوع هائلالدراسات التي تتناول موضوع الذكاء االصطناعي من خمتلف اجلوانب النظرية والتطبيقية مما جعل هناك  

(، ومن هذا املنطلق ازداد اإلنتاج الفكري املتعلق بمجال تطبيقات الذكاء  CHEN, X & ZOU,2020استخدامات الذكاء االصطناعي)

العرشة املاضية من خالل التوجهات البحثية املختلفة يف املوضوعات ام  وعختصص املكتبات واملعلومات عيل مدار األ االصطناعي يف  

يوية  األكثر أمهية وهي حتليل البيانات املرتابطة وتعلم الربجمة والتنبؤ والويب الداليل واألنظمة اخلبرية واكتشاف املشاعر والبيانات احل

، وكل تلك التطورات حدثت بالفعل وأصبحت جماالً للبحث والدراسة حول تطبيقات الذكاء االصطناعي  خوارزمياتوتعلم اآللة و

أصبحت أكثر ذكاًء مع التقنيات املبتكرة والناشئة، مما يعزز من إمكاناهتا    فاملكتبات الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات،

إىل يف السنوات العرشاملاضية  وقد أدى تطبيق تلك التقنيات الذكية يف املكتبات  ،  (Gul & Bano, 2019)  العملية ويريض مستخدميها 

 .سارعة ملستخدمي املكتباتسد الفجوة بني اخلدمات التي تقدمها املكتبات، وبني االحتياجات املتغرية واملت

وميكن تناول استخدام الذكاء اًلصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات من خالل أربع اجتاهات  
 موضوعية كما يلي:  

 الذكاء االصطناعي والمكتبات الذكية: -

ها يف بناء وتصميم املكتبات اإلفادة منهو املكتبات  جمال الذكاء االصطناعي يفمن التوجهات احلديثة واملتطورة يف استخدامات 

خصائص وهو اجليل القادم من املكتبات بعد املكتبات الرقمية، فالذكاء االصطناعي وتطبيقاته املختلفة سيقدم للمكتبات الذكية  الذكية  

، فضالً عن تطور  ذكيةواألجهزة واألثاث واألنظمة املعدة إلدارة املكتبات ال  وبنائها وخدماهتا   ملكتباتهبا كبيئة ذكية ملؤسسات امتتاز  

الذكي واملهارات   املكتبي  يتمتع هبا  الذكيالذي يقوم عيل خدمة وتلبية احتياجات  التي  اعتبار،  املستفيد  بعد  ها  ويمكن  أحدث جيل 

الد  والتي  السابقة،  ربعةاألجيال  األ جيا كجيل جديد، حيث مل يعد يركز فقط عىل تكنولو  املكتبة الذكيةتأيت  و،  اليلكان آخرها اجليل 

كانت   كام  والشبكات  ااألاحلواسيب  التنمية  فكر  تبني  أبعاد أمهها  بعدة  يرتبط  بل  السابقة،  واملجيال  التكنولوجيا  الستدامة  عتامد عىل 

خمتلف   يف  وجوب  املجاالتاحلديثة  إىل  إضافة  ااملجتمع  خلصائص  املراعاة  ،  واحتياجاته  عبداملالك،  تنوعملاحلديث  محزة،  )عجال  ة 

2019.) 

 النظم الخبيرة في مجال المكتبات والمعلومات: -

  وهناك من ينظر إليها باعتبارها حالًّ   تعترب النظم اخلبرية إحدى تطبيقات الذكاء االصطناعي التي قد تستخدم يف جماالت شتى، 

تل  لكوهنا أفضل  جلميع مشكالت املكتبات ومراكز املعلومات القائمة عىل املعرفة، والتي  عب دور واجهة أو بوابة  األنظمة املحوسبة 

تقديم  يف  هبا  االستعانة  ويمكن  الصلة،  ذات  املعلومات  عىل  واحلصول  البيانات  قاعدة  إىل  النفاذ  تيسري  هدفها  االصطناعي،  الذكاء 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.10?crawler=true#CIT0001
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.10?crawler=true#CIT0030
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.10?crawler=true#CIT0016
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انات ثابتة، وهي ترتاوح يف نطاقها بني األنظمة البسيطة املعتمدة عىل بي  ، االستشارات أو اختاذ القرارات أو اقرتاح احللول ملواقف معينة

أبرز مكونات النظم اخلبرية هي: قاعدة املعرفة، وحمرك االستدالل،  و  ، إىل تلك املعقدة واملتكاملة، والتي تستلزم سنوات عدة لتطويرها 

 .وواجهة املستخدم

 تقنيات الذكاء االصطناعي المستخدمة في مجال المكتبات والمعلومات: -

فر أهم  هي  احلديثة  التقنيات  استخدام  فإّن  واملعلومات،  املكتبات  جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  الذكاء وع  مستقبل 

الذكاء االصطناعي وأدواهتا املساعدة يوما بعد يوم يف العديد من املؤسسات التعليمية،  تقنيات  االصطناعي يف املكتبات يؤكد عىل ازدياد  

اال للذكاء  العملية  التطبيقات  زيادة فرص حتسني  إىل  باإلضافة  مثلهذا  والتوثيق وتطوير    :صطناعي يف جماالت  والتصنيف  الفهرسة 

يقني   عىل  جيعلنا  مما  عام،  بعد  عامًا  القريب،  باملجموعات  املستقبل  يف  املجاالت  منه يف مجيع  االستفادة  سيتم  االصطناعي  الذكاء  أن 

للخدمات الفنية وكذلك معاجلة املعلومات   يةعلفا أدوات وأساليب أكثر  وستستفيد علوم املكتبات واملعلومات استفادة كبرية من تطوير  

، وذلك من خالل تطبيقات الذكاء االصطناعي املختلفة كأستخدام الروبوت يف املكتبات، وتقنية التعرف الضوئي عيل احلروف  وإدارهتا 

افية وتكويد البيانات وحتليلها،  يف عمليات الرقمنة وتيسري اسرتجاع املعلومات، وكذلك خدمات الواقع املعزز ونظم حتديد املواقع اجلغر

 هذا فضال عن استخدام أدوات استخالص املعرفة الذكية مثل التنقيب عن البيانات وتعلم اآللة. 

الذي تم استخدامه   «Pepper» ولعل الروبوت  ،ىل تبني تلك التكنولوجيا الذكيةإ سارعت بعض املكتبات العاملية  من جانب أخر  

،  (Petska, 2018) يف الواليات املتحدة األمريكية (Roanoke County Public Library) وك العامةكمرشد داخل مكتبة مقاطعة رون 

ا  الذكاء  تكنولوجيا  تتيحها  التي  املحدودة  غري  اآلفاق  عن  بسيط  اإلدارة  مثال  من  بدًء  املستويات؛  كافة  عىل  للمكتبات  الصطناعي 

 .والتنظيم، وصواًل إىل االستقطاب اجلامهريي وتيسري النفاذ إىل املعرفة

 تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات ومراكز المعلومات:  -

ألداة األكثر استخداًما للدخول  تعترب التطبيقات الذكية للهواتف املحمولة إحدى فروع الذكاء االصطناعي، وهي أصبحت ا

ا وعاجاًل، وهي  عىل شبكة اإلنرتنت، بل أكثر من احلواسيب؛ لذا فإن اعتامد املكتبات عىل تطبيقات اهلواتف الذكية أصبح أمًرا رضوريًّ

ت األخرية تأخر تستخدم يف تقديم خدمات املكتبات، أو تيسري بعض األعامل الفنية والتواصل مع املستفيدين، وقد لوحظ يف السنوا

اإلنتاج الفكري العريب يف معاجلة موضوع استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات ومراكز املعلومات العربية ووفقًا لـ)رسفيناز 

أول دراسة علمية عربية تناولت موضوع استخدام اهلواتف الذكية يف جمال املكتبات واملعلومات ترجع إىل عام    ( بأن2019حافظ،  

حيث  ،  2019يف عام    ( دراسة55، وأن حجم الدراسات املتاحة يف املوضوع والتي توصلت إليها الباحثة وتناولتها باملعاجلة بلغ )2007

، استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات ولت ا وتبني حمدودية املوضوعات التي تن، ( دراسة منها 46متكنت من حتليل حمتويات )

وبث املحتوى  ،MOPAC الدراسة برضورة االهتامم بالدراســات العربيـــة التي تتناول فهــارس االتصال املبارش املحمولة وأوصت  

يف تقديم أفضل اخلدمات للمستفيدين عن   QR االستجابـة الرسيعــة االستفادة  بكود ، وكذلك عرب منصات اهلواتف الذكية العربــي

ــد الفجوة بني البيئــة االفرتاضية واملــادية للمكتبات، كام أوصت برضورة إدخــال مقرر، أو وحدة ستعمل عىل س  ، فهي وال شّك بعد

 .املعلومات العربيةاملكتبات وبصفة خاصة ضمن برامج أقسام دراسات    ا بصفة عامة وتطبيقاهتاهلواتف الذكية  من مقرر عن تكنولوجيا  

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.10?crawler=true#CIT0026
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 وحتليل خصائص اإلنتاج الفكري:  مناقشة 
 موضوع استخدام الذكاء األصطناعي في مجال المكتبات والمعلومات:

 أواًل : البيانات األساسية لإلنتاج الفكري:

استخدام الذكاء االصطناعي حول موضوع  دراسة عربية    137أجنبية ودراسة    546بلغ حجم اإلنتاج الفكري الذي تم حرصه  

، ونرش هذا اإلنتاج الفكري  2021م وحتي عام  2010وذلك يف الفرتة من عام  ،  هاملرتبطة بواملوضوعات    يف جمال املكتبات واملعلومات

  324باحثا عربيا و  122( باحثُا منهم  446( دورية عربية وقد شارك يف إعداد هذا اإلنتاج الفكري )18( دورية أجنبية و )132يف )

 احثني عرب.ب 105باحثا أجنبيا و 167باحثا أجنبيا، ووصل عدد املشاركني بدراسة واحدة 

 التوزيع الكمي لإلنتاج الفكري  -1

 

 إجمالي عدد الدراسات األجنبية 3شكل 

 

إجمالي عدد الدراسات العربية  4شكل   



 139 د.هندي عبدالله هندي أمحد 

 

 

( السابقني  الشكلني  من  يتضح  اإلمجايل  3،4كام  العدد  مقابل  جدا  مرتفع  البيانات  قواعد  من  املسرتجعة  النتائج  عدد  أن   )

دراسة، أو الدراسات    1826دراسة من إمجايل    137الدراسة سواء بالنسبة للدراسات العربية التي بلغت  للدراسات املرتبطة بمجال  

دراسة، والسبب يف ذلك الفارق الكبري هو أنه تم اسرتجاع عدد كبري من الدراسات  5126دراسة من إمجايل  546األجنبية التي بلغت 

سة وهو املكتبات واملعلومات، باإلضافة إىل وجود العديد من الدراسات املكررة  التي ال تنتمي للمجال املضوعي الذي تعاجله الدرا

ضمن نتائج البحث سواء عيل مستوي قاعدة البيانات نفسها أو مكررة مع مصدر آخر السرتجاع املعلومات علاًم بإنه تم االعتامد عيل  

 مصدرين للدراسات األجنبية وآخرين للدراسات العربية . 

 لإلنتاج الفكري العددية ات السم (5) جدول

 إمجايل الدراسات العربية  مصادر البحث العربية  إمجايل الدراسات األجنبية  مصادر البحث األجنبية 

Web of Science  

546 

google scholar  

137 Scopus دار املنظومة 

جمتمع   متثل  التي  البيانات  بقواعد  املسجلة  والعربية  األجنبية  الدراسات  عدد  إمجايل  السابق  اجلدول  بيانات  من خالل  يتضح 

الدراسة ووفقًا إلسرتاتيجيات البحث املحدد يف مرحلة البحث واالسرتجاع، حيث بلغت نسبة النتائج لكل مصطلحات البحث باللغة  

بيانات   الدراسة كانت    Web of Science  1457العربية يف قاعدة  النسبة الفعلية للدرسات املرتبطة بموضوع  دراسة أجنبية يف حني 

بيانات    978 قاعدة  البحث املسرتجعة من  نتائج  أما  للدرسات    3669فبلغت    Scopusدراسة،  الفعلية  النسبة  دراسة أجنبية يف حني 

دراسة، ومن خالل التدقيق واملراجعة واملضاهاة بني النتائج املسرتجعة لكل مصطلحات البحث،    865املرتبطة بموضوع الدراسة كانت  

فقد بلغ    Scopusوقاعدة بيانات    Web of Scienceثم املقارنة بني النتائج النهائية وحذف الدراسات املكررة لكالً من قاعدة بيانات  

دراسة عربية، أما الدراسات العربية املسرتجعة فبلغت نسبة النتائج يف حمرك البحث العلمي جوجل    546إمجايل عدد الدراسات العربية  

البحث املسرتجعة من   دراسة، أما نتائج  423دراسة عربية يف حني النسبة الفعلية للدراسات املرتبطة بموضوع الدراسة كانت    1457

دراسة،    239دراسة عربية يف حني النسبة الفعلية للدرسات املرتبطة بموضوع الدراسة كانت    369قاعدة بيانات دراسة املنظومة فبلغت  

وحذف   النهائية  النتائج  بني  املقارنة  ثم  البحث  مصطلحات  لكل  املسرتجعة  النتائج  بني  واملضاهاة  واملراجعة  التدقيق  خالل  ومن 

  137لدراسات املكررة لكالً من حمرك البحث العلمي جوجل وقاعدة بيانات دراسة املنظمة فقد بلغ إمجايل عدد الدراسات العربية  ا

  دراسة،   ( 132( التي بلغ حجم العينة املدروسة )Hinojo-Lucena, & et al, 2019دراسة عربية، وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة )

املؤلفات املتعلقة  وبالرغم من ذلك فكافة    موضوع الذكاء االصطناعي،ب  عاملياً   م التوصل إليها أن هناك اهتامماً ولوحظ من النتائج التي ت

 أخذ األمهية املطلوبة حتي اآلن.اإلنتاج العلمي بشأن تطبيقه يف التعليم العايل مل يو ،هبذا املوضوع ال تزال يف مرحلة أولية

 :الزمني لإلنتاج الفكريالتوزيع  -2

معرفة السنوات التي تم نرش أكرب عدد من املقاالت فيها   ث التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري املنشور حول موضوع البحيوضح  

مما يوضح أكثر وأقل السنوات  وفقًا للفرتة الزمنية املحددة للبحث، وهذا يعطي إشارة إىل استقرار اإلنتاجية من عدمها عىل مر السنوات  

، واحلصول عىل معلومات حول زيادة أو انخفاض معدل اإلنتاج الفكري، واختذ البحث  فكري يف موضوع البحثإسهاما يف اإلنتاج ال

 املعادلة التالية حلساب معدل الزيادة السنوية اإلنتاج الفكري: 

 ب = جـ ÷ د (  –)أ 
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 )جـ ÷ د = هـ(

 دراسة.  71( =  2021)أ( عدد الدراسات يف آخر عام للدراسة )عام 

 دراسة.  23(  = 2010دراسات يف أول عام للدراسة )عام )ب( عدد ال

 .2021وحتى آخر عام  2010)جـ( إمجايل عدد الدراسات منذ أول عام 

 )د( عدد السنوات بني أول عام وآخر عام.

 )هـ( معدل الزيادة السنوية لإلنتاج الفكري.

 سابقة يكون كالتايل :وحلساب معدل زيادة اإلنتاج الفكري األجنبي سنويًا وفقًا للمعادلة ال

71 – 23   =48   

 دراسات سنويًا .  6=  8÷  48

 % 8.4=  546÷  100×  6وللوصول للنسبة املؤية يتبع املعادلة التالية 

 ( = إمجايل اإلنتاج الفكري األجنبي. 546)

 كالتايل: أما معدل زيادة اإلنتاج الفكري العريب سنويًا فيكون بتطبيق املعادلة السابقة 

27– 2   =25 

 دراسة سنويًا .  17=  8÷ 25

 %12.4=  137÷  100×  17وللوصول للنسبة املؤية يتبع املعادلة التالية 

 ( = إمجايل اإلنتاج الفكري العريب.137)

 السمات الزمنية لإلنتاج الفكري  (6) جدول

األجنبية  عدد الدراسات سنة النرش  ية العرب عدد الدراسات النسبة املئوية    النسبة املئوية  

2021 71 13 %  27 19.7 %  

2020 69 12.6 %  23 16.7 %  

2019 62 11.3 %  17 12.4 %  

2018 44 8 %  20 14.5 %  

2017 50 9.1 %  15 10.9 %  

2016 33 6 %  11 8 %  

2015 47 8.6 %  6 4.3 %  

2014 47 8.6 %  5 3.6 %  

2013 47 8.6 %  4 2.9 %  

2012 27 4.9 %  4 2.1 %  

2011 26 4.7 %  3 2.1 %  

2010 23 4.2 %  2 1.4 %  

% 100 546 اإلمجايل   137 100 %  
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( أن توزيع مقاالت الدراسات العربية واألجنبية عىل فرتات الدراسة غري مستقر عىل نسبة معينة، ولكن  6يتبني من اجلدول رقم )

دراسة    47إيل    2012دراسة يف عام    27من  للدراسات األجنبية والتي صعدت    2013يالحظ التزايد يف عدد املقاالت املنشورة منذ عام  

أي: نسبة زيادة   2021دراسة يف عام  71% ثم ارتفعت مرة أخري لتصل إيل 29.7بنسبة  2016ثم بدأ يف الرتاجع  عام  2013يف عام 

سات  منذ  عام  درا 3للدراسات العربية والتي صعدت من  2015%، أما الدراسات العربية فقد بدأت الزيادة ملحوظة منذ عام  33.3

%  19.7أي: نسبة زيادة     2021دراسة يف عام    27، وقد وصل معدل اإلنتاج الفكري العريب  إيل  2016دراسة يف عام    11إيل    2011

% 17.02( أن معدل زيادة اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات واملعلومات بشكل عام وصلت Guo, Y.& Yang, 2020وتؤكد دراسة )

وترجع زيادة معدل اإلنتاج    2019إىل    2014% من  45.15زاد بشكل كبري إىل  اإلنتاج الفكري  ، لكن معدل نمو  1995سنوًيا منذ عام  

الفرتة   العريب يف  أكثر األعوام إسهاماً و  2019بني  الفكري  الفكري  هو  اإلنتاج  الذكاء االصطناعي  يف  العام   ويف  العريب يف جمال  هذا 

اخلبالتحديد   السنوي  املؤمتر  عقد  والعرشتم  العريبيامس  اخلليج  فرع  املتخصصة  املكتبات  األشياء  ن جلمعية  إنرتنت  موضوع  حول 

، و ساعد ذلك عيل زيادة معدل اإلنتاج الفكري  نحو جيل مبتكر من خدمات املعلومات الذكيةحتت عنوان:    ومؤسسات املعلومات

 علومات.العريب حول استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات وامل
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الدراسات العربية

التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري  5شكل   

 :التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري -3

املعلومات   البيانات،  اإلنتاج الفكري  التي شملت  يوضح هذا اجلزء أشكال مصادر  بقواعد  أكثر  املسُجل  باإلضافة إىل حتديد 

 اإلنتاج الفكري اخلاص بموضوع الدراسة. األشكال وأقلها إسهاما يف 

 ( التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري7جدول )

شكال مصادر اإلنتاج الفكري أ  
 عدد الدراسات

 األجنبية 
 النسبة املئوية 

 عدد الدراسات

 العربية 
 النسبة املئوية 

% 95 519 مقاالت دوريات  137 100 %  

% 4.9 27 املراجعات العلمية   - - 

% 100 546 املجموع  137 - 
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يف اإلنتاج الفكري ملوضوع البحث،    %( هي األكثر إسهاماً 95أن مقاالت الدوريات التي تأيت بنسبة )(  7رقم )يوضح اجلدول  

وذلك يعطي مؤرشا لقلة عدد املراجعات العلمية العربية واألجنبية حول موضوع استخدام الذكاء    ،%(4.9)  املراجعات العلميةتليها  

الذكاء  التطبيقية يف املجال بشكل عام وبخاصة تطبيقات  االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات وقد يرجع ذلك لقلة الدراسات 

 األصطناعي.

 توزيع اإلنتاج الفكري وفقًا لجهات النشر: -4

 جهات نشر اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي ( 8جدول )

 الدراسات األجنبية  الدراسات العربية 

 النسبة العدد أسم اجلهه  النسبة العدد أسم اجلهه 

% 10.9 15 اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات   UNIVERSITY OF ARKANSAS SYSTEM  37 6.7 %  

% 8 11 البوابة العربية للمكتبات واملعلومات   UNIVERSITY OF ARKANSAS FAYETTEVILLE  29 5.3 %  

والدراسات يف علوم  املركز العريب للبحوث 

 املكتبات واملعلومات 

8 5.8 %  
UNIVERSITY OF ARKANSAS LITTLE ROCK  

19 3.4 %  

% 5.1 7 جامعة القاهرة  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  16 2.9 %  

% 4.3 6 جامعة بني سويف   UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA  15 2.7 %  

واملعلومات االحتاد العريب للمكتبات   5 3.6 %  UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

GREENSBORO  

12 2.1 %  

% 3.6 5 مجعية املكتبات املتخصصة   UNIVERSITY OF PUNJAB  11 2 %  

% 2.9 4 اجلمعية العراقية لتكنولوجيا املعلومات   UTAH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION  10 1.8 %  

% 2.9 4 مجعية املكتبات السعودية   UNIVERSITI MALAYA 9 1.6 %  

% 2.9 4 املكتبة األكاديمية  STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA  7 1.2 %  

بيانات   ( نجد اقتصار جهات النرش لإلنتاج الفكري األجنبي عيل اجلامعات فقط، حيث تم رصد  8اجلدول رقم )وباستقراء 

مقدمتها    197 يف  واملعلومات  املكتبات  جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  حول  املسُجل  األجنبي  الفكري  اإلنتاج  لنرش  جامعة 

UNIVERSITY OF ARKANSAS SYSTEM     يف الواليات املتحدة األمريكية ويرجع ذلك  دراسة وهي تقع    37وهلا

وحتي عام    2014كام وضعت إسرتاتيجية منذ عام    1871ألن تلك اجلامعة من أقدم اجلامعات األمريكية يعود تاريخ إنشائها لعام  

والتوجة   وارد يف الدولة النظام األول للتعليم العايل يف أركنساس وواحًدا من أكثر األنظمة إنتاجية وكفاءة يف استخدام امللتكون  2025

(، أما جهات نرش اإلنتاج الفكري University of Arkansas,2021نحو الذكاء االصطناعي يف كافة املجاالت والبحث العلمي)

جهة متنوعة لنرش   28العريب فقد تنوعت بني اجلامعات واملؤسسات البحثية واجلمعيات املهنية يف جمال املكتبات والعلومات وتم رصد 

نتاج الفكري املتخصص ىف جمال الدراسة وتأيت يف املقدمة الدوريات التابعة للجمعيات املهنية وهي جملة اجلمعية املرصية للمكتبات اإل

 دراسة .  15واملعلومات وهلا 

 توزيع اإلنتاح الفكري وفقًا للدول: -5

صطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات، أما دولة مهتمة بنرش اإلنتاج الفكري املسجل حول استخدام الذكاء اال  70تم رصد  

بلغت   فقد  العريب  الفكري  اإلنتاج  نرش  دول  الذكاء    15عدد  استخدام  جمال  املتخصص ىف  الفكري  اإلنتاج  بنرش  مهتمة  عربية  دولة 

 االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات.
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 وفقًا لدول النشر  إلنتاج الفكريا( توزيع 9جدول )

األجنبية الدراسات   الدراسات العربية  

 الدولة  عدد الدراسات النسبة الدولة  عدد الدراسات النسبة

37.1 %  203 USA 28.4 %  مرص 39 

7.5 %  41 CHINA 13.1 %  السعودية 18 

6.2 %  34 INDIA 8.7 %  العراق  12 

5.6 %  31 IRAN 8 %  سوريا 11 

4.3  %  24 SPAIN 7.2 %  اجلزائر 10 

4.3  %  24 TAIWAN 7.2 %  السودان  10 

3.6 %  20 CANADA 5.8  %  األردن 8 

3.4  %  19 AUSTRALIA 5.1 %  األمارات 7 

3.4  %  19 ENGLAND 3.6  %  قطر  5 

3.4  %  19 PAKISTAN 2.9 %  الكويت  4 

2.3  %  13 GERMANY 2.1 %  عامن 3 

2.3  %  13 MALAYSIA 1.4 %  ليبيا  2 

1.6 %  9 ITALY 2.1 %  املغرب 3 

1.4  %  8 BRAZIL 1.4 %  لبنان  2 

1.2 %  7 NIGERIA 0.7 %  البحرين 1 

  203يتضح أن أعيل نسبة لنرش اإلنتاج الفكري األجنبي يف الواليات املتحدة األمريكية قد بلغ    9وباستقراء بيانات اجلدول رقم  

نرشا بجمهورية مرص العربية دراسةـ، أما اإلنتاج الفكري العريب فكان أكثر    41دراسات، تليها دولة الصني وقد بلغ عدد الدراسات هبا  

دراسة، وتتفق نتائج الدراسة احلالية   18دراسة، تليها اململكة العربية السعودية وبلغ عدد الدراسات هبا    39وبلغ عدد الدراسات هبا  

الفكري    كان أبرزها يف معدل زيادة اإلنتاجدولة    (54)من  التي تغطي أكثر    ( 2015  ،فاتن سعيد مباركمع ما توصلت إلية دراسة )

 % من اإلنتاج  31.1توجد نسبة كبرية من نرش اإلنتاج الفكري التابع للجمعيات املهنية حيث بلغت النسبة  الواليات املتحدة األمريكية، و

 الفكري يف تلك الدراسة . 

 ثانياا : تطبيق قانون برادفورد علي الدوريات التي نشر بها اإلنتاج الفكري: 
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف ختصص املكتبات   جمال يف األساسية الدوريات عىل التعرف إىل  ن برادفوردقانو تطبيق هيدف

   )٣ ن :٢ ن :ن: ١ ية: )التال للمعادلة وفًقا  متساوية جمموعات ثالث  إىلالدراسات  من الدوريات إنتاجية  بتقسيم وذلك ،واملعلومات

 ،الدراسات بثلث أسهمت التي  الدوريات متثل الثانية واملجموعة الدراسات    بثلث  أسهمت التي الدوريات األوىل املجموعة  متثل حيث

   .وهكذا

 تطبيق قانون برادفورد علي الدوريات األجنبية: -1

دورية إىل ثالث جمموعات وفقًا حلجم نرش الدراسات    132تم تقسيم الدوريات اخلاصة بالدراسات األجنبية والتي بلغ عددها  

 لدراسة.  املتخصصة يف جمال ا
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العدد 8 27 97

الدوريات البؤرية الدوريات متوسطة األهمية الدوريات قليلة األهمية

الدوريات األكثر أمهية لنرش اإلنتاج الفكري املسُجل حول موضوع الدراسة والتي متثل الدوريات البؤرية    6يوضح الشكل رقم  

دورية، والدوريات قليلة األمهية    27دوريات، والدوريات متسوطة األمهية والتي بلغت    8بلغت  وفق قانون برادفورد للتشتت وقد  

 دورية علمية .  132دورية من إمجايل  97التي بلغت 

 إنتاجية الدوريات من الدراسات األجنبية  ( 10جدول )

 النسبة عدد الدراسات النسبة عدد الدوريات املجموعات

 % 33.8 185 % 6 8 الدوريات البؤرية 

 % 35.8 196 % 20.4 27 الدوريات متوسطة األمهية 

 % 30.2 165 % 73.4 97 الدوريات قليلة األمهية 

 % 100 546 % 100 132 اإلمجايل 

البؤرية  األوىل املجموعة أن  10رقم   اجلدول من يتبني الدوريات  شملت   جمموعمن     %6بنسبةريات  دو 8 تتضمن التي 

%  20.4 نسبة متثل دورية  27 تضمنت الثانية واملجموعة   ، النرش يف جمال الدراسةيف الرئيسية الدوريات متثل املجموعة وهذه الدوريات

  97 تضمنت فقد  األمهية قليلة دورياهتا تعترب والتي الثالثة املجموعة أما  األمهية، متوسطة  الدوريات  متثل الدوريات،هي جمموع  من

 .  الدوريات جمموع  من% 73.4 نسبة متثل دورية

 ( الدوريات البؤرية 11جدول )

 عدد الدراسات أسم الدورية

LIBRARY HI TECH 42 

ELECTRONIC LIBRARY 34 

QUALITATIVE QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES 23 

CHANDOS INFORMATION PROFESSIONAL SERIES 18 

DESIDOC JOURNAL OF LIBRARY INFORMATION TECHNOLOGY 18 

JOURNAL OF LIBRARY ADMINISTRATION 18 

JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 16 

LIBRI INTERNATIONAL JOURNAL OF LIBRARIES AND INFORMATION STUDIES 16 

إنتاجية الدوريات من الدراسات األجنبية وفقًا لقانون برادفورد  6شكل   
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 ( الدوريات المتوسطة األهمية2جدول ) 

 عدد الدراسات أسم الدورية

JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE 12 

LIBRARY MANAGEMENT 12 

INTERNATIONAL JOURNAL ON DIGITAL LIBRARIES 11 

JOURNAL OF DOCUMENTATION 11 

HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL 10 

NEW LIBRARY WORLD 10 

PROGRAM ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS 10 

SERIALS REVIEW 10 

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 9 

LIBRARY REVIEW 9 

EVIDENCE BASED LIBRARY AND INFORMATION PRACTICE 8 

IFLA JOURNAL INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS 8 

INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES 8 

COLLEGE RESEARCH LIBRARIES 7 

JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 7 

LIBRARY INFORMATION SCIENCE RESEARCH 7 

MALAYSIAN JOURNAL OF LIBRARY INFORMATION SCIENCE 7 

JOURNAL OF THE MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION 6 

PORTAL LIBRARIES AND THE ACADEMY 6 

PROFESIONAL DE LA INFORMACION 6 

REFERENCE SERVICES REVIEW 6 

ANNALS OF LIBRARY AND INFORMATION STUDIES 5 

INFORMATION DEVELOPMENT 5 

INFORMATION RESEARCH AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL 5 

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT 5 

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION 5 

 LIBRARYدوريات بؤرية يف مقدمة هذه الدوريات    8( يتضح وجود  11،12من خالل استقراء بيانات اجلدولني السابقني )

HI TECH  دراسة، وتليها دورية    42، وقد بلغ عدد الدراسات املسُجلة هباELECTRONIC LIBRARY    وقد بلغ عدد الدراسات هبا

 عرش خالل  املنشور   اإللكرتوين النرش  عن  بدراسة غنيم  وحممد محدى أمل من  كالً دراسة، واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة    34

الدوريات نرشا    ١٩٩٩ عام وحتى م ١٩٩٠ عام من الفرتة يف سنوات أكثر  بأن  الدراسة   الفكري لإلنتاج بالنسبةحيث توصلت 

 27، وبلغ عدد الدوريات متوسطة األمهية  The Journal of Electronic Publishingودورية     LibraryHi Techدورية  هي األجنبي

تساوي مئوية  بنسبة  دورية  20.4دورية  مقدمتها  يف  وجاء   %JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION 

SCIENCE  دراسة حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات. 12برصيد 

 ات العربية: تطبيق قانون برادفورد علي الدوري -2 

دورية إىل ثالث جمموعات وفقًا حلجم نرش الدراسات    18تم تقسيم الدوريات اخلاصة بالدراسات األجنبية والتي بلغ عددها  

 املتخصصة يف جمال الدراسة.  
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الدوريات البؤرية الدوريات متوسطة األهمية الدوريات قليلة األهمية

الدوريات األكثر أمهية لنرش اإلنتاج الفكري املسُجل حول موضوع الدراسة والتي متثل الدوريات البؤرية    7الشكل رقم  يوضح  

دوريات، والدوريات قليلة األمهية و   7دوريات، والدوريات متسوطة األمهية والتي بلغت  3وفق قانون برادفورد للتشتت وقد بلغت 

 ية علمية . دور 132دوريات من إمجايل  8بلغت 

 إنتاجية الدوريات من الدراسات العربية( 13جدول )

 النسبة عدد الدراسات النسبة عدد الدوريات املجموعات

 % 34.3 47 % 16.6 3 الدوريات البؤرية 

 % 35 48 % 38.8 7 الدوريات متوسطة األمهية 

 %   30.6 42 % 44.4 8 الدوريات قليلة األمهية 

 % 100 137 % 100 18 اإلمجايل 

 جمموع % من  17.6  بنسبةريات  دو  3 تتضمن التي شملت الدوريات البؤرية  األوىل  املجموعة أن   13رقم   اجلدول  من يتبني

% 41.1 نسبة متثلات  دوري  7 تضمنت الثانية واملجموعة  ، النرش يف جمال الدراسةيف الرئيسية الدوريات متثل املجموعة وهذه الدوريات

  10 تضمنت فقد األمهية قليلة دورياهتا تعترب والتي الثالثة املجموعة أما األمهية، متوسطة الدوريات  متثل هي  الدوريات، جمموع من

 .  الدوريات جمموع من% 58.8 نسبة متثلات دوري

 الدوريات البؤرية  (14) جدول

 عدد الدراسات أسم الدورية 

 20 املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات 

 Cybrarians Journal 14  العربية للمكتبات واملعلوماتالبوابة 

 13  جملة املركز العريب للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات 

 ( الدوريات المتوسطة األهمية15جدول ) 

 عدد الدراسات أسم الدورية 

 12  جملة دراسات املعلومات والتكنولوجيا

 10 جملة بحوث يف علم املكتبات واملعلومات 

)اعلم(   االحتاد العربى للمكتبات واملعلوماتجملة   8 

 5  املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات

 5 املجلة العراقية لتكنولوجيا املعلومات 

 4  ات واملعلومات اإلجتاهات احلديثة يف املكتب

 4 املجلة املرصية لعلوم املعلومات 

إنتاجية الدوريات من الدراسات العربية وفقًا لقانون برادفورد  7 شكل  

https://0810g8be1-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1508&page=1&from=
https://0810g8be1-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1903&page=1&from=
https://0810g8bx2-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0923&page=1&from=
https://0810g8bs6-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0180&page=1&from=
https://0810g8be1-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2244&page=1&from=
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 LIBRARYدوريات بؤرية يف مقدمة هذه الدوريات    3( يتضح وجود  14،15من خالل استقراء بيانات اجلدولني السابقني )

HI TECH  وقد بلغ عدد    املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلوماتدراسة، وتليها دورية    42، وقد بلغ عدد الدراسات املسُجلة هبا

% وهي نسبة أعيل من الدوريات   38.3دوريات بنسبة مئوية تساوي 7لدوريات متوسطة األمهية دراسة، وبلغ عدد ا 20الدراسات هبا 

 5إىل    12األجنبية متوسطة األمهية بالرغم من أن تساوي عدد الدراسات املسُجلة بالدوريات العربية واألجنبية متوسطة األمهية بني  

دراسة حول استخدام الذكاء االصطناعي    12برصيد     املعلومات والتكنولوجيا دراسات  دراسات كحد أدين، وجاء يف مقدمتها دورية  

بدورية   املنشورة  الدراسات  عدد  نفس  وهو  واملعلومات  املكتبات  جمال   JOURNAL OF LIBRARIANSHIP ANDيف 

INFORMATION SCIENCE  .وهي يف مقدمة الدوريات األجنبية متوسطة األمهية 

 : إلنتاج الفكريليف يف اأأمناط الت ثالثاا : 
يف   إسهاًما ملعرفة األكثر  ؛ كانت فردية، أو مشرتكة ألكثر من مؤلفأليف يف اإلنتاج الفكري سواء أيوضح اجلدول التايل أنامط الت

 اإلنتاج الفكري كام ييل: 

 ( أنماط التأليف لإلنتاج الفكري 16جدول )

الفكري    16رقم  يتضح من اجلدول   اإلنتاج  التأليف إسهاًما يف  أنامط  يأيت كأكثر  الفردي  التأليف  بنسبة العريب واألجنبي  أن 

إىل  46.5 واملعملية،  %67.1%  الطبية  بالدراسات  مقارنة  الباحثني  ملشاركة  األدبية  الدراسات  متطلبات  قلة  بسسب  وتأيت    وذلك 

% لإلنتاج الفكري 32.7% إىل26.2بنسبة  للدراسات العربية واألجنبية  ية  املجهودات املشرتكة بنسب أقل بكثري عن املجهودات الفرد

ا يزال غري  مويتضح من ذلك أن مفهوم العمل التشاركي    ؛% لثالثة مؤلفني، أو أكثر20.6% إىل  6.5الذي يشرتك فيه مؤلفان، ونسبة

املناسب يف جمال األ بالشكل  العلمية  مفعل  تتناول استخدام  بحاث  املكتبات واملعلومات،  التى  الذكاء االصطناعي يف جمال  تطبيقات 

 ( دراسة  مع  احلالية  الدراسة  يوسفوتتفق  بن  بنت عيل  التأليف( وذلك يف  2004،  هيفاء  الفردي عىل  التأليف  بنسبة   تفوق    املشرتك 

ثالث مقاالت لكل مؤلف، وز  يف املجال ، حيث مل تتجا   العرب    إنتاجية املؤلفني%، فضال ً عن انخفاض  17,26% إىل نسبة76,30

 .  غالبية املسامهني يف اإلنتاج الفكري هم من احلاصلني عىل درجة الدكتوراهو

 معدل إنتاجية ومشاركة الباحثين للدراسات األجنبية: -2

االعتب بنظر  املشرتك  التأليف  أخذ  تم  وقد  فئات،  املؤلفني موزعة عىل مخس  إنتاجية  معدل  معرفة  إىل  التوزيع  هذا  ار يف  هيدف 

 حساب إنتاجية املؤلفني حيث يوجد أكثر من مؤلف ملقالة واحدة.
 

 

 مشاركة الباحثني 

العربية  الدراسات األجنبية  الدراسات   

 النسبة املئوية   الدراساتعدد  النسبة املئوية   الدراساتعدد 

%   1.76 92 مؤلف واحد  254 46.5 %  

نامؤلف  36 2.26   %  179 32.7 %  

%  6.5 9 ثالثة مؤلفني، أو أكثر   113 20.6 %  

% 100 137 املجموع  546 100 %  
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 ( التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري 17جدول )

 نسبة الدراسات  جمموع الدراسات نسبة املؤلفني  العدد املؤلف

 % 32.2 176 % 54.3 176 املؤلفون املشاركون بدراسة واحدة

 % 44.3 242 % 37.3 121 املؤلفون املشاركون بدراستني 

 % 8.7 48 % 4.9 16 املؤلفون املشاركون بثالث دراسات 

 % 3.6 20 % 1.5 5 املؤلفون املشاركون بأربع دراسات 

 % 10.9 60 % 1.80 6 املؤلفون املشاركون بأكثر من مخس دراسات 

 % 100 546 % 100 324 اإلمجايل 

 العربية:معدل إنتاجية ومشاركة الباحثين للدراسات  -3

 ( التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري 18جدول )

 نسبة الدراسات  جمموع الدراسات نسبة املؤلفني  العدد املؤلف

 % 76.6 105 % 86 105 املؤلفون املشاركون بدراسة واحدة

 % 23.3 32 %   12.2 15 املؤلفون املشاركون بدراستني 

 % 100 137 % 1.6 2 املؤلفون املشاركون بثالث دراسات 

 % 100 137 % 100 122 اإلمجايل 

% مقالة لكل  1.5مؤلفا أي: بمعدل  446مقالة بلغ    683( أن جمموع املؤلفني املشاركني يف تأليف  18يتضح من اجلدول رقم)

 مؤلف، وقد تم تقسيم فئات املشاركني إىل مخس فئات كام ييل:

%، وهي نسبة عالية جدا مقارنة  61.1بمعدل    272هم  الفئة األوىل: وهم املؤلفون املشاركون بدراسة واحدة وقد بلغ عدد   -1

 دراسة مما يعني ضعف إنتاجية املؤلفني.  683بعدد الدراسات البالغ 

بلغ عددهم    -2 بدراستني فقد  املشاركون  املؤلفون  الثانية:  النسبة متوسطة كمعدل    30.7مؤلفا بمعدل    137الفئة  %، وهذه 

 جمال الذكاء االصطناعي يف ختصص املكتبات واملعلومات. ملشاركة الباحثني يف إنتاجية الدراسات يف

%، وهي نسبة متدنية يف تعاون   3.5مؤلفا بمعدل  17الفئة الثالثة: وهم املؤلفون املشاركون بثالث دراسات وقد بلغ عددهم    -3

 الباحثني يف اإلنتاج الفكري.  

%، وهي نسبة متدنية أيضًا  1.1مؤلفني بمعدل    5والتي بلغ عددهم  الفئة الرابعة: وهم املؤلفون املشاركون بأربع دراسات    -4

 يف التعاون بني الباحثني. 

بلغ عددهم    -5 وقد  دراسات  بأكثر من مخس  املشاركون  املؤلفون  اخلامسة: وهم  نسبة  1.3مؤلفني بمعدل    6الفئة  %، وهي 

  أو أكثر.  منخفضة وبذلك يعترب أن املؤلفني األكثر إنتاجًا هم الذين نرشوا دراستني

ويرجع السبب العام يف انخفاض نسبة التأليف املشرتك وتدين نسبة التأليف املشرتك إىل أن الدراسات األدبية ال تتطلب يف كثري  

عدد   زيادة  يف  رئيسيا  سببا  يعترب  وذلك  وغريها،  الطبية  والدراسات  األبحاث  عكس  عىل  املؤلفني  بني  املشرتك  التعاون  األحيان  من 

ا )جاك الدراسات  أكدها  التي  القاعدة  تأكيد  يمكن  هنا  ومن  املكتبات،  جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  يف  الفردية  ملتخصصة 

كلام ارتفع عدد املؤلفني املشرتكني يف إنتاج عمل واحد كلام انخفضت نسبة املقاالت التي ينرشها هذا العدد من    "( يف:  1979ميدروز،

 . "املؤلفني
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 لباحثين وفقًا لقانون لوتكا: توزيع إنتاجية ا -4

قانون )ن( حيث (٢ ن:١ )ته هي  ومعادل  املؤلف، يه لديه التحليل فوحدة ،املؤلفني إنتاجية لوتكا  يقيس   عدد متثل إن 

 أنتجوا مؤلًفا  ( ٢٥ ) هناك يكون فسوف ،دراسة أنتج منهم كل مؤلف ١٠٠ هناك كان فلو املؤلفني، عدد هو ( ١ ) ورقمالدراسات 

(  ٦)  وأيًضا   ،11=    9  ÷  100=    2 3  ÷١٠٠ ألن  ؛دراسات ٣ أنتجوا مؤلًفا  ( ١١ ) وكذلك    25=    4  ÷  100=   2  2  ÷١٠٠ ألن   ،دراستني

 . املعادلة هذه تطبق وهكذا  6=   16 ÷ 100=   2  4 ÷ 100 ألن ،دراسات أربع  ينتجون سوف مؤلفني

 

وتسعى الدراسة إىل مقارنة ما توصل إليه لوتكا مع ما توصلت إليه الدراسة احلالية يف إنتاجية املؤلفني يف جمال 

 ( تطبيق قانون لوتكا عىل الدورتني: 24الشكل رقم )
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قانون لوتكا 60 25 11 6 4
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1 2 3 4 5

 

 

( يتبني عدم وجود تفاوت كبري بني ما توصل إليه لوتكا، وبني ما توصلت إليه الدراسة احلالية، وهذا  8من خالل الشكل رقم )

 جنبري) ذلك  إىل أشار كام ،يعني أن هذه الدراسة تتطابق مع قانون لوتكا، ويرجع السبب يف ذلك إىل تطابق طبيعة العينة والفرتة الزمنية

 (.1996 الزيد،.) "الزمنية الفرتة فيه تؤثر ما  بقدر القانون تطبيق يؤثر عىل ال املوضوعي التخصص  إىل توصال الذين" (وبريج دويلري

بمقالة واحدة  % بينام الدراسة احلالية توصلت إىل نسبة املشاركني 60فقانون لوتكا يشري إىل نسبة املشاركني بدراسة واحدة وهي 

 %.1.6% والفارق بينهام هو  61.6بلغت

% من املشاركني  30.7%، بينام الدراسة احلالية أشارت إىل وجود  25ويشري أيضا قانون لوتكا إىل نسبة املشاركني بمقالتني هي  

 % . 5.7بدراستني والفارق بني الدراسة ولوتكا هو

% والفارق بني الدراسة  3.5%، بينام الدراسة احلالية أشارت إىل  11سات هي  كام أشار قانون لوتكا أن نسبة املشاركني بثالث درا

 % . 6.5ولوتكا هو

لوتكا توزيع إنتاجية الباحثين وفقًا لقانون  8شكل   
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% والفارق بني الدراسة  1.1%، بينام الدراسة احلالية أشارت إىل  6كام يشري قانون لوتكا أن نسبة املشاركني بأربع دراسات هي  

 % . 6.5ولوتكا هو

% والفارق بني الدراسة  1.3%، بينام الدراسة احلالية أشارت إىل 4بخمسة دراسات هي كام أشار قانون لوتكا أن نسبة املشاركني 

 % . 6.5ولوتكا هو

وخالصة القول: إن الدراسة احلالية تتطابق إيل حد ما مع قانون لوتكا يف إنتاجية املؤلفني ألكثر من ثالث مقاالت، ولكن الدراسة  

أربع إيل مخس دراسات، ويرجع ذلك النخفاض معدل التأليف املشرتك بني الباحثني يف  ال تتطابق مع قانون لوتكا لنسبة املشاركني من

 اإلنتاج الفكري حول استخدام الذكاء االصطناعي يف املكتبات واملعلومات.

 أكثر المؤلفين إنتاجًا للدراسات العربية والدراسات األجنبية: -5

 ( التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري 19جدول )

 الدراسات األجنبية  الدراسات العربية 

 عدد األبحاث  أسم املؤلف  عدد األبحاث  أسم املؤلف 

 Pacios, Ana R 15 3 قناوى  حممد ماهر يارة

 Dole, Wanda V 14 3 النرشيت  سيد مؤمن

 Craft, Anna R 10 2 الصاوي السيد صالح

 Diekema, Anne R 10 2 العطاب   حممد عبداهلل أمحد 

 Chen, Jou-An 6 2 النموري صالح الدين حممدهبه 

 Tasso, Carlo 6 2 حسن ياسمني أمحد عامر

 Chanlin, Lih-Juan 4 2 زهر  سوزان حممد بدر

 Abrizah, Abdullah 4 2 سيدهم   خالدة هناء

 Smart, Cherry-Ann 4 2 عامر عبدالعزيز عبداحلميد

 Serra, Giuseppe 3 2 عبداملختار أمحد حممد عيل

( رقم  اجلدول  بيانات  جمال  19تساعد  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  جمال  يف  الفكري  اإلنتاج  رواد  معرفة  عيل   )

دراسات،   3املكتبات واملعلومات والتعرف عىل مدى إسهاماهتم الفكرية، حيث إن نسبة اإلنتاج الفكري للمؤلفني العرب ال تتعدي  

دراسة، ومن الواضح أن نسبة مشاركة الباحثني العرب أقل كثريا ًمن مشاركة    15ات ألكثر املؤلفني األجانب  بينام وصل عدد الدراس

الباحثني األجانب، وذلك يؤكد عيل انخفاض اإلنتاج الفكري العريب مقابل اإلنتاج الفكري األجنبي يف موضوع الذكاء االصطناعي  

 يف جمال املكتبات واملعلومات .  

 :لإلنتاج الفكري للخصائص املشرتكة  حليليةالت  لدراسةا
استخدام  موضوع  اإلنتاج الفكري املسجل حول  لك  ذبعد االطالع عىل اإلنتاج الفكري املتصل بموضوع الدراسة تّم حتليل  

للمحاور التي قسمت  ا  وقسمت إىل أقسام رئيسية وفقً   واملوضوعات الفرعية املتعلقة بهالذكاء االصطناعي يف جمال املكتبات واملعلومات  

 : كام ييل هبا املراجعة العلمية

 لإلنتاج الفكري: المشتركة  واألهدافأوال: مناهج البحث واألدوات 

الدراسات  الدراسة ألتوصلت   أكثر  العريب واألجنبي  ن  الفكري  التحلييللإلنتاج  الوصفي  املنهج  كمنهج رئييس    استخدمت 

األ الذكاء  تطبيقات  والدراسة يف موضوع  وللبحث  واملعلومات،  املكتبات  استخدامً صطناعي يف جمال  البحث  أدوات  أداةه  ا أكثر   ي 
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يف جمال التي قامت بحرص وحتليل اإلنتاج الفكري  (  2009)العمودي جوهري،  جلمع البيانات، واتفاق الدراسة مع دراسة    االستبيان

% ، 31.1بنسبة    الوصفي التحلييل  أعيل املناهج استخداما   ، وكانت2007وحتي    2003يف الفرتة الزمنية منذ عام    املكتبات واملعلومات

االستييان كأداة جلمع البيانات يف دراسات   وأداة%،  9.6%، وجاء يف املرتبة الثالثة منهج دراسة احلالة بنسبة  16املنهج املسحي، بنسبة    هتال

ما عن األهداف املشرتكة بني اإلنتاج الفكري فاتضح  ، أ% من مجلة األدوات املستخدمة يف الدراسات43.2املكتبات واملعلومات بنسبة 

 من خالل النقاط التالية.

املنشورة للبحث عن   األبحاثحول حماولة    الذكاء االصطناعي يف املكتباتاجتمعت األهداف اخلاصة بمصطلح   -

،  املكتبات واملعلوماتاستخدام مصطلح الذكاء االصطناعي يف علوم  مصطلح واضح ودقيق ومالئم للتعبري عن  

 .واستخداماته املتعددة يف علوم املكتبات واملعلوماتمفهوم لوالكشف عن مراكز القوة والضعف النظرية ل

واخلصائص    - السامت  حتديد  إىل  الدراسات  االصطناعي  األساسيةهدفت  الذكاء  متطلبات  لتقنيات  وحتديد  بناء  ، 

املهارات واملؤهالت الواجب   حتديد، ووم به املكتبات يف املدن الذكيةالدور الذي جيب أن تقمعرفة  و  املكتبات الذكية،

ديتها أالواجب تاألدوار  معرفة  و  ،يمكنهم العمل يف بيئة املدن واملكتبات الذكيةتوافرها يف العاملني يف املكتبات حتى  

 الفني واخلدمي باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.ضمن العمل 

بيئة املكتبة لتواكب    سعت إىلالدراسات    أغلب - الذكاء االصطناعي املتعددة ودجمها للعمل يف  التعرف عىل تقنيات 

التكنولوج اخلدمات  التطور  أفضل  وتقديم  املكتبات  إدارة  يف  األشياء  إنرتنت  تطبيقات  من  االستفادة  وكيفية  ي، 

 وتيسري واجبات ومهام أخصائي املكتبات وحتسني قدراته العملية. 

، بيئة املكتبات وكيف يمكنها االنتقال إىل املكتبات الذكية واخلدمات الذكيةالدراسات السابقة الواقع الفعيل لحددت    -

األجنبية، وإمكانية توافر تطبيقات عىل اهلواتف الذكية  املكتبات العربية و  استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يفومدى  

 اخلدمات للمستفيدين.  للمكتبات كوسيلة للتواصل وتقديم أفضل 

 لإلنتاج الفكري وفقاا حملاور الدراسة: : أهم النتائج املشرتكةثانياا 
 المحور األول: الذكاء االصطناعي والمكتبات الذكية: 

معظم العاملني يف املكتبات يؤيدون استخدام تطبيقات إنرتنت األشياء يف املكتبات اخلاصة هبم بالرغم من قلة الوعي   -

 ا واستخدامها. بكيفية تطبيقه

النتائج   - واملعنوية  أوضحت  املادية  الكيانات  تعقب مجيع  األشياء يف  إنرتنت  استفادت من  املعلومات  أن مؤسسات 

 . املوجودة يف هذه املؤسسات

 متفاوت مستوى اإلسرتاتيجية وهناك خططها  ضمن  االصطناعي العربية واألجنبية الذكاء أغلب املكتبات تتبنى ال -

 االصطناعي. كاءللذ  االستخدام من

الرتابط   - مثل:  إثباهتا،  تّم  والتي  والراحة  العالية  والكفاءة  الرتابط،  مثل:  لدهيا خصائص،  الذكية  املكتبات  أن  وجد 

 والتكامل بني الكتب، والقراء، واملكتبات، والشبكات، وقواعد املعلومات.

طبيق تلك التقنيات الذكية يف املكتبات إىل سد  املكتبات أصبحت أكثر ذكاًء مع التقنيات املبتكرة والناشئة، وقد أدى ت -

 .الفجوة بني اخلدمات التي تقدمها املكتبات، وبني االحتياجات املتغرية واملتسارعة ملستخدمي املكتبات
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بالرغم من أن أحد الدراسات توصلت ألن إنرتنت األشياء مهدت الطريق لالنتقال إىل مكتبات أكثر ذكاء إال أن أحد   -

ربية توصلت إىل إنرتنت األشياء يسبب يف ارتفاع اهلجامت اإللكرتونية، واستغالل أي ثغرات ممكنة الدراسات الع

 لتعطيل كّل اخلدمات، أو بعضها وصعوبة القيام بأعامل الدعم الفني والتدريب للموظفني داخل املكتبات.

الذكية من حيث البناء واخلدمات )املبني  للمكتبات وشكال ومعايري قّدمت العديد من الدراسات األجنبية هيكال  -

 الذكي( وأساليب دمج تقنيات الذكاء االصطناعي يف املكتبات ومؤسسات املعلومات.

 املكتبات.  يف وتقبلها  تنفيذها  يتمّ  حتى تطورها؛ ومتابعة التكنولوجيا  هذه أن يتعلموا املكتبات ألخصائيي ال بدّ  -

الذكاء جيب إعادة تصميم املساحات واألماكن واخل - دمات يف املكتبات ومؤسسات املعلومات لتعزيز دمج تقنيات 

 االصطناعي فيها.

 المحور الثاني: النظم الخبيرة في المكتبات:

يف    اإللكرتونيةوالتطبيقات  ربجميات  الالتحقق من صحة  أغلب الدراسات قّدمت نامذج الستخدام النظم اخلبرية يف   -

ما   املكتبات؛ الت  ملعرفة  هذه  كانت  من  اتقنيإذا  أفضل  بشكل  برامج  التقليدية  تعمل  تقييم  يف  دورها  عن  فضاًل   ،

 وخدمات املكتبات الرقمية. 

االصطناعي مثل:   الذكاء بتقنيات من التطبيقات وخدمات اسرتجاع املعلومات العديد تدعيم أكدت النتائج اتساع -

 حمرك البحث جوجل.

امل - يف  خبري  نظام  لبناء  نموذًجا  الدراسات  بعض  اإللكرتونية  قّدمت  اخلدمات  أفضل  لتقديم  الرقمية  كتبات 

 للمستفيدين.

وعىل مستوى املكتبات املدرسية قّدمت دراسة واحدة مفهوم النظم اخلبرية يف املكتبات املدرسية ولكيفية االستفادة   -

 منها يف هذا النوع من املكتبات عىل وجه اخلصوص.

 تبات:المحور الثالث: تقنيات الذكاء االصطناعي في المك

 اخلدمات املعلوماتية، والتعليمية واملعرفية  وتطويريمكنها حتسني    ARتوصلت أحد الدراسات بأن تقنية الواقع املعزز   -

 يف املكتبات األكاديمية.

 بعض  يف الذكاء االصطناعي استغالل نحو متميزة  خطوة خطت قد واآلسيوية واألمريكية  األوربية  املكتبات بعض  -

 للتطوير.  إسرتاتيجية التكنولوجيا كأداة لتلك أمهية تويل ال العربية املكتبات حني يف املكتبات، أنشطة

 والبحث الببليوغرايف، والتوجيه، االستقبال كخدمات صعيد:  من أكثر وعىل املكتبة يف بارًزا دوًرا يلعب الروبوت -

 .واالسرتجاع التخزين غرار عىل الصعبة املهام وبعض  املكتبة، يف األطفال ومساعدة

 املوكلة أغلب املهام وأن وبخاصة احلايل، الوقت يف املكتبة داخل البرشية الوظائف عىل الروبوت تأثري من  قلق ال -

 األساسية. اإلنسان ملهام ومكملة وثانوية بسيطة مهاًما  ُتعد إليه

 مة مرجعية. وهو نظام ذكي؛ لتقديم خد  Xiao Tuتّم تطوير روبوت ذكي انثي يسمي شاو تو  -

املستفيدين عىل االستعارة الذاتية فضاًل عن ختفيف أعباء اإلعارة   RFIDساعدت تقنيات التعريف برتددات الراديو   -

 واحلجز واإلرجاع عىل أخصائي املكتبات. 
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وغريها من    RFID & I Beacon &GPS& QR Codeجيب عىل املكتبات استثامر تقنيات الذكاء االصطناعي مثل   -

 . ا واكبة التطورات املتالحقة يف ختصص املكتبات ومن االرتقاء فيام تقدمه من خدمات ملستفيدهيالتقنيات؛ مل

 المحور الرابع: تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات:

ساسية الواجب توافرها  كيفية بناء تطبيق يعمل عىل اهلواتف الذكية موضحة العنارص األوضحت بعض الدراسات   -

 .املتكامل للمكتبات يلوكيفية حتليل هذه العنارص من النظام اآل ،يف التطبيق

، يثقون به كوسيلة للحصول عىل املعلومات  املستفيدينالة للحصول عىل املعلومات، و أغلبية  اهلاتف الذكي وسيلة فعّ  -

تدرجييًّ   وأوىص الذكية  اهلواتف  إدخال  برضورة  إتا البحث  التعليمية، ورضورة  العملية  منظومة  يف  اخلدمات  ا  حة 

 .املكتبية عرب موقع املكتبة املركزية يف جامعة ترشين عرب اهلواتف الذكية

الذكية واألهناك عالقة   - اهلواتف  تطبيقات  اآلبني  املكتبات  نظمة  املتكاملة يف  منلية  بّد  ذلك ال  بعضها    وعىل  ربط 

  .ببعض 

 . ات عرص الثورة الذكيةمبادئ رانجاناثان بام يتامشى مع متطلبإحدى الدراسات طالبت بتعديل  -

الدراسات   - أحد  باملكتبة  قّدمت  خدمات  يقدم  تطبيق  املحمولة  األكاديميةتصميم  اهلواتف  لتطبيقات  يف    كنموذج 

 املكتبات. 

 نتائج الدراسة : 
دراسة عربية حول موضوع استخدام الذكاء   137دراسة أجنبية و  546بلغ حجم اإلنتاج الفكري الذي تّم حرصه   -

م وحتى عام 2010جمال املكتبات واملعلومات واملوضوعات املرتبطة به، وذلك يف الفرتة من عام  االصطناعي يف  

 م.2021

للدراسات العربية، وبلغ حجم    137للدراسات األجنبية و  519حجم اإلنتاج الفكري من املقاالت األجنبية  بلغ   -

 . دراسة أجنبية فقط 27املراجعات العلمية 

مُ  - أعىل  الفكري  اإلنتاج  زيادة يف عام  سجل  إىل    2021عدل  عام   71ليصل  الدراسات  أجنبية يف حني عدد  دراسة 

يف عام دراسة    27أما اإلنتاج الفكري العريب فقد وصل إىل    ،%(  8.4)بُمعدل زيادة    ،دراسة فقط  23وصل    2010

 . %(12.4)بُمعدل زيادة  :كان دراستني فقط أي 2010حني عدد الدراسات عام  م، يف2021

 UNIVERSITY OF ARKANSAS  ا جامعة أجنبية منه  197األجنبي  عدد اجلامعات املُسجل هبا اإلنتاج الفكري   -

SYSTEM    هبا املسجلة  الدراسات  عدد  بنسبة    37بلغ  وأقله6.7دراسة   STATE UNIVERSITYجامعة    ا % 

SYSTEM OF FLORIDA  1.2دراسات بنسبة  7بلغ عدد الدراسات%. 

اإلنتاج   - نرش  يقترص  املهنية، مل  واجلمعيات  اجلامعات،  بني  تنوع  بل  فقط،  اجلامعات  خالل  من  العريب  الفكري 

واملكتبات، ودور النرش التجارية حيث سجل أعىل نسبة نرش من خالل اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات وبلغ 

%، 8دراسة بنسبة    11ت، فلها  %، ثّم البوابة العربية للمكتبات واملعلوما 10.9دراسة بنسبة    15عدد الدراسات هبا  

 %.5.1دراسات بنسبة  7أما أكثر اجلامعات نرًشا كانت جامعة القاهرة بلغ عدد الدراسات هبا 
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دولة مهتمة بنرش اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي املُسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف جمال    85تّم رصد   -

 203دولة أجنبية عىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية سجل هبا  70دولة عربية و 15املكتبات واملعلومات، منها 

بنسبة   العربية 37.1دراسات  العربية فكان عىل رأسها مجهورية مرص  الدول  أما  لعدد الدراسات األجنبية،  % وفًقا 

 % من إمجايل عدد الدراسات العربية. 28.4دراسة بنسبة  37سجل هبا 

% وجاء 6دوريات بنسبة  8دورية متخصصة، شكلت الدوريات البؤرية فيها    132نرش اإلنتاج الفكري األجنبي يف   -

ثّم    42ونرشت  LIBRARY HI TECHيف ُمقدمتها   دراسة،    34ونرشت    ELECTRONIC LIBRARYدراسة 

األمهية   متوسطة  الدوريات  عدد  بنسبة    27وبلغ  دورية  20.4دورية  ُمقدمتها  يف   %JOURNAL OF 

LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE    دراسة خالل الفرتة الزمنية منذ عام    12وسجلت

 م. 2012وحتى عام  2010

% وجاء 16.1دوريات بنسبة  3دورية متخصصة، شكلت الدوريات البؤرية فيها    18نرش اإلنتاج الفكري العريب يف   -

املجلة   ُمقدمتها  واملعلوماتيف  املكتبات  لعلوم  ال  20ونرشت    الدولية  جملة  ثّم  للمكتبات  دراسة،  العربية  بوابة 

جملة املركز العريب للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات  دراسة، ثّم    14ونرشت    Cybrarians Journal واملعلومات  

األمهية  13 ونرشت  واملعلومات متوسطة  الدوريات  عدد  وبلغ  بنسبة    7،  دورية  20.4دوريات  ُمقدمتها  يف   %

JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE    دراسة خالل الفرتة    12وسجلت

 م.2012وحتى عام  2010الزمنية منذ عام 

باحثًا أجنبيًّا، وصل عدد املشاركني    324باحثًا عربيًّا، و  122( مؤلًفا منهم  446الفكري ) اإلنتاج مؤلفي عدد بلغ -

 باحثًا عربيًّا. 16باحثًا أجنبيًّا و 121باحثني عرب، واملشاركني بدراستني  105باحثًا أجنبيًّا و  167بدراسة واحدة 

 املشرتك.   التأليف نمط شكل كام  -

 املؤلفني سامهوا من %63تبني أن حيث لوتكا، قانون  مع  تتفق املؤلفني إنتاجية توزيع أن الدراسة  نتيجة أظهرت -

املؤلفون املسامهون بدراستني تبني  %، أما  60التي تبلغ   لوتكا  قانون تتفق مع نسبة النسبة فقط، وهذه واحدة بدراسة

% والفارق بني نتيجة الدراسة احلالية 25التي تبلغ   لوتكا  قانون تتفق إىل حّد ما مع نسبة النسبة % وهذه30نسبتهم  

 %. 5.7وقانون لوتكا هو

ي يف أكثر املؤلفني العرب نرًشا لإلنتاج الفكري املُسجل حول استخدام الذكاء االصطناع كذلك الدراسة أوضحت -

املكتبات يارة ماهر قناوي ومؤمن سيد النرشيت بعدد دراستني لكّل منهام، أما أكثر املؤلفني األجانب نرًشا لإلنتاج  

 ,Doleدراسة، ويأيت بعد    15له    Pacios, Ana Rالفكري املُسجل حول استخدام الذكاء االصطناعي يف املكتبات  

Wanda V  دراسة.  14وله 

 توصيات الدراسة:
املكتبات،  - بيئة  للعمل يف  الذكاء االصطناعي  تقنيات  الذكية ودمج  املكتبات  التي تتناول  بالدراسات  زيادة االهتامم 

 وكذلك دراسات النظم اخلبرية واالستفادة منها يف خدمة املستفيدين وتيسري العمل داخل مؤسسات املكتبات.

م - كبناء  الذكية  املكتبات  بني  التفرقة  املتخصصني  عيل  حيث جيب  من  وأيضًا  واألثاث  اهلنديس  التصميم  حيث  ن 

 اخلدمات والعمليات يف البيئة الذكية. 
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وغريها من     RFID & I Beacon &GPS& QR Codeجيب عىل املكتبات استثامر تقنيات الذكاء االصطناعي مثل   -

 . ا ملستفيدهيخدمات من  هملواكبة التطورات املتالحقة يف ختصص املكتبات ومن االرتقاء فيام تقدم ؛التقنيات
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This study aims to quantitatively and qualitatively analyze the characteristics of the recorded Arab and 

foreign intellectual production on the use of artificial intelligence in the field of libraries and information, and 
smart phone applications in libraries. Then it monitor the scientific intellectual contribution on the use of 
artificial intelligence in the field of libraries and information. Based on the search engine of Scopus and Web of 
Science databases, the Dar Al-Mandumah database, and the Google scientific search engine during the period 
from 2010 to 2021. The study used the bibliometric approach in order to determine the general and common 
characteristics of intellectual publication in the field in terms of the objective and qualitative features of studies, 
temporal and quantitative, qualitative and geographical distribution. It also monitoring 546 foreign studies and 
137 Arab studies that were published in 147 periodicals. The International Journal of Library Sciences And 
information came at its top with a participation rate of 14.5% and LIBRARY HI TECH with a participation 
rate of 7.6%, and intellectual production participated in 85 countries, including 15 Arab countries. The number 
of participants in one study reached 167 foreign researchers and 105 Arab researchers. 

Through the scientific review of intellectual production to describe and analyze the common features 
between studies, it was found that most of the intellectual production in this field is only theoretical studies, or a 
narration of techniques already used in libraries, but the studies deal with them under different names. In 
addition, there is a deep confusion between studies regarding Smart libraries in terms of services, science and 
smart libraries in terms of buildings, engineering designs, and smart tools, especially Arabic studies. 
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