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: امللخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الدوريات العممية الورقية وااللكترونية في بعض
الكميات بالعالـ العربي ورصد المشكالت التي يعاني منيا أعضاء ىيئة التدريس والطالب
 واستخدـ البحث المنيج المقارف لممقارنة بيف نظاـ، والباحثوف بالكميات في الدوريات العممية
.الدوريات العممية الورقية واإللكترونية عمى عينة مف بعض الكميات بالعالـ العربى
وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلي أنو مازاؿ حتى اآلف الدوريات الورقية ىي المسيطرة
 وضعؼ التعاوف بيف المكتبة، وليس ىناؾ معايير واضحة لجودة النشر، عمى نشر المعرفة
المركزية والمكتبات التابعة في الدوريات العممية الورقية واإللكترونية في تبادؿ المعمومات
 وتأثير الدوريات اإللكترونية سيؤدي إلى تراجع الدوريات الورقية عف، العربية واألجنبية
 وأوصى البحث بضرورة وجود عقد شراكة مع الجامعات والمؤسسات العممية األجنبية، النشر
 واالىتماـ بنشر الدوريات العممية الورقية، المتطورة والتسييؿ معيا عبر شبكة اإلنترنت
 واعادة ىيكمة أقساـ المكتبات، واإللكترونية المحكمة وانشاء مواقع ليا عمى اإلنترنت
.  لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة، بالجامعات لمنظر في أقساميا – مناىجيا – رؤيتيا

Abstract

The study aimed to identify the reality of paper scientific journals
in several universities across the Arab world. It Underscores the
challenges that the faculty members, students and researchers encounter
in scholarly journals The research used the comparative method to
compare the system of paper and electronic periodicals on a sample of
some colleges in the Arab world..
The results of this study found that it is still so far paper journals
are dominant in the dissemination of knowledge, and there are no clear
criteria for the quality of publication, And weak cooperation between the
Central Library and libraries in the periodicals paper and electronic
journals in the exchange of information, Arab and foreign, and the impact
of electronic patrols will lead to the decline of paper patrols from
publishing, The research recommended the need to have a partnership
with universities and foreign scientific institutions developed and
facilitated with them through the Internet, And the interest in the
publication of paper journals and e-mail court and the establishment of
sites on the Internet, And the restructuring of library departments in
universities to look at its departments - curricula - vision, to keep pace
with developments in modern technology
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مكدمة :
تعتبر الدوريات مف المصادر العممية الميمة لتزويد الباحثيف والدارسيف بمعمومات ال
توجد في الكتب والمطبوعات األخرى ،بحكـ توافر عنصر الحداثة في المعمومات في عصر
التقنية وانفجار المعمومات  ،واذا كانت الدوريات المتخصصة تشكؿ العمود الفقري لمجموعات
مكتبات البحث؛ فاف الدوريات االلكترونية المتاحة عمي اإل نترنت تشكؿ ثورة ما يسمى
بالمكتبة االفتراضية التي تشكؿ نوعا متمي از مف المكتبات االلكترونية .
والمتبع لمتطور التاريخي لمدوريات أنيا مدينة بوجودىا لمجمعيات العممية التي كانت
مسئولة عند إصدار عدد ال يستياف منيا  ،ومف أمثمة ذلؾ الدوريات التي كانت تصدرىا
الجمعية الكيميائية ب لندف

 . journal. of the chemical societyودوريات

األكاديمية العممية لمعموـ بالواليات المتحدة األمريكية  ،ويبدو أف ىذا النمط ىو السائد في
النشر العممي في كؿ مكاف حيث يعتبر إصدار الدورية المتخصصة أحد العناصر األساسية في
مقومات الييئة األكاديمية  ،وتعتبر أغمب ىذه الدوريات دوريات بحث (كماؿ بوكرزازة ،
 6332ـ . )40 ،
وتعد الدوريات شرياف ىاماً مف شراييف المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات

وخاصة المكتبات األكاديمية وظمت الدوريات المطبوعة ىي السائدة في مقنيات المكتبات
األكاديمية حتي قبيؿ نيايات القرف الماضي وقبؿ التحوؿ لمدوريات اإللكتروني  ،ومنذ بضع
سنوات تسارعت حظي النشر اإللكتروني حتي أصبحت نسبة كبيرة مف الدوريات العممية تنشر
إلكترونيا بجانب النشر الورقي مما أدي إلى صدور الكثير مف الدوريات المتخصصة في
مجاالت مختمفة في وسيط إلكتروني فقط مما سيؿ عممية إصدار ىذه الدوريات المتخصصة ،
وخفض تكمفة النشر واإلصدار وفي ظؿ تزايد ارتفاع أسعار الدوريات الورقية وتزايد العبء
المالي عمى ميزانية المكتبات األكاديمية .
كما يتميز العصر الحالي بثورة عممية إلكترونية في جميع المجاالت  ،حيث انتشرت
المواقع اإللكترونية واستخدمت شبكات اإلنترنت  ،وحمت الدوريات اإللكترونية نسبة كبيرة مف
النشر عف الدوريات الورقية التقميدية في كميات التربية .
وعمى الصعيد اآلخر نجد أف النشر اإللكتروني قد يقمؿ في التكاليؼ  ،حيث يمكف
لممكتبات الحصوؿ عمى مداخؿ لدور النشر إلكترونياً  ،واالطالع عمى جميع الدوريات العممية
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الصادرة مف دور النشر تمؾ باإلضافة إلى خفض تكاليؼ الفيرسة والتصنيؼ التي يقوـ بيا
أخصائيوف المكتبة وذلؾ عف طريؽ الفيرسة المنقولة آليا  ،وفى المدي الطويؿ فإف كالًمف
المكتبة والمؤلؼ والقارئ والناشر سوؼ يحصؿ عمى المنفعة الكاممة مف النشر اإللكتروني .

وشيدت اآلف صناعة النشر تطور ممحوظ متمثالً مف االنتقاؿ مف المطبوعات الورقية

العادية إلى المعمومات اإل لكترونية  ،وقد سيمت تمؾ المنتجات عممية البحث والتخزيف وأيضاً
سيولة العرض مما ال نجده يتوافر في المعمومات الورقية  ،ويتضح أف النشر اإللكتروني

لمدوريات العممية قد أوجد إمكانات جديدة ومتطورة مقارنة بالدوريات المطبوعة وىذه
اإلمكانات ىي التي ستعجؿ مف النشر اإل لكتروني أداة قوية وفعالة  ،وتزود األدوات
اإللكترونية بقدرات بحث واسترجاع أكثر مما يمكننا أف نقوـ بعممو في الورؽ المطبوع ومف
خالؿ النشر اإللكتروني يوجد مستودع الكتروني يقوـ بتخزيف شامؿ مف ( :سيير إبراىيـ
حسف  6333ـ . ) 35 ،
.3المقاالت SGML
.6أدوات الوسائط المتعددة مثؿ الفيديو  ،الصوت  ،المجموعات المعموماتية والخرائط
الجيولوجية .
.0االتصاؿ والربط متضمناً اتصاؿ المستخمص بالمرجع التحوؿ مف الطباعة الورقية إلى
النشر االلكتروني

وفي ظؿ ارتفاع كمفة االشتراؾ في الدوريات ومشكالتيا الفنية وغيرىا ظيرت الدوريات
اإللكترونية كبديؿ مالئـ لحؿ مشكمة الدوريات المطبوعة بالمكتبات باإلضافة لالستفادة مف
ميزاتيا المتعددة مثؿ سيولة الوصوؿ إلييا واستخداميا مف خارج أسوار المكتبة.
ولعؿ مف أبرز المجاالت التي تأثرت بتمؾ التقنيات الدوريات العممية ،فظير ما يسمى
بالدوريات اإللكترونية ،أو المجالت اإللكترونية  (e-journals).وتشير اإلحصائيات إلى أف
أعداد تمؾ الدوريات اإللكترونية في تزايد مطرد ،سواء التي تحولت مف الشكؿ التقميدي ،أو
التي نشأت أساساً إلكترونية .وبالنظر إلى إحصائيات المركز الدولي لمترقيـ الموحد

لمدوريات ) (ISSNيمكف مالحظة حجـ الزيادة السنوية ،والذي يبمغ  %62أي أف العدد الكمي
لمدوريات اإللكترونية يتضاعؼ كؿ أربع سنوات تقريباً ،وفي المجتمعات الغربية زادت أعداد
- 046 -

واقع الدوريات العلمية الورقية واإللكترونية في بعض الكليات بالعالم العربي ( دراسة مقارنة ).

الدوريات اإللكترونية بشكؿ كبير وواضح  ،حتى أف االعتماد عمى الشكؿ الورقي بدأ يتقمص
في كثير مف مؤسسات المعمومات .فقاعدة مثؿ  ScienceDirectتوفر أكثر مف 6333
دورية إلكترونية إنجميزية .أما في الوطف العربي فتبمغ الدوريات االلكترونية العممية -حسب
إحدى الدراسات التي ستنشر قريبا 62 -دورية فقط .ورغـ ذلؾ فأنني أنظر إلى الوضع
بتفاؤؿ ،فتمؾ الدوريات مازالت في مرحمة البدايات ،كما أنيا تتطور بوتيرة سريعة .وال أدؿ
عمى ذلؾ مف ىذه الدورية  Cybrarians Journalوالتي لـ تبمغ األربع سنوات بعد ورغـ
ذلؾ استطاعت أف تتبوأ مكانة متميزة بيف المجالت العممية المتخصصة .والزلت أالحظ التطور
المستمر في محتوياتيا وطريقة تنظيميا عاـ بعد عاـ .أتمنى ليذه الدورية والقائميف عمييا
التوفيؽ ومزيد مف النجاح ،واما في الوطف العربي فإف الوضع يبقي غير واضح المعالـ ،
خصوصا مع التطور واالنتشار السريع جداً لإلنترنت  ،ومع ىذا التوجو المتنامي لمتحوؿ إلى

الشكؿ اإللكتروني صدرت أعداد كبيرة مف الدوريات في الدوؿ العربية( .عمي بف شويش

الشويش)6 ،6334 ،
لذلؾ البد مف توافر قاعدة بيانات أو دليؿ لمدوريات الورقية وااللكترونية يحتوى عمى
مجموعة مف المعايير والشروط المضبوطة التي تتضمف توافر جودة ىذه الدوريات لمباحثيف ،
وىو اليدؼ الذي أنشأت المكتبات مف أجمة تطوير الدوريات بكؿ أنواعيا .

مشهلة البخح .
تعتبر الدوريات شرياف ىاما مف شراييف المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات
وخاصة المكتبات األكاديمية التي تولي اىتماما خاصا لمدوريات العممية في مختمؼ مجاالت
المعرفة ،ولقد ظمت الدوريات المطبوعة ىي السائدة في مقتنيات المكتبات األكاديمية حتى
قبيؿ نيايات القرف الماضي وقبؿ التحوؿ الجذري في وسائؿ نقؿ المعمومات إلى الوسيط اآللي
الذي يزداد يوما بعد يوـ.
كما أثبتت نتائج البحوث والدراسات التي اتخذت الدوريات موضوعاً ليا أف ىناؾ ندرة

لمدوريات اإللكترونية وأف الدوريات الورقية بحاجة إلى التطوير في شكميا المطبوع ،وتطوير
محتواىا ،وتيسير الحصوؿ عمييا ،وتخفيض ثمنيا  ،كما أف بعض الدوريات الموجودة عمي
شبكة اإلنترنت ال يتوافر بيا معمومات ومقاالت كافية  .،وىناؾ صعوبات في التعامؿ مع
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ال دوريات العممية لعدـ توافر النزاىة والموضوعية في تقييـ البحوث وقبوليا لمنشر في بعض
الدوريات العممية ،وانخفاض مستوى كفاية المحكميف الذيف تـ اختيارىـ لتقييـ البحوث قبؿ
اعتمادىا لمنشر .
وتكشؼ بعض الدراسات عمى أف المعمومات في معظـ بمداف الوطف العربي اآلف تواجو
العديد مف المشكالت في كيفية توافر جودة النشر سواء بالنسبة لمدوريات العممية الورقية
والدوريات االلكترونية وتشير دراسة

(محمود عبد الستار خميفة 6332 ،ـ) أف قواعد

البيانات وأدلة الدوريات ىي أحد األدوات التي تعمؿ عمى حصر وتكثيؼ واتاحة محتوي قواعد
البيانات واألدلة إلى ضماف توفير أعمي مستوي عممي ألي دورية يتـ تضمنييا فييا  ،لذا
عممت كؿ قاعدة بيانات أو دليؿ لمدوريات .
وبذلؾ تتحدد مشكمة البحث فى التساؤؿ الرئيسى التالى  :ما نظاـ الدوريات العممية
الورقية وااللكترونية في بعض الكميات بالعالـ العربي " دراسة مقارنة " ؟

أشئلة البخح :
 .3ما واقع الدوريات الورقية في بعض الكميات بالعالـ العربي ؟
 .6ما واقع الدوريات اإللكترونية في بعض الكميات بالعالـ العربي؟
 .0ما أوجو الشبو واالختالؼ بيف الدوريات الورقية واإللكترونية ؟

أٍداف البخح :
 .3رصد واقع الدوريات الورقية في بعض كميات العالـ العربي .
 .6رصد واقع الدوريات اإللكترونية فى بعض كميات العالـ العربى .
 .0الكشؼ عف أوجو الشبو واالختالؼ بيف الدوريات الورقية واإللكترونية.

أٍنية الدراشة :
تتخدد أٍنية البخح فى اليكاط االتية :
 .3نظ ارً ألىمية الدوريات باعتبارىا المصادر العممية الميمة لتزويد الباحثيف والدارسيف
بمعمومات غير متوفرة بالكتب والمجالت وسرعة الوصوؿ إلييا مف خالؿ الدوريات

اإللكترونية جاء ىذا البحث لمناقشة الواقع ومحاولة وضع األطر لممستقبؿ .
 .6أف الدوريات اإللكترونية وما تتيحو لمباحثيف مف معمومات تتواكب مع ما نواجيو مف
تسارع وتطور تقني ،وتقدـ ليـ خدمات أفضؿ وأسرع بتكاليؼ اقتصادية معقولة .وتتبمور
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أىمية الدراسة مف أىمية الدوريات اإللكترونية العربية في تخصص المكتبات والمعمومات،
ودورىا الكبير كوسيمة أسيؿ مف الشكؿ المطبوع كونيا األداة المنوط بيا تقديـ
المستجدات ومتابعتيا في الحقؿ الذي تمثمو وتسعى إلى خدمتو.
 .0تأتي أىمية الدراسة باعتبارىا أوؿ دراسة تحاوؿ التعرؼ عف قرب عمى أزمة ومشكالت
الدوريات المطبوعة بالمكتبات بعض الكميات بالعالـ العربى  ،وتقصي تجربتيا في االتجاه
نحو الدوريات اإللكترونية.
 .6تقديـ العديد مف التوصيات التي يقدميا البحث والتي يمكف أف تفيد في رسـ الطريؽ
الصحيح نحو حؿ مشكمة الدوريات بالمكتبة واالستفادة مف الدوريات اإللكترونية.

منيجية البحث :

ىو ذلؾ المنيج الذي يعتمد عمى المقارنة في دراسة الظاىرة حيث يبرز أوجو الشبو
واالختالؼ فيما بيف ظاىرتيف أو أكثر ،ويعتمد الباحث مف خالؿ ذلؾ عمى مجموعة مف
الخطوات مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقيقة العممية المتعمقة بالظاىرة المدروسة .وتستعيف العموـ
القانونية بالمنيج المقارف في الكثير مف الدراسات( ،عبد الغني عبود  ،وآخروف 6333 ،ـ ،
. ) 56
نظ ارً لطبيعة الدراسة الحالية والتي تقوـ بدراسة مقارنة لنظاـ الدوريات العممية في كؿ

مف الورقية واإللكترونية وتحميميا وتفسيرىا لمعرفة أوجو الشبة واالختالؼ بكؿ منيما سوؼ

نستخدـ المنيج المقارف  ،لما يتسـ بو مف خصائص حيث يتيح ىذا المنيج دراسة وتحميؿ
نظـ الدوريات العممية الورقية وااللكترونية في بعض الكميات بالعالـ العربي  ،ونظ ارً لما يقوـ
بو مف مقارنة األحداث ومقابمتيا بعضيا ببعض لكشؼ ما بينيا مف أوجو لمشبة أو الخالؼ .

حدود الدارشة .
 .3الحدود الموضوعية :

دراسة نظاـ الدوريات العممية الورقية واإللكترونية في بعض

الكميات بالعالـ العربي (:دراسة مقارنة)
 .6الحدود المكانية  :الدوريات الورقية واإللكترونية ببعض الكميات بالعالـ العربي.
 .0الحدود الزمنية :الفصؿ الدراسي الثاني 3663ىػ 6335-ـ .
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مصطلخات الدارشة :
تعتمد ىذه الدراسة عمى المصطمحات التالية مرتبطة بعضيا ببعض وسوؼ يتـ
استعراض ىذه المصطمحات التالية بالتوضيح والتحميؿ .

 .1الدوريات العلنية :
ىى نشرة تصدر عمى فترات محددة وتيتـ بأخبار األبحاث العممية األكاديمية .عمى العكس
مف المجالت العممية ،جميور الدوريات العممية ىـ عادة مف األكاديميف( ىاشـ فرحات سيد،
)5 ،6333

 .6الدوريات الورقية :
ىى الشكؿ الورقي المطبوع لممعرفة التربوية بتخصصاتيا و فروعيا المختمفة تتواله
المطابع و دور النشر و ربما جيود ذاتية لألفراد سواء المتخصصيف أو غير المتخصصيف )
أحمد محمد رجئى الرفاعى )640 ،6333 ،

 .0الدوريات اإللكترونية :

الدورية اإللكترونية عبارة عف مرصد بيانات تـ كتابتو ومراجعتو وتحريره وتوزيعو
إلكترونياً ،وتمثؿ أحد مصادر المعمومات التي ال يوجد ليا نسخة ورقية بالمعنى المتطور

لمفيوـ النشر اإللكتروني إذ يتـ إدخاؿ بيانات المقاالت وتقييميا وتشذيبيا وقراءتيا إلكترونياً
عبر طرفيات الحواسيب ،وتمثؿ تطور ونتاج المؤتمرات عف بعد

(Cox ,John,2007,132).
وتعرؼ الدورية اإللكترونية :بانيا تمؾ المطبوعة اإللكترونية الصادرة بشكؿ دوري وال
تختمؼ عف المطبوعة التقميدية إال في شكؿ اإلصدار الذي ىو الشكؿ اإللكتروني(رحاب عبد
العزيز عبد الفتاح كابمى )62 ،6333 ،
وتعرؼ الباحثة الدوريات اإللكترونية عمى إنيا  :مصدر مف مصادر المعمومات الذي
يصدر بصفة دورية إلكترونيا ،وتتاح في الشكؿ الرقمي ،ومنيا ما يوزع في شكؿ أقراص
مكتنزة ،ومنيا ما يتاح عبر اإلنترنت.

 الدراسات السابقة :

دراسة (سامر إبراىيـ باخت ،)6334،بعنواف " مشكالت الدوريات المطبوعة بمكتبة جامعة
الخرطوـ واالتجاه نحو الدوريات اإللكترونية
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ىدفت الدراسة إلى تحميؿ واقع مشكالت الدوريات المطبوعة بمكتبة جامعة الخرطوـ
وجيودىا نحو توفير الدوريات اإللكترونية واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ومنيج دراسة
الحالة معتمداً عمى المقابمة والمالحظة والمصادر السابقة كأدوات لجمع البيانات وخمصت
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

تعاني مكتبة جام عة الخرطوـ مف مشكالت متعددة فيما يتعمؽ بدورياتيا المطبوعة مثؿ
عدـ وجود ميزانيات لالشتراؾ اذ توقؼ االشتراؾ في الدوريات العممية المطبوعة بالمكتبة منذ
العاـ  . 3550باإلضافة إلى نقص العامميف بقسـ الدوريات وانعداـ المعالجة الفنية السميمة
وانعداـ الكشافات باإلضاف ة إلى ضيؽ الحيز المكاني لقسـ الدوريات بالمكتبة .تأكد عدـ
اشتراؾ مكتبة جامعة الخرطوـ في دوريات إلكترونية عبر االشتراؾ المالي .إذ تعتمد عمى
االشتراؾ المجاني في الدوريات اإللكترونية المقدمة ضمف مبادرات الوصوؿ الحر المتاحة مف
بعض الناشريف العالمييف وتمؾ المدعومة أيضاً مف منظمات األمـ المتحدة .كما تيسر المكتبة

الوصوؿ لمجموعة مف دوريات الوصوؿ الحر الكامؿ والجزئي مف خالؿ الروابط اإللكترونية

عمى موقع مكتبتيا اإللكترونية.

ومف توصيات الدراسة :ضرورة توفير الميزانيات الكافية لمكتبة جامعة الخرطوـ حتى تتمكف
مف االشتراؾ ف ي الدوريات اإللكترونية التي تمبي احتياجات المستفيديف .وتأىيؿ قسـ
الدوريات بالمكتبة ومده بالعامميف المناسبيف كماً ونوعاً لمقياـ بعمميات االختيار والمعالجة
الفنية لمدوريات واعداد الكشافات .مواصمة االشتراؾ في بعض الدوريات العممية المطبوعة
األصيمة التي ال يتوفر ليا مقابؿ إلكتروني .االىتماـ بتيسير الوصوؿ لدوريات الحر بالمغة
العربية

 دراشة (ذلند فتخي موشي  ،وأمحد عطية أمحد الصيد  2016 ،و )  ،بعيواٌ " معوقات اليشرالعلني يف الدوريات املصيفة يف قواعد البياىات العاملية  :مف وجية نظ ار أعضاء ىيئة
التدريس في جامعة نجراف"
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى معوقات النشر العممي في الدوريات المصنفة في
قواعد البيانات العالمية  :مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة نجراف ) ،كما
ىدفت الدراسة إلى تحديد المشكالت والمعوقات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
نجراف عند النشر في الدوريات العممية المصنفة في قواعد البيانات العالمية ،كما تيدؼ إلى
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الكشؼ عف الفروؽ ذوات الداللة اإلحصائية بيف متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس
عمى استبانو النشر العممي العالمي تبعا لمتغير النوع (ذكر/أنثى)،والتخصص (عموـ /آداب).
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،كما استخدمت كأداة :االستبانة ،عمى عينة مف أعضاء
ىيئة التدريس في جامعة نجراف بمغ عددىا  632عضوا وتوصمت الدراسة إلى عدد مف
النتائج ،أىميا )3 :جاءت االستجابة عمى البعد األوؿ (معوقات متعمقة بأعضاء ىيئة
التدريس) بدرجة كبيرة )6 .جاءت االستجابة عمى البعد الثاني (المعوقات اإلدارية) بدرجة
متوسطة )0 .جاءت االستجابة عمى البعد الثالث (معوقات متعمقة بأوعية النشر العممي)
بدرجة كبيرة) 6 .توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس
عمى استبانو النشر العممي العالمي تبعا لمتغير الجنس عند مستوى داللة  ،3.33لصالح
الذكور ) 3 .توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى
استبانو التدريس العممي العالمي تبعا لمتغير التخصص (عموـ /آداب) ،عند مستوى داللة
 ،3.33لصالح التخصصات األدبية والعموـ اإلنسانية .

 دراشة (أمال عبد الرمحً عبد الواحد  2014 ،و )  ،بعيواٌ " املهتبة املرنسية جلامعة البصرةودورٍا يف دعه البخح العلني  :دراشة حالة
ىدفت الى التعرؼ عمى دور المكتبة المركزية لجامعة البصرة ودورىا في دعـ البحث
العممي  ،و حظي البحث العممي باىتماـ العمماء والباحثيف لما لو متميزة في المجاالت
النظرية والتطبيقية  ،واىتمت الدوؿ العربية األجنبية بإنشاء وتطوير مكتباتيا التي تقوـ بتا
مف خالؿ الجيات المسئولة عف ىذه المكتبات سواء كانت و ازرات أـ مؤسسات عممية وبحثية
حيث تساىـ في تطوير البحث العممي  ،استخدمت الدارسة المنيج الوثائقي  ،في الجانب
النظري واعتماد المقابمة مع مسئولي المكتبة المركزية وتوزيع استمارة الستبانو لممستفيديف
المتمثميف بطمبة الدراسات العميا والدراسات األولية وأعضاء الييئة التدريسية حيث تـ توزيع
 643استمارة االستبانو لممستفيديف المتمثميف واسترجع  666استمارة استبانو أي بنسبة
 ، % 44,00وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلي  ،قمة مصادر المعمومات وخاصة الدوريات
العربية واألجنبية حيث ال يوجد اشتراؾ فييا أي الدوريات ( الورقية واإللكترونية )  ،قمة
الميزانية المخصصة لشراء مصادر المعمومات التي تمبي احتياجات المستفيديف .
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 دراشة (مسية يوىض شعيد اخلفام  ، )2011 ،بعيواٌ " أشاليب اشتخداو الدوريات اإللهرتوىيةالعربية يف دلال املعلومات واملهتبات "مً وجَة ىظر املصتفيديً"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض الدوريات اإللكترونية العربية في مجاؿ المعمومات
والمكتبات مف خالؿ التعرؼ عمى مفيوميا وأنواعيا ومزاياىا والتحديات التي تواجييا فضال
عف التعرؼ عمى خصائص واتجاىات أعضاء الييئة التدريسية في قسـ المعمومات والمكتبات
بجامعة الموصؿ وقسـ المكتبات بالمعيد التقني في الموصؿ ،استخدمت الباحثة المنيج
المسحي بمغ مجتمع الدراسة  33مف أعضاء الييئة التدريسية وتـ اعتماد االستبياف كأداة
لجمع البيانات وقد كانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي:
 .3أكد  % 333مف مجتمع الدراسة أف مواقع اإلنترنت ىي أكثر منافذ الوصوؿ لمدوريات
اإللكترونية أما باقي المنافذ تراوحت بيف  % 60إلى .33%
 .6أشار  % 333مف مجتمع الدراسة أنيـ يفضموف الوصوؿ لمدوريات اإللكترونية العربية
في مجاؿ المعمومات والمكتبات مجانا وبمغت النسبة صفر %مقابؿ لالشتراؾ النقدي.
 .0فضؿ  % 33مف مجتمع الدراسة الدوريات المطبوعة عمى النسخة اإللكترونية لمدوريات
في حاؿ توافرىما بكال الشكميف.
 .6يرى  % 44مف مجتمع الدراسة أف الدوريات اإللكترونية أكثر حداثة مف الدوريات
الورقية.

-

دراشة ( حياٌ أمحد إبراٍيه فرج2010 ،و )  ،بعيواٌ " الدوريات اإللهرتوىية وأثرٍا على
الدوريات الورقية والبخح الورقي يف مهتبات جامعة امليصورة".
ىدفت الى التعرؼ عمى أثر الدوريات اإللكترونية عمى الدوريات الورقية والبحث الورقي

في مكتبات جامعة المنصورة  ،كمايتضح أىمية االشتراؾ االلكتروني لمدوريات تغيرات ضخمة
سواء عمى مستوي بناء المجموعات أو الخدمات المقدمة لممستفيديف ومكتبات جامعة
المنصورة التي تأثرت بعالـ النشر اإللكتروني  ،واالشتراؾ في قواعد البيانات الببميوجرافية
وأثره عمى المكتبات الجامعية بشكؿ عاـ قميمة جداً  ،استخدمت الباحثة المنيج الببموجرافي

الببميومترى  ،توصمت نتائج الدراسة إلى أف معدؿ استخداـ الدوريات اإللكترونية كالجامعة في

تزايد مستمر  ،ومعدؿ استخداـ الدوريات الورقية ينخفض وليس بنسبة كبيرة .

- 045 -

واقع الدوريات العلمية الورقية واإللكترونية في بعض الكليات بالعالم العربي ( دراسة مقارنة ).

 دراشة (ميصوٌ حصً عبد الياصر  2008،و )  ،بعيواٌ " أثر تكاىة املعلومات على املهتبات اجلامعية.دراشة حالة مهتبة احلفيد جبامعة األحفاد "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تقانة المعمومات عمى المكتبات الجامعية
دراسة حالة مكتبة الحفيد بجامعة األحفاد ) ،أف تقانة المعمومات واالتصاالت الرقمية المنتشرة
عمى نطاؽ واسع في عالـ اليوـ أضحت تغير معالـ المجتمعات وطرؽ التعامؿ فييا  ،إلي حد
كبير  ،وقد أدي التحوؿ نحو مجتمع صار يعتمد في كؿ معامالتو وخدماتو وعالقاتو عمى
تقانة المعمومات واف نتيجة ذلؾ أحدث تغير في المكتبات الجامعية بمختمؼ أنواعيا والسيما
الجامعية منيا ألف المكتبة الجامعية تشكؿ القمب النابض لكؿ جامعة  ،لذلؾ البد مف تعريؼ
المكتبة الجامعية عامة ثـ االتجاه لدراسة المكتبات الجامعية في السوداف والمرور بالتقانات
الحديثة  .ىدفت ىذه الدراسة إلى عدة محاور مف أىميا توضيح مدى آثار التقانة الحديثة
في المكتبات عامة ومكتبة الحفيد خاصة وابراز المجاالت التي تفيد الباحثيف مف االستفادة
مف التقانات الحديثة  ،اتبعت الدراسة المنيج التاريخي الستعراض اإلطار النظري وكانت مف
أىـ النتائج التي توصمت إلييا التقدـ المستمر والمتالحؽ في تطوير نموذج تقني لممعمومات
الفنية المكتبية ( تصنيؼ – فيرسة – تكثيؼ – الخ ) مع تبيف أثر التقانات الحديثة عمى
المكتبات .

 دراشة (ننال بونرزازة ،)2006 ،بعيواٌ " الدوريات اإللهرتوىية العلنية باملهتباتاجلامعية وأثرٍا على الدوريات الورقية "
تدور الدراسة حوؿ الدوريات اإللكترونية واستخداميا في المكتبات الجامعية ،وتأثيرىا
عمى الدوريات الورقية ،ويتناوؿ الجزء األوؿ مف الدراسة مقدمة شاممة حوؿ الدوريات العممية
وأىميتيا ومواصفاتيا ،ثـ ثـ تناقش المقاؿ العممي ورحمتو مف التأليؼ إلى النشر وحتى
التحكيـ العممي ،ثـ تتناوؿ الدراسة الدوريات واقتنائيا في المكتبات الجامعية مف حيث
اىميتيا لممكتبة الجامعية ،وطرؽ توفيرىا ،واخي ار يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة الدوريات
اإللكترونية العممية وأىـ التطورات التي طرأت عمييا.
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-

دراشة (شعد بً شعيد السٍري  ،) 2005 ،بعيواٌ "اخلدمات املرجعية اإللهرتوىية ماٍيتَا
وواقعَا ونيفية اشتفادة املهتبات العربية ميَا " .
تناولت ىذه الدراسة الخدمات المرجعية اإللكترونية  ،ماىيتيا وواقعيا وكيفية استفادة

المكتبات العربية منيا ) ىدفت ىذه الدراسة إلى قراءة واقع الخدمات المرجعية في البمداف
المتقدمة ومعرفة أىـ الخدمات التي تقدميا المكتبات بأشكاليا والخدمة المرجعية االلكترونية
أصبحت واقعاً ممموساً في البمداف المتقدمة وتقضي المكتبات الرقمية عمى مشكالت ساعات
العمؿ التي تؤرؽ المكتبيف التقميديف والمستفيديف التقميديف عمى حد سواء  ،ىدفت ىذه

الدراسة تقديـ وصؼ ألنموذجيف عامميف في الساحة أحدىما في أمريكا  :كوشف بوينت
 : Question pointواآلخر في بريطانيا  :أساؿ مكتبياً . Ask-A- Librarian.

وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أف الباحثيف يستخدموف المصطمحات الثالثة ( الرقمية ،

االفتراضية – اإللكترونية ) بمفاىيـ خاصة بيـ ،بمعني أف معظميـ يفرؽ  .في البحث عف
كؿ مفردة يسفر عف رقـ مختمؼ عف المصطمحيف اآلخريف ،وتوصمت الدراسة الى واقع بناء
مجموعات الدوريات اإللكترونية األجنبية في مكتبات جامعة النجاح الوطنية ،ومدى توفر
مقومات االشتراؾ التعاوني مع المكتبات الجامعية الفمسطينية األخرى ،وبياف خبرة مكتبات
جامعة النجاح في ىذا المجاؿ .وقد تـ التطرؽ في ىذه الدراسة إلى معايير تقييـ قواعد
البيانات اإللكترونية ،وبينت كذلؾ مميزات وعيوب الدوريات اإللكترونية وكذلؾ ميزانيات
المكتبات الجامعية وعوامؿ تحديد أسعار ىذه القواعد اإللكترونية .وأسس اختيار قواعد
البيانات الجيدة ،وبياف أنواع الدوريات اإللكترونية وقواعد المعمومات التي تشترؾ بيا مكتبات
جامعة النجاح الوطنية مف خالؿ خدمة الخط المباشر ،واألقراص المدمجة.

 -التعليل على الدراشات الصابكة :

مف خالؿ تناوؿ الدراسات السابقة وعالقتيا بالبحث الحالي نجد أف الدراسات ركزت عمى

مدة تأثير الدوريات الورقية عمى الدوريات االلكترونية والخدمات المرجعية اإللكترونية ماىيتيا
وواقعيا  ،وتقانة المعمومات لممكتبات ودور الدوريات في خدمة ودعـ البحث العممي ومعوقات
النشر العممي في الدوريات وتتناوؿ الدوريات العممية في ضوء المعايير الدولية  .بينما يختمؼ
البحث الحالي عف الدراسات السابقة في محاولة معرفة نظاـ وواقع الدوريات العممية الورقية
وااللكترونية في بعض نماذج مف الدوؿ العربية لالستفادة بيا لمباحثيف .
- 053 -

واقع الدوريات العلمية الورقية واإللكترونية في بعض الكليات بالعالم العربي ( دراسة مقارنة ).

اإلطار اليظري للبخح
احملور األول  :واقع الدوريات الورقية يف بعض الهليات بالعامل العربي .
أف النشر التقميدي لممعرفة التربوية بما تتضمنو مف معمومات متنوعة يتـ مف خالؿ
طبعاه الكتب والمجالت والرسائؿ والنشرات وغيرىا وتوفيرىا لمقراء كما أنيا يشمؿ طباعة
المنشورات واإلعالنات التجارية وغير التجارية وتوزيعيا بشكؿ ورقي عمى الميتميف .
" الدوريات التخصصية العربية في حاجة إلى أداة تنصب عمى تكشيؼ االستشيادات
المرجعية بيا ،واستثمار مخرجات ىذا التكشيؼ في توفير قوائـ أوتقارير تكشيؼ عمى فترات
زمنية منتظمة عف معامؿ تأثير الدوريات وتأثير الباحثيف وتأثير الدوؿ والتخصصات
الموضوعية " (عبد الرحمف أحمد عبد اليادي فراج6333 ،ـ . ) 0 ،
أف الشكؿ الورقي المطبوع لممعرفة التربوية بتخصصاتيا وفروعيا المختمفة تتواله
المطابع ودور النشر وربما جيود ذاتية لألفراد سواء المتخصصيف أو غير المتخصصيف ويمر
إنتاج المعرفة التربوية .لنشرىا بمرحمتيف مرحمة اإلنتاج الفني ( عمميات الطباعة بما تتضمنو
مف اختيار الورؽ واإلخراج الفني واألشكاؿ واأللواف ) وقد يصاحب ذلؾ حممة أو حمالت
إعالنية ( ورقية أو الكترونية ) لمترويج المنتج الورقي  .وتظير أىمية المعرفة الورقية في
سيولة الرجوع إلييا مف مختمؼ األفراد المثقفيف تكنولوجيا أو غير المثقفيف تكنولوجيا  ،كما ال
تحتاج إلى أدوات السترجاعيا عند الحاجة إلييا .
تتعدد أشكاؿ المعرفة التربوية الورقية بالرغـ مف وجود قوالب ثابتة ليا  ،حيث توجد
الكتب التربوية ا لورقية ( كتب أو مذكرات ) والمجالت العممية الورقية بمستوياتيا المختمفة ،
والمنشورات التربوية .كما تتنوع مستويات تقديـ المعرفة التربوية وتحقيقيا لجودة التأليؼ أو
األعداد أو الطباعة أو اإلعالف عنيا .
تختمؼ طرؽ عرض المعرفة التربوية الورقية ومستويات طبقا لمستوي دور النشر
ومستوي المادة العممية المنشورة بياو حداثتيا وأىميتيا والسيرة الذاتية لممؤلؼ أو المؤلفيف ،
فيناؾ أفراد ليس ليـ ىدؼ مف نشر معرفتيـ التربوية إال تحصيؿ المكاسب المادية وال بيـ
مستوي المعرفة التربوية أو مستوي إخراجيا مثؿ بعض الكتب الجامعية والمذكرات المدرسية ،
ومف ىنا البد مف االىتماـ بجودة معايير الدوريات الورقية  .كما أف ىناؾ اختالؼ في معايير
عدد الصفحات وقوائـ االنتظار لمنشر وتكاليؼ النشر ووجود ىيئة لمتحرير والنشر دولية أو
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محمية  ،كما ال تقبؿ غالبية الدوريات األبحاث إال في صورة ورقية ونسخة إلكترونية لمطباعة
منيا وليس لرفعيا عمى شبكة اإلنترنت  ( .أحمد محمد رجائي الرفاعي 6333 ،ـ ). 634 ،
ال
تمتاز الدوريات عمى بقية أوعية المعمومات بمجموعة مف األمور التي تجعؿ منيا شك ً

معرفياً متفوقاً عمى بقية أوعية المعمومات األخرى  ،فيي تعالج التطورات العممية المتالحقة .
مف مميزات الدوريات الورقية خفيفة الوزف ومرنة في التعامؿ وال تشكؿ عائقاً وتعالج

موضوعات متنوعة في العدد الواحد وتضـ معمومات كثيرة مفيدة لمباحثيف  .مف عيوب

الدوريات الورقية  ،تتعمؽ بالنمو لممعمومات الذي أصبح يعرؼ بانفجار المعمومات وما أدي
إليو مف صعوبة في مالحقة ما ينشر كما تواجو عممية نشر وتسويؽ الدوريات إشكاليات
عديدة  ،إف ما تعاينو المكتبات الجامعية مف اإلجراءات الطويمة التي تقوـ بتا في مجاؿ
األعداد الفني لمدوريات كعممية االختيار واالنتقاء مف بيف الكـ اليائؿ المتاح في التخصصات
التي تغطي احتياجات األقساـ التي تخدميا الجامعة  ،وظيور الدوريات الورقية في العالـ
بمفيوميا الحديث مع بداية القرف السابع عشر في دوؿ أوروبا في حيف تأخر ظيورىا في
أمريكا إلى نياية القرف نفسو  ،والدوريات العربية ليست وليدة اليوـ  ،ولكنيا وجدت منذ بداية
القرف التاسع عشر  .واذا كاف الغرب قد أدرؾ أىمية المطبوعات الدورية وقاـ بحصر إنتاجو
الفكري والثقافي مف أجؿ خدمة البحث العممي  ( .عيداف عكرب الخالدي منصور  6333 ،ـ
. ) 665 ،

احملور الجاىي  :واقع الدوريات االلهرتوىية يف بعض الهليات بالعامل العربي .
 .1مفَوو الدوريات اإللهرتوىية :E-journals
إف مصطمح الدوريات اإللكترونية بات مف المصطمحات الحديثة التي تشمؿ قطاعات كبيرة
مف مصادر المعمومات والموضوعات ذات العالقة بعمـ المعمومات والمكتبات بعد تأثرىا الكبير
بتكنولوجيا المعمومات .لقد تعودنا كثي ار عمى مصطمح النشر اإللكتروني الذي شاع خالؿ عقد
الثمانينات وحتى بداية عقد التسعينات مف القرف الماضي ثـ تبعو مصطمح مصادر المعمومات
اإللكترونية ليشمؿ كافة مصادر المعمومات المتاحة والمنتجة إلكترونيا ،وبعد توسع قاعدة ىذه
المصادر وتنوعيا لـ يعد المصطمح وحده كافيا فكاف البد مف التخصيص وايجاد مسميات
مناسبة لكؿ مصدر .وكانت الدوريات السباقة في ىذا المجاؿ ،وما مشروع أدونيس إال مثاؿ
واضح لمتحوؿ نحو الدوريات اإللكترونية مصطمحا ونش ار وتعامال .إذ يقدـ ىذا المشروع لمتزود
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بالوثائؽ كؿ المقاالت المنشورة في  666دورية طبية عمى أقراص مكتنزة باستخداـ تقنية
المعمومات بنظاـ أدونيس(إيناس حسيف صادؽ  *36 ،6333 ،ظير ىذا المشروع في
منتصؼ عقد الثمانينات مف القرف الماضي فتح األبواب الواسعة أماـ التحوؿ الكبير لمدوريات
مف شكميا الورقي إلى الشكؿ اإللكتروني ولقد اختمؼ االختصاصيوف حوؿ تعريؼ الدوريات
بوجو عاـ مف حيث طبيعتيا وفئاتيا ونراىـ يختمفوف أيضا حوؿ الدوريات اإللكترونية حيث
يرى البعض أف الدوريات اإللكترونية  e-journalىي مواد منشورة إلكترونيا والتي تصدر
عف الدوائر األكاديمية أو األفراد أو الييئات ،بشكؿ إلكتروني وتوزع عبر اإلنترنت ومنيا ما
يوزع مجانا عف طريؽ االشتراؾ المجاني ،ومنيا ما ىو غير مجاني يسمح بالدخوؿ إلى
موقعيا عبر رمز سري بعد تسديد رسـ اشتراؾ ( أيمف شعباف الدكروري )60 ،6333 ،

 .2أىواع الدوريات اإللهرتوىية
كثرت الدوريات اإللكترونية بشكؿ واضح ،مما أدى إلى كثرة أنواعيا ومف ىذه

األنواع:

 دورية إلهرتوىية هلا أصل ورقي
وىو النوع األكثر انتشارا ،إذ يكوف أصمو ورقيا وينشر إلكترونيا ثـ يوزع عمى اإلنترنت.
وىو أساسا يمثؿ دوريات كبار الناشريف العممييف التجارييف مثؿAcademic Press; :
 . Elsevier; Springerوغالبا ما تتـ العممية عف طريؽ ماسح ضوئي لمنسخة الورقية عمى
شكؿ صورة أي أنيا دوريات مطبوعة وليا إصدار مواز في شكؿ إلكتروني (.الجابري سيؼ بف
عبد اهلل ،6335 ،ص )33

 دورية إلهرتوىية خالصة Electronic Format Only
ىذا النوع مف الدوريات الذي ليس لو أصؿ ورقي وبالتالي لو أولوية عمى النوع األوؿ،
إذ يتطمب أدنى الشروط لمنشر مثؿ حاسوب وبرنامج لمنشر اإللكتروني أي أنيا تصدر في شكؿ
إلكتروني فقط ،وليس ليا بديؿ ورقي وال تحتاج إلى ناشر بؿ إلى محرر ،وربما ىيئة عممية
إذا كانت الدورية عممية محكمة( أماني محمد السيد)03 ،6333 ،

 مواقع واجَُ للدورية الورقية
تعمؿ ىذه المواقع كمنتجات إلعالـ وجذب المستفيديف ويتـ تصفح المواقع بطريقة
مجانية ،إال أنيا تقتصر عمى تقديـ الغالؼ الخارجي لمدورية وقائمة المحتويات فقط بواسطة
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الماسح الضوئي وبعضيا يتيح أحيانا بعض المقاالت بالنص الكامؿ بطريقة
مجانية)) Hesham Azmi ,2010,219

 مواقع ما قبل الطبع
يتمخص دور ىذه المواقع في اإلتاحة السريعة الحرة والمجانية لإلسيامات العممية مف قبؿ
الباحثيف .ونجاح ىذه المواقع ممحوظ بشكؿ ممفت لمنظر .وتجدر اإلشارة إلى أف غالبية
المقاالت المتاحة في ىذه المواقع يتـ طرحيا لمتجميع في دوريات عممية حيث يتـ قبوؿ
بعضيا والغاء بعض يا اآلخر إال أنيا تبقى عمى المواقع رغـ رفضيا كمقاالت في الدورية (أيمف
عبدالحميد البستنجي)336 ،6330 ،

 .3أشهال الدوريات اإللهرتوىية
لمدوريات اإللكترونية أشكاؿ متعددة والتي أثرت عمى التحوؿ الكبير في الدوريات العممية مف
دوريات مطبوعة فقط إلى دوريات إلكترونية ومف ىذه األشكاؿ (:سمية يونس الخفاؼ،
)63 ،6333

 الدورية االفرتاضية Virtual journal
اقترحو رويستشر  Roistacherعاـ  3534كأسموب لبث الدوريات مف خالؿ شبكات
الحواسيب مع مراعاة أف تمتزـ ىيئة التحرير بضبط الجودة لممقاالت .

 الدورية الالورقية Paperless journal
استخدمت في السبعينيات لمداللة عمى مخرجات الحاسب عمى مايكروفيمـ وفيو تتـ جميع
إجراءات الدورية مف الكتابة والتحرير والتحكيـ بشكؿ إلكتروني إال أنيا توزع عمى مصغرات
فيممية .
دوريات األقراص المكتنزة  journal CD ROM electronicوىي دورية تتاح وتوزع عمى
أقراص مكتنزة وتعد نسخا إلكترونية لدوريات مطبوعة بيدؼ االحتفاظ بالنصوص الكاممة
لممقاالت عمى وسيط اختزاف يحقؽ السرعة في االسترجاع وقد تكوف لعنواف واحد أو لعدد مف
العناويف في موضوع ما أو لناشر بعينو

 دوريات االتصال املباشر Online journals
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غالبا ما يستخدـ لمداللة عمى ازدواجية نشر الدورية في شكميف المطبوع واإللكتروني ويشمؿ
ىذا المصطمح الدوريات المطبوعة التي يتـ عمؿ مسح ضوئي ليا واختزانيا في قواعد بيانات
متاحة عمى الخط المباشر
الدوريات الشبكية  journals Network based electronicدوريات إلكترونية متاحة
مف خالؿ شبكات محمية داخؿ مؤسسة بحثية أو عالمية مثؿ اإلنترنت وغالبا ما تبث مف خالؿ
القوائـ البريدية أو جماعات النقاش وتوزع الدورية عمى األفراد الموجوديف بالقائمة وترسؿ
نصوص المقاالت باستخداـ أحد برمجيات البريد اإللكتروني.

 .6مميسات اليشر اإللهرتوىي .


نوعية النشر وخموه مف عيوب النشر الورقي ورداءتو الورؽ وصغر الخط وما فييا مف
األخذ التي تؤثر عمى النشر المطبوع .



السرعة في النشر حيث يتـ تحميؿ المادة العممية أو العدد مف الدورية مباشرة عمي
الشبكة العالمية لممعمومات وبعد دقائؽ أو ثواف مف مصادقة لجنة النشر بعيد عف التأخير
الذي قد يطر عمى طباعة النسخة الورقية .



السرعة في وصوؿ العدد إلى المستخدـ دوف الحاجة إلى وسائط النقؿ التقميدية .



انخفاض تكمفة النشر مما ساعد عمى ظيور دوريات كثيرة في صيغة إلكترونية فقط وحؿ
أزمة كثيرة مف الدوريات العممية متعدد بسبب مشاكؿ الدعـ المالي لمنشر .



انخفاض تكمفة االشتراؾ في ىذه الدوريات إذ قورنت بالدوريات الورقية .



سيولة البحث في أعداد دوريات اإللكترونية حيث تكوف خاصية البحث في جميع األعداد
السابقة موجودة في كثير مف األحياف دوف الحاجة إلي تصفح كؿ عدد لموصوؿ إلى
الموضوع المطموب .



إمكانية إضافة مواد صوتية فمميو وىذه ميزة غير موجودة في الدوريات المطبوعة وىي
بحؽ قد أثرت عمى النشر العممي .



تخفيؼ الضغط عمى قسـ الدوريات والخدمات المرجعية في المكتبة األكاديمية .التقميؿ
مف

األماكف

المخصصة

لحفظ

الدوريات

() https://ar.wikipedia.org/wiki

 .5أٍنية الدورية العلنية اإللهرتوىية .
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إف المكانة المركزية لمدورية العممية كما يري كروسني  Crosnierتتأتي مف خالؿ
العالقة العضوية لثالث عناصر أساسية ىي اإلطار ألمفاىيمي لمخبرات العممية المتطورة
سرعة ىائمة  ،تكمف أىمية الدوريات العممية في كونيا األداء المنوط بياتقديـ المستجدات ،
ومتابعتيا في الحقؿ الذي تمثمو وتسعي إلى خدمتو  ،كما أنيا الوسيمة التي يستطيع مف
خالليا الباحثوف تقديـ إسياماتيـ ونتائج أبحاثيـ فاستمرار صدور الدورية في تواريخ محددة
وتنوع كتابيا وانتماؤىـ إلى تخصص واحد ومجاؿ عممي محدد يضمف إمدادىا بالمواد
واألعماؿ العممية الجديدة والمتنوعة .
إف الدورية في أي حؿ مف الحقوؿ ىي بمثابة المنتدى العممي الذي يمتقي المتخصصوف
والميتموف لإلفادة مف بعضيـ والتعرؼ عمى آخر المستجدات في الحقؿ الذي ينتموف إليو ،
وتعتبر الدوريات العممية المتخصصة مف أىـ المصادر األولية في وقتنا الحاضر ( .بوكر زازة
كماؿ 6332 :ـ . ) 43 ،46 ،

 .6التخديات واملشهالت اليت تواجُ الدوريات اإللهرتوىية
عمى الرغـ مما ذكرناه مف مميزات وفوائد ال يستياف بيا لمدوريات اإللكترونية .لكنيا تواجو
مجموعة مف التحديات والمشكالت مف أىميا:
 ضرورة توفر البنية التحتية المالئمة ويقصد بيا ىنا المواصفات المثالية المتكاممة
لمحواسيب وشبكات االتصاؿ والبرمجيات الفعالة المناسبة والقدرات والميارات البشرية
لمتعامؿ معيا وقد ال تتوفر كؿ ىذه األمور بالكفاءة نفسيا إذ تحتاج الدوريات اإللكترونية
إلى تأسيس تقنيات مناسبة موحدة لتشفير الرسوـ والمخططات يتبناىا ويعنى بيا
الميتموف بتطوير األجيزة والبرامج الستخداميا في نشر الدوريات اإللكترونية وىذا
سيؤدى بالتالي إلى تفاوت الفرص أماـ المستفيديف لالستفادة منيا
 الصعوبة في االستشيادات المرجعية  citationلمدورية اإللكترونية فالمقالة محددة في
الموقع (مف ص - xص  ) yوقد ال يوجد فييا أصال أي إشارة ألرقاـ الصفحات وترى
الباحثة إنيا مشكمة حقيقية ىو عدـ وجود أرقاـ صفحات في اغمب الدوريات اإللكترونية
وخاصة عند استخداـ المقالة في الدورية اإللكترونية كاستشيادات مرجعية في البحث
العممي وتزداد المشكمة تعقيدا بتغير اؿ ([·]) ( )URLلمدورية أو المقالة عمى اإلنترنت
بيف حيف وآخر مما يضيع األثر في تتبع المقالة بعد فترة مف صدورىا .
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 شعور المستفيد بالضجر نتيجة لما يتطمبو البحث مف خطوات التفافية ،أيا كانت
البرمجيات المستخدمة ،فإف سرعة القراءة عمى الشاشة يمكف أف تكوف أقؿ مف سرعة
القراءة في المطبوع الورقي بما يتراوح بيف  ،% 03-63ىذا فضال عف أف قدرة القارئ
عمى التحمؿ والصمود في التعامؿ مع المطبوع تفوؽ قدرتو عمى التحمؿ في التعامؿ مع
ما يعرض عمى شاشة الحاسوب.
 أحيانا وحسب تصميـ صفحة الدورية اإللكترونية قد يصعب قراءتيا عمى الخط المباشر
 Onlineبشكؿ واضح معتمدا عمى تصميـ الخمفية واأللواف والخطوط مما يضطر الباحث
إلى الحصوؿ عمى نسخة ورقية وقد تكوف غير واضحة حيث ال يمكف التأشير والتعميؽ
والكتابة إال بعد الحصوؿ عمى نسخة ورقية
 ىناؾ مشاكؿ قانونية وسياسية تتعمؽ بتدفؽ البيانات والمعمومات عبر الحدود الوطنية
 موقؼ األوساط األكاديمية :فالباحث عادة ما يحرص عمى نشر أعمالو بيدؼ تأكيد
مكانتو بيف أقرانو بما تحدثو ىذه األعماؿ مف أثر ،وكذلؾ إثبات حقو في المكافأة المتمثمة
في الترشيح لشغؿ الوظائؼ الجامعية ،والترقية ،والحصوؿ عمى منح تمويؿ البحوث فضال
عف مشكمة التقبؿ العممي ليا  ))acceptance Scholarlyمف قبؿ مجتمع العمماء
والباحثيف الذيف تعودوا عمى التفاعؿ مع أشكاؿ ورقية واضحة البيانات الببميوغرافية تظير
في أوقات منتظمة وتمتاز بالديمومة ليتسنى ليـ نشر بحوثيـ العممية فييا
 قضايا حقوؽ التأليؼ تعتبر مشكمة رئيسة في الدوريات اإللكترونية إذ يخشى الميتموف
ب حماية حقوؽ النشر والممكية الفكرية مف قياـ المستفيد أو المتصفح لممقاالت
اإللكترونية أو غيره باي عمؿ غير نظامي ربما ينتج عنو فقد معمومات المؤلؼ مف
مصدر المعمومات اإللكتروني .أو قد توضع بغير اسمو أو في التالعب في محتويات
مصدر المعمومات اإللكتروني بإضافة أو حذؼ محتوياتو بغير عمـ المؤلؼ .
 مشاكؿ تكشيؼ ىذه الدوريات بشكميا الجديد ثـ استخالصيا ،ومف المعروؼ أف أىـ
عنصر في نجاح وجود واستمرار الدوريات ىو خدمات تكشيفيا واستخالصيا .إذ إف
الدوريات اإللكترونية تعد دوريات حديثة العيد خاصة التي تظير بشكميا اإللكتروني فقط
قياسا بالورقية ونتيجة لذلؾ فإف وجودىا ضعيفا جدا في أدوات ومصادر التكشيؼ
واالستخالص العالمية المعروفة .
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 قضايا الحفظ التاريخي :مف حؽ الباحث أف يرى أعمالو مسجمة عمى نحو يكفؿ توارثيا
عمى مر األجياؿ ،إال أف ضمانات ىذه الحقوؽ تبدو حتى اآلف غير مؤكدة في بيئة
الدوريات اإللكترونية المتاحة عف طريؽ اإلنترنت
 مشاكؿ االعتداءات الفردية ،المعروفة القرصنة  Hackingويقوـ بيا أشخاص معروفوف
باسـ القراصنة  ، Hackersوما يترتب عميو مف مشاكؿ متعمقة بطبيعة اإلنترنت .فضال
عف فيروسات الحاسوب ،وىي مف أخطر التيديدات التي يتعرض ليا آمف الحاسب ،حيث
أنيا يتخفى بطرؽ شتى يصعب اكتشافيا ،ولدييا إمكانية لمتنقؿ مف حاسوب آلي ال آخر
عف طريؽ خطوط شبكات االتصاؿ أو بواسطة وسائط التخزيف كاألقراص المكتنزة .
(حشمت قاسـ)26-23 ،6336 ،

 .7مناذج للدوريات االلهرتوىية بالدول العربية
 الدوريات العلنية االلهرتوىية جبامعة الهويت .
نشأت الدوريات الكويتية عاـ  ، 3564وتعرؼ مراحؿ تطورىا ونموىا ورصد الواقع
الفعمي لحالة نشرىا واتجاىاتو  ،ومدي مسايرة الدوريات االلكترونية لمتطورات التكنولوجية ،
حيث عرفت منظمة اليونسكو الدوريات بأنيا  " :تمؾ المطبوعات التي تصدر عمى فترات
محددة أو غير محددة منتظمة أو غير منتظمة وليا عنواف واحد ينتظـ في جميع األعداد ،
ويشترؾ في تحريرىا عدد مف الكتاب  ،ويفترض بياأف تصدر إلى ما ال نياية  ،أي ال يوضع
حد تتوقؼ عنده الدورية " (أمؿ محمد عبد الوىاب )335 ،6332 ،

مراحل الدوريات االلهرتوىية جبامعة الهويت .
أوالً  -:مرحلة البدايات : 1938 -1928
تعد مجمة الكويت  ،أوؿ مجمة كويتية  ،وقد صدرت في فبراير ، 3564أصدرىا األديب
عبد العزيز الرشيد  ،وكانت طباعة ىذه المجمة تتـ في " مطبعة الشورى " بمصر وتحتوى
عمى  03صفحة مكتوبة ب خط اليد وخالية مف الصور وتتناوؿ موضوعاتيا الشؤوف الدينية
واألدبية والتاريخية واألخالقية
ثانياً  -:مرحمة الفراغ الصحفي 3562 -3504
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مرت دولة الكويت بمرحمة الفراغ الصحفي امتدت إلى ثماني سنوات  ،وفى عاـ  3505تـ
إرساؿ أوؿ بعثة طالبية مف الكويت الدراسة في مصر وتعتبر مجمة البعثة أوؿ مجمة أخرجت
صحافياً ومرجعاً أساسياً لمباحثيف وتعتبر خاتمة المرحمة مف صحافة الكويت .

ثالجا -:مرحلة اخلنصييات مً -: 1960 – 1950
شيدت فترة الخمسينات ازدياد في أعداد الصحؼ والمجالت وصدور أوؿ فانوف
لممطبوعات والنشر في الكويت .

رابعاً  :مرحلة اليَضة واالزدٍار -: 1990 -1970
شيدت الكويت نيضة عمرانية وثقافية واسعة في ىذه الفترة  ،واكبيا نيضة شاممة في
شتي مجاالت الحياة وخاصة بعد ظيور النفط وبدأ ظيور صحؼ أخرى مثؿ جريدة " القبس "
(فرحاف الوقياف الشمرى)25 ،6336 ،

 اليشر االلهرتوىي للدوريات العلنية احملهنة جبامعة الهويت :
نظ ارً ألىمية الدوريات العممية المحكمة دوف غيرىا مف الدوريات ومدى مسايرة ىذه

الدوريات لمتطورات الحادثة في مجاؿ النشر اإللكتروني بناء عمى ذلؾ تـ تقديـ توصيات
لمدوريات االلكترونية بجامعة دولة الكويت ( التزاـ ناشري الدوريات الكويتية بالمعايير المتبعة
ف ي نشر الدوريات  ،التي حددتيا منظمة المواصفات الدولية (  ) ISOمف حيث االلتزاـ
بكتابة قواعد النشر في أماكف ثابتة في كؿ عدد  ،وكتابة الترقيـ الدولي المعياري لمدوريات (
 ، ) ISSNعمى غالؼ كؿ عدد  ،وكتابة الترقيـ األساسية لمدورية مثؿ صاحب االمتياز ،
اسـ النا شر  ،تاريخ بداية الصدور  ،التتابع وغيرىا مف البيانات التي تحدد ىوية الدورية .
(أمؿ محمود عبد الوىاب و  ،يسريو محمد عبد الحميـ زايد 6332 ،ـ ) 633 -333 ،

 الدوريات العلنية االلهرتوىية جبامعة البخريً :
أصبح التكشيؼ بالوقت الراىف متوف ار وسيؿ المناؿ واالستخداـ  ،مثاؿ ذلؾ ما تراه
اليوـ وسيؿ المناؿ واالستخداـ  ،مثاؿ ذلؾ ما نراه اليوـ في اسطوانات الميزر المدمجة مثؿ
أرؾ  ERICالمتخصصة في دوريات  ،وأبي أي إنفورـ  ABI informالمتخصصة في
دوريات إدارة األعماؿ وما ىذا الجيد لمدوريات األجنبية إال مف نتاج غربي  ،البد مف تكشيؼ
لجميع الدوريات الموجودة في مكتبة جامعة البحريف .
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 مراحل الدوريات االلهرتوىية جبامعة البخريً :
في عاـ  3532ـ أنشأت جامعة البحريف بدمج الكميتيف  ،كمية الخميج لمتكنولوجيا
وكمية البحريف الجامعية  ،وبالتالي تـ دمج كذلؾ مكتبة الكميتيف لتصبح مكتبة مركزية واحدة
 ،إال أنيا في عاـ  3553انقسمت إلى قسميف  ،قسـ في الحرـ الجامعي بمدينة عيسي
واآلخر في الحرـ الجامعي بالصخير وحتى بداية عاـ  3553ـ كاف قسـ الدوريات يسمح لكؿ
الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس بالدخوؿ ولكف لكثرة التخصصات المتوفرة بالجامعة وازدياد عدد
الطمبة تـ أنشاء كشاؼ بجميع محتويات الدوريات .وقد واجية الدوريات صعوبة داخؿ
الجامعة مثؿ عدـ وجود موظؼ متفرغ أو شبة متفرغ لعممية إدخاؿ البيانات  ،افتقار الطمبة
لميارة استخداـ الحاسب اآللي المستخدـ لعرض قاعدة البيانات .

 اليشر االلهرتوىي للدوريات االلهرتوىية جبامعة البخريً :
أف يتـ التواصؿ بيف مكتبات جامعات الخميج العربي والدوؿ العربية لدعـ وتطوير تطوير
كشاؼ خاص لكؿ جامعة في الدوؿ العربية لدفع نشاط البحوث العممية والمساىمة في سياسة
موحدة تعتمد تبادؿ البحوث المصورة عمى غرار شكؿ British Document Supply .
 ، Centreتوزيع ىذا الكشاؼ بعد اكتماؿ المعمومات عمى أقراص مكتنزة والعمؿ أيضا عمى
استحداثيا دورياً  ،وتطوير الكشاؼ ليشمؿ المقالة نفسيا ويصبح معمومات نصية Full-
 ( . textخالد سميـ حمد اليعقوبي 6333 ،ـ . ) 643 ،650 ،

 اليشر االلهرتوىي جبامعة الشارقة :
شيدت السنوات األخيرة ظيور مجتمع المعمومات خاصة بعد اندالع الثورة الرقمية
لممعمومات اإللكترونية في الدوؿ المتقدمة وبذلؾ أصبح الوصوؿ إلى تطبيقات المعمومات
الرقمية سواء الوطنية أو الدولية أحد متطمبات التنمية ذات األىمية القصوى  ،والطمب المتزايد
عمى استرجاع المعمومات بسرعة كبيرة يرتبط أساساً بخدمة اإلعارة التبادلية االلكترونية ،

وخدمات إمداد الوثائؽ إلكترونيا ويتـ عف طريؽ شبكات المعمومات المنخفضة التكمفة وذات

النطاؽ العريض  ،كما اىتمت منظمة اليونسكو قد اىتمت اىتماماً كبي ارً بأخالقيات المعمومات

 ،وأقامت عمى اإلنترنت منتدى يخص ىذه القضايا  ،فأخالؽ عصر المعمومات سوؼ تقوـ
عمى االلتزاـ ال اإللزاـ  ،والتحوؿ مف الرقابة البوليسية إلى الرقابة الذاتية  ( .أبو بكر محمد
اليوشى6333 ،ـ . ) 366-343 ،
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احملورالجالح  :أوجُ الشبُ واالختالف بني الدوريات الورقية واإللهرتوىية
تمتاز الدوريات االلكترونية بمجموعة مف الميزات تتمثؿ بحداثة المعمومات والوصوؿ
إلييا  ،واختصار تكاليؼ الطباعة  ،واتاحة كـ كبير مف المعمومات  ،والمرونة عبر شبكات
اإلنترنت  ،والوفير لموقت والجيد عند البحث عف المعمومات  ،وتفيد الباحثيف مف معمومات
تتواكب مع ما نواجيو مف تسارع وتطور تقني  ،وتقدـ ليـ خدمات أفضؿ وأسرع بتكاليؼ
اقتصادية معقولة  ،أصبحت كوسيمة لمحصوؿ عمى المعمومات لمباحثيف أسرع وأسيؿ مف
الدوريات الورقية ( .سمية يونس سعيد الخفاؼ6333 :ـ . ) 05 ،
كما أف اليدؼ األساسي لممكتبة ىو دعـ عممية التعمـ والتعميـ والتدريس والبحث العممي
وبطرؽ تنسؽ مع رسالة المكتبة وأىدافيا  ،ولذلؾ توفير مكتبة مالئمة وخدمات جيدة تنسجـ
مع مستوي البرامج المقدمة في المؤسسة لو أىمية في دعـ البحث العممي  ،وأجمعت معظـ
الدراسات عمى أف ىناؾ اىتماما عالميا ومحميا بتطبيؽ معايير االعتماد عمى جودة المكتبات
والنشر العممي (عوني عبد القادر منصور 6330 ،ـ ) .36 ،
مع اقتحاـ التكنولوجيا الحديثة مجاؿ الدوريات العممية اإللكترونية أثر عمى النشر
الورقي  ،وتنافست قواعد البيانات في كمية المعمومات والمصادر لمباحثيف كذلؾ التحكيـ
السريع لمدوريات االلكترونية أسرع وأسيؿ في الوقت مف النشر في الدوريات الورقية لذلؾ
استخداـ الدوريات اإللكترونية أدى إلى تراجع الدوريات الورقية في النشر .

 مسايا وفوائد الدوريات اإللهرتوىية مكارىة بالدوريات الورقية:
مما ال شؾ فيو أف أي تطور جديد في شكؿ أوعية ومصادر المعمومات لو مميزاتو وفوائده
عمى المستفيديف ومف أىـ ميزات وفوائد الدوريات اإللكترونية لممستفيديف مقارنة بالدوريات
الورقية ما يأتي:
 .3سيولة البحث فييا والذي تتطور تقنياتو بشكؿ كبير مع إمكانية التقارب بيف القراء
والكتاب مما يثري الحوار والنقاش ،فالقارئ بإمكانو طرح التساؤالت وعرض االقتراحات
والتعاوف الوثيؽ بيف القارئ والكاتب بسيولة لـ نعيدىا في المطبوعات الورقية (محمد
محمد أماف وياسر يوسؼ عبد المعطي)06 ،6334 ،
 .6غالبا ما يتحقؽ التكامؿ بيف كؿ مف كتابة المقاالت ونشرىا في الدوريات اإللكترونية،
وذلؾ باستخداـ الحاسوب في معالجة النصوص .واختصار الوقت المستنفذ في النشر
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عمى نحو ممحوظ .ىذا وتكفؿ مرونة الصدور وسرعة النشر دوف التقيد بمواعيد معينة
ودوف الحاجة إلى انتظار إكماؿ مواد العدد أو توافر كـ معيف مف المواد الصالحة لمنشر
حيث يتـ تحميؿ المادة العممية بالدورية اإللكترونية مباشرة عمى الشبكة وبعد دقائؽ مف
مصادقة لجنة النشر بعيدا عف التأخير الذي يط أر عمى طباعة النسخة الورقية (أحمد
أنور بدر)64 ،6335 ،
 .0تتيح الدوريات اإللكترونية المنشورة عمى اإلنترنت إمكانية البحث في محتوياتيا في
الوقت نفسو لعدد مف المستفيديف في حيف ال يستخدـ الدوريات الورقية إال شخص واحد
في الوقت نفسو .
 .6سيولة التصفح والتنقؿ بيف مقاالت وصفحات الدورية الواحدة أو العديد مف الدوريات في
آف واحد بشكؿ تفاعمي مع وجود الروابط  Linksوالنص المترابط  .Hypertextوبال
شؾ فإف ىذا النوع مف التصفح أكثر فاعمية ومرونة مف التصفح لمدوريات الورقية بيف
رفوؼ العرض والتخزيف كما تعمؿ روابط  Hypertextفي كؿ مقاؿ إلكتروني عمى إتاحة
إمكانية القفز مف نص إلى استشياد مرجعي أو مف النص إلى الرسومات وتصؿ
الدوريات بقواعد المعمومات اليامة ذات االستشيادات المرجعية في حقؿ التخصص
(محمد محمد أماف وياسر يوسؼ عبد المعطي)06 ،6334 ،
 .3دعـ مقومات البحث واالسترجاع :وامكانية البحث بالعنواف واسـ المؤلؼ ،تتوافر
بالدوريات اإللكترونية مقومات بحث غير تقميدية ،تبدأ بتصفح قوائـ المحتويات
والمستخمصات ،والبحث في النصوص الكاممة لممقاالت بالكممات المفتاحية .واسترجاع
الوثائؽ المتصمة بموضوع االىتماـ في مجموعات متكاممة
 .2السيولة في أسموب الحصوؿ عمى المقالة وبشكؿ مباشر إما بطباعتيا (الحصوؿ عمى
نسخة ورقية) أو عمى قرص ( )downloadأو مف البريد اإللكتروني ( File
 .)Attachmentوىذه الطريقة حمت لممستفيديف مشكمة النسخ أو التصوير لمدورية
الورقية خاصة واف أغمب المكتبات ال تعير وال تسمح بإخراج الدورية خارج أسوارىا
(أحمد أنور بدر)65 ،6335 ،
 .3االقتصاد  :Economyتكمفة إنتاج الدورية اإللكترونية أقؿ مف تكمفة الدورية الورقية
بنسبة تتراوح بيف  % 33و  .% 53فاالقتصاد في التكمفة يتحقؽ بالتخمص مف عناصر
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التكمفة المتصمة بتجييز أصوؿ المقاالت كالتحرير والمراجعة المغوية واإلخراج الطباعي
فضال عف التكمفة اإلدارية ( أيمف شعباف الدكروري)02 ،6333 ،
 .4لـ يعد طوؿ المقالة في الدورية محددا فقد أصبح الكاتب ح ار في كتابة بحثو أو مقالتو،
بعبارة أخرى لـ يعد لمدورية اإللكترونية حد أعمى مف الصفحات لنشر المقاالت كاممة
ميما بمغ طوليا مع المالحؽ والتذييالت .
 .5اإلتاحة  :accessibilityالمباشرة والمتجددة والدائمة ،فالوصوؿ مستمر  66ساعة في
اليوـ و 3أياـ في األسبوع وىكذا .فقد صار بإمكاف المستفيديف إرضاء حاجتيـ البحثية
دوف التقيد في برمجتيا وفؽ ساعات دواـ المكتبة واإلتاحة بغض النظر عف التواجد
الموقعي في داخؿ المكتبة فاآلف يستطيعوف تصفح وقراءة الدوريات مف موقع العمؿ
كالمكتب أو المختبر أو الجامعة وىذه اإلتاحة لـ تعد اآلف ترفا اجتماعيا ومعرفيا فالباحث
اليوـ ليس لديو الوقت الكافي لترؾ العمؿ لتتبع نسخة مف مقالة في مكتبة ما .وانما
يمكف أف يستخدـ شاشة الحاسوب ( )Desktopمف خالؿ الحاسوب المحموؿ
( )Laptopإلجراء البحث ثـ الحصوؿ عمى نسخة مطبوعة مباشرة .فضال عف اإلتاحة
السريعة جدا ،فالعديد مف الدوريات اإللكترونية أصبحت متاحة عمى اإلنترنت بمدة ال تقؿ
عف أسبوع أو أسبوعيف قبؿ ظيور نسخيا الورقية ولقد ظير حاليا ما يعرؼ بالمقالة
اإللكترونية فكثي ار ما تجد اآلف مقاالت إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت تظير بشكؿ انفرادي
قبؿ ظيور النسخة الورقية وحاؿ قبوليا لمنشر .وعدـ تأثر الدورية اإللكترونية بعامؿ
الحدود المكانية كما ىو الحاؿ في الدورية الورقية ،حيث تحد قدرة البيئة اإللكترونية مف
اإلقالؿ مف تأثير محددات الزماف والمكاف وىي مف المزايا المفيدة لطبيعة االتصاالت
األكاديمية بصورة خاصة (أحمد أنور بدر)64 ،6335 ،
.33

استخداـ الوسائط المتعددة ولغات البرمجة ( :)Javaفقد توافرت مقومات الجمع بيف

النص والصورة والصوت في تقديـ المعمومات عمى نحو يراعي طبيعة الرسالة التي يتـ
بثيا .وال يقتصر األمر ىنا عمى الصورة الثابتة بؿ عمى الصورة المتحركة أيضا .حيث يتـ
النشر اإللكتروني لمدوريات اإللكترونية باستخداـ برمجيات خاصة التي عززتيا مقومات
الوسائط المتعددة ( أيمف شعباف الدكروري)04 ،6333 ،
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ويمكف أف نضيؼ إف النص اإللكتروني يمكف ترجمتو عبر برامج الترجمة الفورية
الموجودة عمى اإلنترنت وامكانيو إتاحتيا عبر أجيزة الحواسيب الشخصية في المنازؿ.
وترى الباحثة إنيا أدت دو ار ميما في تغيير العادات القرائية وأسموب البحث عند
المستفيد ،فمـ يعد مف األىمية تتبع عنواف محدد وقراءة صفحة محتويات لموصوؿ إلى
المطموب .فالكممات الم فتاحية أو الواصفات الدالة والمعبرة عف الموضوعات المطموبة
أصبحت المفاتيح الحقيقية لموصوؿ إلى المقالة المطموبة في الدوريات اإللكترونية.

ىتائج الدراشة :
أسفرت الدراسة عف النتائج التالية -:
 .3ضعؼ التعاوف بيف المكتبة المركزية والمكتبات التابعة في الدوريات العممية الورقية
واإللكترونية في تبادؿ المعمومات العربية واألجنبية .
 .6قمة الشراكة بالدوريات األجنبية تؤثر في صعوبة حصوؿ الباحثيف عمى مصادر
المعمومات تؤثر عمى نشر سرعة نشر البحوث .
 .0قمة المعمومات المتوفرة في الدوريات الورقية وضعؼ أخرجيا لمقارئ .
 .6ضعؼ الميزانية المحددة لمدوريات لشراء مصادر المعمومات المختمفة وفى كافة
التخصصات لتحقيؽ التوازف بينيـ وبيف الباحثيف لمحصوؿ عمى المعمومات .
 .3مازاؿ حتى اآلف الدوريات الورقية ىي المسيطرة عمى نشر المعرفة .
 .2ندرة النشر لمدوريات اإللكترونية عمى شبكة المعمومات بسبب زيادة تكاليؼ النشر .
 .3ضعؼ وجود عبارات وأدلة لشروط النشر الورقي واإللكتروني .
 .4عدـ وجود معايير واضحة لجودة النشر لمدوريات العممية الورقية وااللكترونية .

التوصيات -:
 .1عقد الشراكات مع الجامعات والمؤسسات العممية األجنبية والتسييؿ معيا عبر شبكة
اإلنترنت .
 .2عد دورات تدريبية لممؤسسات العممية عمي مستوي العالـ العربي لمعرفة قواعد النشر
اإللكتروني مف خالؿ خدمات التكشيؼ واالستخالص .
 .3الحرص عمى أدارؾ الدوريات العممية الورقية واإللكترونية ضمف أدلة الدوريات
العممية .
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 .4االىتماـ بنشر الدوريات العممية الورقية واإللكترونية المحكمة وانشاء مواقع ليا عمى
اإلنترنت .
 .5إعادة بناء البنية التحية لممكتبات بالكميات بمختمؼ أنواعيا  ،بتوفير كافة األجيزة
والمعدات والبرمجيات ذات العالقة بالحواسيب وشبكة اإلنترنت .
 .6زيادة عدد الدورات التدريبية ألخصائي المكتبات عمي إحداث وسائؿ التكنولوجيا
لمتعامؿ مع الدوريات
 .7تدعيـ الدوريات العممية الورقية واإللكترونية في جميع التخصصات بالكميات .
 .8متابعة أخراج الدوريات العممية الورقية واإللكترونية بشكؿ منظـ بيف المكتبات
واالشتراؾ لمدوريات
 .9تحتاج الدوريات الورقية في المكتبات إلى إعادة اإلجراءات ومتابعة اإلعداد الفني
لممستفديف .
 .11إعادة ىيكمة أقساـ المكتبات بالجامعات لمنظر في أقساميا – مناىجيا – رؤيتيا ،
لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة .

املكرتحات -:
بناء عمى النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة تقترح الباحثة العديد مف األعماؿ
البحثية المستقبمية التي تعزز نتائج الدراسة الحالية وتكمؿ مسيرتيا  ،وىى كتالي -:
 .3إجراء دراسة بحثية لمعرفة تجارب الدوؿ األجنبية في كيفية نشر المعمومات والمصادر
لمدوريات العممية الورقية واإللكترونية .
 .6التركيز عمى كيفية أخراج جودة الدوريات الورقية داخؿ المكتبات .
 .0إجراء دراسة ميدانية لمباحثيف في الدراسات العميا لمعرفة أثر استخداـ الدوريات الورقية
عمى البحث العممي .
 .6أقامة ورش ودورات تدريبية لمعامميف داخؿ المكتبات لمتدريب عمى وسائؿ التكنولوجيا
الحديث فى كيفية استخداـ الدوريات الورقية .
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املراجع العربية
أوال  :املراجع العربية
 .1أبو بكر محمد اليوش( 2115م )  ".نحو ميثاق أخالقي لمينة المعمومات في الوطن العربي "،
مجمة جامعة الشارقة لمعموـ الشرعية واإلنسانية  ،األمارات  ،فبراير  ،ص . 214 -185 .
.2

أحمد أنور بدر( .)2119النشر اإللكتروني ومشكالتو المعاصرة  ،المؤتمر العممي الثاني لمركز

بحوث ونظـ وخدمات المعمومات :القاىرة..جامعة القاىرة.

 .3أحمد محمد رجائي الرفاعي 2111 ( :م )  .حال المعرفة التربوية – مصر أنموذجا  ،المؤتمر
العممي الثاني عشر  ،كمية التربية  ،جامعة طنطا ومركز الدراسات المعرفية بالقاىرة .

 .4أمال عبد الرحمن عبد الواحد 2114 (:م )  .المكتبة المركزية لجامعة البصرة ودورىا في دعم البحث
.5

العممي  :دراسة حالة  ،مجمة آداب البصرة  ،كمية اآلداب  ،جامعة البصرة  ،العراق ..

أماني محمد السيد( " .)2115الدوريات اإللكترونية المصرية :دراسة لواقعيا والتخطيط لمستقبميا

رسالة دكتوراة ،كمية اآلداب جامعة حموان.

 .6أمل محمود وزايد عبد الوىاب  ،يسريو محمد عبد الحميم (  2116م )  ".الدوريات الكويتية  :دراسة
في النشأة والتطور والوضع الرىن " ،مجمة الدراسات الخميج والجزيرة العربية  ،جامعة الكويت . .

 .7أيمن شعبان الدكروري( ".)2117الدوريات اإللكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات :دراسة
تقيمية في http//www.cybrarians journal/no13/htm

.8

أيمن عبدالحميد البستنجي( ".)2113الدوريات اإللكترونية :واقع ومستقبل نشر الدوريات العربية
العممية واألكاديمية كمية والمحكمة عبر االنترنت .دراسات عربية في المكتبات وعمـ المعمومات .س

 ،23ع  ،1الرياض.

 .9إيناس حسين صادق( ".)2117الدوريات العربية العامة المتاحة عمى اإلنترنت :دراسة ببميومترية .
مجمة العربية  ،3111ع . 6

 .11الجابري سيف بن عبد اهلل :)2119(.الدوريات اإللكترونية ودورىا في خدمة البحث العممي
بالمكتبة الرئيسية بجامعة السمطاف .

 .11حشمت قاسم( ".)2111الدوريات اإللكترونية التخصصية"  ،مجمة مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،مج
 ،9ع  ،2الرياض.

 .12حنان أحمد إبراىيم فرج 2111 ( :م )  .الدوريات اإللكترونية وأثرىا عمى الدوريات الورقية والبحث
الورقي في مكتبات جامعة المنصورة  ،جامعة القاىرة  ،كمية اآلداب  ،مركز بحوث نظم وخدمات

المعمومات .
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 .13خالد سميم حمد اليعقوبي2111 ( :م )  .تكشيؼ الدوريات العربية بمكتبة جامعة البحريف ،
المكتبة اإللكترونية والنشر اإللكتروني وخدمات المعمومات في الوطن العربي  ،تونس . .

 .14رحاب عبد العزيز عبد الفتاح كابمي( :)2115المتغيرات الحديثة في أىداف المكتبات ومدى تحققيا
في المكتبات الجامعية السعودية في مجال الدوريات .رسالة دكتوراه.الرياض ،وكالة كميات البنات.

 .15سامر إبراىيم باخت ( ".)2118مشكالت الدوريات المطبوعة بمكتبة جامعة الخرطوم واالتجاه نحو
الدوريات اإللكترونية" دراسة تحميمية" ،المجمة العربية لمدراسات المعموماتية  ،ع( ،)6جامعة المجمعة

 ،معيد سممان لمدراسات والخدمات االستشارية .

 .16سعد بن سعيد الزىري 2115 ( :م )  .الخدمات المرجعية اإللكترونية ماىيتيا وواقعيا وكيفية
استفادة المكتبات العربية منيا  ،مجمة مكتبة الممؾ فيد الوطنية  ،فبراير  ،المممكة العربية

السعودية .

 .17سمية يونس سعيد الخفاف 2111 ( :م )  .أساليب استخدام الدوريات االلكترونية في مجال
المعمومات والمكتبات من وجية نظر المستفيدين  ،جامعة الموصل  ،كمية اآلداب .
 .18سيير إبراىيم حسن 2111 ( :م )  ،ثورة النشر اإللكتروني  :تأثيرىا عمى الدوريات العممية ،

المؤتمر العاشر لالتحاد العربي لممكتبات والمعمومات  ،تونس  ،جامعة منوبة واالتحاد العربي
لممكتبات والمعمومات .

 .19عبد الرحمن أحمد عبد اليادي فراج2111 ( :م )  .الدوريات التخصصية العربية في ميب الريح ،
البوابة العربية لممكتبات والمعمومات .

 .21عبد الغني عبود .وآخرون 2111 ( :م )  .التربية المقارنة واأللفية الثالثة  ،دار الفكر العربي ،
القاىرة .

 .21عمي بن شويش الشويش2118( :م )  .الدوريات االلكترونية العربية  ،دراسة استطالعية  ،دراسات
عربية في المكتبات وعمم المعمومات  ،ع  .13القاىرة
 .22عوني عبد القادر منصور(  2113م )  ".درجة تطبيق معايير الجودة الشاممة في مكتبات الجامعات
األردنية الخاصة من وجية نظر العاممين فييا  ،وفي ضوء معايير ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم

العالي األردنية  ،مجمة الثقافة والتنمية ،جمعية الثقافة من أجل التنمية  ،كفر الشيخ .

 .23عيدان عكرب الخالدي منصور (  2117م ) ".الدوريات كمصدر من مصادر المعمومات لممستفيدين
في المكتبة المركزية " ،مجمة األستاذ  ،مج( ،)1ع ( ،)22جامعة القادسية  ،كمية اآلداب .

 .24فرحان الوقيان الشمرى( :)2114الدوريات االلكتروني  ،الكويت  :دار عرب .
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 .25كمال بوكر اززة (  2116م )  ،الدوريات اإللكترونية العممية بالمكتبات الجامعية وأثرىا عمي
الدوريات الورقية  ،جامعة منتوري قسنطينة  ،دورية عممية محكمة بمجال المكتبات والمعمومات  ،ع
 ، 11الجزائر .
 .26محمد فتحي موسي و أحمد عطية أحمدالسيد (  2116م ) ".معوقات النشر العممي في الدوريات
المصنفة في قواعد البيانات العالمية  :من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة نجران" ،
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميـ العالي  ،األردن .
 .27محمد محمد أمان وياسر يوسف عبد المعطي( .)2118النظـ اآللية والتقنيات المتطورة لممكتبات
ومراكز المعمومات .الرياض .مكتبة الممك فيد الوطنية. .

 .28محمود عبد الستار خميفة2117 ( :م ) " .تقييم الدوريات العممية العربية في ضوء المعايير الدولية
لقواعد البيانات وأدلة الدوريات  :دوريات المكتبات والمعمومات نموذجاً ، :أدلة الدوريات العممية .

 .29ميسون حسن عبد الناصر (  2118م ) ".أثر تقانة المعمومات عمى المكتبات الجامعية .دراسة حالة
مكتبة الحفيد بجامعة األحفاد" .المؤتمر التاسع عشر لالتحاد العربي لممكتبات  .والمعمومات بعنواف
التجربة الدانمركية في المكتبات والمعمومات  ،القاىرة.

 .31ىاشم فرحات سيد (" .)2115الدوريات العممية لمجامعات السعودسة " ،مجمة المعموماتية ،ع(،)9
و ازرة التربية والتعميم  ،وكالة التطوير والتخطيط .

ثاىياً  :املراجع األجيبية
31- COX ,JOHN(2007): E
publishers
,publishing and the
internet.
The electronic library, , vol .15, n 2,
320Hesham Azmi.(2010):Electronic Journals: A study of Library and
Information Science Journals on the Internet-.Cairo: H. Azmi

ثالجاً  :مواقع الىرتىت .
https://ar.wikipedia.org/wiki
في http//www.cybrarians journal/no13/htm
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