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 ستخلص امل
باللغتني العربية واإلنجليزية ىف موضوع الدوريات تتناول هذه الدراسة بالعرض والتحليل اإلنتاج الفكرى املتخصص املنشور  

البيانات قواعد  ىف  من بو  "املكشفة  النامذج  وبعض  االجتامعية  العلوم  جمال  ىف  الدوريات  وخصائص  سامت  موضوعات  ىف  خاصة 

قواعد البيانات العربية،  املجاالت األخرى، وقواعد البيانات من حيث أنامط اإلفادة منها والتداخل بني قواعد البيانات، والرتكيز عىل  

واملصادر التى    ،تبدأ بتحديد األهداف املرجوة من إعداد املراجعة العلمية وحدودها، ثم تلقى الضوء عىل املنهج املتبع ىف إعدادها   التي

وخصائص الفكرى  اإلنتاج  ملفردات  الببليوجرافية  السامت  تقديم  ثم  الفكرى،  اإلنتاج  مفردات  الختيار  إليها  الرجوع  النوعية  تم  ها 

الفئات   لبعض  وفًقا  تصنيفها  تم  والتى  نفسها  الدراسات  عرض  وأخريا  الدوريات  إنتاجية  عن  فضاًل  والشكلية  واللغوية  والزمنية 

 املوضوعية واخلروج بمجموعة من املؤرشات العامة. 

؛  اإلنتاج الفكرى البيانات العربية؛  قواعد    ؛التداخل بني قواعد البيانات؛  قواعد البيانات: خصائص الدوريات؛  املفتاحيةالكلامت  

 مراجعات علمية.

 : تمهيد. ال 0
كانت   التى  املشكالت  العديد من  القضاء عىل  أثره ىف  عليها،  البيانات  قواعد  وإتاحة  وانتشارها،  اإلنرتنت  لظهور شبكة  كان 

ىف زيادة استخدامها من جانب املستفيدين، وقد  تواجهها قواعد البيانات املتاحة عرب األقراص املليزرة ) قبل ظهور اإلنرتنت(، مما تسبب  

 لوحظ ىف اآلونة األخرية اإلقبال عىل استخدام قواعد البيانات وبخاصة النصية منها. 

ومتثل الدوريات املصدر الرئيسى ملحتوى غالبية قواعد البيانات وهى تتميز برسعة اإلنتاج والنرش وسهولة الوصول إليها ىف أى  

 يه العديد من الدراسات التى سيتم تناوهلا ىف هذه املراجعة العلمية. وقت، وهو ما أكدت عل

 

 دراسة:    االجتامعية  العلوم  جمال  ىف  العربية  البيانات  قواعد  ىف   املكشفة  الدوريات  ")*( بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان   

 قاهرة. ال جامعة – اآلداب كلية املعلومات، وتقنية والوثائق املكتبات قسم  – اهلادى عبد  فتحى حممد د.أ إرشاف مقارنة، حتليلية
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الفكرى حول موضوع   لإلنتاج  علمية  مراجعة  الدراسة  هذه  البيانات"وتتناول  قواعد  املكشفة ىف  والتعرف عىل    "الدوريات 

 ستيعاًبا لإلنتاج الفكرى.خصائصه وسامته املوضوعية والنوعية والشكلية واللغوية والزمنية مع رصد الدوريات األكثر ا

 . أهداف املراجعة العلمية:1
 "الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات  "هتدف هذه املراجعة إىل إعطاء صورة كاملة لإلنتاج الفكري العريب واألجنبي ىف موضوع  

 عماًل فكرًيا وذلك من خالل األهداف التالية: 63والذى بلغ عدده 

، وتم تصنيفه حتت بعض الفئات   "الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات  "إنتاج فكرى حول موضوع  عرض ما ُنرش من    1/1

 املوضوعية. 

 من خالل:   "الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات  "التعرف عىل خصائص وسامت اإلنتاج الفكرى املنشور حول موضوع    1/2

 التعريف باإلنتاج الفكري عىل اختالف أشكاله.  1/2/1 -

 التعرف عىل السامت واخلصائص املوضوعية والزمنية واللغوية والنوعية والشكلية.  1/2/2 -

 التعرف عىل أكثر الدوريات العلمية استيعاًبا لإلنتاج الفكرى. 1/2/3 -

 تقديم بعض االستنتاجات واملالحظات حول اإلنتاج الفكرى .  1/3

 . حدود املراجعة العلمية وجماهلا: 2
 الحدود الموضوعية:  2/1

تتناول هذه املراجعة موضوع الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات، وما يرتبط هبا من موضوعات تتمثل ىف سامت وخصائص 

فيام  املجاالت، وأما  الدوريات ىف خمتلف  يندرج حتتها من قطاعات موضوعية، وسامت وخصائص  العلوم االجتامعية، وما  دوريات 

راجعة العلمية عىل أنامط اإلفادة من قواعد البيانات، وقواعد البيانات العربية، والتداخل بني  يتعلق بقواعد البيانات، فسوف تركز امل

 قواعد البيانات العاملية واملقارنة بينها.

 الحدود اللغوية: 2/2

 تركز املراجعة العلمية عىل اإلنتاج الفكرى باللغة العربية واإلنجليزية.

 الحدود الزمنية: 2/3

 . 2019حتى عام  2000املراجعة العلمية عىل اإلنتاج الفكرى خالل عرشين عاًما ىف الفرتة من عام تركز 

 الحدود النوعية:  2/4

التى  العلمية عىل خمتلف أنواع أوعية املعلومات من مقاالت الدوريات وأعامل املؤمترات والرسائل اجلامعية  تشتمل املراجعة 

 تناولت هذا املوضوع. 

 شكلية: الحدود ال 2/5

 تناولت املراجعة العلمية اإلنتاج الفكرى املطبوع واإللكرتونى املتاح عىل اإلنرتنت.
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 الحدود المكانية:  2/6

 مل تتقيد املراجعة العلمية بمكان معني. 

 . املنهج املتبع فى إعداد املراجعة العلمية. 3
 مصادر تجميع اإلنتاج الفكرى: 3/1

 اإلنتاج الفكرى العربى:   1/ 1/ 3

 إجراء مسح لإلنتاج الفكرى العربى باالعتامد عىل ما يىل:تم 

- 1997دليل ) اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات ( يف إصداراته املختلفة التي تغطي الفرتات التالية : )  -

2000(، )2001-2004( ، )2005-2007( ،)2008-2009 ( ،)2010-2011( ،)2012-2015.) 

 http://arab-afli.org/main/index.phpحتاد العربى للمكتبات واملعلوماتت اهلادى املتاحة من خالل موقع االقاعدة بيانا  -

http://www.eulc.edu.egاملكتبة الرقمية باحتاد املكتبات اجلامعية املرصية واملتاحة عىل  -

 . قواعد البيانات العربية املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصى -

 .تصفح أعداد املجالت العربية املتخصصة ىف جمال املكتبات واملعلومات -

 .بصفة عامة Googleالبحث عن طريق حمرك البحث جوجل  -

 تى:وذلك باستخدام جمموعة من املصطلحات والكلامت الدالة التى تعرب عن موضوع املراجعة العلمية كاآل

 الدوريات. -

 الدوريات اإللكرتونية.  -

 دوريات الوصول احلر.  -

 دوريات العلوم االجتامعية. -

 خصائص الدوريات. -

 بيانات.قواعد ال -

 قواعد البيانات العربية. -

 : اإلنتاج الفكرى األجنبى   2/ 1/ 3

 :تم إجراء مسح لإلنتاج الفكرى األجنبى باالعتامد عىل ما يىل 

 . قواعد البيانات األجنبية املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصى -

- ProQuest Dissertations & Theses 

- EBSCO Academic Search Complete 

- EBSCO LISTA 

http://arab-afli.org/main/index.php
http://www.eulc.edu.eg/


 265 أ. صفاء عيل توفيق حسي 

 

- ERIC 

- EMERALD 

- Sage journals 

- Taylor & Francis  

 /Google Scholar https://scholar.google.comخدمة الباحث العلمى  -

 .بصفة عامة Googleالبحث عن طريق حمرك البحث جوجل  -

 تى:وذلك باستخدام جمموعة من املصطلحات والكلامت الدالة التى تعرب عن موضوع املراجعة العلمية كاآل

- Journals  

- Electronic journals 

- E-Journals 

- Open access Journals 

- Social Science Journals 

- Data Bases  

 كام تم استخدام إسرتاتيجيات البحث التالية: 

 

- Electronic Journals AND Bibliometric study 

- Journals AND Bibliometric study 

- Open access Journals AND Bibliometric study 

- Social Science Journals AND Bibliometric study 

- Indexed Journals AND Data bases 

- Electronic Journals AND Bibliometric study AND Data bases 

- Journals AND Bibliometric study AND Data bases 

- Open access Journals AND Bibliometric study AND Data bases 

- Social Science Journals AND Bibliometric study AND Data bases 

وقد التزمت املراجعة العلمية بأقىص درجات االنتقاء لإلنتاج الفكرى وفحصه واختيار ما يتصل منه باملوضوع مبارشة واستبعاد 

املكرر، وقد تم تصنيف هذا اإلنتاج لعدة موضوعات ُنظمت املراجعة العلمية وفًقا هلا وذلك بعد قراءة املستخلص لبعض الدراسات  

مل لدراسات أخرى ، وُنظمت الدراسات حتت كل موضوع زمنيًا من األقدم إىل األحدث إال أنه أحياًنا يتم واالطالع عىل النص الكا 

إدارج دراسات ذات سنوات نرش قديمة بعد احلديثة، وذلك لربط األفكار بني الدراسات وهو ما تسعى إليه املراجعات العلمية من 

 ت الدراسات كام يىل:تقديم التحليل والربط بني اإلنتاج الفكرى ، وجاء

http://www.tandfonline.com/
https://scholar.google.com/
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 والتى تم تصنيفها إىل: أواًل: سامت وخصائص الدوريات

 دراسات تتناول سامت وخصائص الدوريات ىف جمال العلوم االجتامعية. -

 دراسات تتناول سامت وخصائص الدوريات ىف جماالت أخرى.  -

والتى تم تصنيفها إىل: ثانيًا: قواعد البيانات

 بيانات وأنامط اإلفادة منها.دراسات تتناول قواعد ال -

 دراسات تتناول قواعد البيانات العربية. -

 دراسات تتناول التداخل بني قواعد البيانات. -

موضوع   ىف  الفكرى  اإلنتاج  استعراض  بعد  إليها  التوصل  تم  التى  العامة  املؤرشات  من  جمموعة  بتقديم  املراجعة  وانتهت 

 الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات.

 السمات واخلصائص املميزة لإلنتاج الفكرى الذى تناول الدوريات املكشفة فى قواعد البيانات:  .4
يستعرض هذا القسم من املراجعة العلمية السامت واخلصائص النوعية واللغوية والزمنية والشكلية ملفردات اإلنتاج الفكرى  

 قاالت والدراسات.التى تم حرصها فضاًل عن التعرف عىل مدى استيعاب الدوريات للم

 السمات النوعية والزمنية لإلنتاج الفكرى: 4/1

( تنوع مفردات اإلنتاج الفكرى حول موضوع الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات بني أربع فئات 1يتضح من اجلدول رقم )

ا  "مقاالت الدوريات وبحوث املؤمترات والرسائل اجلامعية والكتب"متمثلة ىف:   لدوريات عىل رأس هذه الفئات ، وكانت مقاالت 

بحوث، تلتها الرسائل اجلامعية وعددها    4% بواقع  6.35%، تليها بتفاوت كبري بحوث املؤمترات بنسبة  87.30مقالة بنسبة    55بعدد بلغ  

الرتتيب %، وتتناسب هذه النسب هبذا  1.58%، واحتلت الكتب املرتبة األخرية الكتب بواقع كتاب واحد بنسبة  4.77رسائل بنسبة    3

مع القيمة العلمية التى متثلها كل فئة من هذه الفئات ، فمقاالت الدوريات والرسائل اجلامعية وبحوث املؤمترات تعد مصادر معلومات  

 (.2018من الدرجة األوىل، أما الكتب فهى من مصادر الدرجة الثانية )خرض،

 2008فيُالحظ ارتفاع عدد مفردات اإلنتاج الفكرى ىف عام  أما عن التوزيع الزمنى فاتسم اإلنتاج الفكرى بمعدل غري ثابت  

بلغت األعوام )11.12بنسبة   بينام   ، بواقع سبع مفردات  نفسها  2019،  %2018  النسبة  ، واألعوام  7.93(  % بواقع مخس مفردات 

،  2013،  2011،  2006،  2004% لعدد أربع مفردات، واألعوام)6.35( بلغت النسبة نفسها أيًضا  2017،  2014،  2012،  2003)

( 2015،  2010،  2007،  2005،  2002،  2001،  2000% لعدد ثالث مفردات ، واألعوام )2.98( بلغت النسبة نفسها  2016

 % . 1.58بواقع مفردة واحدة بنسبة  2009% لعدد مفردتني، وأخرًيا جاء عام 3.17بلغت النسبة نفسها أيًضا 

بواقع    2008( ارتفاع عدد مقاالت الدوريات املنشورة ىف عام  1/1جلدول رقم )وفيام يتعلق بالتوزيع النوعى الزمنى يتضح من ا

(  2018،  2017%، وعدد أربع مقاالت ىف األعوام )9.09بنسبة    2019%، وعدد مخس مقاالت ىف عام  10.91ست مقاالت بنسبة  

النسبة نفسها  2016،  2014،  2013،  2012،  2004%، بينام بلغت األعوام )7.27بنسبة   % بواقع ثالث مقاالت، وبلغت  5.45( 

% بواقع مقالتني،  3.64( 2015، 2011، 2010، 2007، 2006، 2005، 2003، 2002، 2001، 2000النسبة  نفسها لألعوام )

 %.1.81بنسبة  2009بينام جاء مقال واحد ىف عام 
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 ( التوزيع النوعى والزمني لإلنتاج الفكرى 1جدول رقم ) 

 التوزيع النوعى       

 التوزيع الزمنى

 املجموع كتب  رسائل جامعية  مؤمترات  بحوث مقاالت دوريات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

2000 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2001 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2002 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2003 2 3.64 1 25 - - 1 100 4 6.35 

2004 3 5.45 - - - - - - 3 4.77 

2005 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2006 2 3.64 - - 1 33.33 - - 3 4.77 

2007 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2008 6 10.91 - - 1 33.33 - - 7 11.12 

2009 1 1.81 - - - - - - 1 1.58 

2010 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2011 2 3.64 1 25 - - - - 3 4.77 

2012 3 5.45 1 25 - - - - 4 6.35 

2013 3 5.45 - - - - - - 3 4.77 

2014 3 5.45 1 25 - - - - 4 6.35 

2015 2 3.64 - - - - - - 2 3.17 

2016 3 5.45 - - - - - - 3 4.77 

2017 4 7.27 - - - - - - 4 6.35 

2018 4 7.27 - - 1 33.33 - - 5 7.93 

2019 5 9.09 - - - - - - 5 7.93 

 % 100 63 1 3 4 55 املجموع

 % 100 1.58 4.77 6.35 87.30 النسبة املئوية 

 %.25( بنسبة 2014، 2012، 2011وبالنسبة لبحوث املؤمترات فجاءت بواقع بحث واحد فقط ىف األعوام ) 

(، أما الكتب فقد  2018،  2008،  2006رسالة واحد ىف األعوام )% بواقع  33.33بينام بلغت نسبة الرسائل اجلامعية املنشورة  

 . 2003ُنرش كتاب واحد عام 

 السمات الشكلية واللغوية: 4/2

 ( التوزيع الشكلى واللغوى لإلنتاج الفكرى 2جدول رقم ) 

 التوزيع الشكىل                 

 التوزيع اللغوى 

اإلنتاج الفكرى  % اإلنتاج الفكرى املطبوع

 اإللكرتونى 

 % املجموع %

 55.6 35 44 22 100 13 اإلنتاج الفكرى العربى

 44.4 28 56 28 - - اإلنتاج الفكرى األجنبى 

  63 50 13 املجموع

% 20.6 79.4  100 

املطبوع فقد بلغ  (  زيادة نسبة مفردات اإلنتاج الفكرى اإللكرتونى ىف مقابل نسبة اإلنتاج الفكرى  2يتضح من اجلدول رقم )

عماًل باللغة اإلنجليزية    28% و 44عماًل باللغة العربية بنسبة    22% منها  79.4عماًل إلكرتونيًا بنسبة    50اإلنتاج الفكرى اإللكرتونى  

ا ضخاًم، %، وعىل الرغم من ارتفاع نسبة اإلنتاج الفكرى األجنبى عن العربى ىف الشكل اإللكرتونى لكن الفارق ال ُيمثل تفاوتً 56بنسبة  
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اإلنتاج  بلغ  بينام  البيانات،  قواعد  املكشفة ىف  الدوريات  بموضوع  يتعلق  فيام  واملتخصصني  الباحثني  بني  العربى   الوعى  يدل عىل  مما 

املطبوع   بنسبة    13الفكرى  إىل جانب 20.6عماًل  املطبوع  الوسيط  عىل  يعتمد  مازال  الذى  فقط،  العربى  الفكرى  لإلنتاج  ،وذلك   %

% من إمجاىل اإلنتاج 44.4لكرتونى ىف عملية النرش، عكس اإلنتاج الفكرى األجنبى الذى جاء ىف شكل إلكرتونى فقط بنسبة  الوسيط اإل

 % من إمجاىل اإلنتاج الفكرى.55.6الفكرى، أما اإلنتاج الفكرى العربى فقد جاء بنسبة 

 مدى استيعاب الدوريات للمقاالت:  4/3

وضوع الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات بفئات متنوعة، وهى مقاالت الدوريات وبحوث  يذخر اإلنتاج الفكرى املتناول مل

املؤمترات والرسائل اجلامعية كمصادر معلومات من الدرجة األوىل، والكتب كمصادر معلومات من الدرجة الثانية، إال أن هذه الفئات 

(، فيُالحظ أن أكثر الفئات تغطية هى مقاالت الدوريات 1اجلدول رقم )تفاوتت فيام بينها ىف تغطية اإلنتاج الفكرى كام هو موضح ب

 (. 3مقالة ُنرشت بدوريات عربية وأجنبية جدول رقم ) 55% بواقع 87.30سواء أكانت مطبوعة أو إلكرتونية، والتى بلغت نسبتها 

 ( مدى استيعاب الدوريات للمقاالت العربية واألجنبية 3جدول رقم ) 

 الدوريات األجنبية  الدوريات العربية

 عدد املقاالت  عنوان الدورية  عدد املقاالت  عنوان الدورية 

 Library Philosophy and Practice 4 3 جملة مكتبة امللك فهد الوطنية 

 Malaysian Journal of Library & Information 2 االجتاهات احلديثة ىف املكتبات واملعلومات 

Science 

2 

 Collaborative Librarianship 1 2 املكتبات وعلم املعلومات دراسات عربية ىف 

 Collection Building 1 2 املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات 

Cybrarians journal 2 Collection Management 1 

 Information Research 1 1 حولية املكتبات واملعلومات 

 Journal of Cross-Cultural Psychology 1 1 عامل املعلومات واملكتبات والنرش

 Journal of Economic Surveys 1 1 املجلة األردنية ىف العلوم الرتبوية

 Journal of Education for Sustainable 1 املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات 

Development 

1 

 Journal of Electronic Resources Librarianship 1 1 إضافات  –املجلة العربية لعلم االجتامع 

 Journal of Financial Crime 1 1 املجلة العربية لألرشيف والتوثيق واملعلومات 

 Journal of Information Science 1 1 املجلة العربية للرتبية 

 Journal of Management 1 1 املجلة العربية للدراسات املعلوماتية 

 Journal of Social Sciences 1 1 للمكتبات والوثائق واملعلومات املجلة العلمية 

جملة املركز العربى للبحوث والدراسات ىف علوم املكتبات  

 واملعلومات

1 Library Computing 1 

 ONLINE: Exploring Technology & Resources for 1 جملة املكتبات واملعلومات العربية 

Information Professionals 

1 

 Proceedings of the American Society for 1 جملة املكتبات واملعلومات العربية 

Information Science and Technology 

1 

 School Psychology International 1 1 جملة بحوث ىف علم املكتبات واملعلومات 

 Science & Technology Libraries 1 1 جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

 Scientometrics 1 1 جملة دراسات املعلومات 

 South African Journal of Libraries & Information 1 جملة دراسات ىف اخلدمة االجتامعية 

Science 

1 

 Strategic Management Journal 1 1 جغرافية جملة رسائل 

- - The Serials Librarian 1 

https://0811qkc3s-1104-y-https-www-tandfonline-com.mplbci.ekb.eg/toc/rjss20/current
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/journal/15508390
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/journal/15508390
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دورية    23ة، ودورية عربي  22ىف  ( مدى استيعاب الدوريات العربية واألجنبية للمقاالت والتى متثلت  3يتضح من اجلدول رقم )

مقاالت بالنسبة للدوريات األجنبية،   4 بواقع Library Philosophy and Practiceأجنبية ، وكانت أكثرها استيعاًبا للمقاالت دورية 

دورية   ،  Malaysian Journal of Library & Information Scienceتليها  مقالتني  أكثر    بواقع  كانت  العربية  للدوريات  وبالنسبة 

، واالجتاهات احلديثة  Cybrarians Journalيليها دوريات    ،مقاالت  3عاًبا للمقاالت جملة مكتبة امللك فهد الوطنية بواقع  الدوريات استي

 . دراسات عربية ىف املكتبات واملعلومات، واملجلة األردنية للمكتبات واملعلومات بواقع مقالتني وىف املكتبات واملعلومات ، 

 الدوريات املكشفة فى قواعد البيانات:  . موضوعات االهتمام فى موضوع 5
تم تناول مفردات اإلنتاج الفكرى التى تم التوصل إليها حول موضوع الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات التي ُصنفت حتت 

 الفئات املوضوعية التالية:

 سمات وخصائص الدوريات: 5/1

من بمزيد  الدوريات  وخصائص  سامت  تتناول  التى  الدراسات  املطبوعة    حظيت  العلمية  الدوريات  تعترب  حيث  االهتامم 

العلمى  البحث  تقوم عىل خدمة  التى  املعلومات  مصادر  أهم  من  وتعترب  للمستفيدين،  األولية  املعلومات  مصادر  أهم  واإللكرتونية 

وعية املعلومات األخرى،  (، و كثافة االعتامد عىل الدوريات كمورد للمعلومات تتجاوز كثافة االعتامد عىل غريها من أ2019)صدقى،

 ومن هنا جاء االهتامم للتعريف بالدوريات وما تقدمه من دراسات ، وقد تم تصنيف هذه الدراسات إىل فئات موضوعية فرعية كام يىل: 

 الدراسات التى تتناول سامت وخصائص الدوريات ف جمال العلوم االجتامعية:   1/ 1/ 5

وريات سواء أكانت عربية أو أجنبية، وسواء أكانت لدورية واحدة أو أكثر من  تتناول هذه الفئة دراسات سامت وخصائص الد

والتعليم   والرتبية  واإلدارة  واالقتصاد  النفس  وعلم  االجتامع  علم  قطاعات  من  حتتها  يندرج  وما  االجتامعية،  العلوم  جمال  ىف  دورية 

 والسياسة والتاريخ واجلغرافيا، وقد جاءت كام يىل:

راسة حتليلية وصفية ملدى اإلفادة من دوريات علم االجتامع باملكتبة املركزية جلامعة امللك عبد العزيز ىف  د (2000)شاهني،قدم 

 Social Sciences Index / Full متناواًل قاعدة بيانات النصوص الكاملة لدوريات العلوم االجتامعية  ،شكليها املطبوع واإللكرتونى

text   فاقترصت الدراسة  ،  دورية يف جمال العلوم االجتامعية  462حتواء قاعدة البيانات عىل  ونظًرا ال،  لتكون حمور هذه الدراسة التقويمية

م االجتامع كانت عنوان دورية متخصصة يف عل  24هذا باإلضافة إىل عدد  ،  دورية  71عىل دوريات علم االجتامع و التي بلغ عددها  

املنهج املسحي لدوريات علم    ، وقد اختذت الدراسةو ال تدخل ضمن نطاق تغطية قاعدة البيانات  ،تصل إىل املكتبة يف الشكل املطبوع

تكشاف و الس ،االجتامع سبياًل هلا للوصول إىل نتائج واقعية الستخدام دوريات علم االجتامع باملكتبة املركزية جلامعة امللك عبد العزيز

الدوريات تلك  يف  املتخصصني  ك  آراء  الدراس،  اعتمدت  الفكري   ةام  اإلنتاج  من  كل  يف  الواردة  املرجعية  االستشهادات  حتليل  عىل 

،  و كذلك االستشهادات الواردة يف رسائل املاجستري املجازة يف نفس القسم  ،املتخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم االجتامع

 .ن درجة وكثافة االستخدام الفعيل للدوريات )حمل الدراسة( من جانب الباحثني يف علم االجتامعم أكدوذلك هبدف الت

بتحليل شامل للبحوث العلمية املنشورة ىف جملة اإلدارة اإلسرتاتيجية  (  Ramos & Ruiz  ،2004)  وىف جمال اإلدارة قام كل من  

Strategic Management Journal    باستخدام املنهج الببليومرتى لتحديد  2000حتى عام    1980منذ ظهور عددها األول ىف عام ،
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، وحتليل التغيريات التى حدثت ىف البنية الفكرية هلذه  األعامل التى كان هلا أكرب األثر ىف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية وحتديد أهم الباحثني

 التخصص.

حلل والباحثني   30  (  Podsakpoff,et.al  ،2008)  بينام  اجلامعات  عىل  التعرف  عن  فضاًل  اإلدارة،  جمال  ىف  علمية  دورية 

التى تؤثر عىل إنتاجهم   الببليومرتى،  األكاديمني الذين كان هلم أكرب األثر ىف جمال اإلدارة، وكذلك العوامل  وذلك باستخدام املنهج 

،  2004إىل    1981مؤلًفا تم االستشهاد بأعامهلم وذلك ىف الفرتة من    150لتحديد أكثر مائة جامعة تم االستشهاد بأعامهلا، وأكثر من  

 عامل من علامء اإلدارة عرب مخس فرتات زمنية.  25000جامعة و  1600وقد شمل التحليل أكثر من 

 Asia-pacific journal of management researchحتلياًل ببليومرتًيا لدورية  (   Sankar & Kavitha  ،2016)    وقدم كل من

and innovation    وهتدف الدراسة إىل التعرف عىل خمرجات البحث ىف علوم اإلدارة من خالل  2015إىل عام    2005ىف الفرتة من ،

بأحجامها  السنوية  األعداد  ا  حتليل  وأسلوب   ، ،  املختلفة  التعاون  ودرجة  ومتوسط  و لتأليف   ، االستشهاد  وأسلوب  املقاالت،  طول 

الدراسة إىل نرش الدورية     533عدًدا و  37جملًدا و  11االستشهادات ىف كل جملد، وتوزيع املقاالت حسب املوضوعات ، وتوصلت 

وجاءت املقاالت ملؤلف واحد ،%  55 بنسبة  مقااًل   296، كان النصيب األكرب للتأليف املشرتك ىف  2015إىل    2005مقالة ىف الفرتة من  

 مقااًل. 237% بواقع 45ىف املرتبة الثانية بنسبة 

نسانية املنشورة ىف إسبانيا  دوريات العلوم االجتامعية واإل  (Osca & Haba    ،2005)  تناول كاًل من  وىف العلوم االجتامعية  

صة بإنتاج هذه الدوريات وتداوهلا ىف قواعد البيانات الببليوجرافية الوطنية  ودراستها ببليومرتًيا، فضاًل عن التعرف عىل املعلومات اخلا 

 والدولية من حيث أنواع النارشين والتخصص العلمى ومعامل التأثري وعدد مرات النرش واللغات املستخدمة.

 ،نود ىف العلوم االجتامعيةبحثًا للعلامء اهل    393حتلياًل ببليومرتًيا    (BLibSc& AIISc  ،2008)  قدم كل من  وىف هذا الصدد  

 Social Science Citation Index (SSCI)والتى تم نرشها ىف املجالت اهلندية وتضمينها ىف كشاف االستشهادات للعلوم االجتامعية 

إىل   الدراسة  األبحاث  اوتوصلت  اهلندى،  ارتباط  املجتمع  يواجهها  التى  باملشكالت  مبارًشا  ىف  ورتباًطا  األبحاث  من  كثري  ُنرشت 

منخفض،    دورياتال اقتباس  معدل  املنخفض وهلا  التأثري  أكثر  وذات  النفسى هى  والطب  النفس  األنثروبولوجيا وعلم  تعد جماالت 

 املجاالت اهتامًما ىف بحوث العلوم االجتامعية ىف اهلند.

من حيث عدد ببليومرتًيا     Journal of Social Sciencesلبحوث املنشورة ىف دورية  بتحليل ا  (Thanuskodi  ،2017)  امقو

  ، هبا  االستشهاد  تم  التى  الوثائق  وأنواع   ، املقاالت  لكل  املراجع  عدد  ومتوسط  املقاالت،  وموضوعات  التأليف  ونمط  املقاالت، 

 عايري. واملجالت التى تم االستشهاد هبا وغريها من امل 

جملة  اجتاهات البحث العلمي االجتامعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل تتبع ودراسة     (2017)مضوى،ورصد  

ختريت  اُ ( وقد  100ىل العدد  إ  1)من العدد    2008  -  1984التي تصدر عن مجعية االجتامعيني باإلمارات خالل املدةشؤون اجتامعية  

وقد سعت الدراسة    ،أهم وأقدم الدوريات املعنية بالنرش األكاديمي والعلمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة  املجلة باعتبارها واحدة من

ثم حتديد مدى نجاح املجلة يف    ، لرصد أهم السامت واخلصائص التي ميزت املجلة، وسياساهتا التحريرية وأهدافها خالل مدة الدراسة

لتحليل البحوث والدراسات املنشورة يف املجلة للتعرف عىل أعدادها ولغتها ومؤلفيها  حتقيق تلك األهداف، وسعت الدراسة كذلك  

وكذلك التعرف عىل الصفات واخلصائص الديمغرافية واملهنية والعلمية للباحثني املشاركني بالنرش يف املجلة، ثم تتبع إسهام  ،  ومناهجها 

دعم   يف  والعربية  واخلليجية  الوطنية  األكاديمية  العلميةاملؤسسات  والدراسات  بالبحوث  التغطية    ،املجلة  اجتاهات  عىل  والتعرف 
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املوضوعية واجتاهات التغطية القطرية واإلقليمية للبحوث والدراسات املنشورة يف املجلة، ويف النهاية قدمت الدراسة بعض املقرتحات 

يضمن مواصلة خدماهتا املعرفية وتوسيع دوائر تداوهلا بام    ،وحتقيقها ألدوارها بشكل أكثر كفاءة وفعالية  ،والتوصيات لتطوير املجلة

 يًا.والوصول إليها حمليًا وإقليميًا وعامل

دوريات جامعة امللك عبد العزيز ىف العلوم االجتامعية منذ صدور األعداد األوىل ملجلة جامعة امللك    (2018)قمصانى،  ويعرف

، وجملة جامعة  1981امللك عبد العزيز: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ىف عام    ، وجملة جامعة  1988عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة عام  

وذلك من حيث نموها وتطورها الزمانى وعدد    2010وحتى العدد الصادر عام    1989امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمى عام  

إلنتاج الفكرى املنشور ىف الدوريات، فضاًل عن التعرف  ىل التوزيع املوضوعى لعالتعرف  وصفحاهتا وعددها اإلمجاىل من بداية نرشها ،  

ىل دوريات العلوم االجتامعية بجامعة امللك عبد العزيز املتاحة ىف قواعد البيانات العاملية، ععىل التوزيع النوعى واللغوى، والتعرف  

الدراسة نتائج  أبرز  الوصفى، وكانت من  املنهج  باالعتامد عىل  العلوم االجتامعية كانت   ول دورية أصدرهتا أ  ؛ وذلك  اجلامعة ىف جمال 

ثم جاءت دورية   1991، تلتها دورية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التى صدرت ىف العام    1975دورية االقتصاد واإلدارة ىف العام  

د واإلدارة األكثر إصداًرا، تعترب جملدات دورية االقتصا وىف املرتبة الثالثة ،    1983أبحاث االقتصاد اإلسالمى التى صدرت ىف العام  

عماًل باللغة اإلنجليزية ، أما   55عماًل باللغة العربية مقابل    213بلغ عدد التوزيع اللغوى املنشور ىف دورية االقتصاد واإلدارة إىل  و

فقد نرشت   العربية مقابل    213دورية اآلداب والعلوم اإلنسانية  باللغة  باللغة اإلنجليزية  40عماًل  باللغة  ونرش  ،عماًل   عمل واحد 

  133عماًل باللغة العربية مقابل    157الفرنسية، بينام احتلت دورية االقتصاد اإلسالمى املرتبة الثالثة ىف التوزيع اللغوى حيث نرشت  

ربط اإلنتاج الفكرى املنشور    :رحت مجلة من التوصيات أبرزها عماًل باللغة اإلنجليزية، وىف ضوء النتائج التى توصل إليها الباحث طُ 

تشجيع الباحثني عىل إجراء دراسات حتليلية ملحتوى الدوريات العلمية التى تصدرها اجلامعات مما وىف قاعدة قياسية رقمية واحدة،  

 يساعدهم ىف التعرف إىل الدراسات والتوجهات احلديثة.

وتم    ىف جمال العلوم االجتامعية،   للوصول احلر   ا بحثًا هندًيا متاح  1195حتلياًل ببليومرتًيا إلمجاىل    ( Kirtania  ،2018)قدم  بينام  

بيانات   قاعدة  ىف  وتكشيفه  عام    Scopusنرشه  من  الفرتة  ىف  سنوات  عرش  عام    2008خالل  التأليف   2017حتى  نمط  حيث  من 

 % من إمجاىل املقاالت. 60د بنسبة واملؤسسات النارشة، وعدد االقتباسات وتوصلت الدراسة إىل هيمنة التأليف املشرتك، ثم االستشها 

ومقارنة ذلك   ،تحليل بحوث اإلدارة الرتبوية املنشورة يف تسع عرشة جملة تربوية عربية حمكمةب  (2006)صالح والعطارى ،  وقام  

املنشورة يف جملة   السنوية  "بتلك  الرتبوية ربع  املعرفة و  ٢٠٠٤  -م  ١٩٨٤األمريكية من    "اإلدارة  بنية  "نظرية  م يف ضوء علم اجتامع 

وأشارت ،  دراسة أجنبية يف املجلة األمريكية املشار إليها     492جملة ىف مقابل    19دراسة عربية مشتتة ىف    70وذلك عىل    "الثورات العلمية

الوصفي هو  وأن املنهج  ،  ثر من املامرسنيكديميني أكا أن غالبية اإلنتاج يف املجالت العربية و املجلة األجنبية هو من إسهام األبالدراسة  

ت يف معظمها استطالع  كانوأن الدراسات العربية  ،  املجلة األجنبية إىل تنويع مناهج البحثباحثو  بينام يميل    ،السائد يف األدبيات العربية

ت فكرية  اريآراء عن قضايا تتعلق باإلدارة الرتبوية، بينام اهتمت الدراسات يف املجلة األجنبية بتطوير النامذج اإلدارية والبحث عن نظ

 . هلا 

ىف الفرتة   Education for Sustainable Developmentحتلياًل ببليومرتًيا لدورية   (Wright & Pullen)  قدم    2007وىف عام  

الفرتة  2005حتى عام    1990من   الدورية ىف  املنشورة ىف  املقاالت  زيادة عدد   النرشهبا وتوصلت الدراسة إىل  ،والتعرف عىل تطور 

 وزيادة عدد املؤلفني بشكل ملحوظ.  الزمنية للدراسة، 
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نسانية بجامعة وصف وحتليل البحوث والدراسات ىف جملة اخلدمة االجتامعية والعلوم اإل (2008أبو زيد ،صافيناز  )وتناولت 

ال باستخدام منهج دراسة احلالة وأسلوب حتليل املضمون من حيث سنوات النرش    ،2007حتى عام    1996رتة من عام  فحلوان ىف 

الواحد،  وا البحث  الباحثني ىف  الصفحات، وعدد  البحوث، وحجم  ونوع  الصفحات،  الدقيق، وعدد  والتخصص  العام،  لتخصص 

 . وتوزيع البحوث وفًقا للقضايا املجتمعية، وتوزيع البحوث وفًقا لفئات االهتامم وغريها من املعايري

  1947املوهبة والتفوق من خالل حتليل اإلنتاج العلمى ىف الفرتة من  الدوريات املتخصصة ىف جمال  (  2008  ،عطا اهلل)تناول    بينام

والتطور الزمنى واللغات التى نرش هبا ونوع التأليف وأول الدوريات التى نرشت ىف املجال    عمن حيث العدد والنو  ،ببليومرتًيا   2007-

الدوريات تل  ،وعدد  تصدر  التى  واجلهات  الدول  وإسهام  نرًشا  األكثر  الدورياتوالدوريات  الباحثني   ،ك  وإنتاجية  الباحثني  ونوع 

جملة الرتبية احلديثة التى   :ول دورية علمية حمكمة نرشت ىف جمال املوهبة والتفوق هىأأن  بنتامء املؤسسى هلم، وتوصلت الدراسة  واال

دورية، وأن أكثر الدول إنتاًجا هى    97مادة علمية منشورة ىف    334بلغ حجم اإلنتاج العلمى  وتصدر عن رابطة الرتبية احلديثة ىف مرص،  

%، وتوىص الدراسة بإصدار دورية  42.3% ، وأن كليات الرتبية هى اجلهة األوىل التى تصدر املجالت العلمية بنسبة  55.7مرص بنسبة  

والتفوق، املوهبة  ىف  متخصصة  والتفوق،  وعربية  املوهبة  ودراسات  لبحوث  إلكرتونية  عربية  بيانات  قاعدة  من  إجراوإنشاء  املزيد  ء 

 . نرش ىف جمال املوهبة والتفوقخرى، وعىل األوعية األخرى التى تُ أالدراسات الببليومرتية  عىل جمتمع الدراسة تستخدم مناهج 

ىف    School Psychology Internationalمجيع املقاالت املنشورة ىف  (  Jennings ,et.al  ،2008)  تناول  وىف جمال علم النفس  

عام  حت  1995الفرتة من   النرش،    2007ى  أماكن  أكثر  للتعرف عىل  ببليومرتًيا  متعدد،  ووحتليلها  بتأليف  التى حظيت  املقاالت  عدد 

أن الدورية  باملؤلفني البؤريني ىف التخصص، وتوصلت الدراسات  ومعدالت االستشهاد،  واملؤسسات األكثر مشاركة ىف نرش املقاالت،  و

 خصصات واجلنسيات للمسامهني فيها من املؤلفني. ذات نظاق واسع جغرافيًا ومتيزت بتعدد الت

 Journal of Cross-Cultural Psychologyحتلياًل ببليومرتًيا للمقاالت البحثية املنشورة ىف دورية  (  Allik  ،2013)  قدم  بينام  

(JCCP)    ( من األلفية اجلديدة، وتوصلت الدراسة إىل وجود  2010-2001خالل السنوات العرش األوىل )قالة بحثية أصلية  م  457

أكرب عدد من املقاالت كتبها باحثون من الواليات املتحدة األمريكية ) وبحثا مقتبًسا ،    4227مرة ىف    6187والتى تم االستشهاد هبا  

52.3  ( ) 12%( وكندا  تأثريا كتبها  11.6%( والصني  ثم إستونيا    30.5رسائيليون )إ%( ولكن املقاالت األكثر  )  اقتباًسا لكل مقالة( 

%(  20.7%( ثم هولندا)22.9(، وكانت أكثر معدالت لالستشهاد الذاتى ىف الواليات املتحدة األمريكية )  23.6(، ثم سويرسا )  29.5

 %( ، وكانت أكثر املوضوعات اهتامًما هى علم النفس االجتامعى.20.5ثم الصني )

ول ىف  بدورية رسائل جغرافية منذ صدور عددها األبتحليل اجتاهات األبحاث املنشورة    (2012،السبيعى  &أمحد)  كل من   وقام

بحثًا( هبدف التعرف عىل املكانة العلمية والبحثية للدورية ودورها ىف نرش املعرفة اجلغرافية    331)   2007حتى ديسمرب    1979يناير  

التغيريات   البحثية ومعاجلتها لفروع علم اجلغرافيا، وإلقاء الضوء عىل  والتوجهات املعارصة التى حدثت ىف البحث  وحتليل اجتاهاهتا 

ومدى مسامهة   ،اجلغراىف من خالل التعرف عىل خصائص األبحاث املنشورة من حيث عدد الصفحات والتخصص والبحوث املرتمجة

وطبيعة    ، الدراسةالل فرتة  خحثى املشرتك والتخصصات الرئيسية بالدورية  وطبيعة تطور األعداد  باملرأة ىف اإلنتاج البحثى ، واإلنتاج ال 

ة  ية للدورية ، وتناول الثانى عرض وحتليل االجتاهات الرئيسيتناول األول املالمح الرئيس  : سم البحث إىل قسمنيوقُ   ،التوزيع اجلغراىف 

 لألبحاث املنشورة من حيث تطور النرش واألعداد، واإلطار العام لالجتاهات البحثية واملنهجية، والتوزيع اجلغراىف لألبحاث .
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مع   ،عىل أقسام العلوم السياسية ىف أملانيا أثنني من  ال  ببليومرتًيا األبحاث ىف جمال العلوم السياسية  (Chi    ،2012)  حلل  و      

  2007-2003الرتكيز عىل مقاالت الدوريات من حيث التعرف عىل خصائص النرش وحتليل االستشهادات وذلك ىف الفرتة من عام  

 ء السياسة األملان. للتعرف عىل سلوك النرش لعلام

وتم حتليل   2010إىل عام  2006من عام  Journal of Financial Crimeدورية بعنوان  (Jena& Sahoo،2012 ) تناولبينام 

، واستخدم املؤلفون املعايري الببليومرتية الالزمة لتحليل معايري النرش املختلفة، وتوصلت الدراسة  ا عددً   20مخس جملدات حتتوى عىل  

دولة خمتلفة ىف العامل ، وكانت املقاالت ذات التأليف الفردى    41مؤلًفا من    220مقالة و  155مقالة ىف السنة بإمجاىل    30حواىل    إىل نرش

ثنني ثم التى لثالثة مؤلفني، وتصدرت اململكة املتحدة القائمة تليها الواليات املتحدة األمريكية  اذات النصيب األكرب تليها التى ملؤلفني 

 إسرتاليا. وكندا و

   Journal of higher education management (JHEM) حتلياًل ببليومرتًيا لدورية    (Antia-Obong,et.al ،2019 )    وقدمت

لفة من حيث إنتاج املقاالت، وإنتاجية املؤلفني، ودرجة  ختبغرض التعرف عىل خصائصها امل 2016حتى عام  2007ىف الفرتة من عام 

املؤلفني،   بني  واالالتعاون  واملؤسسات  البؤريني،  الباحثون، واملؤلفني  هبا  استشهد  التى  املصادر  وأنواع  للمؤلفني،  اجلغرافية  نتامءات 

حتديد أنواع  وعناوين الدوريات التى يتم االستشهاد هبا بشكل متكرر، والتعرف عىل املؤلفني الذين يتم االستشهاد هبم بشكل متكرر،  و

اقتباًسا خالل فرتة الدراسة،    1821ومقالة،  83، وتوصلت الدراسة إىل وجود   (JHEM)ن  ىف دورية املصادر التى استشهد هبا املؤلفو

التأليف الفردى بأكرب عدد من األوراق بنسبة   التعاون بني  54حظى  نخفاض نسبة االقتباس ا،  %0.67:  %  0.14%، وجاءت درجة 

بإمجاىل   االستشهادات،    7الذاتى  عدد  إمجاىل  من  بإمجاىل  ا وكاقتباسات  استشهاًدا  الدوريات  أكثر  هى  العاىل  التعليم  دورية    27نت 

استشهاًدا، وتوىص الدراسة بأن الدورية بحاجة إىل زيادة تكشيفها بقواعد البيانات ، والعمل عىل إضافة ختصصات جديدة ذات صلة  

 للمساعدة عىل نرش املزيد من املقاالت. ، وذلكطكتفاء بعدد سنوى واحد فقلتنوع التأليف، وزيادة األعداد السنوية للدورية وعدم اال

اجتاهات البحوث العربية ىف جمال التاريخ ومقارنتها باالجتاهات العاملية، وقد ُاختريت    (2019)شهيب وعسيىل،  وحلل كل من  

مقالة عربية ُتعنى بتعليم التاريخ ىف الوطن العربى،    63املقاالت من شبكة املعلومات الرتبوية العربية )شمعة(، وقد تناولت الدراسة  

، وجاءت مجيع املقاالت باللغة العربية، وأجريت هذه الدراسة ىف أوائل  2016 إىل عام 2007ُنرشت ىف دوريات تربوية عربية منذ عام 

كجزء من مرشوع حول إنتاج املعرفة ىف الوطن العربى، تم خالله حتليل ما ُنرش ىف الرتبية ىف الدوريات العربية املحكمة ىف    2017عام  

 وضوعية للمقاالت وغريها من املعايري. جغرافيًا، ومن خالل مناهج البحث املستخدمة، واالجتاهات امل "شمعة"

ببليومرتًيا ألهم مخس دوريات اقتصادية )   (Wei،2019)قدم     -   American Economic Review-  Econometricaحتلياًل 

Journal of Political Economy  -  Quarterly Journal of Economics  -  Review of Economic Studies     ىف الفرتة من عام

، من حيث نوع الوثائق، والدول واملؤسسات النارشة، والتوزيع اجلغراىف والتعرف عىل املؤلفني البؤريني، واهتامماهتم  2016 -2012

  ، والتأليف املشرتك والتعاون العاملى واملحىل، فضاًل عن حتليل االستشهادات املرجعية، فضاًل عن حتليل الكلامت املفتاحية للتعرف عىل 

 ثية ىف الدوريات اخلمس األوىل حمل الدراسة.أهم املوضوعات البح

 سامت وخصائص الدوريات ف جماالت أخرى:   2/ 1/ 5

تتناول هذه الفئة دراسات سامت وخصائص الدوريات سواء أكانت عربية أو أجنبية وسواء أكانت لدورية واحدة أو أكثر من  

 يىل:دورية ىف جماالت أخرى غري العلوم االجتامعية وقد جاءت كام 
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علم املعلومات وذلك باستخدام   إىل التعرف عىل خصائص الدوريات اإللكرتونية املتخصصة ىف  (Hawkins،2001)سعى  

بلغت البحوث التي تم حتليلها    ودورية تم ترتيبها تنازليًا وفًقا للبحوث املنشورة يف كل منها ،    28املنهج الببليومرتي ، وقد تم اختيار  

املعلومات اإللكرتونية    :وكانت املوضوعات األكثر تناواًل هى  ،أن ثلثى املقاالت نشأت ىف مؤسسات أكاديمية  بحثًا ، وقد تبني  1120

واستخدام اإلنرتنت وتوجد سبع قواعد بيانات عىل اخلط املبارش تغطى    ،واملكتبات الرقمية واسرتجاع املعلومات  ، والنرش اإللكرتونى

ال توجد فروق ذات داللة يف عمق املعاجلة املوضوعية بني الدوريات التقليدية واإللكرتونية ،  هذه الدوريات،  كام وجدت الدراسة أنه  

ون بتصفح الدوريات اإللكرتونية العتقادهم أهنا حتتوي بحوًثا تتضمن معلومات حديثة نظًرا  ؤإال أهنا وجدت أن الباحثني عادة ما يبد

التقليدية ، وأيًضا بسبب البحوث لتأخذ دورها يف النرش  لظهورها بمعدالت أرسع من  انتظار  أن  بالدراسة    ، وتوصلت  قرص فرتات 

،  الدوريات اإللكرتونية التي تتخذ من الواليات املتحدة األمريكية مقًرا هلا تنرش مقاالت ملؤلفني ينتمون إىل عدد كبري من دول العامل  

 حثني عن طريق الربيد اإللكرتوين. ت ذلك إىل سهولة االتصال والتواصل بني إدارة الدورية و البا أرجعو

للمكتبات(  Tiew, et.al  ،2002)تناول   املاليزية  املجلة  يف  املنشورة  التقليدي    البحوث  بالشكلني  تتوفر  التي  واملعلومات 

  2000  -1996واإللكرتوين ، وقد استخدمت الدراسة املنهج الببليومرتي للتعرف عىل خصائص البحوث املنشورة خالل الفرتة من  

بحثًا، وأن متوسط عدد االستشهادات يف البحث الواحد يبلغ   17-14أن العدد الواحد من الدورية يتضمن بني بتوصلت الدراسة و ،

أن و  ،% من املقاالت يمكن اعتبارها بحوًثا  70كام وجدت الدراسة أن حوايل    ،صفحة    41,2، بينام يبلغ متوسط طول البحث    22,5

البحوث املنشورة يف املجلة أي % من املؤلفني هم من    55حوايل    و،    %  قد اشرتك فيها أكثر من مؤلف    53ايل  حو   :أكثر من نصف 

% من املقاالت   40  والنرش ،    : املوضوع الذي حظي ببحوث أكثر من غريه هوو   ،األكاديميني الذين يتبعون مدارس املكتبات واملعلومات

عدًدا من التوصيات من أبرزها رضورة االهتامم بإبراز بيانات    قدمت الدراسةو  ، احتوت عىل استشهادات ذاتية من قبل املؤلفني أنفسهم  

 االتصال والتحقق من صحة االستشهادات املرجعية  باعتبار أن ذلك يؤثر عىل مصداقية املجلة العلمية.    

ملكتبات  بتحليل حمتويات ثالث من أبرز الدوريات العربية املتخصصة التى تصدر ىف جمال ا  (2003) منى عبد اللطيف،    تقام

للمعلومات، واال العربية  املجلة   : ملا حتويه من دراسات وبحوث علمية وهى  املكتبات واملعلومات، واملعلومات  جتاهات احلديثة ىف 

  2001  إىل عام    1996رشت من عام  وقد اشتمل جمتمع الدراسة عىل مجيع األعداد التى نُ ،  ودراسات عربية ىف املكتبات وعلم املعلومات

دراسة مؤلفة ومرتمجة تم دراساهتا   265عدًدا احتوت هذه األعداد عىل    41كون جمتمع الدراسة من ثالث دوريات متثل  وبذلك يت،  

والتوزيع   البحثية،  وغري  البحثية  للمواد  النوعى  والتوزيع  والبحوث،  للدراسات  الزمنى  والتوزيع   ، وأهدافها  الدوريات  لنشأة  وفًقا 

ع الزمنى، والتوزيع املوضوعى وتوزيع الدراسات والبحوث حسب مناهج البحث املستخدمة  اللغوى للدراسات والبحوث والتوزي

أعداد   تفاوت  إىل  الدراسة  توصلت  وقد   ، املقارن  التحليىل  اإلحصائى  املنهج  عىل  باالعتامد  وذلك   ، به  يرتبط  وما  التأليف  وطبيعة 

دراسة ىف    80دراسة ىف املجلة العربية للمعلومات، و    89حلديثة، ودراسة ىف جملة االجتاهات ا  96الدراسات والبحوث التى بلغ عددها  

الدراسيوجملة دراسات عربية،   املؤمترات والندوات واحللقات  الكتب وتقارير  البحثية بني عروض  املواد غري  اللغة ةتنوعت  ، كانت 

االجتا  مطلقة من حيث  هناك شمولية  ليس  والبحوث،  للدراسات  الغالبة  اللغة  والبحوث  العربية هى  للدراسات  املوضوعية  ،  هات 

األعدادو بعض  ىف  املوضوعى  التنوع  ملوض  ،هناك  خصصت  التى  األعداد  ىف  ووهناك  املتبعة  البحث  مناهج  تعددت  حمددة،  عات 

  الدراسات والبحوث، مل حيظ التأليف املشرتك باهتامم كبري، وتوىص الدراسة بالعمل عىل إعداد كشافات عربية للدوريات املتخصصة 

منتظمة،   للكتب،  وبصفة  عروض  من  الدوريات  تقدمه  فيام  باملراجعات و التوازن  واالهتامم   ، املرتمجة  بالدراسات  االهتامم  رضورة 

 العلمية. 
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التعرف عىل اإلنتاج الفكرى العربى الوثائقى املنشور ىف الدوريات العربية ب  (2004عبد املعبود،  &)إبراهيم  بينام قام كل من  

امت اللغوية والنوعية وأبرز االجتاهات املوضوعية هلذا اإلنتاج الفكرى، والتعرف عىل أبرز الدوريات التى ُتعنى بنرش  املتخصصة ، والس

 األغرز إنتاًجا وحجم التأليف املشرتك وحجم املرتمجات، وذلك من خالل  نياملقاالت واخلصائص الزمنية، فضاًل عن التعرف عىل املؤلف

الصادرة بكل اللغات، وذلك باالعتامد عىل املنهج    2000وحتى عام    1937ربية منذ صدور أول مقالة عام  حتليل مقاالت الدوريات الع

زيف لقياس مدى تشتت اإلنتاج الفكرى، -الوصفى التحليىل واملنهج اإلحصائى االستدالىل، كام تستخدم الدراسة قانون براد فورد

دورية، وتوصلت الدراسة    117مؤلًفا موزعة عىل    350وع ملا يقرب من  رأس موض  14عماًل حتت    742وذلك من خالل حرص وحتليل  

% من إمجاىل أشكال التأليف املختلفة من عروض كتب ورسائل جامعية أو تقارير وأخبار 85.3فئة املقاالت والدراسات نسبة  باحتالل

% 10.2عامل املرتمجة بنسبة  درت األاملسئولية، قُ % من أشكال  80.5  ـ أعىل نسبة وقدرت بنياملسئولية بأشخاص طبيعي  ومتثلاملؤمترات،  

سجلت اللغة الفرنسية املرتبة الثانية بعد اللغة العربية، وتوىص الدراسة برضورة إصدار دوريات  ومن إمجاىل اإلنتاج الفكرى الوثائقى، 

 رش املشارك. % من الدوريات العربية، والتشجيع عىل الن50أساسية ىف جمال األرشيف والوثائق نظًرا لتوقف 

املجلة والتعرف عىل  (  2005)الفضىل،حيلل   التعرف عىل طبيعة وسامت بحوث ودراسات  القيادة واألركان هبدف  جملة كلية 

وكُ  الباحثني  سلوكيات  وتسجل  للمجلة  والشكلية  املادية  املالمح  عىل  الضوء  الدراسة  تسلط  كام  املقاالت،  من  املؤلفني  اب تَ إنتاجية 

 ISO توثيق اإلشارات املرجعية، إضافة إىل التعرف عىل مدى التزام املجلة بمعايري املنظمة العاملية للمواصفات واملقاييساملقاالت يف  

 .اخلاصة بنرش وإصدار املجالت العلمية

ليل  بحرص ووصف الدوريات اإللكرتونية املتاحة عىل اإلنرتنت ىف جمال املكتبات واملعلومات وحت(  2006) أمل إبراهيم،قامت  

 اجتاهاهتا العددية والنوعية هبدف بيان خصائصها العلمية والفنية والقيمة الفعلية هلا فضاًل عن اقرتاح منهج لتقويم الدوريات.

ىف الفرتة من عام    Economic Botanyعماًل منشور ىف دورية    358بإجراء حتليل ببليومرتي لـ  (  Biswas& Sen  ،2007)قام  

ستشهادات، والرسوم البيانية والصور واجلدوال، وطول املقاالت، واجلهات  ث أسلوب التأليف واال، من حي 2003حتى عام  1994

%،  80جاءت املقاالت ملؤلف واحد أو مؤلفني أو ثالثة بنسبة : النارشة والتوزيع اجلغراىف أو املكانى للمقاالت ، وتوصلت الدراسة إىل

،  1998%، وبدأت االستشهادات اإللكرتونية ىف الظهور منذ عام  41قاالت  % وامل59ستشهادات استحوذت الكتب عىل  وبالنسبة لال

جاءت املقاالت  وعىل التواىل،  925، 859، 427، 396اخلرائط والرسوم البيانية والصور واجلداول بمجموع   اشتملت املقاالت عىل

بنسبة    217در العدد األكرب من املقاالت  صو%،  31صفحة بنسبة    15إىل    11% تليها املقاالت من  38صفحات بنسبة    10إىل    6من  

 دولة .  45% من املؤسسات األكاديمية مثل اجلامعات، وجاءت املقاالت من 60.61

باإلنتاج الفكرى املنشور بالدوريات الصادرة عن اجلامعات األردنية اخلاصة منذ بداية صدورها    (2008)السامرائى،  عرفيو

وذلك    ،وحتليله موضوعيًا وزمنيًا ولغوًيا وحتليل إنتاجية املؤلفني األكثر تأليًفا   ، ك اإلنتاج، من خالل حرص ومتابعة ذل2006إىل عام  

والتى    ، باالعتامد عىل املنهج الببليومرتى من خالل مسح شامل لإلنتاج الفكرى للدوريات الصادرة عن اجلامعات اخلاصة ىف األردن

استثناء اجلامعات اخلاصة  14بلغ عددها   تم  التى تصدر دوريات    ،التى ال تصدر دوريات  جامعة حيث    7وتبني أن عدد اجلامعات 

وبناًء عىل ذلك تم االعتامد عىل مجع املقاالت الصادرة عن تلك الدوريات وفرزها وحتليلها للحصول عىل النتائج النهائية،   ،جامعات

، عدد املقاالت املؤلفة باللغة العربية أكثر بكثري  2006مقالة باللغتني العربية واإلنجليزية حتى عام    789وتوصلت الدراسة إىل حرص  

% لإلناث، 5.1% مقابل  94.9عدد املؤلفني الذكور يفوق عدد املؤلفني اإلناث بنسبة كبرية تصل إىل  و من التأليف باللغة اإلنجليزية،  

بتشجيع االهتامم بالتأليف باللغة    %، وتوىص الدراسة86.3مقالة وبنسبة    644أغلب املؤلفني كتبوا مقاالهتم بشكل فردى بمجموع  و
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اإلنجليزية من قبل املؤلفني، واحلد من تكرار التأليف ىف نفس املوضوعات ، باإلضافة إىل دعم اجلهود اخلاصة بإعداد الكشافات ودعم 

 نرشها من قبل الدوريات نفسها.

  1992  -1987السودانية خالل الفرتة من    اإلنتاج الفكرى املنشور بالدوريات  (2008السيد،والء    )  توىف هذه الصدد تناول

املتغريات   من  والزمنية وغريها  واملوضوعية  والنوعية  الكمية  التوزيعات  ودراسة  اإلنتاج  هذا  التعرف عىل خصائص وسامت  هبدف 

ت املنشورة ىف الدوريات  بلغ عدد املقاالقد  أنه  بعتامد عىل املنهج التارخيى واملنهج الببليومرتى، وتوصلت الدراسة  الببليومرتية وذلك باال

الدراسة   املوضوعى    764موضوع  القطاع  احتل  االجتامعية  "مقالة،  بنسبة    "العلوم  األول  بنسبة   ،%49املركز  اآلداب  يليه موضوع 

بنسبة    ،11.5% املقاالت  إنتاج  ىف  األدنى  احلد  البحتة  العلوم  قطاع  يمثل  للدورياتو %،  0.9بينام  الببليوجراىف  الضبط  أدوات   قلة 

الحقة،   فرتات  ىف  السودانية  الدوريات  ىف  املنشور  الفكرى  اإلنتاج  وسامت  خصائص  بدراسة  الدراسة  توىص  هنا  ومن  السودانية، 

 االهتامم  بإنتاج أدلة التغطية الوطنية للدوريات. و

، من خالل  2004إىل    2000دورية وصول حر ىف جمال املكتبات واملعلومات ىف الفرتة من    17  (Mukherjee،2009)تناول  

وا واملوضوعات  والبالد  واملؤسسات  واملؤلفني  املقاالت  وتوصلت  حتليل  الببليومرتى،  املنهج  عىل  باالعتامد  وذلك  الستشهادات، 

نة ، وبالنسبة للتأليف كانت الصفة السائدة للتأليف الفردى،  % مقالة ىف الس23.75مقالة بمتوسط زيادة    1636الدراسة إىل وجود  

واملعلومات،   املكتبات  علوم  جوانب  مجيع  شملت  بحيث  واسعة  احلر  الوصول  لدوريات  املوضوعية  التغطية  من 90.10كانت   %

كانت حتتوى عىل روابط فائقة، % من تلك املراجع 38.53مرجًعا،  24املقاالت كانت حتتوى عىل املراجع ىف املتوسط حتتوى املقالة عىل  

املجتمع   ىف  للتواصل  أمهية  الوسائل  أكثر  باعتبارها  نفسها  ترسيخ  عىل  رسيًعا  تعمل  احلر  الوصول  دوريات  بأن  الدراسة  وأكدت 

 األكاديمى.

والتحليل  (2010)مرغالنى،تناول  و والوصف  سواء    ؛باحلرص  املجالت  عناوين  عدد  حيث  من  السعودية  الطبية  املجالت 

اخلصائص العامة للمجالت الطبية السعودية من حيث  واجلهات واملؤسسات التى تتوىل إصدارها،  ونشورة منها ورقيًا أو إلكرتونيًا،  امل

النرش املعلومات    ،مكان  أنواع خدمات  التعرف عىل  ، فضاًل عن  الدوىل  املعيارى  النرش والرقم  النرش وأشكال  وبداية اإلصدار ولغة 

عتامد عىل املنهج املسحى كأحد أساليب املنهج  ة ىف مواقع املجالت الطبية السعودية املتاحة عىل اإلنرتنت ، وذلك باالاإللكرتونية املتوافر

واملنهج التحليىل ىف حتليل املجالت الطبية، وقد اعتمدت الدراسة عىل جمموعة من    الوصفى ىف التعرف عىل أعداد وعناوين املجالت،

الطبية للمكتب اإلقليمى ملنظمة الصحة العاملية وقسم الدوريات باملكتبة املركزية ىف جامعة امللك عبد  األدوات منها: دليل املجالت  

للمجالت اإللكرتونية، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج    DOAJمكتبة مركز امللك فهد للبحوث الطبية ودليل  والعزيز،  

الس الطبية  للمجالت  العدد اإلمجاىل  بلغ  التحكيم  أمهها:  بمبدأ  تأخذ  التى  تُ   22عودية  طبية  منها  جملة  وإلكرتونيًا  ورقيًا  جملة   18نرش 

بنسبة   اإلنرتنت  عىل  متاحة  بنسبة  82إلكرتونية  إلكرتونية  طبية  جمالت  و مخس  معلوماتية %27.7،  خدمات  مواقعها  ىف  توافرت   %

هناك مواقع  والكشاف الطبى للمكتب اإلقليمى لرشق املتوسط،    جملة طبية إلكرتونية تم تكشيفها ىف  17هناك    وإلكرتونية مناسبة ،  

الدراسة   وأوصت  متميزة،  إلكرتونية  معلوماتية  خدمات  تقديم  إىل  مواقعها  خالل  من  تسعى  إلكرتونية  طبية  جمالت  لسبع  متطورة 

  ، املواقع املتاحة عىل اإلنرتنتبرضرورة العمل نحو إتاحة مجيع أعداد املجالت اجلارية واملراجعة عىل شكل نصوص كاملة من خالل  

 . واالهتامم بموضوع تصميم وإدارة مواقع املجالت الطبية بطرق علمية
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وائل عام أإىل التعرف عىل خصائص دوريات الوصول احلر ىف جمال املكتبات واملعلومات حتى  (  2011) منى حممد،وهدفت  

لعددية والنوعية، والتوزيع الزمنى هلذه الدوريات، والتوزيع  بغرض التعرف عىل خصائص وسامت هذه الدوريات من الناحية ا  2009

املوضوعات العلمية املتمثلة ىف هذه  ومدى تنوع اللغات املستخدمة،  واجلغراىف ألماكن هذه الدوريات وأكثر الدول وأقلها إسهاًما فيه ،  

نهج الببليومرتى ، وتوصلت الدراسة إىل رصيد هذه  الدوريات والوقوف عىل مناطق القوة ونواحى الضعف هبا ، وذلك باالعتامد عىل امل

بلغ عدد دوريات  وقطاًعا موضوعيًا رئيسيًا،    17مقالة، يضم الدليل    258559دورية حتوى    3770،    2009  هو  الدليل حتى فرباير

  51ضم الدليل    و  ، رشينمتثلت أعىل نسبة مسجلة للدوريات ىف العقد األول من القرن الواحد والعو دورية،    91املكتبات واملعلومات  

مل تقترص الدوريات عىل لغة بعينها وإن كانت  ودولة ىف مجيع أنحاء العامل ،    28الدول املصدرة لدوريات املكتبات واملعلومات  ودورية،  

علومات عىل  اللغة اإلنجليزية هى الغالبة ، وبالنسبة للتوزيع املوضوعى فيستحوذ قطاع علم املكتبات واملعلومات وقطاع تكنولوجيا امل

أعىل نسبة ىف كل من عدد رؤوس املوضوعات، وأوصت الدراسة بالعمل عىل إصدار املزيد من دوريات عربية رقمية متاحة جماًنا عىل  

،  واإلنرتنت،   الوصول احلر  النرش ىف دوريات  العرب عىل  الباحثني  بدراسات أخرى مماثلة ىف  وخلق وعى معرىف بني  القيام  رضورة 

 كشف النقاب عن حمتوى مصادر الوصول احلر مما يؤدى إىل زيادة النرش هبا. جماالت أخرى ل

،    DOAJ دليل دوريات الوصول احلر  ىفعىل ذلك ىف دراسته الببليومرتية لدوريات املكتبات    (Thavamani    ،2013 )وأكد  

املوضوعى، والتوزيع املكانى والتوزيع اللغوى، ورسوم  دورية ىف علم املكتبات واملعلومات من حيث التوزيع    151تم حتليل  حيث  

 النرش لكل دورية واملؤسسات النارشة للدوريات حمل الدراسة. 

أيًضا  حتليل دوريات الوصول احلر يف جمال علم املكتبات واملعلومات املنشورة باللغة  (  2014كلو واهلنائى،صباح    )  تتناول و

عام   حتى  ببليومرتًيا  احلر،  2013اإلنجليزية  الوصول  دوريات  دليل  يف  املتاحة  الدوريات  حيث     (DOAJ) من خالل وصف  من 

وذلك من خالل املنهج    ،ختصصاهتا املوضوعية وأساليب البحث فيها، واللغات املنشورة هبا، وأساليب النرش املستخدمة يف نرش مقاالهتا 

 الوصفى  واملنهج الببليومرتى. 

وهى واحدة  من الدوريات الرائدة ىف جمال البيئة وتقوم   Ecologyدورية  (    Govindaradjou& John    ،2014)  بينام تناول  

عدًدا، ومن هنا تم    120والتى حتتوى عىل    2012إىل عام    2003بنرشها اجلمعية األمريكية للبيئة، وتم دراسة عرش جملدات من عام  

لـ   ببليومرتي  حتليل  و    3359إجراء  ا  164369بحثُا،  ويغطى  املؤلفني مرجًعا،  وإنتاجية  التأليف  وأسلوب  األعداد،  نمو  لتحليل 

فقط ملؤلف واحد وباقى املقاالت    410مقالة كانت    3.359أنه من بني  بوالتوزيع اجلغراىف واملؤسسات النارشة، وتوصلت الدراسة  

 مقالة.   2188تحدة األمريكية الدول بـ  جامعة كاليفورنيا، وتصدرت الواليات امل  :متعددة املؤلفني ، وكانت املؤسسة األكثر إنتاجية هى

و  2011بدراسة الدوريات العرش األوىل ذات الوصول احلر لعام ( Satpathy& Maharana &Das ،2014) وقام كل من 

مقالة   373أنه تم حتليل  بوتم حتليلها ببليومرتًيا من خالل املعايري املختلفة ، وتوصلت الدراسة    SCOPUSتم تكشيفها ىف قاعدة بيانات  

% تليها التى ملؤلفني اثنني ثم التى لثالثة مؤلفني،    40.48بحثية ، كانت املقاالت ذات التأليف الفردى صاحبة النصيب األكرب بنسبة  

تصدرت الواليات املتحدة األمريكية الدول ذات النصيب األكرب من حيث إنتاجية املقاالت، وركزت الدراسة أيًضا عىل طبيعة النرش  و

 ى لدوريات الوصول احلر لعلوم املكتبات واملعلومات. األكاديم

واقع الدوريات اإللكرتونية العلمية السودانية عىل شبكة اإلنرتنت من حيث حجم الدوريات العلمية    (2015)ياسني،وتناول  

ة واللغوية للدوريات العلمية  السودانية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت واجلهات السودانية التى تنرشها، والتعرف عىل االجتاهات املوضوعي 

الرئيسية  والسودانية عىل شبكة اإلنرتنت،   الصفحة  الدوريات من حيث  بنية  املقاالت    -الكشف عن  ،   -خصائص  امللفات  أشكال 
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مة تلك الدوريات من حيث ءاكتشاف مدى مال ومعرفة مدى اإلتاحة من حيث نص كامل أو مستخلصات أو قائمة حمتويات فقط،  و

هولة التصفح والتنظيم، والكشف عن مدى تغطية الدوريات بأدوات الضبط الببليوجراىف باإلنرتنت ، وذلك باالعتامد التصميم وس

ببنائها   الباحث  قام  مراجعة  وقائمة  املبارشة  املالحظة  الوصفى من خالل  املنهج  الدوريات،  وعىل  لتقييم  معايري  تشتمل عىل جمموعة 

االجتاهات تنوع  إىل  الدراسة  بنسبة    وتوصلت  التطبيقية  العلوم  دوريات  دوريات   ، %45املوضوعية فجاءت  الثانية  املرتبة  تأتى ىف  ثم 

بنسبة   واإلنسانية  االجتامعية  ،  34العلوم  بنسبة  و %  وذلك  الكامل  للنص  دوريات  هى  املدروسة  الدوريات  ومتثلت  84غالبية   ،  %

ة بالسودان بإتاحتها عىل شبكة اإلنرتنت ورضورة االهتامم باملعايري  التوصيات ىف رضورة اهتامم اجلهات التى تصدر الدوريات العلمي

 الشكلية واملوضوعية اخلاصة بإتاحة الدوريات العلمية عىل شبكة اإلنرتنت. 

العربية املتخصصة ىف جمال املكتبات واملعلومات املنشورة ىف     (2016،ناجى  ) مها  بينام هدفت   العلمية  إىل دراسة الدوريات 

مقااًل بنهاية عام   11182دورية تضم  33حاء الوطن العربى واملتاحة من خالل قواعد بيانات دار املنظومة والتى يبلغ عددها خمتلف أن

جتاهات العددية والنوعية هلا معتمدة ىف ذلك عىل املنهج الببليوجراىف الببليومرتى ، وقد توصلت الدراسة  ، والتعرف عىل أبرز اال2015

% من مقاالت تلك الدوريات متاحة ىف نصوصها 54دول فقط، وأن    8ىف لدول نرش هذه الدوريات قد اقترص عىل  إىل التوزيع اجلغرا

دورية بينام بلغ عدد الدوريات املتوقفة    18% منها تتاح بياناهتا الببليوجرافية فقط، بلغ عدد الدوريات املستمرة ىف الصدور  46و    ،الكاملة

سبع دوريات فقط، وتوىص الدراسة برضورة    2015الدوريات التى تم تغطيتها وحتديثها حتى عام  دورية ، وبلغ عدد    15عن الصدور  

ملثل هذه  العربى  إنتاجنا  نظًرا الفتقار  واملعلومات  املكتبات  العربية ىف جمال  البيانات  قواعد  بني  التداخل  تقيس  التى  البحوث  إجراء 

 الدراسات.

ببليومرتًيا بني دوريتني    (Slutsky & Aytac  ،2016)  وقدم كل من    ISTL (Issues in Science & Technologyحتلياًل 

Librarianship) and STL (Science & Technology Libraries)     2005األخرية  من عام    العرش  سنواتالواملقارنة بينهام، وذلك ىف 

مقالة بحثية :   338وتم حتليل    وغريهم،كلامت رؤساء التحرير  املراجعات و   :، وتم استبعاد املقاالت غري البحثية مثل2014حتى عام  

من    163 من    STL  ،175مقالة  وأشكال     ISTLمقالة  وعدد  التأليف  وأسلوب  الزمنى  والتوزيع  املوضوعية  التغطية  حيت  من 

 االستشهادات املرجعية.

لتقنية الصادرة من جامعة امللك عبد العزيز  اخلصائص الرئيسية للدوريات املتخصصة ىف العلوم وا  (2017)قمصانى،بينام تناول  

التحول الرقمى والتعرف عىل الدوريات من حيث نموها وتطورها الزمانى، وعدد صفحاهتا وأعدادها منذ بداية نرشها    ،من حيث 

الرقمنة فيها،  ، وكذلك التعرف عىل التوزيع املوضوعى والنوعى لإلنتاج الفكرى املنشور ىف الدوريات، وواقع2008وحتى هناية عام 

حتتل جملة كلية اهلندسة   :معتمًدا ىف ذلك عىل املنهج الوصفى، واألسلوب الببليومرتى ىف حتليل اإلنتاج الفكرى ، وتوصلت الدراسة إىل

ة كافة جمالت  تليها جملة كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة، ثم جملة كلية العلوم، تم حوسب  ،املرتبة األوىل من حيث حركة النرش

ن يتم إتاحة وبث كافة املجالت العلمية ىف اجلامعة من خالل موقع اجلامعة عىل اإلنرتنت لعموم  وحتى اآل  2006اجلامعة ابتداء من عام  

توثي التقنيات احلديثة ىف  قاعدة قياسية رقمية واحدة، واالستفادة من  املنشور ىف  الفكرى  اإلنتاج  الدراسة بربط  ، وتوىص  ق  الباحثني 

 .الصلة بني اجلامعات السعودية ىف حرص اإلنتاج الفكرى املنشور والتى تسهل التواصل بني الباحثني

،  &)جربيل  وتناول   التي    (2018احلاج  التخصصات  وأهم  العاملية،  إفريقيا  جامعة  لدوريات  الرقمية  باملحتويات  التعريف 

اسية هلا، واجتاهاهتا املوضوعية مع التطرق ألهم لغات التأليف ونوع املؤلفني  ة واملكونات األسيتتناوهلا، و التعرف عىل املجتمعات الرئيس
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توصلت الدراسة إىل  من ذكور وإناث، وكمية اإلنتاج الفكري ، واستخدم الباحثان املنهج الببليومرتي واملنهج الوصفي التحلييل، و

جاءت معظم املقاالت باللغة العربية، مع    فقد الدوريات املدروسة    عدد من النتائج منها: اللغة العربية متثل اللغة األوىل للتأليف لكل 

نسبة ضعيفة للغتني اإلنجليزية والفرنسية، ودورية دراسات إفريقية جاء هبا موضوعات باللغة الفرنسية من بني الدوريات املدروسة،  

نجليزية والفرنسية(، وهنالك تفوق  بية واإللغات أخرى غري)العر  ةوكذلك دورية دراسات تربوية )مقال واحد فقط(، وال وجود ألي

% لإلناث يف كل الدوريات املدروسة، وأوصت الدراسة باآليت : تشجيع الكتَاب 1% مقابل    99كبري للمؤلفني الذكور عىل اإلناث بنسبة

العلمية   الدوريات  بعض  أهداف  واملحلية، ومراجعة  اإلفريقية  واللغات  باللغات األخرى  التأليف  كليات  وحثهم عىل  الصادرة عن 

 ومعاهد جامعة إفريقيا العاملية، وعىل الدوريات االلتزام بتخصصاهتا املوضوعية والعلمية وفقا ألهدافها املعلنة. 

  2006ببليومرتًيا بني ست دوريات إلكرتونية منشورة ىف باكستان ىف الفرتة من     (Baladi& UI Haq  ،2018)    ويقارن كل من

نية لطب  ا املجلة الباكستوجملة طب األطفال الباكستانية،  ونية للبحوث الطبية،  ا املجلة الباكستونية،  ا حة الباكستوهى جملة اجلرا  2015إىل  

جملة جامعة لياقت للعلوم الطبية والصحية هبدف التعرف عىل مدى نمو وزيادة األبحاث املنشورة  وجملة القلب الباكستانية،  و العيون،  

بي  ،هبا  البيانات املطلوبة من مواقع الويب اخلاصة بالدوريات ىف وحتليل املؤلفني والفصل  التأليف وتم مجع  نهم حسب اجلنس ونمط 

الدراسة إىل وجود  2018الفرتة من يناير إىل مايو   اإللكرتونية  الست  دوريات  ال  عدًدا من  230بحثا تم نرشه ىف    2133، وتوصلت 

مؤلف لكل ورقة،    3.72مؤلًفا بأبحاثهم بمتوسط    7949د، ساهم  مقالة لكل عد  9.27بمتوسط    2015إىل    2006خالل الفرتة من  

تم كتابة  و %،  24.1بنسبة    1921% بينام اإلناث  75.7بنسبة    6022كانوا من الذكور    فغالبيتهم وبالنسبة لتوزيع املؤلفني حسب اجلنس  

 األكثر بحثا.كانت موضوعات اجلراحة والتخصصات املرتبطة هبا هى ومعظم املقاالت بأكثر من مؤلف، 

 Annals of Libraryحتلياًل ببليومرتًيا للبحوث املنشورة ىف الدورية اهلندية (   Prieto& Segado  ،2019)    بينام تناول كل من 

and Information Studies (ALIS)     جتاهات هذه الدورية  ا، فضاًل عن املقارنة بني  2017إىل عام    2011وذلك ىف الفرتة من عام

دوريات عامليًا   10يات أخرى ىف علم املكتبات واملعلومات من نفس املنطقة اجلغرافية ) اهلند، وآسيا ككل(، ومع أعىل  واجتاهات دور

البيانات متعددة التخصصات   الببليومرتية لتحديد  Scopusىف املجال املتاح ىف قاعدة  الدراسة  جتاهات املؤلفني من حيث  ا، وقد متت 

حتديد االجتاهات املوضوعية من خالل حتليل الكلامت تم  ت التأليف املشرتك وشبكات التعاون بينهم ، بينام  جتاها ا بلدان إقامة املؤلفني و

تستخدم نفس   (ALIS)أن دورية باملفتاحية، وتم قياس األداء من خالل فحص االستشهادات املرجعية للمقاالت، وتوصلت الدراسة 

عىل موضوعات القياسات   (ALIS)ت واملعلومات ىف كل من آسيا والعامل ، ويركز مؤلفو  الكلامت املفتاحية املستخدمة ىف دوريات املكتبا 

 وتوىص الدراسة بمزيد من البحوث والدراسات ىف هذا القطاع.   ،جتامعيةالببليومرتية والشبكات اال

 قواعد البيانات:  5/2

منها، والدراسات التى تناولت قواعد البيانات العربية  تتناول هذه الفئة الدراسات التى تتناول قواعد البيانات وأنامط اإلفادة  

 من حيث التعريف هبا، أو تقييمها أو دراسة حمتوياهتا، ودراسات تناولت التداخل بني قواعد البيانات وتم تصنيفها كام يىل: 

   : الدراسات التى تتناول قواعد البيانات وأنامط اإلفادة منها  1/ 2/ 5

ا  (2002،الشويش)  تناول دراسة قواعد  خالل  من  البيانات   لبيانات  لقواعد  واالستخدامية  والكمية  املوضوعية  االجتاهات 

أن غالبية املكتبات التى تقتنى تلك القواعد هى مكتبات متخصصة بالببليوجرافية املتاحة ىف مكتبات مدينة الرياض، وتوصلت الدراسة  

% من قواعد البيانات  61ىل العلوم البحتة والتطبيقية التى بلغت نسبتها  وقد تركزت معظم التغطية املوضوعية للقواعد ع  ،ومعظمها طبية
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% من قواعد البيانات التى تشرتك فيها 56%، وتبني أن  2وىف املقابل فقد جاءت الفنون بأقل نسبة فلم تتجاوز    ،املتوافرة ىف املكتبات

 % متاحة عىل اإلنرتنت.44املكتبات كانت عىل أقراص مدجمة مقابل 

البيانات والتدريب عىل  (2003) ريام اجلرف،  تناولت  بينام   استخراج األبحاث من قواعد املعلومات   كيفية استخدام قواعد 

وعرض خطوات البحث اإللكرتونى بشكل مبسط ومتدرج ولغة خالية من التعقيد ، ويتألف هذا الكتاب من سبعة فصول    ،املتخصصة

جريت لتقدير مدى استخدام اإلنرتنت ىف احلصول عىل  أويبدأ بمقدمة توضح احلاجة إىل هذا الكتاب مدعمة بذلك بثالث دراسات  

 Silverplatter, ProQuest, EBSCO  : من كربى دور نرش قواعد املعلومات وهى  ا سمخىف دراستها  اختارت املؤلفة    وقد املعلومات،  

Host, Gale Group(Infotrac), Cambirdge Scientific Abstracts  وشملت البيانات املستعرضة قواعد املعلومات التى توفرها ،

فضاًل  وى عىل نصوص كاملة أو ملخصات أو كشافات،  وما إذا كانت قواعدها حتت  ، هذه الدور، وعدد الدوريات التى تغطيها كل قاعدة

وجود من    عن  تتكون  خمتارة  عدة ختصصات،    131قائمة  تغطى  هجائيًا  مرتبة  معلومات  وعدد  الشمل  تقاعدة  قاعدة  بكل  تعريف 

 .  الدوريات التى تغطيها واملواضيع التى هتتم هبا 

التدريس نحو (  2003،راجحنوال    )ت  تناولو استخدام قواعد املعلومات، ومدى استخدامهن هلذه   اجتاهات عضوات هيئة 

القواعد الحتياجاهتن من املعلومات، وذلك باالعتامد عىل املنهج املسحى ومنهج دراسة احلالة، وُأجريت  تلبية هذه  القواعد، ومدى 

امليدانية عىل   العزيز بجدة، وتوصل   192الدراسة  امللك عبد  اجتا عضوة هيئة تدريس ىف ثالث كليات بجامعة  الدراسة إىل  العينة    هت 

% من العينة يستخدمن هذه القواعد بدافع القيام باألنشطة البحثية املختلفة،  48.2% ، وأن  73.2الستخدام قواعد املعلومات بنسبة  

 % يستخدمن تلك القواعد ألغراض التدريس. 34.4وأن 

من وجودها، كام تسعى للتعرف    ق اهلدف الرئيسبقياس مدى قدرة قواعد البيانات عىل حتقي  (2004،بامفلح) فاتن    تقامو

املستفيدين التدريس نحو استخدام قواعد    ،عىل مدى قدرهتا عىل حتقيق رضا  إقبال أعضاء هيئة  التعرف عىل مدى  وذلك من خالل 

م لقواعد البيانات البيانات اإللكرتونية، ومدى تأثري العمر واملهنة والتخصص املوضوعى ألعضاء هيئة التدريس عىل درجة استخدامه 

اإللكرتونية، واتفاق قواعد البيانات اإللكرتونية املختارة مع احتياجات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة، واألسباب التى جتعل أعضاء 

هيئة التدريس يعزفون عن استخدام قواعد البيانات اإللكرتونية، وتغطى الدراسة استخدام أعضاء وعضوات هيئة التدريس بكليتى  

كانت تلك القواعد  أم القرى لقواعد البيانات التى تشرتك فيها عامدة شؤون املكتبات سواء  أعلوم االجتامعية والعلوم التطبيقية بجامعة  ال

معدل   الدراسة إىل ضعف  ، وتوصلت  املسحى  املنهج  باالعتامد عىل  اإلنرتنت، وذلك  أم من خالل شبكة  أقراص مدجمة  متاحة عىل 

إجراء البحوث العلمية جاء ىف مقدمة و%،  32.6حيث مل تتجاوز نسبة االستخدام    ،ات اإللكرتونية ىف اجلامعةاستخدام قواعد البيان

يليها الرغبة ىف متابعة التطورات احلديثة ىف جمال    ،%70.96الدوافع التى جتعل املستفيدين يستخدمون قواعد البيانات اإللكرتونية بنسبة  

املستف76.6يستخدم  والتخصص،   من  التخصصات %  خمتلف  ىف  املعلومات  مصادر  من  معينة  أشكااًل  تغطى  بيانات  قواعد  يدين 

بنسبة   العلمية  الرسائل  حول  بيانات  اسرتجاع  ىف  الرغبة  هو  األوىل  بالدرجة  القواعد  تلك  استخدام  نحو  الدافع  وكان  املوضوعية، 

بنسبة  80.9 الدوريات  ملقاالت  الكاملة  النصوص  توفري  ثم  وتوىص %47.6،  والتدريبية    %،  اإلعالمية  الربامج  بتفعيل  الدراسة 

 واإلرشادية املوجهة للمستفيدين لتعريفهم بقواعد البيانات املتوافرة ىف املكتبة وكيفية استخدامها. 

بتقييم قواعد البيانات ذات النص الكامل واملتاحة من خالل اإلنرتنت وذلك اعتامًدا عىل عدد من املعايري    (2006)حسنني،وقام  

لعلمية من خالل إلقاء الضوء عىل بعض القضايا الفنية والتقنية مثل: آلية االرتباط والدخول ، ومقارنة قواعد البيانات النصية ببعضها ا
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من ناحية املحتوى والتغطية املوضوعية، وواجهة االستخدام والبحث ومدى الرسعة ىف توفري األعداد اجلارية أو األخرية للدوريات  

الع تشكل  معينة ومطلوبة  التى  دوريات  تواجد  استمرار  الثبات والديمومة أى: مدى  النصية، وكذلك  البيانات  لقواعد  الفقرى  مود 

بشكل خاص  مع مرور الوقت، ونوع وشكل النص املتاح، واتفاقيات الرتخيص، واالستخدام لقواعد البيانات والنواحى القانونية،  

ا ومنهج  الوصفى،  املنهج  عىل  باالعتامد  البيانات وذلك  قواعد  عىل  الدراسة  وتقترص  اإلحصائى،  التحليل  واستخدام  املقارن  لبحث 

عام    الصادرة  فقط  اإلنجليزية  باللغة  املكتوبة  الكامل  النص  ذات  وهى  2005الببليوجرافية  املختلفة  املوضوعية  املجاالت  ىف    : ىف 

  : االجتامعية  والعلوم   Sociological Collection , ProQuest Social Science Humanities Full Text , Projectاإلنسانيات 

MUSE: Arts& Humanities Collection  : التكنولوجيا  العلوم  وىف   ،ProQuest Computing , Computer Source , IEEE 

ASPP, Applied Science & Technology Full Text    :االرتباطات متعددة  موضوعات   , Academic Search Premierوىف 

ProQuest 5000, Info Trac OneFile , OmniFile     :100% من القواعد مل تعط نصوص املقاالت بنسبة  83، وتوصلت الدراسة إىل  %

، بلغت أعىل نسبة لتطبيق معايري التقييم ىف  Text and Graphicsو   PDF، وأن مجيع قواعد البيانات تتيح نصوص املقاالت بفوررمات  

  ProQuest Computing% لقاعدة بيانات 88، و Sociological Collection% لقاعدة 89قطاع اإلنسانيات والعلوم االجتامعية بنسبة 

رتباطات ، وتوىص  ىف قطاع موضوعات متعددة اال  Academic Search Premier% لقاعدة بيانات  88ىف قطاع العلوم والتكنولوجيا، و  

 ية. الدراسة املكتبات ومراكز املعلومات بعدم إلغاء االشرتاك ىف الدوريات املطبوعة إال بعد التأكيد من احتوائها ىف قواعد البيانات النص

التعرف عىل األسباب ودراسة املعوقات التى تؤدى إىل عزوف أعضاء هيئة التدريس    (2012،  العنز  &اهلديب  )حاول  وهنا  

ب الدراسات العليا بجامعة امللك فيصل عن استخدام قواعد البيانات اإللكرتونية التى تقدمها اجلامعة ، ومدى وعيهم بأمهية وطال

بحوثهم   تنمية وتطوير  القواعد ىف  هذه  استفادهتم من  التى حتول دون  املعوقات  العلمى، ودراسة  البحث  القواعد ىف  هذه  استخدام 

الدراسة عىل واعتمدت  إىلالعلمية،  الدراسة  وتوصلت  املستهدفة،  الفئات  من  امليدانية  البيانات  كأداة جلمع  االستبيان  عينة   :  غالبية 

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا عىل معرفة بوجود اشرتاكات ىف مصادر التعلم اإللكرتونية ىف مكتباهتم  

اشرتاكات املكتبة ىف القواعد تغطى جزئيًا جماالت ختصصاهتم، و أغلبهم  وذه املعرفة،  اجلامعية، و موقع اجلامعة هو املصدر الرئيسى هل 

يعرفون بوجود برامج تدريب عىل استخدام قواعد املعلومات البحثية مقامة باملكتبة، و من حيرضون هذه الدورات التدريبية استفادوا 

وىف إنجاز البحوث وتأليف الكتب    ،خر التطورات ىف جماالت اختصاصاهتممنها ىف التعرف عىل كيفية استخدام هذه القواعد ىف متابعة آ

املعرفة   إتاحتها بصفة مستمرة، وعدم  القواعد ىف عدم  العلمية، ومتثلت أهم معوقات استخدام هذه  املقاالت  التدريس وىف نرش  وىف 

 توفر النص الكامل إال بصورة جزئية.ستفادة منها، و بعض قواعد املعلومات ال الكافية بطرق استخدام هذه القواعد واال

ىف دراستها عىل مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس لقواعد املعلومات اإللكرتونية، وأمهية    (2015، اليحيا)  نادية أكدت بينام 

رتونية وفًقا  هذا االستخدام وأسبابه وصعوباته ومعوقاته، كام حاولت قياس الفروق اإلحصائية ىف استخدام قواعد املعلومات اإللك

لعدد من املتغريات ، وُطبقت الدراسة امليدانية عىل عينة عمدية من أعضاء هيئة التدريس ىف جامعة األمرية نورة بنت عبد  الرمحن وىف 

العينة   وبلغ حجم  اإللكرتونية،  السعودية  بنسبة    64اجلامعة  موزعة  تدريس  هيئة  ونسبة  59.4عضو  األوىل  الثانية40.6% ىف   ، % ىف 

) مدى االستخدام، وأسبابه، وأمهيته، وصعوباته(    :إىل متغريات التخصص العلمى  رجعصلت الدراسة إىل وجود فروق إحصائية توتو

مدى االستخدام، وأسبابه( لصالح فئتى املحارضين واألساتذة املساعدين، وفئات  : )لصالح التخصصات التطبيقية، والدرجة العلمية  

العمرية األقل من  ) أسباب االستخدام، وم   :العمر الفئة  (    :عاًما، وسنوات اخلربة  30عوقاته( لصالح  ، وأسبابه  ) مدى االستخدام 

 لصالح سنوات اخلربة األقل من عرش سنوات. 



 البيانات: مراجعة علمية الدوريات املكشفة ف قواعد   282

 

 

وتأثريها عىل الدوريات املطبوعة ىف الفرتة    ،قواعد بيانات الدوريات ذات النصوص الكاملة  (2018) زينب مهام،بينام تناولت  

من خالل التعرف عىل معدل استخدام املستفيدين لقواعد بيانات الدوريات ذات النصوص الكاملة، وتأثري قواعد    2017  -2016من  

بيانات الدوريات ذات النصوص الكاملة عىل الدوريات املطبوعة بمكتبات كليات جامعة سوهاج، وأغراض استخدام قواعد بيانات 

عىل أسباب تفضيل استخدام قواعد بيانات الدوريات ذات النصوص الكاملة   الدوريات ذات النصوص الكاملة، فضاًل عن التعرف

بيانات الدوريات ذات النصوص الكاملة، وطرق التغلب عىل   عىل الدوريات املطبوعة، ومدى رضا املستفيدين عن خدمات قواعد 

ملة وذلك باالعتامد عىل املنهج الوصفى  الصعوبات التى تواجه املستفيدين عند استخدام قواعد بيانات الدوريات ذات النصوص الكا 

 امليدانى.

 الدراسات التى تتناول قواعد البيانات العربية:   2/ 2/ 5

الرقمية وطبيعة التحديات واإلشكاليات اإلدارية    "املعرفة"( مراحل تطور قاعدة  2011وآخ ،    &سلمى اخلزندارتناولت )  

رب اإلنرتنت، وعرض أمهية وأهداف هذا املرشوع والفوائد املتوقعة من إنشائه والفنية التى واجهتها أو تواجهها ىف عملية التأسيس ع

العلمية  الدوريات  جمال  عىل  الرتكيز  مع  واألجنبى  العربى  العامل  ىف  املستفيدين  ملجتمع  سيقدمها  التى  واجلديدة  املتطورة  واخلدمات 

قاعدة   اجتاهات  دراسة  إىل  باإلضافة  ت   "املعرفة"اإللكرتونية،  أن  العربى،  عىل  العامل  العلمى ىف  البحث  أساسيًا ملؤرشات  كون مرجًعا 

جهة    730، وذلك باالعتامد عىل املنهج املسحى لـ  "املعرفة"والتعرف عىل التحديات واملعوقات اإلدارية والفنية التى واجهت مرشوع  

زائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق،  دولة عربية وهى: ) األردن، واإلمارات، والبحرين، وتونس، واجل  18أو هيئة علمية ىف  

وعامن، وفلسطني، وقطر، والكويت، لبنان، وليبيا، ومرص، واملغرب، واليمن( وتم استثناء كل من موريتانيا، وجزر القمر، والصومال،  

 وجيبوتى العتبارات لوجستية.

بية ىف األردن، وهو مرشوع قاعدة البيانات العربية واحدة من النامذج العر  ( ىف دراسة2013  ،نبيه  &حطاب)  وهو ما أكد عليه

ستعراض طبيعة التحديات التى واجهتها ا، وتقوم هذه الدراسة عىل دراسة نشأة وجتربة قاعدة البيانات وتطورها و"معرفة  "الرقمية  

الرقمية العربية ىف العامل العربى وذلك  عملية تأسيس قاعدة معرفة، وذلك كدراسة حالة للتحديات التى تواجهها عملية تأسيس املكتبة 

   :، وتناولت الدراسة 2013حتى سبتمرب  2008ىف الفرتة من يناير 

صائص الفنية أواًل: خلفية عامة حول نشأة وطبيعة قاعدة البيانات وأهدافها وخدماهتا واملحتوى العلمى لقاعدة معرفة وأهم اخل

 واملعوقات اإلدارية والفنية خالل التأسيس. ثانيًا: التحديات و  ،والعامة

بعمل حتليل ومقارنة ما بني قواعد املعلومات العربية والتي قامت بإنشائها ودعمها رشكات    (2017،جماهد) أماين    تقامو  

نتاج الفكري  والذي يفتقد إيل حرص اإل ،عربية املنشأ وتسعي لتكشيف وحتليل وعرض النص الكامل لإلنتاج الفكري العريب للمجتمع

وهي حرصية   ،العريب يف كثري من املناحي، وقد ركزت الدراسة عيل قواعد املعلومات العربية والتي أتاحتها جامعة أم القري ملنسوبيها 

الكامل النص  التي    ،وتتيح  العاملية  املعلومات  وقواعد  العربية  املعلومات  أسلوب االسرتجاع يف كل من قواعد  بني  مقارنة  عقد  وتم 

 ،هنا توفر أحدث اإلنتاج الفكري وأحدث املعلومات والتجارب العلمية والتقنيةأل  ،دم من جانب الباحثني يف كل أنحاء العاملتستخ

وضوح شديد يف فروقات إمكانيات االسرتجاع بني قواعد املعلومات العربية والتي اتضح أهنا الزالت يف مرحلة    :من  أهم النتائج  وكان

 .ير وبني قواعد املعلومات العاملية والتي هلا شهرة عاملية ويستعني هبا اجلميع يف أبحاثهمالبدء والتعديل والتطو
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قتصاد واإلدارة من خالل حتليل اإلنتاج  خصائص اإلنتاج الفكرى العربى ىف جمال اال  بدراسة  (2019)أبو اخلري،  وأخرًيا قام  

  ،والتعرف عىل أبرز املؤلفني وأبرز الدوريات  ،سة التوزيعات املختلفة لهودرا  ،بدار املنظومة  EcoLinkالفكرى املتاح ىف قاعدة بيانات  

االقتصاد   جمال  ىف  العربى  الفكرى  اإلنتاج  بلغ حجم  وقد  الببليومرتى،  الببليوجراىف  املنهج  عىل  االعتامد  من خالل  املؤمترات  وأبرز 

% تقريبًا من    43.60  ـقاعدة البيانات النص الكامل لتتيح  و،  2015حتى عام    1931عماًل فكرًيا وذلك منذ عام    122039واإلدارة  

كرب من  اإلنتاج الفكرى، وتتيح البيانات الببليوجرافية فقط لباقى اإلنتاج الفكرى، كان موضوع األحوال السياسية صاحب النصيب األ

دولة   18دولة منها    23رش فيها هى  كانت اللغة العربية هى صاحبة النصيب األكرب بني لغات النرش، وإمجال الدول التى نُ واألعامل،  

 عربية.

 الدراسات التى تتناول التداخل بي قواعد البيانات:   3/ 2/ 5

بيانات  (  Read & Smith،2000)قارن   قواعد  ثالث   Information Science Abstracts (ISA)   ،Library andبني 

Information    Science Abstracts    (LISA  ،  )Library Literature & Information Science    ، املوضوعات تغطية  من حيث 

  LISAمتيزت    :، وتوصلت الدراسة إىل2000وائل عام  أو  1999والتداخل بني قواعد البيانات، وأنواع التسجيالت املكشفة ىف عام  

من التسجيالت جلميع املوضوعات   صاحبة أقل عدد  ISAوكانت    ، تفقت القواعد الثالث ىف بحث واحدا بأكرب عدد من التسجيالت ، و

وهى نتيجة طبيعية إلضافة عدد أقل بكثري من التسجيالت بشكل عام، وكان احلد األقىص لتداخل العناوين بني قواعد البيانات الثالث 

 % مما يشري إىل احلاجة للبحث ىف أكثر من قاعدة بيانات للحصول عىل نتائج شاملة.21

وهىأفض  ( Jacso،2001)  تناولبينام   إلكرتونية  دوريات  عىل  التى حتتوى  واملعلومات  املكتبات  جمال  البيانات ىف  قواعد    : ل 

وذلك من حيث تقييم كل      ERIC, INSPEC, ISA, LISA, Library Literature and Information Science, and PAISبالرتتيب  

رشيفية ،  والعناوين املوجودة وغري املوجودة، ومدى التغطية األ  قاعدة من قواعد البيانات فيام يتعلق بتغطيتها للدوريات اإللكرتونية 

عناوين   توافق  ومدى  البيانات،  قواعد  تقدمها  التى  واخلدمات  التسجيالت  عىل حمتوى  الرتكيز  مع  التغطية،  وغياب   URLوجودة 

 سرتاتيجيات البحث املناسبة لالستخدام. إالتسجيالت، فضاًل عن اإلشارة إىل بعض 

قياس التداخل بني قواعد البيانات اإللكرتونية ىف جمال املكتبات واملعلومات، وتستخدم الدراسة مخس  ب  (2003،خلريأبو ا)وقام  

 ا بناًء عىل مدى تغطيته  ا ، ويتم قياس نسبة التداخل بينه  ERIC, LISA, ISA, INSPEC, Library Literature   :قواعد بيانات هى

أن هناك نسبة كبرية من  بك من خالل أخذ عينة من التسجيالت وفحصها، وتوصلت الدراسة لبعض الدوريات البؤرية ىف املجال، وذل

% 25لعناوين الدوريات ونسبة التداخل ىف املقاالت املكشفة لكل دورية كانت كبرية وتعدت    ا التداخل بني قواعد البيانات ىف تغطيته

 وقواعد البيانات األخرى.  ERIC, Library Literatureىف معظم احلاالت، وأكرب نسبة للتداخل كانت بني كل من 

سواء    Lib.Lit وقاعدة بيانات  LISTAقاعدة بيانات  بمدى شمولية التغطية للدوريات اإللكرتونية املتاحة  (  2010)عىل،  أوضح

)نصية أو ببليوجرافية(، والتعرف    :من الناحية املوضوعية أو اجلغرافية أو اللغوية أو الزمنية، فضاًل عن التعرف عىل نوعية املعلومات

التعرف عىل مدى التداخل بني القاعدتني بالنسبة لعناوين الدوريات  و) حمكمة / غري حمكمة (،    :عىل القيمة العلمية للدوريات املغطاة

لة عن  ئو اجلهات املسالتعرف عىلوالتعرف عىل حجم التغطية الراجعة لعناوين الدوريات املتاحة بالقاعدتني،  واملغطاة ىف القاعدتني،  

عناوين   من  املتاح  ضوء  ىف  الدوريات  من  الفكرى  اإلنتاج  نمو  عىل  التعرف  وأخرًيا  العامل،  مستوى  عىل  العلمية  الدوريات  إصدار 

  2009الدوريات املتاحة بالقاعدتني خالل العقود األخرية، وذلك بتحليل كافة العناوين املغطاة بكال القاعدتني حتى هناية شهر يونيو  
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الدوريات اإللكرتونية املصدر األول للمعلومات ،    :وذلك باالعتامد عىل املنهج الببليوجراىف الببليومرتى، وقد توصلت الدراسة إىل

عدد    LISTAمتثل اللغات املستخدمة ىف قاعدة  و،    Lib.Litبشمولية التغطية املوضوعية هبا مقارنة بقاعدة    LISTAتتمتع قاعدة بيانات  

لغة ، وأشارت الدراسة إىل وجود نسبة تداخل ىف عناوين الدوريات املغطاة ىف القاعدتني    18عدد    Lib.Lit بلغت ىف قاعدة  لغة بينام  22

إتاحة عدد   مًعا ىف  القاعدتني  الدراسة حيث تشرتك  املكتبات سياستها من    276حمل  الدراسة برضورة حتويل  عنوان دورية، وتوىص 

دوريا  إىل  مطبوعة  دوريات  بيانات  امتالك  قاعدة  بوضع  الدراسة  وتوىص  إلكرتونية،  جانب   LISTAت  من  االختيارات  مقدمة  ىف 

 الرشوع ىف االشرتاك .  داملكتبات عن

قام الصدد  هذا  وهىب  (2011،سليامن)  وىف  إلكرتونية  بيانات  قواعد  ثالث  املكتبات    :تقييم  جمال  ىف  الفكرى  اإلنتاج  قاعدة 

LIBRARY Literature and Information science     والتى ُتعرف اختصاًرا بـLIBRARY LIT  وقاعدة مستخلصات املكتبات ،

بـ    Library and Information Science Abstractsواملعلومات   اختصاًرا  ُتعرف  املكتبات LISAوالتى  مستخلصات  وقاعدة   ،

بـ  وا  Library, Information Science & Technology Abstractsواملعلومات والتقنية   ،  من خالل  LISTAلتى ُتعرف اختصاًرا 

واللغوية واجلغرافية،   الزمنية  احلدود  القواعد وبخاصة  هذه  تغطية  الثالث، وحدود وجمال  البيانات  قواعد  نشأة وتطور  التعرف عىل 

لمية املحكمة ىف  واستكشاف طبيعة وفئات وعدد الدوريات املتخصصة التى تغطيها هذه القواعد وتقدير نسبة تغطيتها للدوريات الع

قياس حجم التداخل بني هذه القواعد ىف تغطيتها للدوريات بكل عام والدوريات املحكمة بشكل خاص، وتقدير حجم تغطية  واملجال،  

املجال،   أو األساسية ىف  البؤرية  العلمية  للدوريات  القواعد  املكتبات ومرافق وهذه  تعتمد عليها  اقتصادية  قاعدة  التوصل إىل  حماولة 

واملفاضلة بني هذه القواعد بشكل خاص ، وذلك باالعتامد عىل منهج    ،علومات عند اختاذ قرارات اختيار قواعد البيانات بشكل عامامل

دراسة احلالة من خالل تقييم األداء والفعالية هلذه القواعد ودرجة التداخل فيام بينها، وتوصلت الدراسة إىل أنه من حيث حدود وجمال  

هناك تفاوًتا ليس بالكبري بني هذه القواعد ىف حدود تغطيتها الزمنية واجلغرافية واللغوية والنوعية ، وتشري املؤرشات إىل   التغطية تبني أن

تتفوق عىل القاعدتني األخريني ىف اتساع احلدود الزمنية واللغوية واجلغرافية هذا ىف الوقت الذى تتفوق فيه قاعدة التي    LISAقاعدة  

LIB LIT    من حيث نسبة تغطية الدوريات املتخصصة ىف املجال  والنصوص الكاملة لنسبة كبرية من املقاالت التى تغطيها،  ىف تقديم

التداخل ىف تغطية الدوريات   LISTAجاءت قاعدة   التى تم تغطيتها ، ومن حيث مدى  القواعد من حيث عدد الدوريات  ىف مقدمة 

% كحد أدنى، وتوىص الدراسة  35% كحد أعىل، و69البعض بني حواىل    تراوحت نسب التداخل بني القواعد وبعضها   ،التخصصية

واالهتامم بقضية التداخل بني قواعد البيانات ودراسة   ،بالدعوة ملزيد من الدراسات حول قضية معايري تقييم قواعد البيانات بشكل عام

 أبعادها االقتصادية.

وهى  (Vinson & Welsh  ،2014)قام    بينام واملعلومات  املكتبات  جمال  ىف  بيانات  قواعد  ثالث  بني   ,Library  :باملقارنة  

Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Library Literature & Information Science Full-Text 

Articles (LLISFT) and Information Science & Technology Abstracts (ISTA)  سرتاتيجيات بحث إاستخدام مخس  ، وتم

لتحديد اال تلك  خمتلفة  تغطية  التداخل ىف  القواعد ملوضوعات خمتارة، ودرجة  تغطية  الثالثة من حيث  البيانات  ختالفات بني قواعد 

تتميز   ولكن  املختارة  املوضواعات  البيانات ىف  قواعد  اشرتاك  إىل  الدراسة  تغطي   LISTAاملوضوعات، وتوصلت  نطاق ىف  ة  بأوسع 

وتركز   تركز    ISTAاملوضوعات،  بينام  بالتكنولوجيا،  املتعلقة  املوضوعات  الصلة    LLISFTعىل  ذات  املوضوعات  عىل  التغطية  ىف 

ألن   ونظًرا  التقليدية،  التغطية ألدهيا    LISTAباملكتبات  ىف  نطاق  حتمل    ،وسع  فقط  يمكنها  التى  للمكتبات  منطقيًا  اختياًرا  فسيكون 

 ات واحدة. االشرتاك ىف قاعدة بيان
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 . املؤشرات العامة: 6
ومن أبرز االستنتاجات واملؤرشات العامة التى يمكن اخلروج هبا من حتليل ورصد تلك الدراسات حول موضوع الدوريات  

 املكشفة ىف قواعد البيانات ما يىل:

ت العلوم االجتامعية  ىف جمال العلوم االجتامعية عىل موضوعا ركزت الدراسات التى تناولت سامت وخصائص الدوريات    -1

الدوريات من    بصفة عامة، وعلم االجتامع وعلم النفس واإلدارة واالقتصاد والسياسة والرتبية والتعليم واجلغرافيا والتاريخ متناولة

 ومدى اإلفادة منها.ولية قواعد البيانات ىف تغطيتها للدوريات ممدى شوالناحية املوضوعية واجلغرافية واللغوية والزمنية ، 

يل املقاالت لركزت الدراسات التى تناولت سامت وخصائص دوريات الوصول احلر عىل حتليل الدوريات من خالل حت   -2

النارشة واملؤسسات  واملؤلفني  ولغوًيا  وجغرافيًا  وعددًيا  ونوعيًا  وأوصت   ،زمنيًا  املرجعية،  واالستشهادات  واملوضوعات  والبالد 

 لكشف النقاب عن حمتوى مصادر الوصول احلر من الدوريات.   ،خرى مماثلة ىف جماالت خمتلفةالدراسات إىل رضورة القيام بدراسات أ

التى تناولت سامت وخصائص الدوريات ىف    -3 الدراسات  عىل حتليل اإلنتاج    جماالت أخرى غري العلوم االجتامعيةركزت 

ية ، واجلهات النارشة لتلك الدوريات والتخصصات الفكرى املنشور بالدوريات حمل الدراسة ودراسته من النواحى العددية والنوع

وأوصت برضورة إجراء البحوث التى تقيس التداخل بني قواعد البيانات  ،العلمية، ومدى تواجدها عىل اإلنرتنت وىف قواعد البيانات

الدراساتالعربية نظًرا ال العربى ملثل هذه  امل  ،فتقار إنتاجنا  العربية عىل  وبعلومات  وأن تعمل املكتبات وغريها من مؤسسات  خاصة 

 اإلشرتاك ىف قواعد البيانات التى تضم النصوص الكاملة للدوريات.

وركزت بعض الدراسات عىل مدى  ،  ركزت دراسات قواعد البيانات وأنامط اإلفادة منها عىل كيفية استخدام قواعد البيانات  -4

هذه   تلبية  ومدى  املعلومات  لقواعد  الباحثني  اهلدف استخدام  حتقيق  عىل  البيانات  قواعد  قدرة  مدى  وقياس  القواعد الحتياجتهم، 

خر عىل تقييم قواعد البيانات ذات النص الكامل واملتاحة من خالل اإلنرتنت وذلك اعتامًدا عىل  من وجودها، وركز البعض اآل  الرئيس

 عدد من املعايري العلمية. 

البيانات  ركزت    -5 قواعد  تتناول  التى  البياناتالتعريف    عىلالعربية  الدراسات  وكيفية    بقواعد  تطورها  ومراحل  وتقييمها 

 أو دراسة خصائص اإلنتاج الفكرى هبا.  واملقارنة بينها، البحث هبا ،

تناولت    -6 التى  الدراسات  البياناتقامت  قواعد  بني  املوضوعات  التداخل  تغطية  حيث  من  البيانات  قواعد  بني   ، باملقارنة 

 لبعض الدوريات البؤرية ىف املجال. ا اًء عىل مدى تغطيتهبن ا والتداخل بينه

 :  . اخلالصة 7
،   2019حتى عام    2000ىف الفرتة من عام    "الدوريات املكشفة ىف قواعد البيانات   "تناولت هذه املراجعة العلمية موضوع:  

وذلك من خالل رصد وحتليل مفردات اإلنتاج الفكرى العربى واألجنبى للخروج بمؤرشات عامة، وتم تصنيفها حتت قطاعني رئيسيني  

ىف   سامت وخصائص الدورياتسامت وخصائص الدوريات وتم تصنيفها إىل: )دراسات تتناول  يندرج حتتهام قطاعات فرعية وهى :  

أخرى(،   جماالت  ىف  الدوريات  وخصائص  سامت  تتناول  ودراسات  االجتامعية،  العلوم  البياناتجمال  إىل:    وقواعد  تصنيفها  وتم 

اعد البيانات العربية، ودراسات تتناول التداخل بني قواعد  )دراسات تتناول قواعد البيانات وأنامط اإلفادة منها ، ودراسات تتناول قو

 البيانات(. 
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أبحاث املؤمترات   –وقد تنوعت أشكال مفردات اإلنتاج الفكرى حول هذا املوضوع بني أربع فئات وهى: )مقاالت الدوريات  

 كرتونية . الكتب( ،  سواء أكانت عربية أو أجنبية وسواء أكانت مطبوعة أو إل -الرسائل اجلامعية  –

 املراجع: 
 المراجع العربية:  –أوال 

( مصطفى  أمل  براهيم،  والمعلومات: 2006إ المكتبات  علم  مجال  فى  الإنترنت  شبكة  على  المتاحة  الإل كترونية  يات  الدور  )
ية  )ماجستير( جامعة طنطا.  ،دراسة ببليوجرافية ببليومتر

براهيم، بية المتخصصة فى مجال الأرشيف والوثائق: دراسة 2004)مها أحمد& عبد المعبود، عزة فاروق    إ يات العر ( الدور
يات بية ،تحليلية لمقالات الدور  . 136-115(، 3) 24،مجلة المكتبات والمعلومات العر

( حسن  براهيم  إ الخ ير،  بيانات  2019أبو  لقاعدة  تحليلية  دراسة  والإدارة:  الاقتصاد  مجال  فى  بى  العر الفكرى  الإنتاج   )
EcoLink ، ( 1المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات )55-9،   1. 

( محمد  محمد  صافيناز  يد،  ز ال2008أبو  والعلوم  الاجتماعية  الخدمة  فى  دراسات  مجلة  مضمون  تحليل  ستراتيجية إنسانية ك إ( 
الاجتماعية الخدمة  فى  البحث  الاجتماعية  ،لجودة  الخدمة  فى  دراسات  :  مست  230-193(،  1)  24  ،مجلة  من  رجع 

http://search.mandumah.com/  

براهيم رمضان & السبيعى،نعيمة بنت سعد )  أحمد، يتية: رسائل 2012محمد إ ية ال كو ( اتجاهات الأبحاث المنشورة بالدور
. مسترجع 83-1،  384الرسالة    ،رسائل جغرافية  ،: دراسة تحليلية2007إلى عام    1979ن عام  جغرافية خلال الفترة م

 /http://search.mandumah.comمن : 

يس  2004بامفلح، فاتن سعيد ) بية  بجامعة أم القرى لقواعد البيانات الإل كترونية( استخدام أعضاء هيئة التدر ، المجلة العر
والمعلومات. والتوثيق  من   للأرشيف  استرجعت 

https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63402_34421.pdf 
( محمد  طه  محمد  الحاج،   & الصبر,  صالح  فيصل  يل،  ية  2018جبر ببليومتر دراسة  العالمية:  يقيا  إفر لجامعة  الرقمي  المستودع   )

الموضوعية واتجاهاتها  العلمية  يات  الدور )  ،لمحتوى  والمعلومات  المكتبات  :    ،124-89(،  2حولية  من  مسترجع 
http://search.mandumah.com/ 

سعد) يما  ر جامعة 2003الجرف،  ياض:  الر الإنترنت.  على  الإل كترونية  المعلومات  قواعد  استخدام  إلى  الباحث  دليل   .  )
 الملك سعود. عمادة البحث العلمى. 

الاتجاهات ،قواعد البيانات ذات النصوص الكاملة المتاحة على الإنترنت: دراسة تقييمية( 2006حسنين، مصطفى أحمد )
 . 275-239(،  25)13 ،الحديثة في المكتبات والمعلومات 

( سناء  نبيه،   & عز  نموذجًا 2013حطاب،  معرفة  بة  تجر وتحدياتها:  بية  العر البيانات  قواعد  وتطور  نشأة  الأردنية    ،(  المجلة 
 https://search.mandumah.com/Record/471237(. استرجعت من: 3) 48ومات للمكتبات والمعل

بى الرقمى:2011الخزندار، سامى & موسى، سناء نبيه & الحطاب،عز & حمارشة، أمانى ) قاعدة    (  تحديات المحتوى العر

http://search.mandumah.com/Record/918698
http://search.mandumah.com/Record/918698
https://www.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63402_34421.pdf
http://search.mandumah.com/Record/918698
https://search.mandumah.com/Record/471237
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بية الإل كترونية نموذجًا بى فى الإنترنت: التحديات والطموح )ص ص    ،المعرفة العر (  208  –   175فى مؤتمر المحتوى العر
ياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية  /http://search.mandumah.comمسترجع من:  ،الر

 ( توفيق  عباس  يناس  إ علم 2018خضر،  فى  بحوث  مجلة  علمية،  مراجعة  والأجنبى:  بى  العر الفكرى  الإنتاج  فى  المكانز   )
 . 420-397(،  20المكتبات والمعلومات، )

يز) يس نحو استخدام قواعد المعلومات ال2003راجح، نوال عبد العز ببليوجرافية بجامعة الملك ( اتجاهات عضوات هيئة التدر
يز  .199 -156(، 1) 9 ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية  ،عبد العز

( أحمد  فاطمة  ية2008السامرائى،  ببليومتر دراسة  الأردنية:  الخاصة  الجامعات  عن  الصادرة  يات  الدور مقالات   ) ، 
Cybrarians Journal  .17  .http://www.journal.cybrarians.org/ 

( قواعد البيانات فى مجال المكتبات والمعلومات: دراسة تحليلية. مجلة دراسات  2011سليمان، مبارك بن سعد عبد الله )
 /http://search.mandumah.comمسترجع من :  46-9، 10 ،المعلومات 

( محمد  فكرى  ولاء  )2008السيد،  السودانية  يات  بالدور الفكرى  الإنتاج  تحليلى:  1992  –  1987(   تجميعى  كشاف   :)
ية ببليومتر النيلين  ،دراسة  جامعة  العليا  ،)ماجستير(  الدراسات  :   ، كلية  من  مسترجع 

http://search.mandumah.com/ 
يف كامل محمود )  ية بجامعة الملك 2000شاهين، شر يات علم الاجتماع بالمكتبة المركز ( تأثير النشر الإل كتروني على دور

يز: دراسة   بية فى المكتبات وعلم المعلومات   ،للاستخدام والمستخدمينعبد العز مسترجع   65-9(،  1)   5  ،دراسات عر
  /http://search.mandumah.comمن : 

بية فى تعليم التاريخ ( مراجعة نقدية للم2019مهى & عسيلى، ياسمين )  شعيب، ية العر بو يات التر قالات المنشورة فى الدور
العالمية الاتجاهات  ضووء  الاجتماع    ،فى  لعلم  بية  العر )  –المجلة  :    66-47(،  45إضافات  من  مسترجع 

http://search.mandumah.com/ 
يش، على ) ( قواعد المعلومات الببليوجرافية على الخط المباشر أو على الأقراص المدمجة المتاحة فى مكتبات مدينة  2002الشو

ياض: دراسة لاتجاهاتها الموضوعية والكمية والاستخدامية  .162-138،  6  ،عالم المعلومات والمكتبات والنشر ،الر
بية المنشورة  2006العطاري، عارف توفيق محمد)  صالح، علي محمد جبران &   ية العر بو ( تحليل مقارن لبحوث الإدارة التر

ية "بنية الثورات العلمية يكية المحكمة في ضوء علم اجتماع المعرفة و نظر بية والأمر ية العر بو المجلة  ،  في بعض المجلات التر
ية، بو  https://search.emarefa.net/detail/BIM-283195مسترجع من 4، ع. 2مج.  الأردنية في العلوم التر

يمان باكينام ) يات الأكاديمية الإل كترونية: مراجعة علمية2019صدقى، كار المجلة العلمية للمكتبات    ،( نظم إدارة نشر الدور
 . 445 -397، 4( 2المعلومات )والوثائق و

( منى  اللطيف،  تحليلية 2003عبد  دراسة  بية:  عر يات  دور ثلاث  فى  والمعلومات  المكتبات  مجال  فى  الفكرى  الإسهام   )
بية فى المكتبات وعلم المعلومات  ،مقارنة  .  115-69(، 2) 8 ،دراسات عر

بية  (  الإنتاج العلمى فى مجال الموه2008عطا الله، صلاح الدين فرح ) ية للمجلات العلمية العر بة والتفوق : دراسة ببليومتر
بية ، 1947-2007 بية للتر  /http://search.mandumah.comمسترجع من:  201-167(، 2) 28 ،المجلة العر

http://search.mandumah.com/Record/918698
http://www.journal.cybrarians.org/
http://search.mandumah.com/Record/918698
http://search.mandumah.com/Record/918698
http://search.mandumah.com/Record/918698
http://search.mandumah.com/Record/918698
https://search.emarefa.net/detail/BIM-283195
http://search.mandumah.com/Record/918698
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يات الإل كترونية المغطاة فى قواعد البيانات المتخصصة فى علوم المكتبات والمعلومات:   (2010على، أسامة حامد ) الدور
البيانات   لقاعدتى  مقارنة  تحليلية  والمعلومات    ،  LISTA, Literature Libraryدراسة  المكتبات  علم  فى  بحوث  مجلة 

(4 ،)67-130   . 
ية تحليلية عن مجلة كلية القيادة  ( المجلات الأكاديمية  2005الفضلي، عبدالله علي محمد ) ية اليمنية: دراسة ببليومتر في الجمهور

بية، ،و الأركان   .46-5(،  2)  25مجلة المكتبات والمعلومات العر
يات المتخصصة فى العلوم والتقنية الصادرة من جامعة الملك  2017قمصانى، نبيل بن عبد الله ) ( الخصائص الرئيسية للدور

يز العز والمعلومات  ،عبد  للمكتبات  الأردنية  ،  2)  52  ، المجلة  من    ،45-97(  مسترجع 
https://search.mandumah.com 

ا 2018)  ــــــــــــــــ   بجامعة  الاجتماعية  العلوم  يات  دور فى  المتاح  العلمى  سمات النشر  تطبيقية (  دراسة  يز:  العز عبد  لملك 
يات كليات الاقتصاد والإدارة والعلوم الإنسانية والاقتصاد الإسلامى  24،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية    ،على دور

 https://search.mandumah.comمسترجع من  ،60-75(، 1)
( أصيلة  الهنائى،   & صباح  علم  ،(2014كلو،  مجال  في  الحر  الوصول  يات  دور دليل  في  المنشور  الفكري  النتاج  خصائص 

ية ببليومتر دراسة  والمعلومات:  المتخصصة.المكتبات  المكتبات  لجمعية  ين  العشر السنوى  المؤتمر  بن    ، فى  جامعة حمد  قطر: 
 DOI: https://doi.org/10.5339/qproc.2014.gsla.11استرجعت من:  ،خليفة

بية والأجنبية: دراسة مقارنة بين طرق البحث والاسترجاع2017مجاهد، أماني جمال ) تجاهات  ا ال ،( قواعد المعلومات العر
 . 102  – 53(، 47) 24لومات ، الحديثة في المكتبات والمع

( براهيم  إ أحمد  مها  )2011محمد،  بدليل  المتاحة  والمعلومات  المكتبات  مجال  فى  الحر  الوصول  يات  دور سمات   )DOAJ  :)
 /Cybrarians Journal ، 27 . http://www.journal.cybrarians.orgدراسة تحليلية. 

بية السعودية2010مرغلانى، محمد أمين ) مجلة مكتبة   ،( المجلات الطبية الإل كترونية وخدماتها المعلوماتية فى الممل كة العر
 /http://search.mandumah.com مسترجع من:  ،154-128(، 2) 16 ،الملك فهد الوطنية 

بية المتحدة 2017مضوي، محمد صلاح الدين محمد ) ( اتجاهات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في دولة الإمارات العر
لمج تحليلية  دراسة  قرن:  بع  ر اجتماعية  خلال  شؤون  الإنسانية  ،2008  –  1984لة  للعلوم  الشارقة  جامعة  مجلة 

 http://search.mandumah.com/Record/918698 مسترجع من .350 - 316،  1, ع14والاجتماعية، مج

بية: دار المنظومة  2016د)ناجى، مها محمو يات العلمية المتخصصة فى مجال المكتبات والمعلومات بقواعد البيانات العر (  الدور
 .84-54(، 3) 3المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات  ،نموذجًا 

نية من قبل أعضاء  ( واقع استخدام قواعد البيانات الإل كترو2012الهديب، خالد بن عبد الله & العنز، سعيد بن محمد )
يس وطلاب الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل فى المؤتمر الثالث والعشرون: الحكومة والمجتمع والتكامل   ،هيئة التدر

بية. ) ص ص   بى للمكتبات والمعلومات ووزارة  ا(  الدوحة: ال712  –  683فى بناء المجتمعات المعرفية العر تحاد العر
ية الثقافة والفنون والتراث الق  /https://search.mandumah.com/Recordاسترجعت من:  ،طر

( محمد  خيرى  ينب  ز فى  2018همام،  المطبوعة  يات  الدور على  وتأثيرها  الكاملة  النصوص  ذات  يات  الدور بيانات  قواعد   )

https://search.mandumah.com/
https://search.mandumah.com/
https://doi.org/10.5339/qproc.2014.gsla.11
http://www.journal.cybrarians.org/
http://search.mandumah.com/Record/29176
http://search.mandumah.com/Record/918698
https://search.mandumah.com/Record/206902
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 وهاج: دراسة ميدانية ) رسالة ماجستير( جامعة سوهاج، كلية الآداب، قسم المكتبات والمعلومات. جامعة س 
 ( باخت  براهيم  إ سامر  الإنترنت2015ياسين،  شبكة  على  السودانية  العلمية  يات  الدور للبحوث    ،(  بى  العر المركز  مجلة 

والمعلومات المكتبات  علوم  فى  ،4)  2  ،والدراسات  استرجعت  175  -140(  من:  . 
https://search.mandumah.com/Record/ 

يز ) يس بالجامعات السعودية لقواعد المعلومات الإل كترونية 2015اليحيا، نادية بنت عبد العز (. استخدام أعضاء هيئة التدر
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This study deals with presentation and analysis of specialized intellectual production published in both 

Languages, Arabic and English on the topic of Journals Indexed in databases, especially in the topics of features 
and characteristics of Journals in the field of social sciences and some Examples from other fields, and databases 
from where the patterns of their use, the overlap between databases, and focus on Arab databases. 

This Study begins with defining the desired objectives of preparing the scientific review and its limits, then 
sheds light on the methodology used in preparing it and the sources that were referred to for selecting the References 
of intellectual production, then presenting the bibliographic features of the intellectual production and its 
qualitative, temporal, linguistic and formal characteristics as well as the productivity of Journals and finally 
Presenting the studies, which were classified according to some objective categories, and coming up with a set of 
general indicators. 
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