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وفقدها باملقاالت يف   ، هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن معدل نمو االستشهادات املرجعية اإللكرتونية

م، كنموذج يمكن تطبيق نتائجه عىل  2016حتى عام  ؛م2004( منذ بداية صدورها عام cybrariansدورية )

رتي، مع االستعانة بأسلوب حتليل  املكتبات واملعلومات، واعتمدت الدراسة عىل املنهج الببليومدوريات علم 

الذي هيدف إىل قياس اجلوانب الكمية والنوعية بشبكة  Webometrics) ) الروابط الفائقة املسمي الويبمرتيكس

هاد مرجعي إلكرتوين بنسبة  ( استش2509: أنه يوجد عدد )الدراسة النتائج التي خرجت هبا  ومن أبرز  ، الويب

   org.و com.( استشهاد، ويعدُّ كل من النطاق  5503)  االستشهادات، والبالغ عددها  مجايل % من إ45,6

ينام جاء اخلطأ  املحددات، ب  مجايل% من إ 60,34( حمدد بنسبة  1514ا بواقع )من أكثر أنواع النطاقات استخدامً 

ثها بمحددات االستشهادات املرجعية  خطاء التي تكرر حدو من أكثر أنواع األ  ( HTTP404)الصفحة مفقودة

ومتوسط منتصف عمر   األخطاء،  مجايل% من إ42,06( حمدد بنسبة 183اإللكرتونية غري املتاحة بواقع )

ا تسع أعوام، ويف هناية الدراسة  ( عام تقريبً 8,9537( هو)cybrarians)  االستشهادات املرجعية اإللكرتونية بدورية

عتمدوا عليها يف الدراسة، أو  الكرتونية للمعلومات التي  ثة برضورة احتفاظ املؤلفني بأصل املصادر اإل تويص الباح

نسخة احتياطية منها، وتزويد النارشين بأصل املصادر اإللكرتونية للمعلومات التي اعتمدوا عليها يف دراستهم  
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قسم المكتبات والمعلومات
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نتصف عمر االستشهادات  ؛ م(cybrarians) دورية؛ االستشهادات املرجعية اإللكرتونية  الكلامت املفتاحية: 

 حتليل االستشهادات املرجعية. ؛ املحددات؛ املرجعية اإللكرتونية

 الدراسة املنهجية -أوال

 أهمية الدراسة -1

ا يف تاريخ اإلنسانية؛ إذ تعد أكثر أداة متكاملة  وأكثرها تعقيدً تعدُّ شبكة اإلنرتنت واحدة من أهم االخرتاعات  

م، ازداد االهتامم باملصادر اإللكرتونية  1990  ملعلومات بني خمتلف دول العامل، وعند نشأة شبكة الويب عاملتبادل ا

اعد  للمعلومات كوسيط حديث وسهل الوصول إليه، مثل: الكتب اإللكرتونية، والدوريات اإللكرتونية، قو

احثني لإلفادة منها، وزيادة االعتامد عليها يف  البيانات اإللكرتونية... إلخ، وقدمت كل هذه املصادر الفرصة أمام الب

ا للطبيعة املتغرية لشبكة اإلنرتنت، فإهنا ال تقدم أي ضامنات لبقاء املصدر اإللكرتوين  رنظإعداد أبحاثهم العلمية، و

صادر التي  ا أمام الباحثني للحصول عىل املزيد من املعلومات عن امل، مما يعدُّ عائقً يف نفس املسار أو املحدد اخلاص به 

عليه فإن قضية ثبات هذه املحددات، أو بقائها متاحة من القضايا املهمة  اعتمد عليها املؤلف أثناء إعداد بحثه؛ وبناء  

ة اإللكرتونية باألبحاث والدراسات  التي شغلت اهتامم الباحثني؛ للوقوف عىل مدى إتاحة االستشهادات املرجعي 

وقد تضمنت مقاالت   ،(Mardani&Sangari,2012,p.2-3ظاهرة.) العلمية، وكيفية احلد من تكرار هذه ال 

الدوريات املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات يف اآلونة األخرية العديد من االستشهادات املرجعية  

تم بتحليل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية ودراستها من حيث  اإللكرتونية، وظهرت معها الدراسات التي هت

ا الدراسات التي اهتمت بتحليل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية  لكمية والنوعية، كام ظهرت أيًض اجلوانب ا

ودراستها من حيث مدى إتاحتها، وأسلوب صياغتها من جانب املؤلفني، ومتوسط  

ة إىل اختبار مدى إتاحة االستشهادات  الي( وهتدف الدراسة احلMoghaddan&Saberi,2010,P.59أعامرها.)

(، كنموذج يمكن االسرتشاد به ملعرفة؛  cybrariansوفقدها باملقاالت الواردة يف دورية )  ، جعية اإللكرتونيةاملر

ى إتاحة هذه  سلوك الباحثني يف علم املكتبات واملعلومات يف االستشهاد باملصادر املرجعية اإللكرتونية، ومد

 منتصف أعامرها. االستشهادات، وأكثر أنواع امللفات والنطاقات إتاحة، ومتوسط 

 مشكلة الدراسة - 2

يعدُّ وجود االستشهادات املرجعية اإللكرتونية املتاحة من العنارص األساسية لألبحاث األكاديمية، ويعدُّ  

ن خالل املحدد املذكور يف االستشهاد اإللكرتوين، أو  ه م يمادام أمكن الوصول إل   ا املصدر املرجعي اإللكرتوين متاًح 

إلفادة الكاملة  الويب، ويعدُّ وجود استشهاد مرجعي غري متاح عقبة أمام الباحثني؛ لتحقيق ايف أي مكان آخر عىل 
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وأكدت العديد من الدراسات   (.Pithviraj&kumar,2014,p.35)  من املصادر املوثقة يف األبحاث العلمية

 Information Scienceملقاالت دورية ) Moghaddam,Saberi&Ismael( 2010ة، مثل: دراسة )الببليومرتي 

Journal  ودراسة )Mardani&Sangari (2012)  ( ملقاالت دوريةIranian library Information Journal  عىل )

والحظت الباحثة من    ظاهرة اضمحالل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية، ووجود نسبة فقد هبا مع مرور الزمن،

وحتليل االستشهادات املرجعية الواردة بالدوريات   ،راسةخالل اإلطالع عيل اإلنتاج الفكري العريب االهتامم بد

العلمية، أو الرسائل اجلامعية، أو أعامل املؤمترات من حيث جوانبها الكمية والنوعية، وخصائص املؤلفني وسامهتم،  

  إتاحتها ومعدل الفقد هبا،  ىاالستشهادات املرجعية اإللكرتونية من حيث مد وعدم وجود دراسات تتناول حتليل

ومن هنا تسعى هذه الدراسة للكشف عن الوضع الراهن لظاهرة اضمحالل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية  

احلد منها؛   املستخدمة يف األبحاث العلمية يف علم املكتبات واملعلومات، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة، وحماولة 

األبحاث والدراسات العلمية يف ختصص املكتبات   لتحقيق اإلفادة الكاملة من املصادر العلمية املستشهد هبا يف 

مدى إتاحة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية باملقاالت الواردة بدورية  من خالل حتليل  واملعلومات، 

(cybrarians وأكثر أنواع امللفات ،)بمؤرشات إحصائية، تعطي دالالت عن   والنطاقات إتاحة؛ من أجل اخلروج

كتبات واملعلومات، وذلك من  جعية اإللكرتونية املستخدمة يف اإلنتاج الفكري بتخصص املواقع االستشهادات املر 

 اآلتية: خالل اإلجابة عن التساؤالت  

 تساؤالت الدراسة -3

 (؟cybrarians)  دية واإللكرتونية بدوريةما أعداد املقاالت واالستشهادات التقلي  -

 (؟cybrarians) ا لنوع امللف والنطاق بدورية قً كيف توزع االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وف -

 (؟cybrarians) ما مدى إتاحة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية بدورية  -

 (؟cybrarians)  رتونية غري املتاحة بدورية ما فئات رسائل اخلطأ التي ظهرت باالستشهادات املرجعية اإللك  -

 (؟cybrarians) لكرتونية بدورية ما متوسط منتصف عمر االستشهادات املرجعية اإل   -

 أهداف الدراسة -4

 هتدف الدراسة إىل معرفة ما يأيت: 

 (.cybrarians)  أعداد املقاالت واالستشهادات التقليدية واإللكرتونية بدورية -

 (.cybrarians) ا لنوع امللف والنطاق بدورية كيفية توزيع االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفقً  -

 (.cybrarians) تشهادات املرجعية اإللكرتونية بدورية حة االسمدى إتا   -
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اخلطأ التي ظهرت باالستشهادات املرجعية اإللكرتونية غري املتاحة بدورية  حتديد فئات رسائل  -

(cybrarians.) 

 (. cybrarians) حساب متوسط منتصف عمر االستشهادات املرجعية اإللكرتونية بدورية  -

 حدود الدراسة -5

( cybrarians) تتناول الدراسة حتليل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية بدورية ملوضوعية:ود ااحلد -

 ملعرفة مدى إتاحتها، ومتوسط منتصف أعامرها. 

م حتى  2004( منذ بداية ظهورها عام cybrarians) تغطى الدراسة مجيع أعداد دورية احلدود الزمنية: -

 م. 2016عام 

تشهادات املرجعية اإللكرتونية الصادرة باللغة العربية واإلنجليزية  دراسة االستتناول ال  احلدود اللغوية:  -

 (. cybrariansلفرنسية بدورية )وا

منذ بداية   cybrarians)تقترص الدراسة عىل االستشهادات املرجعية الواردة يف دورية ) احلدود النوعية: -

ة، وكلمة رئيس التحرير،  م، مع استبعاد البحوث اجلاري2016م حتى عام 2004صدورها عام 

ستشهادات مرجعية، ويف حالة وجود استشهاد  وجد هبا اوافتتاحية العدد، والعروض والتقارير التي ال ي

مرجعي بأي منها يتم تضمينها، وجدير بالذكر أنه تم استبعاد القوائم الببليوجرافية، وارتباطات الربيد  

 اإللكرتوين، والرشوح. 

 منهج الدراسة -6

سلوب حتليل  ىل منهج القياسات الببليوجرافية )املنهج الببليوميرتي( مع االستعانة بألدراسة عاعتمدت ا

والنوعية بشبكة   ، الذي هيدف إىل قياس اجلوانب الكميةWebometrics الروابط الفائقة، املسمى الويبمرتيكس 

 جابة عن تساؤالهتا. ا ملالئمته لطبيعة الدراسة، وألنه يساعد عىل حتقيق أهدافها واإلالويب؛ نظرً 

 (cybrariansأسباب اختيار دورية ) -7

 دورية إلكرتونية حمكمة متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات.  -

 اعتمدهتا اللجنة الدائمة للرتقيات العلمية يف ختصص املكتبات واملعلومات بمرص.  -

 ا.  متاحة جمانً   -
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  تضمينها الفكري العريب يف املكتبات واملعلومات، كام تم  يتم تكشيفها منذ العدد األول ضمن دليل اإلنتاج    -

، ومنذ عام  DOAJ (Directory of open Access journal)م بدليل الدوريات مفتوحة املصدر2006عام  منذ

 .  Ebsco بيسكوم يتم تكشيفها ضمن قاعدة بيانات اإل2009

 أدوات جمع البيانات -8

 ع البيانات:اعتمدت الدراسة عىل عدد من األدوات جلم

جعة اإلنتاج الفكري املتخصص يف حتليل االستشهادات  قامت الباحثة بمرا البحث يف اإلنتاج الفكري:  -

 املرجعية التقليدية واإللكرتونية وتقييمها. 

لتحليل املحددات   W3C link checkerاستعانت الدراسة بربنامج  أدوات حتليل اًلرتباطات التشعبية: -

 د أنواع األخطاء هبا. غري املتاحة، وحتدي

  ، ، للبحث عن املحددات املفقودة Google حمرك البحث جوجلاعتمدت الدراسة عىل  حمركات البحث: -

 أو غري النشطة. 

لتفريغ   Microsoft Excelاستعانت الدراسة بربنامج ميكروسوفت إكسيل  برامج معاجلة اجلداول:  -

 التقليدية واإللكرتونية، ثم التحليل اإلحصائي للبيانات.  االستشهادات املرجعية، وتقسيمها عىل االستشهادات 

ملعاجلة  تم استخدامه ألغراض ا  :SPSS (Statistical Package for Social Science)برنامج  -

   . اإلحصائية للبيانات

 مصطلحات الدراسة -9

ا ضمن رخصة جنوا  هي أداة متكاملة لتقييم مواقع الويب، متاحة جمانً ": w3c link checkerاألداة  9/1

، تقدم إمكانية اختبار املحددات  Genua Public License Agreement (GNP)للربجميات مفتوحة املصدر

 w3c.)"للمستخدم، أو يف مواقع الويب، وحتديد أنواع األخطاء املوجودة هبا  اآليلبامللفات املخزنة عىل احلاسب 

link Checker,2019) 

أو تغيري عنواهنا   ، ارتباط تشعبي يشري إىل صفحة ويب حمذوفة":  Dead linksاًلرتباطات املنتهية 9/2

 (PC Magazine,2019.) "بشكل دائم أو مؤقت، أو حدث عطل باخلادم املحمل عليه الصفحة

.)معجم  "وكتاباهتم: االستشهاد برأي أو قول ما يستشهد به من أقوال اآلخرين ": Citationاستشهاد  9/3

   ( م2019املعانى اجلامع، 
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البيانات التي متثل اخلواص الببليوجرافية ملادة من  ": Bibliographic data البيانات الببليوجرافية 9/4

  املواد، وهي تشمل عىل عنارص الفهرسة الوصفية واملوضوعية، وعنارص تكشيفية، وتتضمن املؤلف، والعنوان، 

 . العربية ملصطلحات املكتبات واملعلومات(.)املوسوعة "ومكان النرش، والبيانات األخرى التي تعرف بالوثيقة

هيدف إىل إلقاء الضوء عىل اخلصائص البنائية  ":  Citation Analysisحتليل اًلستشهاد املرجعي 9/5

علمي، وتأثريهم املتبادل يف جماهلم  لإلنتاج الفكري املتخصص، ويمكن عن طريقها تقييم املؤلفني وإنتاجهم ال

ي هتتم بدراسة  تي تنرش إنتاجهم، وفرتات الركود العلمي يف جمال من املجاالت، وهالعلمي، وتقييم املنشورات ال

 .)املوسوعة العربية ملصطلحات املكتبات واملعلومات( "االستشهاد من الوثائق وإليها 

نوان مميز لتعريف إحدى املصادر املتاحة عىل  : عUniform Resource Locator(URL)املحدد  9/6

  http://www.myuniversity.edu/library.hours.htmlمن عدد من األجزاء، مثل: شبكة الويب، ويتكون 

- http بروتوكول نقل امللفات :Hyper Text Transfer Protocol   

- www ة: شبكة الويب العنكبوتيWorld Wide Web  

- My universityوقع .: اسم امل 

- eduمي. ي: نوع النطاق املستخدم، وهو نطاق تعل 

- Library .اسم املجلد الذي حيفظ فيه صفحات املوقع عىل اخلادم : 

- Hours ًا عىل املتصفح. : اسم الصفحة التي تعرض حالي 

- Html امتداد امللف املستخدم، وهو :HTML  .(Odlis,2019) 

هي مواد متاحة يف شكل إلكرتوين،  ":  Electronic Resourcesمصادر املعلومات اإللكرتونية 9/7

ويمكن قراءهتا والتعامل معها، وتداوهلا يف شكل إلكرتوين، وتتضمن الدوريات اإللكرتونية، والكتب اإللكرتونية،  

واملدونات، وغري ذلك من املواد، وتنتج بعض هذه املواد يف شكل إلكرتوين  واملجالت اإللكرتونية، ومواقع الويب،  

 ( Odlis,2019.)"تكون نسخة إلكرتونية من النسخة املطبوعة للعمل نفسه  فقط، أو قد

املجال الذي هيدف إىل تطبيق املنهج املعلومايت احلديث عىل  " : Webometricsالويبمرتيكس 9/8

، وكلمة  ةويتضمن املصطلح كلمة ويب؛ وهي تشري لشبكة الويب العنكبوتيخصائص شبكة الويب وطبيعتها، 

ووصف   ،املصطلح ويبمرتيكس إىل استخدام املنهج العلمي يف تعريف  ري إىل القياسات، ويشريمرتيكس التي تش

 (.Akhandanand&Vanlafeli,2015,p.10-11 .)"شبكة الويب من وجهة النظر الكمية

http://www.myuniversity.edu/library.hours.html
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 الدراسات السابقة -10

 الدراسات العربية   1/ 10

ات  علومات اإللكرتونية يف جمال املكتبم( بعنوان: استخدام مصادر امل2004) دراسة حممود عبد الستار -1

هتدف الدراسة    ،واملعلومات: دراسة حتليلية لالستشهادات املرجعية بمصادر اإلنرتنت يف مقاًلت الدوريات العربية

مصادر اإلنرتنت يف مقاالت الدوريات العربية املتخصصة يف جمال  إىل الكشف عن كم االستشهادات املرجعية ب

ربع  ، وكم االستشهادات املرجعية التقليدية يف مقابل اإللكرتونية، وتغطي الدراسة عدد أاملكتبات واملعلومات

ت عربية  هات احلديثة يف املكتبات واملعلومات، وجملة دراسا ا دوريات: هي جملة املكتبات واملعلومات، وجملة االجت

الدراسة إىل عدد من النتائج من  يف املكتبات واملعلومات، وجملة عامل املعلومات واملكتبات والنرش، وتوصلت 

الدراسات العربية ضعيف للغاية مقارنة باملصادر األخرى،  أبرزها: أن االستشهاد بمصادر اإلنرتنت يف البحوث و

% من املقاالت، وأغلب  68نت، بينام مل يستشهد هبا نسبة % من املقاالت استشهدت بمصادر اإلنرت32فهناك نسبة 

 نت يف موضوعات تدخل يف نطاق تكنولوجيا املعلومات. االستشهادات بمصادر اإلنرت

م( بعنوان: خصائص اإلنتاج الفكري يف جمال تقنية املعلومات من خالل  2004)  دراسة هيفاء بنت عيل  - 2

تتناول الدراسة حتليل مقاالت الدوريات العربية، وكذلك   ،الدوريات العربيةحتليل اًلستشهادات املرجعية يف 

أربع عرشة دورية  جعية الواردة يف تلك املقاالت يف جمال تقنية املعلومات، وتتضمن الدراسة االستشهادات املر

  إىل 1416ن عام ( مقالة نرشت يف الفرتة م225عربية، واعتمدت عىل املنهج التحلييل، وبلغت مقاالت الدراسة ) 

نتاج الفكري هم من احلاصلني  وتوصلت إىل عدد من النتائج؛ من أبرزها: أغلبية املسامهني يف اإل، ةهجري1422

 %. 40,14%، واللغة العربية  56,05اإلنجليزية   عىل الدكتوراه، ونسبة استخدام اللغة 

اًلستشهادات املرجعية للمقاًلت الواردة يف جملة  م( بعنوان: حتليل 2005)  اهلل يوسف  دراسة عبد - 3

اردة  هادات املرجعية وسامهتا باملقاالت الوهتدف الدراسة إىل معرفة مالمح االستش ، السودان يف رسائل ومدونات

، واعتمدت الدراسة عىل استخدام  ةيف جملة السودان؛ للكشف عن بعض املالمح عرب دراسة املتغريات الببليومرتي 

م(، وخرجت  1989-م 1918)   ا نرشت خالل الفرتة من( عددً 22لببليوميرتي، وعينة عشوائية مكونة من )املنهج ا

%،  16بولوجية من أكثر املوضوعات املستشهد هبا بنسبة والنتائج؛ منها: الدراسات األنثر الدراسة بالعديد من 

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية ما   واللغة اإلنجليزية من أكثر اللغات التي كتبت هبا االستشهادات املرجعية، 

 بني النوع، واجلنسية، واملجال املوضوعي. 

اإللكرتونية املتاحة عن بعد يف اًلستشهادات املرجعية:  ان: املصادر م( بعنو2005)  حممد ةدراسة يرسي - 4

  ، م2003 - م1998دراسة حتليلية لألطروحات املجازة من قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بآداب القاهرة 



 (:  دراسة ببليومرتية CYBRARIANSمدى إتاحة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية يف دورية ) 134

 

ق  هتدف الدراسة إىل حتليل االستشهادات املرجعية الواردة يف األطروحات املجازة من قسم املكتبات والوثائ

النتائج؛  واملعلومات بآداب القاهرة، واعتمدت الدراسة عىل منهج القياسات الببليومرتية، وتوصلت إىل العديد من  

م  1999أطروحة، يليه عام  22م، حيث أجيزت 2001ائل هو عام من أبرزها: أكثر األعوام غزارة يف إجازة الرس

بمصادر إلكرتونية عن بعد خالل األعوام  أطروحة، وبلغ عدد األطروحات التي استشهدت  12فقد أجيزت 

( أطروحة  12%، ويوجد عدد )26,92أطروحة بنسبة 78م، إحدى وعرشون أطروحة من 2003- 1998

%  47,61جوانب التكنولوجيا احلديثة يف مقابل تسع أطروحات بنسبة % تتناول موضوعاهتا أحد 57,14بنسبة

 تتناول موضوعات تقليدية. 

م( بعنوان: خصائص اإلنتاج الفكري املستخدم من قبل األطباء الباحثني  2007) دراسة هند بنت عيل - 5

خالل حتليل   هتدف الدراسة من ،ةالعرب يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية: دراسة ببليومرتي

لعرب  ( مقالة ألفها األطباء ا 49ا، ورد يف ) ا مرجعي  ( استشهادً 1245االستشهادات املرجعية، البالغ عددها )

م، إىل معرفة التوزيعات  2005-   م 2002نة الرياض، ونرشت يف الفرتة الزمنية من عام  ي العاملون يف مستشفيات مد

دات املرجعية، وخصائص املؤلفني وسامهتم، وخرجت  ا والزمنية لالستشهالكمية والنوعية واجلغرافية واللغوية 

التي شملتها الدراسة ألفها األطباء العاملون يف مستشفى  الدراسة بعدد من النتائج؛ من أبرزها: أن أغلب املقاالت 

لغة األملانية  % بينام حصلت ال99,1 أعىل نسبة استشهاد بلغ امللك خالد اجلامعي، وحصلت اللغة اإلنجليزية عىل 

 %. 0,80عىل نسبة قدرها  

:  cybrarians)م( بعنوان: خصائص الدورية اإللكرتونية )2007) دراسة عبد الرشيد بن عبد العزيز  - 6

( وخصائص البحوث املنشورة  cybrariansهتدف هذه الدراسة إىل معرفة اخلصائص العامة لدورية )  ،دراسة حتليلية

م، وخصائص املؤلفني، واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل مع  2004فيها منذ بداية ظهورها عام 

لدورية حمتوياهتا باملجان،  ن النتائج؛ أبرزها: توفر اوتوصلت الدراسة إىل عدد م  ،تطبيق األسلوب الويبمرتي

ببليوجرافية  باإلضافة إىل خدمات التكشيف واألرشيف والبحث، هناك دراسات ال تورد احلد األدنى من البيانات ال

ها، وهناك العديد من البحوث التي استشهدت بمصادر إلكرتونية،  يالذي يساعد عىل معرفة املصادر التي رجعت إل

؛ مما حيول دون تصفح املصدر اإللكرتوين،  ن ال يتوافر الرابط أو أنه طبع بطريقة غري صحيحة أو أنه غري نشط ولك

 اكتامل عنارص البحث، مثل: املقدمة، ومشكلة البحث، واألهداف.   د تفاوت يف البحوث املنشورة من حيثجِ كام وُ 



لنجا د.   135 منى حممود حسني أبوا

 

 الدراسات األجنبية:   2/ 10

 ,Runaway Train: problem of performanceوان: ( بعن2002)Rumsey, Mary ة دراس -1

Accessibility, and stability in the use of web sources in law review citations. .  هتدف هذه

إىل معرفة عدد االستشهادات املرجعية التقليدية واإللكرتونية باملقاالت البحثية يف جمال القانون، اعتمدت   الدراسة

، يف الفرتة من  West law's JLRنة من املقاالت املتخصصة يف جمال القانون، من قاعدة بيانات الدراسة عىل عي

دراسة بعدد من النتائج؛ منها: زيادة عدد  مقالة من كل عام، وخرجت ال 100م، إذ اختري عدد 2001-م 1997

واملحررين يستطيعون   تاب كاملقاالت التي هبا استشهادات مرجعية إلكرتونية غري متاحة مع مرور الوقت، وأن ال

 ولكن ال يمكن منعها. ،احلد من مشكلة االرتباطات غري املتاحة 

 The impact of impermanent web-located(. بعنوان: 2005)Sellitto, Carmine دراسة  - 2

citations: A study of 123 scholarly conference publications ،  التي هتدف إىل اختبار مدى إتاحة

م، وخرجت الدراسة  2003م حتى 1995يف الفرتة ما بني  ا أكاديمي   ا( مؤمترً 123دات اإللكرتونية يف )ا الستشها

دات اإللكرتونية متاحة، ومن أكثر أنواع رسائل اخلطأ التي ظهرت  ا تشه% من االس46بعدة نتائج من بينها: أن نسبة  

 دات. ا االستشه مجايل% من إ 48,1  ونية نسبةدات اإللكرتا %، ومتثل االستشه61,5بنسبة   HTTP404الرسالة 

 Disappearing act: decay of uniform resource( بعنوان 2009) Wanger,Casieة دراس - 3

locators in health care management journals ،    التي هتدف إىل الكشف عن مشكلة عدم إتاحة املحددات

ما بني تاريخ نرش املقاالت ومدى إتاحة املحددات وأكثر أنواع   يف الدوريات الصحية، وتسعى إىل إيضاح العالقة 

م،  2004- م2002عىل عينة مكونة من مخس دوريات صحية يف الفرتة من النطاقات إتاحة، واعتمدت الدراسة 

% من املحددات غري متاحة، وكلام تقادمت املقالة  49,3ومن أبرز النتائج التي خرجت هبا الدراسة: هناك نسبة 

 نسبة املحددات غري املتاحة. زادت 

 Availability and half life of( بعنوان: 2010)Moghaddam, Saberi & Esmael ة دراس -4

web references cited in Information Research Journals: A citation study  ،هذه الدراسة    دف هت

 Information Science  ملقاالت املنشورة يف جملة إتاحة ومنتصف عمر املحددات املستشهد هبا يف ا  ىإىل اختبار مد

Journal  ا ادً ( استشه1761م، وحرص عدد ) 2008م إىل  1995، واختريت عينة من املقاالت املنشورة يف الفرتة من  

% من املقاالت هبا استشهادات إلكرتونية، وزيادة  66ها: هناك نسبة ي، ومن أبرز النتائج؛ التي توصل إلا إلكرتوني  

األكثر    org,.net.نطاقم، ويعد ال 2008% عام 89م إىل 1995% عام 13ستشهادات اإللكرتونية بنسبة عدد اال

 .com,.edu,.gov.إتاحة مقارنة بالنطاق 



 (:  دراسة ببليومرتية CYBRARIANSمدى إتاحة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية يف دورية ) 136

 

 Web citation persistence over( بعنوان: 2011) Riahinia ,Fatemeh &Azimiة دراس - 5

time: A Retrospective Study،    ا  ادر املرجعية اإللكرتونية وفقً اختبار مدى إتاحة املصهتدف هذه الدراسة إىل

 عينة مكونة من ست دوريات يف ختصص املكتبات واملعلومات، يف الفرتة من  لنوع امللف والنطاق، واعتمدت عىل 

  مجايل % من إ12دات املرجعية نسبة ا م، وخرجت بعدة نتائج؛ من أبرزها: متثل االستشه2008-م 2005

ة  بنسب org.%، يليه النطاق 98,05من أكثر النطاقات إتاحة بنسبة  net.د النطاقلدراسة، ويعدات بعينة اا االستشه

هي األكثر    htm  %، وتعد امللفات بصيغة93بنسبة    com.%، يليه النطاق  96,66بنسبة     gov.%، يليه النطاق97,30

 . txt، ثم shtml، ثم htmlإتاحة تليها 

 The life and death of Urls: The case: نوان( بع2011) Saberi &Moghaddamدراسة  - 6

journal of the medical library association،    التي هتدف إىل اختبار مدى إتاحة املحددات، ومنتصف عمر

يف   journal of the medical library association ( JMLA) املقاالت املنشورة يف دورية مجعية املكتبات الطبية 

ا  % من املقاالت املنشورة هب76سة بعدة نتائج؛ من أبرزها: توجد نسبة  م، وخرجت الدرا2008-م 2002الفرتة من  

% غري متاحة، ويعد  31دات اإللكرتونية متاحة يف مقابل ا % من االستشه69دات إلكرتونية، وهناك نسبة ا استشه

 األخطاء.  مجايل% من إ 44ا بنسبة  من أكثر فئات األخطاء شيوعً  HTTP404اخلطأ 

 :The Availability and Persistence of webبعنوان Mardani & Sangari (2012 )ة دراس - 7

citations in Iranian LIS journals، دات اإللكرتونية  ا هتدف هذه الدراسة إىل اكتشاف خصائص االستشه

املكتبات   ( جمالت يف ختصص 6وسامهتا من حيث مدى إتاحتها، ومنتصف أعامرها، واعتمدت الدراسة عىل عدد ) 

تائج من أبرزها: هناك زيادة يف  م، وخرجت الدراسة بعدد من الن 2010- م 2006واملعلومات، نرشت يف الفرتة من  

م، ويعد النطاق  2006% يف العام 11% يف مقابل نسبة 30م بنسبة 2010عدد االستشهادات اإللكرتونية يف عام 

.edu   يليه النطاق 96األكثر إتاحة بنسبة ،%.gov  87 بنسبة.% 

 Accessibility of online resourcesبعنوان:Sadat, Isfandyari & Tajeddini (2010) دراسة    - 8

cited in scholary LIS journals: A study of Emerald ISI-  ranked journals،    هتدف هذه الدراسة

ت واملعلومات، املتاحة يف قاعدة  إىل الوقوف عىل موقف املصادر اإللكرتونية باملجالت البحثية يف ختصص املكتبا 

م، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج من أبرزها: هناك  2008-م 2005، يف الفرتة من Emeraldبيانات إمريالد 

من أكثر أنواع   PDF% غري متاحة، وتعد ملفات 36% من املحددات عينة الدراسة متاحة يف مقابل نسبة 64نسبة 

هو األكثر   net.من أكثر أنواع امللفات غري املتاحة، ويعد النطاق  doc.تعد ملفات %، بينام 97امللفات إتاحة بنسبة 

 %. 97بنسبة  gov,.org.%، يليه النطاق  99تاحة بنسبة إ
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 corrosion of urls: implication for( بعنوان: 2014)Prithviraj & Kumar دراسة  - 9

electronic publishing.،  يف البحوث   ،ومتوسط عمر املحددات ، إتاحة ىمدهتدف هذه الدراسة إىل حتليل

م، واختريت عينة  2010م إىل 2001ص املكتبات واملعلومات يف الفرتة من املنشورة يف املؤمترات اهلندية يف ختص

% من املحددات متاحة  49,91( بحث، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج؛ من أبرزها: هناك عدد  1700مكونة ) 

،  com,.org.% من النطاقات يف النطاق  50أكثر من  وانحرصت  % من املحددات غري املتاحة،  50,09يف مقابل نسبة  

م، بينام ظهرت نسبة  2005- م 2001% من املحددات غري املتاحة ظهرت يف الفرتة من 57,58وهناك نسبة 

 م. 2010- م2006% يف الفرتة من  45,22

ربية بتحليل االستشهادات املرجعية  يتضح من خالل الدراسات السابق عرضها اهتامم الدراسات الع 

الكمية والنوعية، وخصائص املؤلفني وسامهتم، بينام اهتمت الدراسات  ة من حيث جوانبها التقليدية واإللكرتوني 

إتاحة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية، وأكثر أنواع النطاقات وامللفات إتاحة، وأنواع   ىاألجنبية بدراسة مد

سة  ة بدرايلا باملحددات غري املتاحة، ومتوسط منتصف أعامرها، وهتتم الدراسة احلاألخطاء التي ظهرت 

(، كنموذج للدوريات اإللكرتونية العربية املتخصصة يف  cybrariansاالستشهادات املرجعية اإللكرتونية بمجلة )

طاقات إتاحة، ومتوسط  إتاحتها، وأكثر أنواع امللفات، والن ىجمال املكتبات واملعلومات، وتتناوهلا من حيث مد

 منتصف أعامرها. 

 اإلطار النظري للدراسة -ثانيا

 ف االستشهاد وأهميتهتعري -1

نشأة فكرة االستشهاد باألعامل املكتوبة يف هناية القرن السابع عرش، وكان االستشهاد يف ذلك الوقت يتم من  

واإلضافات اجلديدة؛ لتكون حمدثة   جانب األساتذة باجلامعات، كام كانت تزيل الكتب يف ذلك الوقت بالرشوح

املرجعية عيل مر العصور، وأصبح هناك العديد من املدارس اخلاصة بصياغة  ، ثم تطورت االستشهادات دائاًم 

(. ويشري مصطلح االستشهاد  Sellitto,2005,p.697االستشهادات املرجعية، ولكل منها قواعد خاصة هبا. ) 

Citation  بحيث يكون  ي إىل اإلنتاج الفكري السابق عليه،  ي اعتمد عليها الباحث، وتنتم إىل األفكار واملعلومات الت

كام يمكن   .( 405م، ص2016 )حممد، هلذه األفكار واملعلومات آثار قيمة ختدم دراسته، وتدعو إىل االستشهاد هبا 

 بحثه العلمي، ويوضع  ا بأنه معرفة مصادر املعلومات واألفكار والبيانات التي اعتمد عليها الباحث يف تعريفه أيًض 

 Oxford University Computing) قائمة مرجعية يف هناية العمل االستشهاد إما يف داخل النص العلمي، أو يف 

Laboratory,2019).  
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 ألي بحث علمي، فمن دوهنا ال يمكن للباحثني إثبات صدق وجهات  ا مهام  ومتثل االستشهادات عنرًص 

ته، كام أهنا  ها ءة اإلنتاج الفكري عىل اتساعه قراءات حتليلية، تعكس طبيعته وتوجنظرهم، كام يمكن من خالهلا قرا

ذين تنقل عنهم األفكار واملعلومات املستخدمة يف بحثك، وهناك العديد  العىل معرفة أولئك  وسيلة تساعد القارئ 

 كر منها:من األسباب التي تدعو إىل اإلشارة إىل هذه اجلهود السابقة يف البحوث العلمية، ونذ

 معرفة الوثائق األولية ألحد املوضوعات.   -

 ة أفكار الباحث، ووضع مربرات علمية منهجية.إبراز أصال -

 (.407م، ص 2016)حممد ،  تعكس أمانة الباحث العلمية.  -

 مساعدة القارئ عىل حتديد جودة األعامل املستشهد هبا، ومدى حداثتها وعالقتها بموضوع بحثه.   -

 (Otago university,2018)  امل املستشهد هبا وجودهتا.بمصداقية األعتعريف القارئ   -

 (. (Plagiarism. Oxford university computing laboratory,2011 جتنب الرسقة البحثية  -

 أنواع االستشهادات المرجعية -2

 هناك العديد من أنواع االستشهادات املرجعية التي ترد يف األبحاث العلمية، ونذكر منها: 

 أو أحد اجلوانب اخلاصة بالعمل الذي ورد به.  ،املرتبط بإحدى األفكار اًلستشهاد املوضوعي: -

االستشهاد الذي جاء استجابة للحاجة إىل فهم العمل الذي ورد   اًلستشهاد العضوي يف صلب املوضوع: -

 فسه. به، أو االستشهاد الروتيني الذي جاء ملجرد االعرتاف بوجود عمل آخر يف املوضوع ن

ة عن التساؤل اآليت: هل االستشهاد قائم عىل األسس التي  الذي هيدف إىل اإلجاب اًلستشهاد التطوري: -

 أرساها العمل املستشهد به أم أنه بديل عن هذا العمل؟ 

أو   ، الذي هيدف إىل دعم صحة املعلومات الواردة بالعمل املستشهد به أو اإلنكاري:  ي اًلستشهاد التوكيد -

 . املعلومات به إثبات خطأ

  ف إىل االستشهاد بعدة أعامل يشتمل كل منها عىل الفكرة نفسها. التي هتد اًلستشهادات املكررة:  - 

 ( 18- 17، ص 1980)حشمت،

 االستشهادات المرجعية اإللكترونية -3

ساعد ظهور شبكة اإلنرتنت عىل تغيري يف أسلوب إتاحة املعلومات؛ إذ أصبحت غري مقيدة بوسيط مادي  

يف أي وقت، ويف أي مكان؛   من املمكن الوصول إىل املعلومات  ل عليها، أو مكان جغرايف حمدد، بل أصبح للحصو

(، وتزايد معدل اعتامد  Sellitto,2005,p.697مما أدى إىل تغيري يف سلوك الباحثني عند البحث عن املعلومات)
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ظهور العديد من املصادر اإللكرتونية  الباحثني عىل مواقع الويب وصفحاته؛ لتوثيق أبحاثهم العلمية، وساعد 

تمثلة يف الكتب والدوريات والرسائل اإللكرتونية وقواعد البيانات اإللكرتونية ... إلخ، عىل تيسري حصول  امل

الباحثني عىل املعلومات العلمية بسهولة ويرس، مما أدى إىل انتشار عدد االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وزيادهتا،  

 (.Prithviraji&kumar,2014,p.35الدراسات واألبحاث العلمية.) بالعديد من

 أسماء النطاق المستخدمة بشبكة اإلنترنت -4

املتصلة بشبكة اإلنرتنت   اآليليعرف اسم النطاق بأنه الطريقة التي يتم من خالهلا تعريف أجهزة احلاسب 

أو   ، يتكون اسم النطاق عادة من جزأينوحتديدها، وال يمكن أن حيصل أكثر من موقع ويب عيل االسم نفسه، و

، ويمكن من خالل قراءة اسم النطاق  nasa.gov-ibm.com: ثة أجزاء تفصل بينهم نقطة، وعيل سبيل املثالثال

مي وغري ذلك، ومن نامذج أشهر أنواع النطاقات نذكر ما يأيت:  ي حتديد نوع املوقع: حكومي، أو جتاري، أو تعل

(Moghaddam,Saberi&Esmael,2010,p.65) 

-  .com or .co  منظمة جتارية              - .edu  ميةي منظمة تعل 

-  .com or .co  منظمة جتارية             - .edu  ميةي منظمة تعل 

- .gov  منظمة حكومية                        - .org  منظمة غري ربحية  

- .net   شبكات                                  - .uk, .fr , .eg نطاقات بعض الدول .   

 الملفات المستخدمة على شبكة الويب أنواع -5

أنواع   هناك اآلالف من أنواع امللفات املستخدمة عىل أجهزة احلاسب اآليل، ويعد من الصعب حرص كل

 Computer):امللفات وحفظها، وفيام يأيت عرض لنامذج من أشهر أنواع امللفات املستخدمة عيل شبكة الويب

hope,2018) 

  mp3 – MP3 audio file ,.wav – wav file ,.wpl – Windows Media. امللفات الصوتية: -

 rar–Rar file,.z – Z compressed file, .zip – Zip compressed file.  : امللفات املضغوطة -

   األسطوانات وملفات الوسائط:  -

.bin – Binary disc image, .iso – ISO disc image, .dmg – mac osx disc image 

 قواعد البيانات:   -

.db or.dbf – database file, .sql – SQL database file, .mdb – Microsoft access database file. 

 ملفات اخلطوط:   -
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.fnt – windows font file, .fon – generic font file, .ttf – True Type font file. 

 ملفات الصور:   -

.gif – GIF image, .png – PNG Image, .jpeg or .jpg – JPEG image. 

 ملفات اإلنرتنت:   -

.asp or .aspx – Active server page file, .css – cascading style sheet file,  

.js – java script file, .php – php file,.xhtml – xhtml, .slash files(/)  

 برامج التقديامت:  -

.ppt – powerpoint presentation, .pps – power point slide show, .pptx – power point open 

xml presentation. 

 ملفات برجمية:   -

.cs – visual c# source code file, .java – java source code file, .vb – visual basic file. 

 ملفات ذات عالقة بنظام التشغيل:   -

.col –windows control panel file, .sys–windows system file, .tmp – temporary file. 

 ملفات الفيديو:   -

.wmv – windows media video file, .rm – real media file, .flv – adobe flash file. 

 ملفات نصية وبرامج معاجلة الكلامت:   -

.doc or .docx – Microsoft word file, .pdf – pdf file, .rtf – Rich text format, .txt – plain text 

file. 

 ظاهرة عدم إتاحة االستشهادات المرجعية اإللكترونية -6

يف جمال البحث   ه العديد من الفوائد واإلجيابياتحيمل يف طيات  م املصادر اإللكرتونية للمعلومات إن استخدا

الناجتة إما عن تغيري، أو إعادة تسمية، أو   املرجعية اإللكرتونية الستشهادات العلمي، إال أن ظاهرة عدم إتاحة ا

حذف إحدى املحددات، تعد من العقبات التي تواجه العديد من الباحثني، فيالحظ عىل سبيل املثال، قيام العديد  

ى املوقع،  يف عناوين مواقعها، عىل الرغم من عدم تغيري حمتو wwwمن املواقع باالستغناء عن اسم النطاق الفرعي 

، أو حيدث حتديث ملحتوى املوقع مع ثبات العنوان، أو يطلب املوقع من املستخدم  http من بداًل  https أو استخدام

(، وتعرف ظاهرة  Kille,2015,p.318التسجيل باملوقع، أو احلصول عىل الرقم الرسي قبل تصفح حمتويات املوقع)
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-(Dead web link)-(Broken web link)  ) املسميات؛ منها فقد االستشهاد املرجعي اإللكرتوين بالعديد من 

(Missing web link)-(link rot(Going 404) - www hyperlinks) (Ephemeral nature 

of(Gul&etal.,2014,p.29  وملواجهة هذه الظاهرة، بدأت العديد من املجالت اإللكرتونية العلمية، تقديم ،)

لكل مقالة باملجلة؛ لضامن ثبات الكيان الرقمي، كام   Digital object identifier(DOI)معرف الكيانات الرقمية 

يلجأ بعض الباحثني إىل بعض احللول للحد من هذه الظاهرة، وحماولة الوصول ملحتوى هذه املواقع غري املتاحة،  

 Kille,2015)  :وذلك من خالل اللجوء إىل بعض مواقع األرشفة اإللكرتونية؛ للبحث عن حمتوى هذه املواقع

,p.318 ،)كر منها عىل سبيل املثال: ونذ 

 يعرف  ا دائاًم : هو عبارة عن موقع يأخذ لقطة من حمتوى موقع الويب، ويقدم حمددً Perma.ccموقع  -أ

، يعتمد عليه املستخدم كبديل للمحدد األصيل غري املتاح، أعد هذا املرشوع معمل اخرتاعات   permalinkباسم

، perma.ccمن خالل التسجيل عىل موقع  انية، يمكن استخدامها للحقوق، وهي خدمة جم مكتبة جامعة هارفارد

  ا حمددً   ووضع اسم املحدد الذي نريد حفظه، ويقوم املوقع بتحميل نسخة من حمتوى املوقع املراد حفظه، ويقدم اساًم 

ة نسخة  املحدد اجلديد بمنزل ، يمكن االستشهاد به يف املقاالت واملدونات، ويعد هذا "a perma.cc link" اجديدً 

 (.Perma.acc,2018وقع.) أرشيفية من امل 

 los Almosأعدت هذا املرشوع املكتبة البحثية يف املعمل الوطني لوس املوس :Mementoمرشوع  - ب

National Laborartoryوقسم علوم احلاسب يف جامعة أولد دومينيوم ،  old dominion university  ويتيح هذا ،

 ا للخدمة من خالل املتصفح كروم ا امتدادً ًض خة من موقع الويب، كام يتيح أي املرشوع إمكانية احلصول عىل نس

Memento extension for chrome(Memnto project,2015 .) 

يعد بمنزلة مكتبة رقمية ملواقع اإلنرتنت، واآلثار الثقافية يف  : Internet archiveأرشيف اإلنرتنت  -ج

يمكن ألي شخص   انيةم ألرشفة مواقع اإلنرتنت، وهي خدمة جم 1996الشكل الرقمي، بدأ هذا املرشوع يف عام 

بليون صفحة ويب، كام    330التسجيل عىل املوقع وحتميل أي وسيط إىل أرشيف اإلنرتنت، وحيتوي األرشيف عىل  

 ( Internet Archiveيديو، والربامج.)ا عىل حمتويات رقمية أخري، مثل: الكتب، والتسجيالت، والفحيتوي أيًض 

هيدف هذا املرشوع إىل أخذ لقطة من صفحة الويب، وحفظها يف األرشيف،  : Archive.todayمرشوع  -د

ط جديد  رابوهو حيتفظ بنسخة نصية، ونسخة مصورة من صفحة الويب ملزيد من الدقة، ويقدم ذلك من خالل 

 (.Archivetoday,2018للنسخة املخزنة من صفحة الويب.)

رشوع عىل حفظ صفحات الويب، وإمكانية اسرتجاعها يف أي  هذا امليساعد  : Archive Boxمرشوع  - ـه

عىل جهاز املستخدم؛   Archive boxوقت بدون شبكة اإلنرتنت، ولالستفادة من هذا املرشوع جيب حتميل برنامج 
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نسخة  ت املطلوبة، ويقدم الربنامج يف املقابل لكي يظهر الربنامج عىل متصفح املستفيد، ثم البدء يف أرشفة الصفحا 

، وتتميز هذه األداة بأهنا حتتفظ بالصور، والفيديوهات، وملفات الوسائط  htmlجديدة من صفحة الويب بصيغة 

 (.Archivebox,2019)  ، وغري ذلك من أنواع امللفات.pdfت املتعددة، وملفا 

رقمية  هو نظام أرشفة للمصادر اإللكرتونية: )مواقع وصفحات الويب، والكيانات ال: Webciteموقع  -و 

ء يف املستقبل عىل شبكة الويب، ويقدم املوقع  املتاحة عىل شبكة الويب( هيدف إىل ضامن بقاء املصادر متاحة للقرا 

تي أعدها املؤلف األصيل  حدد به نسخة أرشيفية من حمتوى املصادر اإللكرتونية، مطابقة للنسخة األصلية الامل

 ( Webcite,2019) للعمل. 

م مع أرشيف  2006وقعت مكتبة اإلسكندرية اتفاقية يف عام ية: أرشيف مكتبة اإلسكندر - ز

اطية من أرشيف اإلنرتنت،  ي، يمكن من خالهلا أن حتصل املكتبة عىل نسخة احت Internet Archiveاإلنرتنت

ة عىل اجليل األول من األجهزة التي تعمل عىل أرشفة املواقع  وتضمنت االتفاقية حصول مكتبة اإلسكندري

م يف  2001إىل عام  م 1996م، بام يف ذلك نسخة من أرشيف اإلنرتنت الذي يمتد منذ عام 2002عام  اإللكرتونية 

بيتا بايت من البيانات املختلفة، إذ يستخدم ألرشفة مواقع   4.9ا لتخزين ذلك الوقت، ويتسع األرشيف حاليً 

 م( 2018اإلسكندرية،  تبة)مك. رتنت باإلضافة إىل مواد رقمية أخرى من الكتب التي رقمنتها املكتبةاإلن

  ا رقميً   ىوبناء عىل ما سبق عرضه من مرشوعات األرشفة اإللكرتونية، يتضح أنه ينبغي عىل كل من يعد حمتو

لتجنب مشكلة   ؛هذه املواقعأن يسعى لالحتفاظ بنسخة أرشيفية من عمله عىل إحدى  عىل شبكة الويب ا متاًح 

مرور الزمن، والبقاء عىل نسخة أرشيفية طبق األصل من   اضمحالل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية مع

  ى أن تسع ، وى الرقمي، كام ينبغي عىل الدوريات العربية اإللكرتونية املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلوماتاملحت

 . ( للمقاالت املنشورة فيها؛ للمحافظة عليها من الفقد مع مرور الزمن DOI)  للحصول عىل معرف الكيانات الرقمية 

 أنواع األخطاء التي تظهر بمواقع الويب غير المتاحة -7

 : اآلتيةتتعدد األخطاء التي قد تظهر بمواقع الويب غري املتاحة، ونذكر منها األخطاء 

- 301: Redirection code  

 (Sellitto,2005,p.697نقل املصدر إىل عنوان جديد عىل شبكة الويب. )

- 302: Redirection code  

يمكن استخدامه لعرض   اىلوان احلا إىل عنوان جديد عىل شبكة الويب، وما يزال العندر مؤقتً نقل املص

 (Sellitto,2005,p.697)  الصفحة.
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- 400 Bad Request 

 اخلادم مل يستطع فهم الطلب الذي طلبه املستخدم، وينتج عادة عند حدوث خطأ يف كتابة املحددات. 

- 403 Forbidden 

 العام. املحدد املستخدم غري متاح لالستخدام الطلب املقدم؛ ألن  يرفض اخلادم استكامل 

- 404 Not Found   ( Spinellis,2003,p.71 ) 

 يعد من أشهر أنواع األخطاء، وحيدث عادة عندما تكون الصفحة املطلوبة غري موجودة عىل اخلادم. 

- 406 Not Acceptable  

 MDN)  الوسائط املتعددة املستخدمة بالصفحة املطلوبة.نوع املتصفح الذي يستخدمه املستخدم ال يتقبل نوع  

web doc.,2018) 

- 410 Gone   

-Isfandyari) عىل اخلادم، وال يوجد عنوان معروف هلذا املصدر. ا املصدر املطلوب غري موجود حاليً 

Moghaddam,Saberi&Esmael,2011,p. ) 

- 500 Internal Server Error  

حدوث عطل يف حمتويات  ما حيدث هذا اخلطأ عند   تنفيذ الطلب املقدم، وعادة واجه اخلادم مشكلة منعته من

 أو قاعدة البيانات املحمل عليها البيانات.  ،الربنامج

- 503 Service unavailable  

 . (Spinellis,2003,p.77)  اخلادم غري قادر عىل تنفيذ الطلب نتيجة احلمولة الزائدة عليه

 ياناتالتحليل اإلحصائي للب -ثالثا

 إجراءات الدراسة 3/1

الستشهادات املرجعية الواردة يف هوامش الدراسة، أو قائمة املراجع، أو قائمة  تقترص الدراسة عىل ا –أ 

 املصادر فقط، واستبعدت االستشهادات املرجعية الواردة يف داخل النص. 

، وقسمت إىل  م2016 –م 2004حرصت الباحثة مجيع االستشهادات املرجعية الواردة باألعداد من  - ب

 ونية، وتسجيل أعداد كل منها. استشهادات مرجعية تقليدية وإلكرت
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ا  ، الختبار مدى إتاحتها يدوي  excelاستخرجت مجيع االستشهادات املرجعية اإللكرتونية يف ملف إكسيل  -ج

 من خالل الضغط عىل الرابط النيص الفائق، وإصالح أخطاء الصياغة باملحددات غري املتاحة. 

؛ وهى املتاحة لالستخدام عىل شبكة اإلنرتنت،  تاحة( )املحددات املقسمت املحددات إىل فئتني رئيستني:  -د

؛ وهي املحددات املفقودة التي مل يعثر عليها بعد إجراء البحث عنها بمحرك البحث جوجل  )املحددات غري املتاحة( و

 من قبل الباحثة. 

استشهاد    أما عند وجود ه، احتسبت أهنا ضمن املحددات املتاحة،  يف حالة وجود حمددات هبا إعادة توجيه  - ـه

 مكرر يف املقالة نفسها، احتسب انه استشهاد واحد فقط. 

؛ وهي املحددات املتاحة بمجرد الضغط  )حمددات متاحة من املرة األويل(قسمت املحددات املتاحة إىل  -و

مع إجراء    explorerتصفحات، مثل: املتصفح إكسبلوررمل ا  ىحدإولصقه يف نافذة    ، عليها، أو حتتاج إىل نسخ املحدد

للمحدد، أو إلغاء   wwwأو //:http أو html  ا للتصفح، مثل: إضافة عالمة بعض التعديالت عليه؛ ليصبح متاًح 

نه حيتسب أنه متاح من املرة األوىل،  إجد أنه يعمل، فاملسافة بني أجزاء املحدد، ويف حالة العثور عىل املحدد وُ 

؛ وهي التي حتتاج إىل البحث عنها باستخدام إحدى حمركات البحث، وقامت  ت متاحة من املرة الثانية(داد)حمو

الباحثة بالبحث يف حمرك البحث جوجل، باستخدام بعض الكلامت املفتاحية املستخرجة من االستشهاد املرجعي  

فقود، ويف حالة العثور عليه حيتسب أنه  مل ا اسم املجلة للبحث عن املحدد - عنوان املقالة  -نفسه، مثل: اسم املؤلف 

 متاح من املرة الثانية.  

 املحددات غري املتاحة رجعت ملدة أربعة أسابيع متواصلة؛ للتأكد من أهنا غري متاحة.  -ز

؛ لتحديد نوع األخطاء التي  W3C link checkerاختربت املحددات غري املتاحة باستخدام األداة  - ح 

 ظهرت هبا. 

 م.  2018حتى مارس  م2017يل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية يف الفرتة من مايو  لحت جري أُ  –ط 

ا لنوع النطاق، ونوع امللف، مع حتديد  حللت املحددات باالستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفقً  –ي 

 منتصف أعامرها. 

 التحليل اإلحصائي للبيانات: 3/2

 (: cybrariansية الورقية واإللكرتونية يف دورية ) جع ر توزيع املقاالت واالستشهادات امل   - أوال  

( منذ بدء صدورها عام  cybrariansاملقاالت املنشورة يف دورية ) إمجايلأن  ( 1) يتضح من خالل اجلدول 

أو املقاالت التي حذفت   ،( مقالة، وذلك بعد استبعاد املقاالت غري النشطة 295م بلغ )2016م حتى عام 2004
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م يعد من أكثر األعوام من حيث عدد املقاالت إذ حيتوي عىل عدد  2016ا أن عام ام يتضح أيًض من قبل الدورية، ك

(  447م من أكثر األعوام التي ظهرت هبا استشهادات مرجعية إلكرتونية بواقع ) 2011( مقالة، كام يعد عام 33)

االستشهادات   مجايل بينام بلغ إ ع ذلك إىل صدور أربعة أعداد يف هذا العام، %، وربام يرج60,32بنسبة  ااستشهادً 

% استشهاد باملقالة، باإلضافة إىل وجود  18,65( مقالة، بنسبة  295)   مجايل من إ   ات( استشهاد5503املرجعية عدد)  

(  5503ها )والبالغ عدد ،االستشهادات مجايل % من إ45,6بنسبة  ةإلكرتوني ةمرجعي ات( استشهاد2509عدد )

 .  ةمرجعي  اتاستشهاد

 (cybrariansلكترونية في دورية )الستشهادات المرجعية الورقية واإلاالمقاالت و (1جدول رقم)

 املقاالت  العام 
 التي قيمت

إمجإىل االستشهادات 
 الورقية واإللكرتونية 

نسبة االستشهاد 
 ىف املقالة 

إمجاىل االستشهادات 
 اإللكرتونية 

االستشهاد نسبة 
 اإللكرتونى ىف املقالة 

 % 42,8 89 % 13,9 208 15 م 2004

 % 30,97 105 % 10,6 339 31 م 2005

 % 41,84 136 % 14,77 325 22 م 2006

 % 39,34 120 % 14,52 305 21 م 2007

 % 45,81 115 % 14,76 251 17 م 2008

 % 55,7 256 % 15,86 460 29 م 2009

 % 49,64 140 % 17,62 282 16 م 2010

 % 60,32 447 % 29,64 741 25 م 2011

 % 42,82 176 % 18,68 411 22 م 2012

 % 42,3 172 % 23,94 407 17 م 2013

 % 40,2 203 % 24,04 505 21 م 2014

 % 40,2 182 % 17,42 453 26 م 2015

 % 45,1 368 % 24,72 816 33 م 2016

 % 45,6 2509 % 18,65 5503 295 مجاىلاإل 

 : cybrarians))   رية االستشهادات اإللكرتونية مقارنة بنسبة االستشهادات الورقية يف دو نسبة    - ثانيا

 

 ( نسبة االستشهادات اإللكترونية مقارنة بنسبة االستشهادات الورقية1شكل رقم )

54,4%45,6%

ةنسبة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية مقارنة بنسبة االستشهادات املرجعية الورقي

%54,4نسبة االستشهادات املرجعية الورقية 

%45,6نسبة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية
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%  54,4بنسبة    ا( استشهادً 2994( أن عدد االستشهادات املرجعية الورقية ) 1)   يتضح من خالل الشكل رقم 

  ات ( استشهاد2509) عدد  ، يف مقابلات( استشهاد5503االستشهادات املرجعية البالغ عددها )  مجايلمن إ

االستشهادات؛ مما يعكس ازدياد االعتامد عىل املصادر اإللكرتونية   مجايل% من إ 45,6بنسبة  ةإلكرتوني ةمرجعي 

 ا للمعلومات من قبل الباحثني. للمعلومات بوصفها مصدرً 

 ت: ا للسنوا ت التي حتتوي عىل االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفق  توزيع املقاال   - ثالثا

( يوضحان توزيع املقاالت التي حتتوي عىل االستشهادات املرجعية  2والشكل رقم)  ، (2اجلدول رقم) 

 ا للسنوات.  اإللكرتونية وفقً 

 اإللكترونية( المقاالت التي تحتوي على االستشهادات المرجعية 2جدول رقم)

 املقاالت  العام 
 التي قيمت

 املقاالت التي حتتوي عىل 
 عية اإللكرتونية االستشهادات املرج

 النسبة املئوية للمقاالت التي حتتوي عىل 
 االستشهادات املرجعية اإللكرتونية 

 % 86,7 13 15 م 2004

 % 45,1 14 31 م 2005

 % 77,3 17 22 م 2006

 % 66,7 14 21 م 2007

 % 88,2 15 17 م 2008

 %76 22 29 م 2009

 % 100 16 16 م 2010

 %96 24 25 م 2011

 %91 20 22 م 2012

 % 82,3 14 17 م 2013

 % 95,2 20 21 م 2014

 %77 20 26 م 2015

 %94 31 33 م 2016

 % 81,4 240 295 ايلاإلمج

                                      

 (cybrarianssا للسنوات بدورية )( توزيع االستشهادات المرجعية اإللكترونية وفق  2شكل رقم )
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( مقالة منشورة  295)إمجايل ( أن من 2)  ( والشكل رقم2) يتضح من خالل اجلدول رقم

املقاالت   مجايل% من إ81,4ي إلكرتوين بنسبة ( مقالة هبا استشهاد مرجع240) ( يوجد عددcybrarianssبدورية)

لتحقيق أقىص   ؛املنشورة؛ مما يعكس أمهية االستشهادات املرجعية اإللكرتونية يف البحث العلمي ورضورة إتاحتها 

%، بواقع  100م بلغت 2010ا أن نسبة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية يف عام يتبني أيًض  ادة للباحثني، كاماستف

( مقالة تم تقييمها، وعىل النقيض نجد أن أقل عام من  16لة هبا استشهاد مرجعي إلكرتوين من أصل )( مقا 16)

 %. 45بنسبة ( مقالة 14م بواقع ) 2005حيث االستشهادات اإللكرتونية هو عام 

 ا لنوع النطاق املستخدم: االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفق   توزيع حمددات   - ا رابع  

ا لنوع  االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفقً  ( يوضحان توزيع نطاقات3)   والشكل رقم  ، (3)  اجلدول رقم

أما يف حالة وجود    org - .com - .gov - .edu - .net.النطاق املستخدم، وقد اعتمدت الدراسة مخسة نطاقات هي:  

 نطاقات أخرى غري هذه النطاقات، فتصنف ضمن فئة النطاقات األخرى. 

 ا لنوع النطاق( توزيع محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية وفق  3جدول رقم)

 com .org .gov .edu .net Others. العام

غري  متاح  
 متاح 

غري  متاح 
 متاح 

غري  متاح 
 متاح 

غري  متاح 
 متاح 

 غري متاح  متاح  غري متاح  متاح 

 6 11 1 2 8 5 1 1 17 19 9 9 م 2004

 5 4 1 3 11 3 11 5 13 20 13 16 م 2005

 14 4 4 2 14 10 8 6 15 19 17 23 م 2006

 6 8 3 7 9 2 3 - 12 10 17 43 م 2007

 8 5 6 1 11 9 15 7 10 20 10 13 م 2008

 12 15 8 10 13 10 7 7 27 46 26 75 م 2009

 7 14 4 8 5 7 2 3 22 20 19 29 م 2010

 32 41 9 12 26 36 18 8 51 73 60 81 م 2011

 11 19 10 7 5 15 5 5 9 39 16 35 م 2012

 8 13 - 6 12 18 4 3 8 43 18 39 م 2013

 17 34 5 6 9 3 3 1 17 45 14 49 م 2014

 7 20 3 9 3 12 1 3 17 47 11 49 م 2015

 11 60 5 18 7 26 5 32 26 92 18 68 م 2016

 144 248 59 91 133 156 83 81 244 493 248 529 ايلاإلمج

 النسبة
68,08%  32%  67%  33%  49,39%  50,60%  54%  46%  60,66%  39,33%  63,26%  36,73%  

،  ةإلكرتوني  ةمرجعي  ات( استشهاد2509)   مجايل( أن من إ 3)   ( والشكل رقم3)   يتضح من خالل اجلدول رقم

  مجايل % من إ 60,34بنسبة  ا( حمددً 1514ا بواقع ) من أكثر أنواع النطاقات استخدامً  org.و  com.يعد النطاق

% من النطاقات وقعت يف كل من  50التي وجدت أن   Prithvirag &Sampathاملحددات، ويتفق ذلك مع دراسة 
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  مجايل % من إ15,62، بنسبة  ا( حمددً 392ع )وتيل بعد ذلك االعتامد عىل النطاقات األخرى بواق  com.و  org.النطاق  

gov  (164  ).،ايل% من اإلمج11,51بنسبة  ا( حمددً 289)  edu.تباعا  املحددات، وجاءت بعد ذلك باقي النطاقات 

 ايل. % من اإلمج5,97بنسبة   ا ( حمددً 150) net.، ايل% من اإلمج6,53بنسبة  احمددً 

 

 ية اإللكترونية وفقا لنوع النطاق.( توزيع محددات االستشهادات المرجع3شكل رقم )

( كاستشهادات مرجعية  cybrariansعىل ما سبق يتضح أن أغلب املواقع التي اعتمد عليها يف دورية ) وبناءً 

إلكرتونية، هي مواقع جتارية، تليها مواقع املؤسسات واهليئات، بينام احتلت املواقع ذات النطاقات األخرى؛ وهي  

، أو   fr,.eg.نطاقات كود بعض الدول قات غري التي اعتمدت يف هذه الدراسة، مثل املواقع التي تستخدم نطا 

    info.النطاقات العامة

، أما عن أقل النطاقات إتاحة  gov.، يليهcom. وبناء عليه يمكن القول: إن من أكثر النطاقات إتاحة النطاق 

 .   net.، يليه النطاق edu.فهي النطاق

 امللف:  ا لنوع  رتونية وفق  شهادات املرجعية اإللك توزيع حمددات االست   - ا خامس  

ا لنوع  ( يوضحان توزيع حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفقً 4)   والشكل رقم  ،( 4)   اجلدول رقم 

 امللف. 

(  2509)ايل ا من إمج( أن من أكثر أنواع امللفات استخدامً 4)  ( والشكل رقم 4)  يتضح من خالل اجلدول رقم

  مجايل % من إ44,71بنسبة  ا( حمددً 1122)  بواقع others، هي فئة امللفات األخرى ةإلكرتوني  ةعيمرج اتاستشهاد

   pdfاملحددات، ثم تأيت ملفات مجايل % من إ29,21( حمدد بنسبة 733بواقع )  htmlاملحددات، تيل ذلك ملفات 

  ات ( حمدد206) ايلالعالمة / بإمجاملحددات، وفئة امللفات التي تنتهي ب مجايل % من إ16( حمدد بنسبة 400)  بواقع

املحددات، وبناء عليه يمكن القول: إن من أكثر فئات امللفات إتاحة هي امللفات التي تنتهي    مجايل% من إ 8,21بنسبة  

، تليها فئة ملفات   doc.بالعالمة/، تليها فئة امللفات األخرى، أما عن أقل أنواع امللفات إتاحة فهي ملفات النصوص

 . .pptديمية العروض التق
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 ا لنوع الملف( توزيع محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية وفق  4دول رقم)ج

 العام

/ .html  /  .htm .PDF .PPT .DOC Other 

 متاح
غري 

 متاح
 متاح

غري 

 متاح
 متاح

غري 

 متاح
 متاح

غري 

 متاح
 متاح

غري 

 متاح
 متاح

غري 

 متاح

م  2004  5 7 28 17 1 1 - - - 1 13 16 

م  0520  5 6 23 22 3 3 - - 1 2 19 21 

م  2006  8 2 40 41 3 3 - 1 1 - 12 25 

م  2007  7 - 20 22 3 2 1 - - 1 39 25 

م  2008  1 - 20 29 7 10 - - 1 - 26 21 

م  2009  11 5 59 23 25 20 - - 3 5 65 40 

م  2010  7 2 11 11 16 10 - - 4 1 43 35 

م  2011  22 9 69 52 37 37 1 1 3 6 119 91 

م  2012  12 2 32 15 24 13 - - - 1 52 25 

م  2013  7 4 15 10 27 13 - - - - 73 23 

م  2014  8 - 36 20 23 13 1 2 4 - 66 30 

م  2015  16 1 31 9 17 7 - 1 - 1 76 23 

م  2016  55 4 64 14 65 17 3 - 1 1 108 36 

 411 711 19 18 5 6 149 251 285 448 42 164 اإلمجايل

% 6179, النسبة  20,38 %  61,11 %  38,88 %  62,75 %  37,25 %  54,45 %  45,45 %  48,64 %  51,35 %  63,36 %  36,63 %  

 

 ا لنوع الملف.( توزيع محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية وفق 4شكل رقم)

 مدى إتاحة حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية من املرة األوىل:   - ا سادس  

وضحان مدى إتاحة حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية من  ( ي 5رقم) والشكل  ، ( 5)  جدول رقم 

 املرة األوىل. 

  ة إلكرتوني  ةمرجعي  ات( استشهاد2509)  مجايل( أن من إ 5)  ( والشكل رقم5)  يتضح من خالل اجلدول رقم

%،  36,3بنسبة متاح غري  ادً ( حمد911%، يف مقابل )63,7من املرة األوىل بنسبة  ا متاًح  ا( حمددً 1598يوجد عدد ) 

م  2016وثبات املحددات، أو معدل الفقد هبا، إذ يظهر عام    ،ا أن هناك عالقة وثيقة ما بني سنة النرش كام يتضح أيًض 

%، وعىل النقيض يظهر عام  80,41بنسبة  ا( حمددً 296كأكثر األعوام التي ظهرت هبا حمددات متاحة بواقع ) 

ا أن األعوام  %، ويالحظ أيًض 47,1( حمدد بنسبة 64بواقع ) ات متاحة هبا حمددم كأقل األعوام التي ظهرت 2006

 م من أكثر األعوام التي ظهرت هبا حمددات غري متاحة. 2008م حتى  2004من 

0

1000

    /.html/.htm.pdf.ppt.docother

متاح

غري متاح
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 ى( مدى إتاحة محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية من المرة األول5جدول رقم)

 إمجاىل   العام
 املحددات

 املحددات املتاحة  
 األوىل من املرة

 املحددات  النسبة
 غري املتاحة  

 النسبة

 % 47,19 42 % 52,80 47 89 م 2004 

 % 51,4 54 % 48,6 51 105 م  2005

 % 52,9 72 % 47,1 64 136 م  2006

 % 41,66 50 % 58,33 70 120 م 2007

 %52 60 %48 55 115 م 2008

 % 36,3 93 % 63,7 163 256 م 2009

 % 42,1 59 % 57,9 81 140 م 2010

 % 43,8 196 % 56,1 251 447 م 2011

 % 31,8 56 % 68,2 120 176 م 2012

 % 29,1 50 % 70,9 122 172 م 2013

 %32 65 %68 138 203 م 2014

 %23 42 %77 140 182 م 2015

 % 19,6 72 % 80,4 296 368 م 2016

 % 36,3 911 % 63,7 1598 2509 مجايلاإل 

 

 نية من المرة األولى.دات المرجعية اإللكتروإتاحة محددات االستشها( مدى 5شكل رقم)

 مدى إتاحة حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية من املرة الثانية:   - ا سابع  

( يوضحان مدى إتاحة حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية من  6والشكل رقم)  ، ( 6)  جدول رقم 

 املرة الثانية. 

(  1598املحددات املتاحة من املرة األويل )  مجايل( أن إ6)  رقم ( والشكل 6) جلدول رقم يتضح من خالل ا 

، وأن هذه النسبة ارتفعت بعد أن أعيد  ةإلكرتوني ةمرجعي ات ( استشهاد2509)  مجايل% من إ63,7بنسبة  احمددً 

، ويف  ايلمن اإلمج  %83بنسبة    ا( حمددً 2074لتصل إىل )   ؛البحث عن هذه املحددات من خالل حمرك البحث جوجل 

غري   ا ( حمددً 911حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية غري املتاحة قد انخفض من )  مجايلأن إ قابل نجد امل

نسبة   ا م يعد من أكثر األعوام التي ظهرت هب2007ا أن عام %، كام يتضح أيًض 17بنسبة  ا( حمددً 435متاح إىل ) 

63,7%36,3%

مدى إتاحة حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية من املرة األوىل

حمددات االستشهادات املرجعية 

%63,7اإللكرتونية املتاحة من املرة األوىل 
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م يعد من  2016، ويف املقابل نجد أن عام % 28,3( حمدد مفقود بنسبة 34بواقع ) املفقودة حددات مرتفعة من امل

 %. 96بنسبة   ا ( حمددً 353أكثر األعوام من حيث عدد املحددات املتاحة من املرة الثانية بواقع ) 

 ( مدى إتاحة محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية من المرة الثانية6جدول رقم)

 إمجاىل   العام 
 حددات امل

 املحددات املتاحة  
 رة األوىلاملمن 

 املحددات املتاحة  
 من املرة الثانية 

 املحددات  النسبة
 املفقودة  

 النسبة

 % 24,7 22 % 75,3 67 47 89 م 2004

 % 13,3 14 % 86,7 91 51 105 م 2005

 % 22,8 31 % 77,20 105 64 136 م 2006

 % 28,3 34 % 71,7 86 70 120 م 2007

 % 22,6 26 % 77,4 89 55 115 م 2008

 %18 46 %82 210 163 256 م 2009

 %25 35 %75 105 81 140 م 2010

 % 22,6 101 % 77,4 346 251 447 م 2011

 % 18,1 32 % 81,9 144 120 176 م 2012

 % 15,1 26 % 84,9 146 122 172 م 2013

 % 14,8 30 % 85,2 173 138 203 م 2014

 % 12,6 23 % 87,4 159 140 182 م 2015

 %4 15 %96 353 296 368 م 2016

 %17 435 %83 2074 1598 2509 ايلاإلمج

 

 ( مدى إتاحة محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية من المرة الثانية.6شكل رقم)

 W3C linkا لألداة رسائل اخلطأ التي ظهرت يف حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية غري املتاحة وفق   - ثامنا

checker : 

( يوضحان رسائل اخلطأ التي ظهرت يف حمددات االستشهادات املرجعية  7)  رقمشكل وال  ، ( 7جدول رقم ) 

 .W3C link checkerا لألداة اإللكرتونية غري املتاحة وفقً 

لتحديد   W3C link checker( أنه بعد االعتامد عىل األداة  7)   ( والشكل رقم7)   يتضح من خالل اجلدول رقم

(  435لثانية، والبالغ عددها ) ملرجعية اإللكرتونية غري املتاحة من املرة افئات األخطاء بمحددات االستشهادات ا

83%

17%

مدى إتاحة حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية من املرة الثانية

%83حمددات االستشهادات املرجعية اإللكرتونية املتاحة من املرة الثانية 

%17ية حمددات االستشهادات املرجعية  اإللكرتونية غري املتاحة من املرة الثان
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كأكثر أنواع األخطاء  (  HTTP404)الصفحة مفقودة، جاء اخلطأ ات( حمدد2509)  مجايل% من إ 17بنسبة  احمددً 

اسة  ، وتتفق هذه النتيجة مع درايل% من اإلمج42,06بنسبة  ا( حمددً 183باملحددات غري املتاحة بواقع ) 

Spinellis(2003) الصفحة مفقودة  التي وجدت أن نسبة اخلطأ(HTTP404  )   من املحددات غري  60يمثل نسبة %

  ( HTTP404)الصفحة مفقودةطأ  التي وجدت أن نسبة اخل  Prithvirag & Kumar  ( 2014)  ا دراسة املتاحة، وأيًض 

 . املحددات غري املتاحة مجايل% من إ 53,29متثل 

 W3C link checkerا لألداة ظهرت في محددات االستشهادات المرجعية اإللكترونية غير المتاحة وفق   الخطأ التي( رسائل 7) جدول رقم

 أنواع األخطاء املحددات املفقودة العام

  500 503 400 403 404 406 410 301 302 

 - 1 1 - 12 - 5 - 3 22 م 2004

 2 - - - 5 3 - - 4 14 م 2005

 - - - - 18 1 1 - 11 31 م 2006

 - - - - 8 1 17 - 8 34 م 2007

 - - - - 8 - 4 - 14 26 م 2008

 - - - - 18 - 12 - 16 46 م 2009

 - - - - 17 1 2 - 15 35 م 2010

 - - 1 - 34 2 25 1 38 101 م 2011

 - - - - 18 - 5 - 9 32 م2012

 - - - - 13 - 5 - 8 26 م 2013

 - - - - 13 - 5 - 12 30 م 2014

 - - - 1 12 - 5 2 3 23 م 2015

 - - - 1 7 - 2 - 5 15 م 2016

 2 1 2 2 183 8 88 3 146 435 مجايلاإل 

 % 0,45 % 0,2 % 0,45 % 0,45 % 42,1 % 1,83 % 20,22 % 0,7 % 33,6  النسبة

 

 ( رسائل الخطأ التى ظهرت في محددات االستشهادات المرجعية  اإللكترونية غير المتاحة.  7شكل رقم)

قد وجد بواقع   (HTTP500)اخلادم غري قادر عيل تنفيذ الطلب  ا من اجلدول السابق أن اخلطأ يظهر أيًض امك

بنسبة   ا( حمددً 88بواقع )   ( HTTP400املحددأ )حدوث خطأ يف كتابة %، ثم اخلط33,5بنسبة  ا ( حمددً 146)

0

100

200

500 503 400 403 404 406 410 301 302

رسائل اخلطأ التي ظهرت يف حمددات 

ري االستشهادات املرجعية اإللكرتونية غ

املتاحة
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بواقع حمدد   (  HTTP301عنوان جديد)نقل املصدر إىل ا فهو اخلطأ %، أما عن أقل أنواع األخطاء ظهورً 20,22

)الصفحة غري موجودة عىل    (، HTTP406)متصفح املستخدم ال يسمح بعرض الصفحةواحد، يليه كل من اخلطأ 

 بواقع حمددين لكل خطأ منهم.  التوايل عىل  ( HTTP302ا در إىل عنوان جديد مؤقتً (، )نقل املص HTTP410اخلادم

 (: cybrariansاإللكرتونية يف دورية )   ت املرجعية االستشهادا  متوسط منتصف عمر   - ا تاسع  

الوقت الالزم الختفاء نصف االستشهادات  "يعرف منتصف عمر االستشهادات املرجعية اإللكرتونية، بأنه:  

وحلساب منتصف عمر االستشهادات املرجعية   (،Prithviraj&Kumar,2014)"اإللكرتونية يف الدورية

تمدت الباحثة عىل اإلجراءات املتبعة يف عدد من الدراسات الببليومرتية  اع ، cybrariansاإللكرتونية بدورية 

 & .Prithvirajر: دراسة الستشهادات املرجعية اإللكرتونية، ومن هذه الدراسات نذكاحلساب منتصف عمر 

Kumar. (2014)ودراسة ،Dimitrova & Bugeja (2007) ، ودراسةMardani & Sangari(2013)   ودراسة ،

Koehler W (1999)ودراسة ، Tyler&McNeil (2003)ودراسة ، Spinellis (2003)  واعتمدت الدراسة عىل ،

 . SPSSباستخدام برنامج  اآلتيةتطبيق املعادلة اإلحصائية 

Half life= [t(h)] =    t In (o.5) 

                             In w(t)-In w(0) 

إىل االستشهادات اإللكرتونية   w(t)، وتشريكرتونية وقت النرشاالستشهادات اإلل مجايلإىل إ  w(0)ويشري 

 إىل الزمن.  tاملتاحة يف وقت الحق، وتشري

دلة الرياضية حلساب منتصف العمر باستخدام برنامج  يتضح من خالل اجلدول السابق وبعد تطبيق املعا 

SPSS( أن متوسط منتصف عمر االستشهادات املرجعية اإللكرتونية بدورية ،cybrarians ( هو )عام؛ مما  8,95 )

لكي تصبح نصف االستشهادات املرجعية اإللكرتونية غري متاحة،   ؛ ( أعوام9ا يعني أنه يتطلب ثامنية أعوام )تقريبً 

م،  2016، وعىل النقيض يظهر عام ا م من أكثر األعوام التي هبا منتصف العمر مرتفعً 2004ا أن عام أيًض كام يظهر 

(  cybrarian) وجدير بالذكر أن متوسط منتصف العمر بدورية ، ا توسط العمر منخفًض من أقل األعوام التي هبا م

التي قدرت متوسط منتصف عمر   Prithviraj, K.R.&Kumar, B.T.(2014)ا مقارنة بدراسة يعد مرتفعا 

(  cybrarian) ام، كام يعد متوسط منتصف العمر بدوريةوعأ 4,94اًلستشهادات املرجعية اإللكرتونية هبا 

التي قدرت متوسط منتصف عمر اًلستشهادات    Saberi &Moghaddam (2010) ا مقارنة بدراسةخفضا من

 . اعاما  14,04املرجعية اإللكرتونية هبا  
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 (cybrariansاالستشهادات المرجعية اإللكترونية في دورية ) ( منتصف عمر8دول رقم)ج

 إمجإىل  ( tالزمن )  العام
 w(0) املحددات

 املحددات 
 w(t)  املتاحة

 منتصف
 العمر 

 14,11287 47 89 13 م 2004 

 11,51830 51 105 12 م 2005

 10,11528 64 136 11 م 2006

 12,85995 70 120 10 م 2007

 8,45761 55 115 9 م 2008

 12,28365 163 256 8 م 2009

 8,86712 81 140 7 م 2010

 7,20645 251 447 6 م 2011

 9,04910 120 176 5 م 2012

 8,07220 122 172 4 م 2013

 5,38782 138 203 3 م 2014

 5,28385 140 182 2 م 2015

 3,18361 296 368 1 م 2016

 - 1598 2509 - ايلاإلمج

 8,9537 - - - املتوسط

 النتائج

 توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج يف ضوء التساؤالت التي طرحتها، كاآليت: 

ية التقليدية واإللكرتونية، ووجود نقص يف بعض  اغة االستشهادات املرجععدم وجود معيارية يف صي -1

 (. cybrarians) باالستشهادات املرجعية بدوريةالبيانات الببليوجرافية املطلوب توافرها 

بشكل   وجود أخطاء يف صياغة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية ببعض األعداد، مثل، كتابة املحدد - 2

 ات ببليوجرافية عن مصدر االستشهاد املرجعي. املحدد فقط بدون بيانناقص، أو كتابة 

إللكرتونية ببعض األعداد، مثل، كتابة الكود الربجمي  وجود أخطاء برجمية يف صياغة االستشهادات ا  - 3

، أو وضع  wwwأو  //:http أو  htmlلبعض االرتباطات النصية بشكل خاطئ، أو عدم كتابة بعض العالمات مثل 

 د؛ مما أدى إىل عدم إتاحة االستشهاد املرجعي اإللكرتوين. بني أجزاء املحدمسافة 

االستشهادات املرجعية اإللكرتونية، مثل: وضع خط أسفل اسم    وجود بعض االرتباطات الزائفة ببعض  -4

 أو خارجي.   ، املؤلف، أو عنوان املقالة بدون وجود ارتباط نيص داخيل 

م كأكثر  2016أو معدل الفقد هبا، إذ يظهر عام  ، النرش وثبات املحدداتهناك عالقة طردية ما بني سنة  - 5

م كأقل  2006%، وعىل النقيض يظهر عام  80,41بنسبة    ا( حمددً 296)   األعوام التي ظهرت هبا حمددات متاحة بواقع

 % 47,1بنسبة  ا( حمددً 64األعوام التي ظهرت هبا حمددات متاحة بواقع ) 
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م بلغ  2016م حتى عام 2004( منذ بدء صدورها عام cybrariansة يف دورية )املقاالت املنشور مجايلإ  - 6

 ( مقالة. 295)

( مقالة، كام يعد عام  33األعوام من حيث عدد املقاالت إذ حيتوي عىل عدد ) م من أكثر 2016يعد عام  - 7

 %. 60,32بنسبة    ا( استشهادً 447م من أكثر األعوام التي ظهرت هبا استشهادات مرجعية إلكرتونية بواقع ) 2011

االستشهادات والبالغ   مجايل% من إ 45,6بنسبة  ة إلكرتوني ة مرجعي ات( استشهاد2509يوجد عدد )  - 8

 .  ةمرجعي   ات ( استشهاد5503عددها )

 ( مقالة. 295)  مجايل% من إ 81,4( مقالة هبا استشهاد مرجعي إلكرتوين بنسبة  240يوجد عدد )  - 9

( مقالة هبا  16%، بواقع )100ة م نسب2010ة اإللكرتونية يف عام بلغت نسبة االستشهادات املرجعي – 10

 ( مقالة تم تقييمها.  16استشهاد مرجعي إلكرتوين من أصل ) 

% من  60,34بنسبة  ا( حمددً 1514ا بواقع )من أكثر أنواع النطاقات استخدامً  org.وcom.يعد النطاق – 11

 املحددات.  مجايلإ

، هي فئة امللفات  ة إلكرتوني ةمرجعي  ات ( استشهاد2509)  مجايل من إ  ا من أكثر أنواع امللفات استخدامً  - 12

  ا( حمددً 733بواقع )  htmlاملحددات، تيل ذلك ملفات  مجايل% من إ44,71ة بنسب ا ( حمددً 1122األخرى بواقع ) 

 املحددات.  مجايل % من إ29,21بنسبة  

، يليه   edu.فهي النطاقلنطاقات إتاحة ، أما عن أقل اgov.، يليه com.ات إتاحة النطاقمن أكثر النطاق  -13

 .   net.النطاق

  ، تليها فئة امللفات األخرى، وملفات  /  من أكثر فئات امللفات إتاحة، فئة امللفات التي تنتهي بالعالمة  - 14

pdf. 

%، يليه  51,35ا غري متاح بنسبة  ( حمددً 19) بواقع     doc.من أقل أنواع امللفات إتاحة، ملفات النصوص  -15

 %. 45,45( حمددات بنسبة 5بواقع )   .pptت العروض التقديميةملفا 

غري متاح بنسبة    ا( حمددً 911%، يف مقابل )63,7من املرة األوىل بنسبة    ا متاًح   ا( حمددً 1598يوجد عدد )  -16

36,3 .% 

نخفضت  %، ومن ثم ا83ة  بنسب  ا متاًح   ا( حمددً 2074الثانية إىل )فعت نسبة املحددات املتاحة من املرة  ارت  –17

 %. 17بنسبة   ا ( حمددً 435حددات غري املتاحة إىل )نسبة امل
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)الصفحة   رر ظهورها باملحددات غري املتاحة، هي اخلطأتك  التي األخطاء أنواع أكثر من –18

)اخلادم غري قادر عيل تنفيذ  تيل ذلك اخلطأ   ،اإلمجايل % من 42,06بنسبة   ا ( حمددً 183بواقع )   (  HTTP404مفقودة

)حدوث خطأ يف كتابة  ، ثم اخلطأ ايل% من اإلمج33,5بنسبة  ا دً ( حمد146بواقع ) ( HTTP500الطلب 

 . ايل% من اإلمج20,22بنسبة   ا( حمددً 88بواقع )  ( HTTP400املحدد

بواقع حمدد   ( HTTP301عنوان جديد)نقل املصدر إىل ا فهو اخلطأ أما عن أقل أنواع األخطاء ظهورً  – 19

)الصفحة غري موجودة عىل    (، HTTP406املستخدم ال يسمح بعرض الصفحة صفح)مت واحد، يليه كل من اخلطأ 

 . ا بواقع حمددين لكل خطأ منه التوايلعىل (  HTTP302ا (، )نقل املصدر إىل عنوان جديد مؤقتً  HTTP410اخلادم

(  8,9537( هو)cybrariansرجعية اإللكرتونية بدورية )متوسط منتصف عمر االستشهادات امل – 20

 أعوام.  ةا تسع تقريبً   أعوام: 

 التوصيات

 ها، تويص الباحثة بام يأيت: ييف ضوء التساؤالت التي طرحتها الدراسة، والنتائج التي تم التوصل إل

ها يف الدراسة، أو  ينبغي للمؤلفني االحتفاظ بأصل املصادر اإللكرتونية للمعلومات التي يعتمدون علي - 1

 اطية منها. ينسخة احت 

صل املصادر اإللكرتونية للمعلومات التي اعتمدوا عليها يف دراستهم  زويد النارشين بأينبغي للمؤلفني ت   -2

 البحثية. 

 ينبغي تفعيل األرشيف اإللكرتوين للمصادر العربية.  - 3

 لكرتونية. جتنب استخدام املحددات الطويلة يف االستشهادات املرجعية اإل - 4

 ث للنرش يف إحدى الدوريات العلمية. مراجعة املحددات من قبل املؤلف قبل تقديم البح - 5

 أو برجمية يف صياغة االستشهادات املرجعية قبل نرشها بالدورية.  ، التأكد من عدم وجود أخطاء طباعية - 6

لنرش من قبل هيئة حترير الدورية  رضورة مراجعة االستشهادات املرجعية اإللكرتونية باملقاالت املقبولة ل - 7

 قبل نرشها. 

 .com,.org.ا عند االستشهاد يف األبحاث العلمية، مثل: واع النطاقات ثباتً تيار أفضل أن العمل عىل اخ - 8

ا عند االستشهاد يف األبحاث العلمية، مثل: امللفات التي تنتهي  العمل عىل اختيار أفضل أنواع امللفات ثباتً   - 9

 .  pdfبالعالمة/ ، وفئة امللفات األخرى، وملفات 
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كرتونية؛ لالحتفاظ بنسخة أرشيفية من األبحاث التي  ة مواقع األرشفة اإللينبغي للمؤلفني مراجع  -10

 شبكة اإلنرتنت.  ىل أعدوها لضامن بقائها متاحة ع 

الدوريات اإللكرتونية العربية املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات، للحصول عىل   ىجيب أن تسع -11

 فقد مع مرور الزمن. ا، للمحافظة عليها من ال( للمقاالت املنشورة فيهDOIمعرف الكيانات الرقمية )

 قائمة املراجع

  العربية المجلة. الوراقية القياسات وتطور المرجعية الاستشهادات تحليل(. م1980)قاسم  محمد حشمت
 https://search.mandumah.com/Record/30580/Detailsمتاح في  .47-11،(5)3للمعلومات،

 رسائل في السودان مجلة في الواردة للمقالات المرجعية الاستشهادات تحليل(. م2005)عيسي  يوسف عبد الل  ه
  قسم العلىا، الدراسات كلية الإسلامية، درمان أم جامعة (. دكتوراه أطروحة)نور عثمان قاسم إشراف ومدونات،

 http://search.mandumah.com/Record/560287  في متاح. والمعلومات الم كتبات
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The current study aims to detect the growth rate, and the loss of electronic reference citations, 
in articles in (cybrarians) journal from 2004 to 2016 , As a model whose results can be applied to 
the library and information science journals, The study was based on the bibliometric approach, 
with the use of link analysis technique called webometrics, which aims to measure the quantitive and 
qualitative aspects of the web, and the most prominent results of the study were that there are 2509 
electronic reference citations, defined by 45,6% out of a total of (5503) citations of the study sample, 
and the most common types of extensions, are .com&.org (1514 URLS) defined by 60.44% of the total 
sample size, while the HTTP404 error, was one of the most common type of error, that occurred in 
the URLS of electronic citations that are not accessible (183 URLS) defined by 42.06% of the total 
number of errors, and The average half-life of electronic citations in cybrarians journal was 8,9537 
years, approximately (9 years),and at the end of the study the researcher recommends that the 
authors should keep or backup the electronic sources of information they rely on in their study, and 
to provide publishers with the original electronic resources of information the relied on in their 
research study. 

Keywords: Electronic Reference Citations; Cybrarians Journal; Electronic Citations Half-Life; URLs; 
Reference Citations Evaluation. 

 

  




