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 د. صفاح أمال  رئيسا استاذة بجامعة مستغانم
 أـ وزار سليمان  مناقشا استاذ بجامعة مستغانم

2018جوان  21تاريخ المناقشة: الخميس   
 
  
  2018/ 2017السنة الجامعية: 

 االلكترونية .استخدام االساتذة الباحثين للدوريات 

 مستغانم كلية العلوم االجتماعية ـدراسة ميدانية ب



 دعاء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 " و لقد كرمنا بني ادم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و

. 70فضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيال".  سورة اإلسراء، اآلية   

 اللهم إني أسألك خير المسألة و خير الدعاء، و خير النجاح و خير العلم، و خير

العمل و خير الثواب و خير الحياة و خير الممات.   

 اللهم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني

 بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح و أحمد اهلل الذي بمشيئته أتممت هذا 

 العمل المتواضع.

الجنة.اللهم حقق إيماني و ارفع درجتي و أسألك العال من   

 و صلى اهلل على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.

  



 شكر و تقدير

 ق ال اهلل تعالى: " وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم الزدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد " . 

. 07سورة إبراهيم، اآلية    

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ".  ق ال  

أوال و قبل كل شيء أشكر اهلل عز وجل الذي وفقني و قدرني على إنجاز هذا العمل المتواضع  
 الذي أرجو أن يكون عمال نافعا لي و لجميع الطلبة الباحثين في هذا المجال.

"كوبيبي حفصة"   ةلى الدكتور ر و العرف ان الجزيل إكما أتقدم بالشك  

التي أشرفت على هذا العمل منذ البداية، و لم تبخل علينا بمعلوماتها القيمة و نصائحها الوجيهة، و  
 توجيهاتها السريرة و حسن متابعتها لنا و التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا العمل.

رحابة صدرهم و قبولهم تشريفهم    كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة على
 لنا بمناقشة هذا العمل المتواضع.

 إلى كل أساتذة المشوار الدراسي حفظهم اهلل و باألخص األستاذة "بورتيمة" رحمها اهلل .

 إلى كل من قدم لنا يد المساعدة بكل ما يملك من قدرات.

        

 

 

  رةزهرة _ خي



 إهداء
من ق ال فيهم الرحمان: "وال تق ل لهما أف و ال تنهرهما و ق ل لهما قوال كريما".  إلى  

 إليك يا هدية الرحمن و يا حورية الجنان و يا منبع الحب و الحنان  

إليك يا من حملتني وهنا على وهن و وضعتني و هنا على وهن فشيقتي ألسعد و سهرتي ألنام،  
دربي و علمتني أن الحياة جدة اجتهاد و كف اح و المنتصر فيها من كان سالحه    إليك يا من أنرتي

 العلم ) أمي الغالية زينب(.

إليك يا من ضحى بالغالي و النفيس من أجل أن ترانا ناجحين، إليك يا قدوتي في الحياة أبي الغالي  
 " وناس ".

و أبي حفظكما اهلل    إليكما يا من زين اهلل اسميكما بذكركما في كتابه الكريم أمي  

إلى الق لوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة إلى رياحين حياتي: سامية، نصيرة، زهية، أحالم، 
 نعيمة، حفيظة )أخواتي( و إلى زينة البيت و بهجتها المشاكسة الصغيرة سهام )أختي(.

.جعل اهلل لكم جميعا في كل كلمة من هذا البحث دعوة صدق بالنجاح و التوفيق  

إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي إلى من تحلو باإلخاء و تميزوا بالوف اء و العطاء إلى ينابيع  
الصدق الصافي إلى من معهم سعدت و برفقتهم في دروبي الحياة الحلوة و الحزينة  و سررت إلى  

فة  من كانوا معي على طريق النجاح و الخير: فتيحة، زهرة، سارة، خيرة، زهرة، خديجة، شري
 )صديق اتي(.

 إلى كل األهل و األق ارب  

 زبوج خيرة

 



 إهداء
 إلى من ق ال فيهم الرحمن: " و بالوالدين إحسانا "

إلى من جعل الغربة خليلة له، إلى من صبر على فراق أحبته، الذي أفنى عمره بين تالل الرمال، من  
أجمل الثياب، و زينني  بذل صحته و عمره من أجلى و من أجل اآلخرين، إلى من ألبسني من عرقه  

 بأحلى الحلي حلي الدين و األخالق.

أبي الغالي " محمد"    

 إلى من كان دعاءها سر نجاحي، و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب.

 أمي الحبيبة "العالية"

 إلى رفق اء الدرب و سندي ومصدر العون في الحياة: أخواي الغاليين

 " أحمد و سليم "

في هذه الحياة أخواتي األعزاء:"هجيرة"، "نصيرة" و زوجها " شعبان" .  إلى خير ما اكتسبت  

 إلى فرحة و بهجة و براءة البيت: "آية" ،"مروة" ، " لؤي" ، "قصي"، " كوثر".

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من سأفتقدهم و أتمنى أن يفتقدوني إلى من جعلهم اهلل  
يرة"، "فتيحة"، "زهرة".أخواتي في اهلل: "زهرة" )سارة(، "خ  

 إلى التي شاركتني هذا العمل و تحملت معي أعبائه أختي و صديقتي "خيرة".

 إلى الجدة "حليمة"، و الجد "محمد"، إلى كل أعمامي و عماتي، أخوالي و خاالتي و أبنائهم.

 إلى من يحملهم ق لبي و لم يذكرهم ق لمي... إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي

 بكل تواضع.

                          زهرة مرجاوي                 
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 مقدمـــــــــة
 

 

 أ

 :ةــــــمقدم

تنوعت مصادر المعلومات بأشكالها و أنوعها المختلفة و أصبحت من ضرورات الحياة في 

ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات كبيرة و ملحوظة في مجال المعلومات و تكنولوجيا 

االتصاالت كان البد من نشر هذه المعلومات لكي تتاح للمستفيدين و تنوعت األشكال التي 

    صادر من معلومات فمنها المطبوع و هو يمثل الكتب و الدوريات تصدر عليها هذه الم

 و الموسوعات و المعاجم، و القواميس و منها االلكتروني الذي يعرض على الخط المباشر. 

و مع ظهور الحاسب اآللي و ماساهم به في نظم االتصاالت و النمو المتزايد في صناعة 

عمليات الرقمنة ولدت الدوريات االلكترونية  النشر التقليدي و النشر االلكتروني، و

Electronic periodicals و أخذت تشق طريقها بصعوبة في البداية حتى أثبتت ،

الدوريات االلكترونية في الوقت الحالي أنه باإلمكان االحتفاظ و النمو بهذا الشكل الجديد 

 رة المتحركة...الخ. بمعايير النشر الحديثة و إدخال عناصر جديدة بها كالصوت و الصو 

و نظرا ألهمية هذا الشكل الجديد من مصادر المعلومات تعددت الدراسات و البحوث العلمية 

التي تتناوله على مستوى العالم. بما فيه العالم العربي و عليه فهناك حاجة ماسة للتعريف 

 م العربي. بهذا االنتاج الفكري العلمي في موضوع الدوريات االلكترونية خاصة في العال

 



 مقدمـــــــــة
 

 

 ب

 مما يساعد الباحثين من االطالع على االطالع على أدبياتهم بصورة كافية.

و قد حاولنا من خالل دراستنا هذه معرفة مدى استخدام األساتذة الباحثين للدوريات 

 االلكترونية و للتفصيل أكثر في هذا الشأن قمنا بتقسيم الموضوع إلى ثالثة فصول.

  طار المنهجي بحيث عرضنا فيه مشكلة البحث و الفرضيات،خصصناه لإلالفصل األول: 

و أسباب اختيار الموضوع و أهمية الدراسة و الهدف منها، و المنهج المتبع في الدراسة مع 

تحديد عينة البحث و أدوات البحث، إضافة إلى تحديد المفاهيم األساسية، كما تطرقنا أيضا 

 إلى الدراسات السابقة.

خصصناه لإلطار النظري، و قد تطرقنا فيه إلى مفهوم الدوريات : أما الفصل الثاني

االلكترونية و نشأتها و أنواعها، كما نجد وظائفها و خصائصها و أهميتها و المشاكل التي 

 تواجهها...الخ.

تضمن الجانب التطبيقي، الذي قمنا فيه بتحليل البيانات بعد جمع و الفصل الثالث: 

 البحث " االستبيان و المقابلة " و الربط بين أهم المتغيرات.المعطيات من خالل أدوات 

   لنضع في األخير خاتمة التي كانت حوصلة عن النتائج المتحصل عليها و االستنتاجات 

 و الفرضيات.

 



 الفصل األول:                                                                      اإلطار المنهجي
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:الدراسة إشكاليةـ  1-1  

لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت قفزة نوعية هائلة في مجال تطوير األعمال 

تم تسخير الحاسوب و االنترنيت لتحويل كثير من األعمال التقليدية  دالمختلفة التقليدية، فلق

إلى األعمال اإللكترونية، و أصبحت الشركات و المجتمعات و الدول تتنافس في انجاز 

األعمال التي تهم الناس في حياتهم عن طريق الشبكات بشكل عام و االنترنيت بشكل 

حيث يعود إلى بدايات تحميل المواد على  خاص، و كنتيجة لذلك ظهرت النشر االلكتروني،

األقراص الممغنطة و المليزرة أو توزيعها و نشرها بين الناس، إضافة الستخدام الشبكات 

لتتناقل الدراسات و األبحاث و المقاالت في مختلف المجاالت، و أصبح انتشار الكتاب 

ظاهرة علمية مهمة لها  21اإللكتروني والمجلة، و قواعد المعلومات اإللكترونية في القرن 

 جذورها البعيدة في نشر المعرفة و تقييمها.

و قد فتح النشر اإللكتروني أفاق جديدة أمام إدارة المكتبة بضرورة العمل على بناء قاعدة 

من خالل الدوريات اإللكترونية. و تعد هذه األخيرة معلومات تهتم بنشر الدراسات الصادرة 

الباحثين و الدارسين بمعلومات ال توجد في الكتب و المطبوعات  من المصادر المهمة لتزويد

 األخرى. بحكم توافر عنصر التحديث في المعلومات .

 وما نراه اليوم أن هذا المصطلح بات من المصطلحات الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم 
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لتشمل قطاعات كثيرة من مصادر المعلومات و الموضوعات الخاصة ، بعد تأثرها 

بتكنولوجيا المعلومات. ولهذا نجد المكتبات و مراكز المعلومات تحاول توفيرها بشكل 

الكتروني ، و طريقة علمية دقيقة بهدف خدمة احتياجات مستفيديها خاصة األساتذة 

 ما مدىستنا لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:الباحثين. وعليه تتبلور إشكالية درا

    استخدام األساتذة الباحثين للدوريات االلكترونية ؟ 

تساؤالت الدراسة:ـ  1-2  

هي مجموعة من األسئلة يسعى الباحث لإلجابة عنها من خالل المراجع المختلفة التي يعتمد 

الدراسة أو مشكلته و نكون مسايرة  عليها في الدراسة و تكون هذه التساؤالت متعلقة بموضوع

و وضعنا التساؤالت الفرعية للفرضيات و فصوله من خالل التساؤل الرئيسي الذي طرحناه 

1التي سنحاول اإلجابة عنها الحقا.  

 هل يمكن للباحث التخلي عن الدورية الورقية بوجود الدورية اإللكترونية ؟ 

  مجاالت البحوث العلمية ؟ما مدى تأثير الدوريات اإللكترونية في 

  فيما تتمثل الصعوبات و العوائق التي يواجهها األساتذة الباحثين في استخدامهم

 للدوريات اإللكترونية ؟

 
                                                           

. 82. ص  2007ر، و أساليبه. عمان: دار الفك دوقان محمد . البحث العلمي مفهومه و أدواتهعبيدات، ـ   1  
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 فرضيات الدراسة:ـ  1-3

 تعد فرضيات الدراسة من أكثر أدوات الحث العلمي فاعلية، و يمكن تعريفها بأنها:

عن تخمين أو استنتاج ذكي يتوصل إليه الباحث و يتمسك به بشكل مؤقت  عبارة

فهو أشبه برأي باحث مبتدأ في حل مشكلة مبدئية لإلجابة عن هذه األسئلة و لحل 

 1الدراسة.مشكلة 

  يعتمد األستاذ الباحث بجامعة مستغانم على الدورية اإللكترونية أكثر من

 المصادر األخرى.

 لدوريات اإللكترونية نتيجة الختصار الوقت و الجهد.يتجه الباحثون نحو ا 

   الدوريات باللغة العربية أكثر تدوال من قبل أساتذة كلية العلوم االجتماعية و

 اإلنسانية.

 أسباب اختيار الموضوع:ـ  1-4

إن لكل بحث أو دراسة مجموعة من الدوافع و األسباب التي تشير الباحث و 

تجعله يحاول استكشافه أو وصفه أو تحليله و ما لفت انتباهنا للقيام بهذه 

الفئة التي تشكل الدراسة مجموعة من األسباب التي تبين أن األساتذة هم 

                                                           

بحوث العلوم الجادي، عدنان حسين؛ أبو جلو، يعقوب عبد اهلل. األسس المنهجية و االستخدامات اإلحصائية في  ـ   1  
. 56. ص  2009التربوية و اإلنسانية. عمان:مكتبة جامعة الشارقة،   
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معلومات في أبحاثهم الستخدام الدوريات اإللكترونية كمصدر للالجمهور األوسع 

و دراساتهم لذلك كان من الضروري معرفة واقع استخدامها من طرف األساتذة 

 الباحثين.

 أهمية الدراسة:ـ  1-5

  تتوقف أهمية الدراسة في التعرف على الدوريات اإللكترونية و الفرق

بينها و بين الدوريات التقليدية الورقية ، ألنها أصبحت حتمية فرضتها 

 يا على الباحثين.التكنولوج

  من األساتذة باعتبار الدورية قيمة علمية  أبحاثأهمية الدوريات في

حيث حداثة المعلومات و من حيث أنها إلكترونية استفادت من مزايا 

 االنترنيت التي تتيحها باإلضافة إلى مواكبة العصر.

 أهداف الدراسة:ـ  1-6

  استخدام الدوريات تهدف الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة حول واقع

 االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين بجامعة مستغانم.

  معرفة مدى توظيف األساتذة الباحثين للدوريات اإللكترونية في نشاطهم

 البحثي.
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  التعرف على الصعوبات التي تواجه األساتذة الباحثين في استخدامهم

 للدوريات اإللكترونية.

  استخدام الدوريات اإللكترونيةالتعرف على هدف األساتذة من. 

ـ تحديد مفاهيم الدراسة: 1-7   

 :هو عبارة عن نشاط اجتماعي يتغير إلى نشاط عادي في المجتمع و هذا  االستخدام

 بفضل التكرار.

و االستعمال تشابه كبير لذا يجب التفريق بينهما كون االستعمال قد يتحول إلى  و لالستخدام

 استخدام في حال أذا تكرر الفعل.

 :هو الشخص العلمي الذي يقوم باستعمال كل الوسائل للوصول إلى  األستاذ الباحث

المعرفة متخطيا في ذلك كل الصعوبات التي تواجهه و ال يتم له ذلك إال بتنظيم 

 اته بطريقة منهجية و سليمة.معلوم

 :هي كل الدوريات التي في أوعية غير تقليدية، رقمية سواء  الدورية االلكترونية

كانت بشكل رقمي أو تمت عملية رقمنتها تصدر بصفة منتظمة من قبل مؤسسة 

 علمية. 
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منهج الدراسة و أدواته:ـ  1-8  

لقيام الباحث ببحث موضوعي منظم و الحصول على النتائج ينبغي عليه أن  منهج الدراسة:

يتبنى منهج علمي بحيث يعرف المنهج:" أنه أسلوب للتفكير و العمل و يعتمد عليه الباحث 

و حقائق معقولة حول  لتنظيم أفكاره و تحليلها و عرضها و بالتالي الوصول إلى نتائج 
1 ". موضوع الدراسة ظاهرة  

 والتي تهدف إلى ـ  استخدام األساتذة الباحثين للدوريات االلكترونية ـتندرج هذه الدراسة 

الباحثين في استخدامهم للدوريات االلكترونية و التعرف على الصعوبات التي تواجه األساتذة 

  مدى توظيفها في البحوث العلمية.

بر أحد األشكال الخاصة بجمع والتي تتطلب منا استخدام المنهج المسح الوصفي " الذي يعت

 المعلومات عن حالة األفراد و سلوكهم و إدراكهم و مشاعرهم و اتجاهاتهم.

و يعتبر أيضا الشكل الرئيسي و المعياري لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة المجتمع 

الكلي أو تكون العينة كبيرة و منتشرة بالشكل الذي يصعب االتصال بمفرداتها عما يوفر 

.1انبا من الوقت و النفقات و الجهد المبذول من خالل خطوات منهجية موضوعية "ج  

 
                                                           

الحديث،   الجامعي: المكتب اإلسكندريةـ رشوان، حسين عبد الحميد أحمد. ميدان علم االجتماع و البحث العلمي.   1  
. 100. ص  1983  

. 150. ص 2004عبد الحميد، محمد. البحث العلمي في الدراسة اإلعالمية. مصر: عالم الكتب،   1
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 أدوات جمع البيانات:

تختلف أدوات جمع البيانات تبعا الختالف المشاكل التي تهم الباحث إضافة إلى أن كل 

البحوث العلمية تحتاج في كافة مستوياتها و مختلف تخصصاتها إلى استخدام مجموعة من 

ل المهمة و المالئمة في جمع البيانات و قد استخدمنا في دراستنا استمارة استبيان و الوسائ

 مقابلة.

هو أداة تتكون من مجموعة من األسئلة توجه أو ترسل أو تسلم إلى األشخاص  االستبيان:

الواردة و إعادته بعد الذين تم اختيارهم لموضوع الدراسة ليقوم بتسجيل إجاباتهم عن األسئلة 
1 .ذلك للباحث  

ومن خالل تصميمنا لالستبيان قمنا بتحديد هدف االستبيان على ضوء أهداف الدراسة و 

سؤاال كل منها  13صياغة مشكلة البحث الرئيسية تم تحويل ، اإلشكالية المطروحة إلى 

يعالج جانبا من جوانب البحث حيث يتضمن كل محور من محاور دراستنا هذه مجموعة من 

ظيفها على الشكل التالي:األسئلة تم تو   

(. 4ـ  3ـ  2ـ  1استخدمت فيه األسئلة ) الشخصية البيانات المحور األول:    

                                                           

  1 المصرية  ـ عبد الهادي، محمد فتحي. مهارات البحث عن المعلومات و إعداد البحوث في البيئة الرقمية. القاهرة: الدار 
. 178ص  . 2008اللبنانية،   



 الفصل األول:                                                                      اإلطار المنهجي

 

 

15 

 :تحت عنوان استخدام الدوريات االلكترونية و استخدمت فيه األسئلة التالية: الثاني المحور

.( 7ـ  6ـ  5)   

 :تضمن األسئلة التاليةتحت عنوان كيفية البحث عن الدوريات االلكترونية : لثالمحور الثا

(8  .9  .10.)  

جاء تحت عنوان مشاكل و صعوبات الدوريات االلكترونية و استخدمت فيه : رابعال المحور

(. 13ـ  12ـ  11)  :األسئلة التالية  

و اعتمدنا على مجموعة من األساتذة بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية بجامعة عبد 

ـالحميد بن باديس ـ مستغانم   

تفاعل لفظي بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول احدهما  أن يستشر المقابلة: 
1 .معتقداته و التي تدور حول أرائه و خراآلعلومات أو التغيرات لدى الشخص بعض الم  

مع مجموعة من األساتذة بمختلف التخصصات في كليه العلوم  و قد قمنا بإجراء مقابلة

بجامعة عبد الحميد ابن باديس ـ مستغانم ـالجتماعية و اإلنسانية ا  

مجتمع البحث أو العينة:ـ  1-9  

تعتبر العينة من أهم الخطوات التي يقوم بها الباحث فهي تمكنه من الحصول على 

 المعلومات الميدانية بدقة، و عليه فالعينة هي " مجموعة جزئية من المجتمع األصلي للبحث 
                                                           

. 119. ص  2006ـ زايد، فهد خليل. أساسيات و منهجية البحث في العلوم اإلنسانية. عمان: دار النفائس،   1  
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تظمة من جميع عناصر مفردات المجتمع و بنسبة معينة و يتم اختيارها بطريقة علمية من

الخصائص  وأتحمل نفس الصفحات  بحيث  حسب طبيعة البحث و حجم المجتمع األصلي  

1المشتركة و تعمل على تحقيق أهداف البحث".   

األصلي للدراسة الميدانية التي قمنا بها يشمل أساتذة كلية العلوم االجتماعية و  المجتمع

أستاذ في حين  100أستاذ و قد وزعت االستمارة على  157اإلنسانية و الذي بلغ عددهم 

استمارة. 84استرجعت   

حدود الدراسة الميدانية:ـ  1-10  

كون غالبا من بعدين:المجال كل دراسة ميدانية تستدعي تحديد مجاالت البحث التي تت

الزمني و المجال الجغرافي و سوف توضح فيما يلي هذه األبعاد باعتبارها أدوات التحكم في 

 موضوع البحث.

يتمثل المجال الجغرافي للدراسة في المكان الذي طبقنا فيه أدوات البحث المجال الجغرافي: 

عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ جامعة هو كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية  أال و  

يتمثل في الوقت الذي أستغرق في إجراء الدراسة الميدانية بدءا من إعداد المجال الزمني: 

االستمارة و إخراجها ثم توزيعها على األساتذة الباحثين و استرجاعها ثم العمل على تفريغها 

                                                           

. 126. ص  2011ـ الجبوري، حسين محمد جواد. منهجية البحث العلمي. عمان: دار صفاء،  .  1
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 15و استمرت إلى غاية  2018 رسما 5وقد انطلقت هذه الدراسة في  ،و تحليل نتائجها

. و تم تحكيمها من طرف الدكتوراه وليد زوليخة. 2018أفريل   

تفريغ البيانات و تحليلها و استخراج النتائج. ب قمنا  حيث   

الدراسات السابقة:ـ  1-11  

للباحث كمال بوكرزازة بعنوان : " استخدام الدوريات العلمية اإللكترونية عبر الدراسة األولى: 

االنترنيت من طرف األساتذة الجامعيين" دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة ، رسالة 

حاول في هذه الدراسة أن يوضح مدى استخدام األساتذة ، م 2004ماجستير نوقشت سنة 

إللكترونية عبر االنترنيت حيث تناول في دراسته مفهوم الدورية للدورية العلمية االجامعيين 

عموما و المتاحة على شبكة االنترنيت خصوصا و غرضه هو إبراز مكانتها بين مختلف 

ظف مصادر المعلومات من جهة و توظيف طرق االستفادة منها إضافة إلى الميادين التي تو 

ا نظريا و أخر ميدانيا شمل األول التطور الجامعي ، وقد شملت جانب فيها من طرف األستاذ

التاريخي لكل من الدورية الورقية و اإللكترونية و العلمية و تأثيرات النشر االلكتروني و 

شبكة االنترنيت على تطورات هذه األخيرة ، أما الجانب الميداني فقد سلط الضوء على 

فسير النتائج المترتبة عن تحليل إجابات االستمارة المسترجعة من عينة البحث و كذا ت

اإللكترونية عبر االنترنيت مع إعطاء تصورات و حلول  ستاذ الجامعي للدوريةاستخدام األ

  .إفتراضي للعقبات المطروحة أمام االستغالل األحسن لهذا الوعاء اإللكترو
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و وقد أفادتنا هذه الدراسة من الجانب الميداني حيث اضطلعنا على كيفية تحليله للجداول 

  استمارة االستبيان.

للطالبتين خلف اهلل وسيلة ، و عبد الرزاق نوال بعنوان: "استخدام الدوريات  الدراسة الثانية:

العلمية االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين  دراسة ميدانية بجامعة منتوري : قسم علم 

حاولوا من خالل هذه الدراسة ، م 2011المكتبات نموذجا " رسالة ماستر نوقشت سنة 

و هل توضيح مدى استخدام الدوريات العلمية االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين 

تتماشى و احتياجاتهم الفعلية حيث تناولوا في دراساتهم جانب نظري و أخر ميداني شمل 

يات األول النشر و الدوريات االلكترونية و الوصول الحر لمصادر المعلومات و اتفاق

التراخيص , أما الجانب الميداني فقط سلط الضوء على تحليل إجابات االستمارة المسترجعة 

من عينة البحث و كذلك النتائج المترتبة عن استخدام األستاذ الجامعي للدورية االلكترونية 

مع إعطاء اقتراحات تتمثل في إشراك األساتذة الباحثين في اختيار الدوريات العلمية 

ونية.  االلكتر   
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 ـ مفهوم الدورية االلكترونية: 1_2

 :مفهوم الدوريةـ 2-1-1

على الرغم انه ال يوجد حتى اآلن تعريف شامل و متفق عليه للدوريات و وجود التباس بين 

المسلسالت الشائع في الواليات المتحدة األمريكية مفهوم الدورية الشائع في بريطانيا و مفهوم 

إال أن اليونسكو عرفت الدوريات بأنها تلك المطبوعات التي تصدر على فترات محددة أو 

منظمة  أو غير منتظمة و بأعداد متتالية و تحت عنوان واحد و يحمل كل عدد منها رقما 

ب بأقالم ت و موضوعات عديدة كتة على مقاالمتسلسال متتاليا و يحتوي كل من هذه الدوري
 مختلفة و الغرض من الدورية تصدر إلى ماال نهاية. 1

الدورية هي مطبوع دوري يشتمل كل مجلد من مجلداته على عدد رانجانثان وفي نظر 

من تأليف  ونالتي تشكل عرضا متصال لموضوع واحد و عادة ما تك (المقاالت )اإلسهامات 

 2 ر.مؤلفين اثنين أو أكث  

 

 

                                                           

. 24. ص  2013ترونية(. عمان: دار رضوان، ـ عليان، ربحي مصطفى. تنمية مصادر المعلومات)التقليدية و االلك  1  
. 41. ص  2010ـ إسماعيل، وائل مختار. مصادر المعلومات. عمان: دار المسيرة،   2  
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مطبوع يصدر المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثيق و المعلومات بأنها و قد عرفها 

 أعماال لعدد من  و يتضمن ؛على فترات منتظمة بحيث يظل الترقيم متتاليا من عدد آلخر

1متنوعة. المؤلفين في موضوعات  

 :E_ JOURNAL:الدوريات االلكترونيةمفهوم  ـ2-1-2

مرصد بيانات تم كتابته و مراجعته و تحريره و توزيعه الكترونيا و تعتبر من مصادر 

المعلومات التي ال توجد لها نسخة ورقية، حيث يتم إدخال بيانات المقاالت و تقييمها 

تسذيبها و قراءتها الكترونيا عبر طرفيات الحواسيب، وتمثل تطور و نتاج المؤتمرات عن و 

 2بعد.

هي الدوريات التي يتم معجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنيت " الو قد عرفها 

 3(.Web siteالتعامل معها عبر شبكة االنترنيت و متوفرة على موقع الشبكة العنكبوتية )

 

 

                                                           

دار الفكر،  ، عامر إبراهيم؛ عليان، ربحي مصطفى؛السامرائي، إيمان فاضل. مصادر المعلومات. عمان:ـ القندلجي  1 
. 105. ص.  2000   

ـ الصرايرة، خالد عبده. الكافي في مفاهيم علوم المكتبات و المعلومات. عربي إنجليزي. عمان: دار كنوز المعرفة   2 
. 123. ص.  2010العلمية،    

. 142. ص.  2003، عامر إبراهيم. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات. عمان: دار المسيرة، ـ القندلجي  3  
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عبارة عن مطبوعات تصدر بشكل دوري تحت عنوان معروف تعريفها على أنها كما يمكن 

وفي تواريخ و أعداد متشابهة مع استمرارية الصدور إلى ماال نهاية عادة و تشتمل  ،و مميز

على المجالت المتخصصة و العامة و الصحف و الحوليات و التقارير منتظمة الصدور 

 ةي للدوريات بمختلف أنواع اإلتاحو توسع النشر االلكترون ،محاضر اجتماعات الجمعياتو 

من خمسين دورية متوفرة نصوصها الكاملة على شكل أقراص فهناك أكثر  ،النشر المحوسب

 1.مكنزه

التي تنشا في البيئة المتشابكة االلكترونية المتمثلة في هي الدورية  وفي تعريف آخر:  

االنترنيت وما سبقها من شبكات أكاديمية و ليس لها سابق عهد بالبيئة الورقية حيث تعتمد 

االتصاالت بعيدة المدى  إنتاجها و اإلفادة منها و على شبكاتعلى التقنيات االلكترونية في   
 في نشرها و توزيعها.2

االكترونية الدورية  Wood and Mec night "ماكنيت"و  "وود"وقد عرف كال من 

 توزيعها الكترونياو دورية تتم كل خطوة من خطوات إعدادها و تحكيمها و تجميعها  :بأنها

 3.التوزيعوهي تختلف وفقا لشكل 

                                                           

. 55 .. ص 2012عمان: دار رضوان، ـ الدليمي، عصام حسن أحمد. المعلوماتية و البحث العلمي.  1  
. 335ص.  .2005ـ حشمت، قاسم. االتصال العلمي في البيئة االلكترونية. القاهرة: دار غريب،   2  
.  2007المصرية اللبنانية، ني محمد. الدوريات االلكترونية.الخصائص . التجهيز. اإلتاحة. القاهرة: دار اـ سيد، أم  3  

. 51ص.   
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بات الدوريات االلكترونية وقد عرفت دائرة المعارف الدولية لعلم المعلومات و المكت

ن هذا المصطل  يستخدم لوصف الدوريات المنشورة في ال:   Electronic journel:بأنها

وال تعتمد بالضرورة على شبكة  ،ويتم عرضها من خالل شاشة الحاسب ،شكل رقمي

 1.االنترنيت

:الدوريات االلكترونية نشأة .2-2  

تعتبر الدوريات االلكترونية من أهم أشكال أوعية المعلومات االلكترونية و التي جاءت نتيجة 

للتطورات السريعة و المتالحقة لتقنية تكنولوجيا المعلومات و ثورة االتصاالت و النشر 

.االلكتروني  

اسات المتخصصة في هذا المجال و المتتبع لنشأة و تطور الدوريات االلكترونية فتشير الدر 

إلى أن بدايات ظهور الدوريات االلكترونية تعود إلى الثمانينات من القرن العشرين حيث 
2   :ظهر مشروع متميزين في هذه الفترة هي

 

 

 

                                                           

. 72 .. ص 2014ـ العريضي، جمال التوفيق. أنواع المكتبات الحديثة. عمان: األكاديميون،   1  
المعلومات. عمان : دار صفاء، ـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز   2

  

. 232. ص.  2010  
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كأول دورية أكاديمية ليس لها مقابل  1980 عام  mental Work lead ظهور دورية -1

مطبوع و تستخدم نظاما آليا لتبادل المعلومات و صدرت كجزء من مشروعات المؤسسة 

  .الوطنية للعلوم بالواليات المتحدة األمريكية

         blendضمن مشروع بليند computer buman factorsصدور دورية    -2

و التطوير بالمكتبة  األبحاثقسم  إشرافتحت  األولوع  ببريطانيا و قد تزامن مع المشر 

 . 1983 إلى 1980البريطانية في الفترة من 

الدوريات التي تواجدت في شكلها المطبوع و االلكتروني في بداية الثمانينات من  أمثلةومن 

وكان يخزن النص  hard business weekمجلة  1982القرن العشرين و بالتحديد عام 

التي ينشرها  business week لةكما عرفت مج لوكهيرااللكتروني في مرصد معلومات 

ينشرها الناشر و تخزن  أخرىمجلة  13 إلى باإلضافة MCGrawhill  ماكجروهيلالناشر 

الصحف االلكترونية بالظهور و قد  بدأتو في الثمانينات  mead data centerفي مرصد

 أول ohdispatch صحيفة و تعتبر صحيفة 35م إلى 1984سنة في  وصل عددها

طرفيات متصلة  منزل عبر آالفما يزيد على ثالثة  إلىصحيفة الكترونية تثبت محتوياتها 

 1م نشرت مجلة فصيلة مكرسة إلى ) ميكنة 1983و في عام  compuserveبمرصد 

                                                           

ـ أحمد، يوسف حافظ. مشروعات المكتبات الرقمية العالمية و الدور العربي في رقمنة و حفظ التراث الثقافي. القاهرة: دار  1  
. 144ص.النهضة، ]د.ت.[.   



طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

25 

                   Raittdavidي يدعي وهي دورية دولية محررها هولندالمكتبات و شبكات المعلومات( 

شركة بريطانية من نشر مجلة الكترونية  بدأتو لجنة تحريرها مكونة من خبراء دوليين كما 

م تهتم بالنشر االلكتروني و استرجاع المعلومات 1984حول المعلومات في ظريف عام 

هناك  أصب كبيرا فقد الدوريات االلكترونية تطورا نظم المعلومات الحديثة و قد شهد نشر و 

 قواعد البيانات البيبليوغرافية و الكشافات  إتاحةتسابقا بين شركة نظم المعلومات على 

 في الشكل االلكتروني المختزن علىالمستخلصات والنصوص الكاملة لمحتويات المجاالت و 

 مراكز المعلومات بتوفير و شرعت بعض المكتبات و CD_ ROMالمتراصة   األقراص

الحصول على نسخ  أوعلى شكل مصغرات فيلمية كالمايكروفيش  أماالنصوص الكاملة 

 أصب ورقية مصورة عند الطلب للصفحات المطلوبة بالذات عن طريق الفاكسميلي كما 

االتجاه حاليا نحو البحوث و المقاالت المنشورة في الدوريات العلمية و المتخصصة بشكل 

منذ عام  للكيمياء األمريكيةالجمعية  بدأتيل المثال خاص لكثرة الطلب عليها فعلى سب

م بتوفير خدمات المعلومات عن طريق االتصال المباشر لتلك الدوريات العلمية التي 1983

معلومات ببليوغرافية و مستخلصات فقط و في  إعطاءتصدرها و بالنص الكامل و ليس 

  1مجال الدوريات االلكترونية ظهرت بعض المشروعات الرائدة في 20الثمانينات من القرن 

                                                           

. 2008ـ الصرايرة، خالد عبده. النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات. عمان: دار كنوز المعرفة،   1  
. 116ص.   
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م باتفاق مبدئي بين كل من 1980فكرته عام  بدأتو الذي  project adonisمشروع  مثل 

  : اآلتيةالشركات 

1- Elseiver North holland. 

2- pregammon press. 

3- Black well. 

4- springer warlag. 

5 _John willey sons. 

6 _The academic press. 

وعلى إمداد إصداره من دورياتهم العلمية الطبية بشكل قابل للقراءة اآللية إلى مركز تجمع 

  .مقالة من هذه الدوريات أيلطبع 

و شهدت الدوريات االلكترونية تطور كبير في عقد التسعينات من القرن العشرين و الذي 

يعتبر عصر التطور للدوريات االلكترونية ومن أهم المحطات التي شاهدتها هذه الدوريات 
1   .في هذا العصر

 

 
                                                           

. 234ص.  ـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق.  1  



طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

27 

ية هو وقد كان هذا النوع من الدوريات االلكترون :ظهور مواقع الدوريات ما قبل الطبع :أوال

و بالتحديد في  م1990بدايات نشأة الدوريات االلكترونية العلمية في أوائل سنوات 

 Paul  اختصاص الرياضيات و الفيزياء و الرائد في إنشاء هذه المواقع المميزة هو

ginsparg   فيزيائي في لوس أموس  los amos   إذ تمكن بفضل برنامج آلي من إنشاء

 الطبع في اختصاص فيزياء الطاقة, بنك أرشيف لمقاالت ما قبل

ظهور العديد من المشروعات التعاونية التي توثق العالقة بين الناشرين و المكتبات ثانيا 

تحقق االقتصاد في خدمات الدوريات على أساس تقديم ما هو  مطلوب فعال من مقاالت و 

 الدوريات المتخصصة مثل :

التسعينات بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الذي بدا في أوائل  : core  رمشروع كو  -1

 .) ACS) األمريكية

بالتعاون بين جامعة  1994: و بدا المشروع في يناير sedsage مشروع سيد سيج -2

و قد وضعت بعض  sporingerو الناشر  Tand ATو شركة  ( كلية الطب )ليفورنيا كا

 1. (LAN)على الشبكة المحليةالدوريات التي يصدرها الناشر في البيولوجيا الحيوية 

 

                                                           

، عمان: دار 2. ط Electronic publishing   1 ـ عليان، ربحي مصطفى؛ السامرائي، إيمان فاضل. النشر االلكتروني= 
. 244. ص.  2014صفاء،   
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بين الناشر  م وهو مشروع تعاوني 1990 : وقد بدا في مارسTulip مشروع تيوليب -

Elsevier  ( صفحة من مواد الدوريات 120.000و تسع جامعات و يبث هذا حوالي )

 العلمية كل عام و تحميلها على شبكة االنترنيت للمستخدمين بالرقم الجامعي.

على شبكة  « Rostmoderm culture » م قد صدرت دورية 1990في عام ثالثا: 

 و وزعت باستخدام خدمة البريد االلكتروني و األقراص المرنة. ASCIIاالنترنيت في شكل 

ديفيد وقد بدأت فكرة نشر المجالت إلكترونيا في االنترنيت و التي تعود إلى " رابعا:

من النشر في أوائل التسعينات من القرن العشرين فقد الذي بدا تجربة هذا النوع بوكبايندر"  

ظهرت الكثير من الدوريات االلكترونية التي لها أصل ورقي و كذلك الدوريات االلكترونية 

 الخالصة دون أصل ورقي في مختلف فروع المعرفة البشرية.

مجه برنا Oclcم بدا مركز المكتبات المحوسبة على الخط المباشر 1992في عام خامسا: 

للنشر االلكتروني لبعض دورياته العلمية و ذلك بإصدار دورية المحاوالت االكلينكية الجارية 

 The online journal of current clinical trials .1على الخط المباشر.

 

 

                                                           

.ـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص. ص  1  
234- 235 .  
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 م  أصدر المركز أربع دوريات أخرى و هي:1995وفي يناير 

A. Immunology today. 

B. Current opinion in biology. 

C.  Current opinion in médecine. 

D. Applied physics letters on line. 

م صدرت الدوريتان التاليتان:1995م و 1920وفي المدة بين    

_ The on line journel of knowledge synthesis nursing. 

_ Electronic letters on line. 

 وكل الدوريات التي صدرت ليس لها شكل مطبوع.

م تم توفير الدوريات االلكترونية العلمية بطرق تجارية من قبل 1997عام خالل سادسا: 

 Elsevierالعديد من الناشرين التجاريين المتخصصين في نشر الدوريات االلكترونية أمثال:

Black well و   Academic press و   Elserier و wiley inter scienco و          

.1Full_ text و غيرهم حيث يتم توفير الدوريات بالنص الكامل.    springer و kluwer   

 

                                                           

. 117ـ الصرايرة، خالد عبده. النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص.   1  
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ظهور قواعد الدوريات االلكترونية ذات النص الكامل في مختلف مجاالت المعرفة سابعا: 

 . inspec.medlime. science direct. Bioone. Proquestالبشرية مثل: قاعدة 

IEEExplore .الخ... 

لنا أن الدوريات االلكترونية بدأت بالظهور بالثمانينات من القرن  من خالل ما سبق يتبين

العشرين و تطورت في التسعينات و ازدهرت ازدهارا كبيرا في القرن العشرين حيث انتشرت 

الدوريات االلكترونية بكافة أنواعها عبر األقراص المتراصة و قواعد البيانات و شبكة 

التدريجي من االشتراك بالدوريات المطبوعة إلى  االنترنيت و بدأت المكتبات بالتحول

  1الدوريات االلكترونية ذات النص الكامل المتاحة على شبكة االنترنيت.

  

                                                           

مرجع ـ أحمد، يوسف حافظ. مشروعات المكتبات الرقمية العالمية و الدور العربي في رقمنة و حفظ التراث الثقافي.  1 
. 145سابق. ص.   
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 .أنواع الدوريات االلكترونية ووظائفها.2-3

 .أنواع الدوريات االلكترونية:2-3-1

التقليدية المطبوعة إال في الدوريات االلكترونية قد ال تختلف بأنواعها عن مثيالتها الدوريات 

 بعض األنواع ) كالشكل الذي تصدر فيه، و أسلوب توفير المعلومات و اإلتاحة(.

وقد ورد في النتاج الفكري أكثر من أساس متبع لتقسيم الدوريات االلكترونية إلى أنواعها 

فئاتها المختلفة و سنعرض هذه التقسيمات كما يلي: و   

ترونية حسب الموضوع: أوال: أنواع الدوريات االلك  

 تقسم الدوريات االلكترونية حسب الموضوع إلى فئتين هما:

هي الدوريات التي تهتم : General  Electronic)_ الدوريات االلكترونية العامة )1

بنشر المقاالت و األخبار العامة و التحقيقات في شتى الموضوعات و تمتاز باألسلوب 

المبسط و المفهوم و الموجه لشرائ  المجتمع كافة و بغض النظر عن المستويات الثقافية 

ة العلمية و االجتماعية ، و الغرض من هذه الدوريات غرض ترفيهي أو للمعلومات العامو 

تمتاز مقاالتها باإليجاز و البساطة و تتناول أخر األخبار و األحداث المحلية و العربية و 

 1العالمية مما يشغل الرأي العام .و 

                                                           

. 442 .. ص 2010و النشر االلكتروني. عمان: دار صفاء، ـ النوايسة، غالب عوض. االنترنيت   1  
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وتمتاز الدوريات االلكترونية العامة بتوفير أرشيف لألعداد السابقة منها ، كما توفر خاصية 

صدر أسبوعيا أو شهريا أو مرتين في البحث على مواقعها وهذه الفئة من الدوريات منها ما ي

 الشهر.

 ومن أمثلة الدوريات االلكترونية العربية العامة:

   مجلة العربيhttp://www.Alarbi mag.net 

 ( مجلة المستقبل العربي(http://www.Caus.org.ib ... 

  مجلة الوطن العربي(http://www.alwatanalarabi.alyanat.com(. 

 (Specialized Electronic  periodicals): ـ الدوريات االلكترونية المتخصصة 2

تلك الدوريات التي تهتم بنشر البحوث و الدراسات و المقاالت الدقيقة و المتعمقة في  هي

موضوع محدد أو معين و أهم ما يميز الدوريات المتخصصة العلمية منها عن غيرها من 

 الدوريات ما يلي:

 .النظرة الجادة و الواعية في تناول المواضيع المتخصصة 

  أشخاص متخصصين في الموضوع ولهم خبرة مقاالتها و أبحاثها تكتب من قبل

 1واسعة.

 
                                                           

. 354. ص.  2008ـ بدير يوسف، جمال. مدخل لدراسة علم المكتبات و مراكز المعلومات. عمان : دار حامد،   1  
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 .مقاالتها و أبحاثها محكمة من قبل أشخاص متخصصين 

 .معلوماتها حديثة و جديدة 

 .التزامها بذكر المصادر التي استند عليها الباحث في كتابة بحثه 

 .موجهة إلى فئة معينة من المهتمين الذين لهم تخصص موضوعي 

  أكاديمية أو مراكز بحوث أو جمعيات صدورها عن جهات علمية أو 

 علمية...الخ.

منها ما يصدر شهريا أو فصليا أو مرتين في السنة ، أو مرة واحدة في  وهذه الدوريات

السنة، ومنها ما يصدر بشكل الكتروني ألصل مطبوع، أو الكتروني خالص دون أصل 

 ورقي، أو تصدر في الشكلين معا االلكتروني و الورقي.

الدوريات االلكترونية المتخصصة تتنوع حسب المجاالت الموضوعية للمعرفة البشرية مثل: و 

_مجالت كمبيوتر و االنترنيت _ مجالت المكتبات و المعلومات _ المجالت اإلعالمية _ 

 1مجالت علم النفس _ مجالت الفلسفة _ المجالت االجتماعية...الخ.
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 ة المتخصصة المتاحة على شبكة االنترنيت :ومن األمثلة عن الدوريات االلكتروني

 .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية 

 .مجلة الحاسوب العربية 

 .مجلة علم االقتصاد 

 School library journal. 

 ثانيا: أنواع الدوريات االلكترونية حسب فترات الصدور:

 إلى األنواع التالية: Frequencyتقسم الدوريات االلكترونية حسب فترات الصدور 

وهي الصحف و الجرائد التي تصدر يوميا و هذه الصحف (: Dailyالدوريات اليومية) 1

الجرائد تصدر الكترونيا بشكل ورقي مطبوع أو تصدر إلكتروني خالصة دون أصل ورقي. و 

و يتوافر على شبكة االنترنيت الماليين من الصحف و الجرائد اليومية بمختلف اللغات من 

 ختلف دول العالم.م

 ومن أمثلة الصحف و الجرائد العربية المتاحة على ملفات شبكة االنترنيت:

 ( جريدة القبس الكويتيةhttp://www.algabos.com.kw(.1 
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 ( جريدة النهار اللبنانيةhttp://www.anahar.com.ib/(. 

  الرأي األردنيةhttp://www.alrai.com.jo  . 

 ( جريدة الرياض السعوديةhttp://www.alryadb_np.com( 

 ( صحيفة دنيا الوطن الفلسطينيةhttp://.www.alwatanvoise.com(1 

 ومن أمثلة الصحف األجنبية المتاحة على ملفات شبكة االنترنيت:

 USA Today. 

 The New York times. 

 NEW York Daily news. 

 The Washington times. 

 News Day. 

 في األسبوع.وهي تلك الدوريات التي تصدر مرة : Weekly)ـ الدوريات األسبوعية) 2

ومن أمثلة الدوريات العربية االلكترونية التي تصدر أسبوعيا و متاحة على ملفات شبكة 

 2االنترنيت.
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 ( األسبوع العربيhttp://www.arabweek.com( 

 ( مجلة أكتوبرbermag.comhttp://www.ecto) 

 ( مجلة الشراعhttp://www.alsiraa.com(  

 ( مجلة المجلةhttp://www.al_majalla.com( 

 ( مجلة الدعوة اإلسالميةhttp://www.aldaawal/com(  

 ومن أمثلة المجالت األسبوعية األجنبية:

 Time 

 News week 

 The observer 

وتصدر مرة في الشهر , وهناك أعداد كبيرة من : Mon thly)ـ الدوريات الشهرية ) 3

 1الدوريات العربية االلكترونية التي تصدر شهريا و في مختلف مجاالت المعرفة البشرية.
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. 55_  54ص.ص.  . 2009المصرية اللبنانية،    

http://www.arabweek.com/
http://www.alsiraa.com/
http://www.aldaawal/com
http://www.ectobermag.com/
http://www.al_majalla.com/


طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

37 

ومن أمثلة الدوريات العربية االلكترونية التي تصدر شهريا و متاحة على ملفات شبكة 

 االنترنيت:

 ( مجلة العربيhttp://www.alarabimag.net( 

 ( مجلة المستقبل العربيhttp://www.caus.org( 

  عالم االقتصاد )مجلةhttp://www.ecoworld_may.com( 

 ( مجلة التوحيدhttp://www.altawhed.com/detail.asp( 

 ( مجلة البيان اإلسالميةhttp://www.albayan_Magazine.com(  

 وهي الدوريات التي تصدر مرة كل ثالثة أشهر.: Quarterly)ـ الدوريات الفصلية) 4

األمثلة عن الدوريات العربية االلكترونية التي تصدر مرة كل ثالثة أشهر و متاحة على  ومن

 ملفات شبك االنترنيت:

  مجلةCybrarians journal(http://www.cybrarians.info/journal( 

  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةhttp://www.knfni.org.sa/_ 

  3000مجلة العربية  :http://www.arabcin.net/arabia3000/_ .1 
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   :مكتبات نتhttp://www.ipiseqypt.com  

  :مجلة البحوث اإلداريةhttp://www.sams_ric.edu.eg/magazine.html   

وتصدر مرتين في السنة و هي تلك : Semi_ annually)ـ الدوريات نصف سنوية) 5

 الدوريات التي تصدر مرتين في السنة أي عددين فقط.

األمثلة على الدوريات االلكترونية العربية التي تصدر مرتين في السنة و متوافرة على  ومن

 ملفات شبكة االنترنيت:

  :مجلة الحاسوب السعوديةhttp://www.ACI_org.sa/_  

 ( :مجلة البحوث الفقهية المعاصرة(http://www.fighia.com_sa 

  :مجلة إدارة تكنولوجيا المعلومات

(http://www.aradojitmorg.eg/index.asp) 

  ( :مجلة البحوث الدراسات القرآنيةhttp://www.isrc.org.sa .)1 

 م 
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 ثالثا: أنواع الدوريات االلكترونية حسب الشكل الذي تصدر فيه:

 وهذا النوع من الدوريات يقسم إلى األنواع التالية:

ـ الدوريات االلكترونية ذات األصل الورقي المطبوع: 1  

النوع األكثر انتشارا إذ يكون أصله ورقيا و ينشر الكترونيا ثم يوزع على االنترنيت و هو  وهو

 أساسا يمثل دوريات كبار الناشرين العلمية التجاريين مثل:

Mc graw _ hill , springer , academic press selver platter 

على شكل  scanning)و غالبا ما تتم العملية عن طريق ماس  ضوئي للنسخة الورقية )

 صور و يجب الدفع قبل استعمال هذه الدوريات.

 ومن األمثلة على هذا النوع نورد الدوريات العربية التالية:

 .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية 

  3000المجلة العربية . 

 .مجلة المعلوماتية 

 .1مكتبات نت 
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 ـ الدوريات االلكترونية الخالصة دون األصل الورقي:3 

النوع من الدوريات ليس له أصل ورقي و بالتالي له أولوية على النوع األول إذ يتطلب  وهذا

 أدنى الشروط ، حاسوب، برنامج للنشر االلكتروني مناسب، و وقت كافي، و عوامل كافية

 إلنشاء دورية الكترونية.

لهذه  وهذا النوع يمتاز بمجانيته و لكن العائق العلمي المطروح هو المصداقية العلمية

الدوريات التي تشابه تلك المجودة في الدوريات العلمية الورقية المحولة على الشكل 

 االلكتروني و بالتالي موقعها و مشكلة المصداقية في حقل التخصص العلمي.

وهي أول مجلة الكترونية  Cybrarians journal)ومن الدوريات العربية الخالصة مجلة )

 هندسية تقنية متخصصة.

 مثل:لدوريات التي تظهر ) متوفرة ( بشكلين الورقي التقليدي و الرقمي االلكتروني: ـ ا 3

 .1مجلة مكتبة فهد الوطنية 
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 رابعا: أنواع الدوريات االلكترونية حسب الوسائط المتعددة:

 وتنقسم إلى األنواع التالية:

  الدوريات المتوفرة على األقراص المكتترةCD _ ROM . 

  الدوريات المتوفرة المتاحة على الخط المباشرON _ LINE  من خالل قواعد

 البيانات و مراصد المعلومات.

  الدوريات التي يتم التعامل معها عبر شبكة االنترنيت و المتوفرة على الويبweb   

 1(.  web site) لها 

 خامسا: أنواع الدوريات االلكترونية حسب أسلوب توفير المعلومات:

 تقسم الدوريات االلكترونية حسب أسلوب توفير المعلومات إلى ثالثة أنواع هي :

 Full. Texteـ الدوريات ذات النص الكامل:  1

و هذه الدوريات تحوي عدد من المجلدات السابقة للدوريات باإلضافة لألعداد الحديثة و كل 

ات كتب و ردود مفيدة عدد يحوي جميع المقاالت المنشورة به مع مقدمة المؤلف و مراجع

 2بعض المواد الملخصة و قد تعامل المقاالت في هذه الدوريات كملفات مستقلة أو كحزمةو 
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واحدة و توزيع بطريقة توحى بأن الدورية أو العدد من الدورية يعامل كملف و ينقسم 

 االشتراك في هذا النوع من الدوريات إلى ثالثة أقسام هي:

نترنيت بالمجان و ال تحتاج إلى اشتراك و يوجد عدد كبير من هذه أ ـ دوريات تتوافر على اال

الدوريات العلمية المتخصصة و شبه العلمية و اإلخبارية كاملة النص و المجانية على شبكة 

 االنترنيت.

ب ـ دوريات تصدرها في شكلها االلكتروني باإلضافة إلى النسخة الورقية المطبوعة و يكون 

 ا لالشتراك الورقي المطبوع.االشتراك اآللي مصاحب

أي أنه في حالة االشتراك في النسخة المطبوعة فإن اإلصدار االلكتروني يعطى بالمجان 

 كما يمكن االشتراك في النسخة االلكترونية منفردة.

ج ـ دوريات تصدر مطبوعة و الكترونية و يكون لك إصدار مشترك منفصل من نماذج 

 ما يلي: Full _ text)تي توفر النص الكامل )المجالت العربية االلكترونية ال

Cybrarians journal_(http://www.cybraruans:info/journal _ 

 http://www.kbnl.org.sal_ .1_ مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية 
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 ( /http://www.airabicin.net/arabia3000_ ):  3000_ العربية 

 (http://www.aradojitm.org.eg/index/asp_)_ مجلة إدارة تكنولوجيا المعلومات: 

_ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات اإلسالمية: 

_http://www.uqu.edu.sa/page/ar/5/8 

_ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات و آدابها: 

)http://www.ugu.edu.sa/page/ar/1061( 

_ مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية: 

) http://www.uqu.edu.sa/page/ar/1060( 

 : Abstractsـ الدوريات التي توفر المستخلصات  2

هذا النوع من الدوريات تقوم فقط بنشر مستخلصات المقاالت و البحوث المنشورة باألعداد 

المطبوعة و لها قيمتها من حيث كونها إشعار باألعداد الجديدة و في الوقت مرجع يؤدي 

إلى مستخلصات األعداد القديمة و هذا النوع من الدوريات ال يتطلب اشتراكا للبحث في 

 و المقاالت بل يتوفر ذلك بالمجان و يمكن طلب البحوث الكاملة من مستخلصات األبحاث 

 1الناشر مباشرة لقاء مبلغ محدد .
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 1 و من أمثلة المجالت العربية التي توفر مستخلصات عبر شبكة االنترنيت:

 .مجلة البحرين 

 .مجلة اإلمارات الطبية 

 .مجلة العلوم االجتماعية 

 الهندسية. مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم 

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز لعلوم األرض 

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز لالقتصاد و اإلدارة 

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم التربوية 

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم الطبية 

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز لعلوم البحار 

  المتخصصة.مجلة الثقافة النفسية 
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 ـ الدوريات التي توفر قوائم أو اكتشافات لمحتوياتها: 3

 ي للدورية إذا كان لها أصل ورقي هذا النوع من الدوريات تقوم بتقديم الغالف الخارج

المحتويات لكل عدد أو مجلد صادر من الدورية و تتطلب اشتراك من أجل  قائمةو 

 الحصول على المقاالت التالية كاملة النصوص.

 ومن أمثلة المجالت العربية التي توفر قوائم أو كشافات لمحتوياتها عبر شبكة االنترنيت:

o .مكتبات نت 

o .حوليات اآلداب و العلوم االجتماعية 

o الزراعية. مجلة اإلمارات للعلوم 

o .مجلة الحقوق 

o .مجلة جامعة الملك سعود للعلوم 

o .مجلة جامعة الملك سعود للعلوم اإلدارية 

 سادسا: أنواع الدوريات االلكترونية حسب جهات الصدور:

 1تقسم الدوريات االلكترونية حسب جهات الصدور إلى فئتين هما:
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 ر عن جهات تجارية مثل دور النشر وهي تلك الدوريات التي تصدـ دوريات تجارية: 2 

الشركات و المؤسسات اإلعالمية و األفراد و يكون هدفها الرئيسي تجاريا أو إعالميا أو و 

 ماديا.

و هذه الدوريات أكثر ما تكون ارتباطا بالدوريات االلكترونية التي لها أصل ورقي مطبوع إذ 

و توزع على االنترنيت و هو يمثل أساسا دوريات  يكون أصلها ورقيا و تنشر الكترونيا ،

 كبار الناشرين التجاريين مثل:

 سيلفر بالترSilver platter. 

  ماكروهيلmicraw hill. 

 اليسفير  Elsevier. 

 رايدر   نايتKnight ridder. 

  سبرينقرspringer  .الخ... 

الرب  المادي و تصدر وهي تلك الدوريات التي تهدف إلى الدوريات غير تجارية:  ـ  2

  1عادة عن جهات غير تجارية و هدا النوع من الدوريات منها ما يوفر النص الكامل أو
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المستخلصات و بعضها يكون متاحا مجانا و البعض اآلخر قد يتطلب اشتراك رمزي لقاء 

 االستفادة منها و يشمل:

 ت العلمية.الدوريات الصادرة عن الجامعات و المعاهد و المراكز و الجمعيا 

 .الدوريات الصادرة عن المؤسسة الحكومية 

 .الدوريات الصادرة عن المنظمات و الهيئات الدولية 

 .الدوريات الصادرة عن االتحادات و النقابات 

 .الدوريات الصادرة عن البوابات المتخصصة 

 سابعا: أنواع الدوريات االلكترونية حسب نوع اإلتاحة:

 سب النوع و اإلتاحة إلى نوعين و هما:تقسم الدوريات االلكترونية ح

 الدوريات االلكترونية المتاحة مجانا على مواقع مختلفة على شبكة االنترنيت:ـ  1

  1الدوريات االلكترونية غير مجانية التي تتطلب اشتراك لقاء اإلفادة منها.ـ  2

 

 

 

 
                                                           

. 458 .و مراكز المعلومات. مرجع سابق. صـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات   1  
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أنواع الدوريات االلكترونية
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االلكترونيأولي ألنواع الدوريات :تصور 1يمثل الشكل رقم  

                                                           

. 280.ص. 2010عمان: دار صفاء،  األنترنت و النشر االلكتروني. النوايسة، غالب عوض. ـ  1  

الدوريات حسب 

 النوع:

  دوريات

 .متخصصة

 دوريات عامة 

دوريات حسب 

 فترات الصدور:
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 الدوريات االلكترونية:وظائف  .2-3-2

( عام: ألنها تحقق بنجاح مجموعة واسعة من 200ازدهرت الدوريات العلمية ألكثر من )

احتياجات المؤلفين فعن طريقها يستطيع المؤلف أن يبث نتائج دراسته لزمالئه و يرسي 

 قواعد أسبقيته لعمله، و يحصل على صالحية لعمله من خالل التحكيم و يبني مكانة علمية

في الوسط العلمي و هو على يقين أن عمله يمكن أن يصل إليه علماء المستقبل عن طريق 

هذه الدوريات. لقد كانت الدوريات العلمية وسيلة لالتصال الرسمي بين العلماء. لذا فقد 

 تعددت وظائفها التقليدية:

ونية؟:وهنا يمكن التساؤل عن مدى مالئمة هذه الوظائف مع الدورية العلمية االلكتر   

ولعل اإلجابة تكمن في دراستنا لهذا الفصل ويمكن في البداية أن تشير المؤلفة ألهمية 

 االتصال العلمي و تعريفه بما يشمله من وظائف الدورية العلمية.

لقد قام شاوجنيسي بتعريف االتصال العلمي بأنه ظاهرة اجتماعية حيث يعبر عن نشاط 

قسم طرق االتصال العلمي إلى اتصال رسمي و غير فكري الخالق من عالم إلى أخر، و تن
رسمي: فعادة ما يكون االتصال الرسمي مقاالت مكتوبة في إحدى الدوريات أما االتصال 1

                                                           

.  2010ـ سيد، رحاب فايز أحمد. مصادر الدوريات االلكترونية على شبكة االنترنيت. الرياض:مكتبة الملك فهد،   1  
.  34 – 33ص. ص.  
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غير رسمي فيتضمن حضور المؤتمرات و مجموعات النقاش والترابط الشبكي لإلحاطة 

  بأحدث المعلومات و االكتشافات في مجال معين.

جعل و ( إلى أن األدوار الثالثة الرئيسية للعلم هي التعليم getz.M 1997كما يشير جيتس )

المعرفة الرسمية متاحة للجمهور و تطوير المعرفة الجديدة، كما يؤكد على أن الحكم على 

االتصال الرقمي في النهاية يرتبط بكيفية خدمة هذه األدوار الثالثة جيدا، و تعد الدورية 

 تائج و االكتشافات بين األكاديميين و الباحثين: العلمية طريقة لتواصل الن

 ( فيرى وظائف الدورية كالتالي:Rowland F . 1997أما رونالد )

  بث المعلوماتdissmination of information. 

  ضبط الجودةquality control. 

  األرشيف المقننacanonical archive. 

  االعتراف بالمؤلفينrecognition of authors . 

 1وظيفة خامسة في تأسيس األولوية. (day m. 1999)ويضيف داي 

 

 

 
                                                           

. 34 .. صنفسه مرجعالـ سيد، رحاب فايز أحمد. مصادر الدوريات االلكترونية على شبكة االنترنيت.   1  
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 و يمكن شرح تلك الوظائف فيما يلي:

و المقصود هنا قيام المؤلف بنشر ورقته البحثية في دورية محكمة ـ بث المعلومات:  1  

 لبث نتائج البحث لجماعات بحثية أوسع.

تتم هذه العملية أثناء تحكيم المقال العلمي و مراجعته و هي ما يطلق .  ـ ضبط الجودة:  2

حيث يقوم المؤلف بتقديم مقالة الدورية.  (peer review) عليها المراجعة المناظرة  

ومن ثم يتم إرساله لعدد من األكاديميين المتخصصين في التخصص نفسه، لكي يقوموا 

التعديالت لكي يتم نشره بالدورية، و عادة ما تقوم بمراجعته. وعادة ما يطلبون إجراء بعض 

  الدورية بنشر األبحاث عالية الجودة و التي ستؤثر باإليجاب على سمعة الدورية.

.  (peblic domain)و يعني إنشاء أرشيف له صفة النطاق العام ـ األرشيف المقنن:  3

فة للعلماء الحاليين يمكن أن تقوم مكتبات البحث بدور تجميع لألرشيف لحفظ المعر و 

 المستقبليين.و 

و المقصود هنا أن النشر في الدورية المحكمة يعد وسيلة لالعتراف ـ االعتراف بالمؤلفين:  4

بوزن المؤلفين و إسهامهم األصيل في مجال معين ، كما يساعد هذا النشر عادة في ترقياتهم 

 1أو حصولهم على عقود بحث أخرى.

                                                           

 1 خلف اهلل، وسيلة؛ عبد الرزاق، أمال. استخدام الدوريات العلمية االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين. مذكرة ماستر  ـ 
. 36. ص.  2011، قسم علم المكتبات. قسنطينة. جامعة منتوري،    
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و المقصود هنا تسجيل أولوية المؤلف بالنسبة الكتشاف علمي أو ـ تأسيس األولوية:  5

تكنولوجي أو طبي قبلته و صدقت عليه جماعة من المحكمين، و مما يزيد من وزن 

 االعتراف بالمؤلفين النشر في الدورية مشهود لها بالقوة في هذا المجال العلمي. 

وريات كما يشير فالوسكاس فالدوريات وسائل لتأصيل البحث من خالل التحكيم، و الد

(valauskas . E. 1997 )   تشرع فكرة االعتراف بالمؤلفين اعتمادا على ورقة بحثية بدال

 من مجرد االتصال الشفهي ، و إذا كانت الدوريات المطبوعة محكمة تؤدي أغلب هذه

  الوظائف إال أن تأسيس األولوية و إيجاد أرشيف متاح لالستخدام الحالي و المستقبلي

 يعتبران أهم وظائفها.

أما بالنسبة للدوريات االلكترونية فيشير ماكنيت إلى ضرورة قيام الدورية االلكترونية بكل 

الوظائف التي تقوم بها الدورية المطبوعة على األقل فضال عن تميز الدورية االلكترونية 

ترح أودليز كو بخصائص جديدة مثل الوسائط المتعددة و روابط النص الفائق أيضا، لذا يق

(odlyz ko . A . 1994 )  نمطا جديدا للنشر الباطني(Esoturic publishing) 1 

 

 

                                                           

. 35 .ص ـ سيد، رحاب فايز أحمد. مصادر الدوريات االلكترونية على شبكة االنترنيت. مرجع سابق.  1  
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يتجنب اإلغراءات التجارية بالكامل و يستخدم شبكة االنترنيت لبث المعلومات مباشرة من 

عالم ألخر بدون وسيط ، وهذا بالطبع ينطبق على الدورية االلكترونية ، حيث يساعدها ذلك 

 داء وظائفها بالكامل و بسرعة.على أ

أن هناك احتماال قويا لدخول الناشرين التجاريين   ( harnad .S . 1997 )و يرى هارناد 

لما لها من أسواق واسعة غير أكاديمية أو بحثية خصوصا أن  في هذه الدوريات االلكترونية.

بدال من مجرد مؤلفي مقاالت الدوريات يكتبون من أجل الحصول على عائد من تأليفهم 

 اإلعالم عن عملهم. 

ومع ذلك فيجب على الدوريات االلكترونية سواء تم الحصول عليها باالشتراك أو بالمجان أن 

يكون لها محتوى يتميز بالتحكم النوعي، بمعنى عدم إمكانية المؤلف أو أي فرد آخر أن 

طاء أو التحسينات يبدل ما نشر فيها. و مع أن المشكلة_ على خالف الورق _ تسم  باألخ

 غير قابل للتعديل، بالطبعة  األولى   linkedالمرتبطة = 

إال أن هذا كله ال ينقص من قيمة شبكة االنترنيت للمناقشة العلمية خصوصا أن هناك أنواع 

كما أن عددا كبيرا من أفضل الباحثين في مجاالت  كثيرة من االتصال بشبكة االنترنيت ،

 1كثيرة سيتجهون للدوريات االلكترونية، و يوقفون تقديم مقاالتهم للدوريات التجارية.

                                                           

خلف اهلل، وسيلة؛ عبد الرزاق، نوال. استخدام الدوريات العلمية االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين. مرجع سابق.ـ   1  
. 36ص.   
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و ختاما لهذا كله و نظرا لمزايا النشر االلكتروني فيتوقع االنتهاء الكلي للدوريات الورقية 

 مهما بازدياد في البث االلكتروني المستقبلي ستؤدي الدوريات االلكترونية و بالتالي دورا و 

 1للمعلومات العلمية.

 خصائص الدوريات االلكترونية و أهميتها: .2-4

 خصائص الدوريات االلكترونية: .2-4-1

يتم العصر الحديث بالتفجر المعرفي و التكنولوجي الذي سهل اتصال المجتمع ببعضه 

 لدرجة التي سما ) بالقرية الصغيرة(.

و لعل أحدث ثورة هي ثورة االنترنيت _ تلك الشبكة _ التي سهلت االتصال رغم التباعد 

 ألزماني و المكاني.

وما أحدثته الدوريات االلكترونية في عملية التعلم و التعليم قد شجع الكثير من المستفيدين 

هم من على استخدامها و االطالع على محتوياتها من مقاالت و هم في مكاتبهم أو منازل
 خالل شبكة االنترنيت حتى أصبحت يطلق عليها )الدوريات المفتوحة(.2

 

 
                                                           

. 37 .رحاب فايز أحمد. مصادر الدوريات االلكترونية على شبكة االنترنيت. مرجع سابق. ص سيد،  ـ  1  
www.scribd.com متاح على  ات األكاديمية مالها و ما عليها.ـ عبيد، عصام. الدوريات االلكترونية في المكتب  2 

. 14:30. على الساعة  2018مارس  15. شوهد يوم    

http://www.scribd.com/
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1 :ومن أهم خصائص تلك الدوريات االلكترونية ما يلي  

 .القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في البحث العلمي 

 .معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك االنترنيت و البريد االلكتروني 

 .إمكانية التصف  في أي وقت و في أي مكان 

  تتاح على شبكة االنترنيت أو على أقراص الليزرCD _ ROM. 

 .تصدر بصفة مستمرة و على فترات منتظمة أو غير منتظمة 

 .الصدور إلى ماال نهاية ما في الدورية المطبوعة التقليدية 

 .تتاح بالمجان أو عن طريق االشتراك 

 االلكترونية:أهمية الدوريات .2-4-2

نتيجة لما أتاحته التكنولوجيا الجديدة من إمكانات متقدمة في إنتاج المعلومات و إتاحتها، 

ظهرت الدورية االلكترونية كشكل جديد يسعى للتغلب على بعض المشكالت التي تسببت 

ات فيها الدوريات المطبوعة و على رأسها المشكلة االقتصادية الناتجة عن زيادة أسعار الدوري

 2سنويا. % 20إلى  %10من 

                                                           

 . www.odabashm.net  متاح على . اللكترونية : مالها و ما عليهاـ عبيد، عصام محمد. الدوريات ا 1  

. 19:20. على الساعة  2018مارس  16شوهد يوم   

. متاح على و المعلومات و المتاح على الشبكةـ الدوريات االلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات   2  
. 10:15. على الساعة  2018أفريل  22. شوهد يوم  www.alyaseer.net  

http://www.odabashm.net/
http://www.odabashm.net/
http://www.alyaseer.net/
http://www.alyaseer.net/
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و تعتبر الدوريات االلكترونية من أهم مصادر المعلومات للباحثين و الدارسين لتتابع 

التطورات في شتى الميادين، و الدوريات االلكترونية عبارة عن أوعية معلومات قادرة على 

  1عمل أحدث المعلومات ألنها من أفضل منافذ بث األفكار، وتبادل المعلومات.

و سنعرض فيما يلي أهمية و فوائد الدوريات االلكترونية على األطراف األربعة على الشكل 

 2األتي:

للدوريات االلكترونية فوائد كثيرة بالنسبة أوال: أهمية و فوائد الدوريات االلكترونية للمؤلفين: 

 للمؤلفين منها:

 .إرسال و تسليم األبحاث الكترونيا إلى المجالت 

 راجعة و تحكيم  المقاالت و األبحاث.السرعة في م 

  االنتشار الواسع للمجالت عن طريق الشبكات يساعد على زيادة بروز األبحاث

 وظهورها بشكل أكثر للقراء و المستفيدين.

 .معرفة درجة الرجوع إلى مقالته و معدل استخدامها 

 .التفاعل مع الناشر عن طريق البريد االلكتروني له 

 الت على المقاالت بشكل أسرع.إمكانية إجراء تعدي 
                                                           

www.alyaseer.net . ت و المعلومات و متاح على الشبكةـ الدوريات االلكترونية المتخصصة في مجال المكتبا  1 
  المرجع نفسه.

. 423ـ النوايسة، غالب عوض. االنترنيت و النشر االلكتروني. مرجع سابق. ص   2  
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 ثانيا: أهمية و فوائد الدوريات االلكترونية للناشرين:

 هناك العديد من الفوائد للدوريات االلكترونية للناشرين منها:

 .السرعة في عملية النشر و التوزيع 

 .توسيع السوق المتاحة للدورية 

  الطباعة و صغر خلو الدوريات االلكترونية من عيوب النشر الورقي كغموض

 الحجم.

  السرعة في وصول العدد من المجلة إلى المستخدم دون الحاجة إلى وسائط النقل

 التقليدية.

 .سهولة التحديث و إجراء المراجعة و التعديالت و اإلضافات الكترونيا 

 .الفائدة الربحية و المادية العائدة على الناشرين 

 ة للمكتبات و مراكز المعلومات:ثالثا: أهمية و فوائد الدوريات االلكتروني

 تكمن أهمية و فوائد الدوريات االلكترونية للمكتبات و مراكز المعلومات ما يلي :

 االقتصاد الهائل في أماكن الحفظ و التخزين. .1

 1التخلص من مشكلة سرقة األعداد و تشويه الصفحات. .2

                                                           

  1ـ الدوريات االلكترونية ماهيتها، وجودها و مستقبلها في المكتبات العربية. متاح على 
. 00:12. على الساعة.  2018ماي  15. شوهد يوم http://www.kenanaonline.com  

http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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 االقتصاد في النفقات و التكاليف و يشمل ذلك: .3

اكن الحفظ و الدوريات األمر الذي أدى إلى توفير كثير من المساحات أ ـ االقتصاد في أم

 داخل المكتبة ناهيك عن التفكير في التوسعات المستقبلية للمكتبة و كلفتها المادية العادية.

 ب ـ االقتصاد في نفقات التأنيث و شراء العارضات و رفوف حفظ األعداد القديمة.

 الترميم و الصيانة.ج ـ االقتصاد في نفقات التجليد و 

 د ـ االقتصاد في كل نفقات الفهرسة و الفهارس و غيرها.

 ه ـ االقتصاد في نفقات أمور بعض الموظفين غير الفنيين ألداء أعمال روتينية بسيطة.

ـ تنمية مقتنيات المكتبات و مراكز المعلومات من العناوين الجديدة: فتحت أمام  4    

لوجودها في المكتبات أفاقا كبيرة لتوسيع قاعدة مجموعة الدوريات المتاحة دون الحاجة 

المكتبة ، و بمعني آخر أصب  بإمكان المكتبات أن توفر لمجتمعها من المستفيدين أالف 

يات دون التفكير في مشكلة السيطرة عليها أو تخزينها، فاالشتراك في العناوين من الدور 

 1الدوريات االلكترونية ال يعني غالبا وجودها الفعلي في المكتبة.
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ـ حل مشكلة التقادم: إن االحتفاظ باألعداد القديمة المجلدة لكافة الدوريات صار من 5

 عيد مع تناقص القيمة البحثية اإلجراءات المكلفة اقتصاديا خاصة على المدى الب

قدمت  (obsolete) لها. و هذا مبدأ معروف في التعامل مع الدوريات و هو مبدأ التقادم

تالشى و الدورية خاصة في المجال العلوم و التكنولوجيا تقادمت قيمتها المعلوماتية و البحثية 

 استرجاعها من قبل المعنيين و تظل عبئا كبيرا على كاهل المكتبة.

ـ المالحقة الجارية: ساعدت الدوريات االلكترونية العديد من المكتبات على التخلص  6   

من مشكلة تتبع المقاالت المطلوبة و توفيرها بالوقت المناسب للمستفيدين و مشكلة األعداد 

و تأخر وصولها و فقدانها و هكذا. و في الواقع لم تعد هناك حاجة إلى التبادل التعاوني 

 ر ربما أليام أو ألسابيع من أجل الحصول على العدد المطلوب من المجلة.االنتظاو 

ـ ساعدت الدوريات االلكترونية من تخفيف الضغط على قسم الدوريات في المكتبات  7 

األكاديمية و الكبيرة حيث أصبحت عناوين الدوريات موجودة على صفحة المكتبة سواء 

لكترونية أو قائمة التي تشترك في المكتبة اشتراكا قواعد البيانات أو مجموعات الدوريات اال

  1مباشرا في النسخة المطبوعة و الحصول على النسخة االلكترونية مجانا.

                                                           

مرجع سابق. ص. ص.  عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. غالبالنوايسة، ـ  1  
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ـ ال تحتاج الدوريات االلكترونية إلى تجهيزات و معدات معقدة أو مكلفة خصوصا  8      

 1ر من األيدي العاملة.إذا كان االشتراك عن طريق االنترنيت كما ال تحتاج إلى عدد كبي

 رابعا: أهمية و فوائد الدوريات االلكترونية للمستفيدين:
 هناك عدة فوائد للدوريات االلكترونية على المستفيدين نلخصها كاألتي:2

 24اإلتاحة المباشرة و المتجددة و الدائمة فالوصول إلى الدوريات االلكترونية مستمر 

و على مدار الشهر فقد صار بإمكان  ساعة في اليوم، و خالل أيام األسبوع

المستفيدين إرضاء حاجتهم البحثية دون التقيد في برمجيتها وفق ساعات قوام 

 المكتبة.

  اإلتاحة بغض النظر عن التواجد الموقعي للمستفيد داخل المكتبة فاآلن أصب  بإمكان

و بإمكان المستفيد التصف  و قراءة الدوريات في مواقع العمل كالكتب أو المختبر، 

وإلجراء البحث تم  (lap top)من خالل  (DESK TOP)المستفيد أن يستخدم 

 الحصول على نسخة مطبوعة مباشرة.

  اإلتاحة ألكثر من مستفيد و لنفس المقالة و البحث في آن واحد و هذا من األمور

 صعبة التنفيذ مع األشكال الورقية المطبوعة.
                                                           

http://www.kenanaonline.com   الدوريات االلكترونية ماهيتها، وجودها و مستقبلها في المكتبات العربيةـ 1 
  مرجع سابق.
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  ريات االلكترونية قد أصبحت متاحة على الويب اإلتاحة السريعة جدا فالعديد من الدو

 لمدة ال تقل عن أسبوع أو أسبوعين مثل ظهور نسخها الورقية.

  المرونة العالية في التعامل مع الدوريات االلكترونية و تغيير العادات القرائية

 1للمستفيدين.

 

  

                                                           

  1 . 427. . ص. صنفسه مرجعالغالب عوض. االنترنيت و النشر االلكتروني. النوايسة، ـ  
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أهمية و فوائد الدوريات االلكترونية
1

 

  usersالمستفدين                                                                                  Awthors  المؤلفين        
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.أسس اختيار الدورية االلكترونية و عناصرها:2-5  

 أسس الدوريات االلكترونية:.2-5-1

على الرغم من االختالف بين الدوريات الورقية و االلكترونية إال أن األسس العامة لالختيار 

 لم تتغير و يمكن حصرها ضمن ثالثة محاور و هي:

 تحديد العناوين المطلوبة. .1

 التقييم و التقويم. .2

 1االختيار. .3

و نقصد بها هنا تحديد العناوين المطلوبة أي ما هي العناوين تحديد العناوين المطلوبة:  (1

التي ستقوم المكتبة بطلبها لتكون ضمن مجموعاتها؟ ومن أهم مشكالت التعامل مع 

الدوريات االلكترونية حداثة ظهورها ، و بالتالي قلة وجود أدوات السيطرة و الضبط 

كاألدلة و الكشافات لحصر و رصد هذه الدوريات و توفير المعلومات  البيبليوغرافي

الكاملة عنها ) المعلومات البيبليوغرافية و العناوين و الناشر...الخ( التي تتضمن 

 2التواصل معها ،

                                                           

. الدوريات االلكترونية ماهيتها، وجودها و مستقبلها في المكتبات العربية. متاح على ـ  قندلجي، عامر إبراهيم  1  
www.alyaseer.net  15:23.على الساعة  2018مارس11..شوهد يوم . 

.. ص 2016عمان: دار المعتز،  ، حسان. المكتبات االلكترونية كل ما يحتاجه أمين مكتبة لتطوير المكتبة.ـ عبابدة  2  
51 .  
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وتحديد موقعها و لكن هذه المشكلة في طريقها إلى التالشي مع زيادة هذه األدوات  

 مواقع الويب عبر شبكة االنترنيت.انتشارها السريع على و 

و نقصد به هنا المعايير المعتمدة للتحقق من قيمة الدورية المطلوبة من حيث  التقييم: (2

المحتوى ، المعالجة الموضوعية، التخصص و عمقه، السمعة العلمية ، الرصانة، اللغة 

لمصدرة، فترات التكشيف و االستخالص ، مستوى المؤلفين العلمي ، هيئة التحرير، الجهة ا

 1الصدور، االنتظام و الديمومة.

 2 وتعتمد نفس أسس اختيار الدوريات الورقية و من أهمها:االختيار:  (3

 .حاجة المستفيدين 

 .)الميزانية )الكلفة 

  إعادة تأهيل الكادر البشري بشكل يتالءم مع التعامل مع اختيار الدوريات

 االلكترونية.

 

 

 

                                                           

. 51ص  .نفسه مرجعالما يحتاجه أمين المكتبة لتطوير المكتبة. ل ، حسان. المكتبات االلكترونية كـ عبابدة  1  
. 64 .. ص 2003، حسان. أثر تكنولوجيا المعلومات على الخدمات المكتبية. عمان: دار المعتز. ةدـ عباب  2  
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 االلكترونية:عناصر الدوريات  .2-5-2

 1تعتمد الدوريات االلكترونية على عدد من العناصر لخصها حشمت قاسم بما يلي:

  يمكن للمؤلف الذي يقوم بكتابة بحثه إعداد نص هذا البحث باستخدام أحد المنافذ

 المرتبطة بالحاسوب المركزي أو مضيف إحدى شبكات االتصال و يمكن للمنفذ 

بسيطة ، أو وحدة للعرض البصري ملحق بها  أن يكون مجرد آلة طباعة عن بعد

طابعة أو حاسوب متناهي الصغر يستخدم في تجهيز النصوص و ملحق به آلة 

 طابعة.

  يمكن بمجرد انتهاء المؤلف من إعداد بحثه إعالم زمالئه العاملين في المجال

نفسه بوجود البحث و دعوتهم إلى إبداء الرأي فيه، و بإمكانهم الحصول عليه 

دعائه على المنافذ الخاصة بهم و تسجيل ما لديهم من مقترحات على الخط باست

 المباشر.

  بعد مراجعة البحث في ضوء ما تلقاه من تعليقات و مالحظات يمكن للمؤلف

 نفسه تحويله عبر شبكة االتصاالت إلى النظام االلكتروني المضيف ، و بالوقت 

 

                                                           

متاح على  .ية و دورها في خدمة البحث العلميسالي، حسن أبو المعاطي محمود. الدوريات االلكترونـ   1  
. 11:30. على الساعة  2018أفريل  01شوهد يوم  .  www.Kenanaonline.com   



طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

66 

ديم البحث. و هنا يمكن اختزان الذي يمكنه في إعالم رئيس تحرير الدورية لتق

 1.البحث في ملف خاص في النظام االلكتروني

  يمكن لرئيس التحرير بعد فحص البحث بشكل مبدئي تحديد المحكمين الذين يتم

االحتفاظ بأسمائهم و تخصصاتهم و اهتماماتهم الموضوعية في دليل متاح على 

 الخط المباشر.

 بهم يمكن للمحكمين تحويل مالحظاتهم  بعد مراجعة البحث على المنافذ الخاصة

عبر شبكة االتصاالت عن طريق رئيس التحرير إلى المؤلف ، و يمكن بعد إجراء 

 المؤلف التعديالت الالزمة اتخاذ قرار البحث أو رفضه من جانب رئيس التحرير.

  يمكن في حالة قبول البحث نشره و ذلك بتحويله في شكله النهائي من ملف

 ام أو أرشيفي متاح للمشتركين في الدورية.خاص إلى ملف ع

  يمكن بعد ذلك إرسال اسم المؤلف و عنوانه ، و عنوان البحث و مصطلحات

استرجاعه و اسم الملف العام الذي يضمه عبر شبكة االتصاالت إلى مرافق 

التكشيف و االستخالص المناسبة إلدخال بيانات البحث في قواعد البيانات 

 2الخاصة لها.

                                                           

  1 المرجع نفسه.الدوريات االلكترونية و دورها في خدمة البحث العلمي.ـ سالي، حسن أبو المعاطي.
. 146 ..ص 2005ـ مجبل الزم المالكي. المكتبات الرقمية و تقنية الوسائط المتعددة. عمان: مؤسسة الوراق،   2  
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 ممكن إعالم المشتركين في الدورية بوجود البحث و كل ما نشر من بحوث من ال

  1جديدة في مجال االهتمام و حسب الحاجة.

 .مزايا و عيوب الدوريات االلكترونية:2-6

 مزايا الدوريات االلكترونية:.2-6-1

مميزات تمتاز الدوريات االلكترونية عن مثيالتها الدوريات المطبوعة التقليدية الورقية بعدة 

 2يمكن تلخيصها كاآلتي:

 :اإلتاحة(Accessibility)  : فالدوريات االلكترونية متاحة و في متناول المستفيدين

يمكن و أيام في األسبوع  7ساعة في اليوم و  24على مدار الساعة فالوصول المستمر 

من مقاالت من موقع العمل كالمكتب أو المختبر، أو  للمستفيد اإلطالع على ما يهمه

الجامعة من خالل جهاز الحاسوب به ، كما يمكن استخدام الدورية ألكثر من مستفيد 

 في نفس الوقت.

التفاعلية:(Interaction) حيث من الممكن بث طبعات مبدئية من المقاالت ثم :

نحو تكفل المحاور بين  على (Feedback)ينتظر المؤلف تلقي رسائل تلقيم مرتد 

المؤلف و المهتمين بموضوع مقالته ، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إثراء العمل. و هذا 
                                                           

. 147المرجع نفسه. ص. الزم المالكي . المكتبات الرقمية و تقنية الوسائط المتعددة.  ـ مجبل  1  
مرجع سابق. ص. ص. عوض. مصادر المعلومات االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات.  بـ النوايسة، غال  2  

204 – 205 .  
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للنشر االلكتروني. و الجدير  Added valueالنشر التفاعلي يعد أكبر قيمة مضافة 

بالذكر أن التفاعل يعد من أهم خصائص مواقع الويب الحديثة. و التفاعل مطلوب 

مفيد في المراحل المبكرة لتهيئة األعمال العلمية، إال أن المسؤولية ينبغي أن  الحوارو 

تكون واضحة و محددة حين تستقر هذه األعمال في الصورة التي يراها المؤلفون 

والمحكمون صالحة للنشر الرسمي، الذي يعني إضافة جديدة ينسب إلى المؤلف في 

 رصيد االنتاج الفكري لمجاله.

 :المرونة(Flexibility) : حيث يمكن للدوريات االلكترونية تخطي الحواجز المكانية

جعلها في متناول كل من تتاح له مقومات االرتباط باالنترنيت و كذلك يمكن للمستفيد و 

تصف  ما يهم من مقاالت و تسجيل المقاالت على االنترنيت ، كما يمكنه أيضا تحديد 

 1.على هذه النسخ على الفورما يحتاج منه إلى نسخ ورقية و الحصول 

 

 

 

 

                                                           

. 111ـ الصرايرة، خالد عبده. النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات.مرجع سابق. ص.   1  
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 :السرعة(Speed) : غالبا ما يتحقق التكامل بين كل من كتابة المقاالت و نشرها في

الدوريات االلكترونية و ذلك باستخدام الحاسب في معالجة النصوص، كما يقل الوقت 

دون المستنفذ في النشر على نحو ملحوظ ، هذا و تكفل مرونة الصدور سرعة النشر و ذلك 

التقيد بمواعيد معينة و دون الحاجة إلى انتظار إكمال مواد العدد ، أو توافر كم معين من 

 1المواد الصالحة للنشر.

 :االقتصاد(Economy) : هناك من يرى أنه من الممكن لتكلفة إنتاج الدورية االلكترونية

فاالقتصاد في التكلفة  %90  %70أن تكون أقل منها في الدورية الورقية بنسبة تتراوح بين 

يتحقق بالتخلص من عناصر التكلفة المتصلة بتجهيز أصول المقاالت كالتحرير و المراجعة 

اللغوية ، و اإلخراج الطباعي ، فضال عن التكلفة االدارية ، و كذلك تكلفة الطباعة و البريد 

 و أرباح الناشرين. 

  :ات االلكترونية مقومات بحث غير حيث تتوافر للدوريدعم مقومات البحث و االسترجاع

تقليدية ، تبدأ بتصف  قوائم المحتويات و المستخلصات و البحث في النصوص الكاملة ائقة 

إلى ذلك إمكانية أمكانية استرجاع المقاالت مصحوبة بالوثائق المرتبطة بها عن طريق 

 االستشهاد المرجعي في االتجاهين الصاعد و الهابط.

                                                           

  . (E_ journals) 1 ـ الدوريات االلكترونية  
  



طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

70 

 متعددة: استخدام الوسائط ال(Multimedia) : و لغات البرمجة(java)  فقد توافرت

على نحو يراعي طبيعة مقومات الجمع بين النص و الصور و الصوت في تقديم المعلومات 

نما يتي  أيضا االعتماد و الرسالة التي يتم بثها. و ال يقتصر األمر هنا على الصورة الثابتة  ا 

على الصورة المتحركة. حيث يتم النشر االلكتروني للدوريات باستخدام برمجيات النص 

 1التي عززت مقومات الوسائط المتعددة. (HyperText)الفائق 

  إمكانية النسخcopying  و الطباعةprinting  ألي مقالة من الدورية على

 األسطوانات.

 لمكتبات على عكس الدوريات التقليدية.توفير حيز المساحة با 

  :حيث يمكن للدوريات االلكترونية أن تنشر المقاالت مهما بلغ الخدمات اإلضافية األخرى

طولها التي تتصل بمحتوى المقالة ، هذا باإلضافة إلى إمكانية توفير خدمة البريد االلكتروني 

 .2و االتصال باالشتراك في الدورية
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 هناك العديد من المجالت الناشئة و المجالت التخصصية الناشئة:خدمة المجالت

التخصصية الدقيقة التي تفتقد إلى منافذ النشر المناسبة أو التي ال تتحمل كلفة المنافذ 

وعادة ما تكون منافذ النشر في هذه المجالت ا التقليدية بسبب قلة عدد المتخصصين فيه

 .االلكترونية يمكن أن تشكل المنافذ المناسبةمحدودة التوزيع و من ثم فإن الدوريات 

بقية و   كل تلك المميزات جعلت المكتبات و مراكز المعلومات تتجه نحو الدوريات االلكترونية

مصادر المعلومات االلكترونية التي تشمل الحل األمثل لكثير من مشكالت البحث العلمي 

مثل   ،تدفق الكم الهائل من المعلوماتمشكالت النشر الورقي،  ومن ثم مجارات التوسع في و 

 1.المكتبات، و مراكز المعلومات و المراكز البحثية

 

 

 

 

 

 

                                                           

. متاح على  2014_  1995لإلنتاج الفكري العربي ـ باخت، سامر إبراهيم. الدوريات االلكترونية: دراسة بيومترية   1 
. 17:25. على الساعة  2018أفريل  12. شوهد يوم  www.Upload.mag.uofb.edu.sd  
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 عيوب الدوريات االلكترونية:.2-6-2

بالرغم من أهمية و فوائد و مميزات الدوريات االلكترونية إال أنها تواجه عيوب عديدة تتعلق 

 بالمكتبات و الباحثين و حقوق الملكية الفكرية.

 أوال: عيوب تتعلق بالمكتبات:

  القصور في اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع الدوريات من قبل إدارات المكتبات

 هل يتم االشتراك بالدورية االلكترونية أم شراء الشكل الرقمي المطبوع؟

 .عدم توافر بيئة الكترونية الستقبال الدوريات االلكترونية في بعض المكتبات 

 بعض المكتبات اشتراكها في الدوريات االلكترونية بسبب ارتفاع اشتراكها مما ال  إلغاء

 تستطيع المكتبة دفع هذا االشتراك ألن ميزانيتها محدودة و ال تسم  باالشتراك.

 ثانيا: عيوب تتعلق بالباحثين:

  يعتقد بعض الباحثين أن المقاالت المنشورة في هذه الدوريات غير معترف بها من قبل

 اللجان األكاديمية.

  إن الدوريات المتاحة مجانا ال توفر سوى خطوط ضئيلة للحصول على من  في مجال

 1 البحث.

                                                           

  1 .ـ النوايسة، غالب عوض. مصادر المعلومات االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص. ص 
209 – 210 .  
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 .صعوبة التعرف على الدوريات االلكترونية و اإلفادة منها 

 الباحثين يبين أن أسباب رفضهم النشر في الدوريات االلكترونية المتاحة مجانا فإن  بعض

 هيئة التحرير بالدورية غير معروفة بالنسبة إليهم.

  ارتفاع تكلفة االشتراك في الدوريات االلكترونية في بعض األحيان مما يؤدي بالمستفيدين

 وريات.إلى عدم قدرة دفع االشتراك فال يستفيدوا بهذه الد

 .االختيار و االقتناء تحول االقتناء من الملكية إلى اإلتاحة 

 ثالثا: عيوب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية:

 .ليس هناك ضمان لحقوق الملكية الفكرية 

  .من السهل أن يقوم أي شخص بتجميع مادة علمية من المقال و نشره باسمه 

 عصام عبيد بعض العيوب األخرى للدوريات االلكترونية و هي: و يذكر

 .صعوبة التحويل من الدورية االلكترونية إلى الدورية المطبوعة التقليدية 

 .صعوبة الحصول على أجهزة الحاسب اآللي في بعض المكتبات أو لكل المستفيدين 

 على استخدام شبكة االنترنيت  صعوبة التعامل مع المستفيدين غير المؤهلين أو المدربين

 1و محركات البحث في االنترنيت.
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 .مشكلة حقوق الطبع و الملكية الفكرية و المقابل المادي 

 .يفضل بعض المستفيدين القراءة على الورق في شاشة الحاسب اآللي 


ارتفاع تكاليف االشتراك في الدوريات االلكترونية و خاصة في حالة عدم وجود مثيل  

 1للدورية.مطبوع 
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1 .:مخطط مميزات و عيوب الشكل االلكتروني للدوريات03يمثل الشكل    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

. 204.ص.  2010 ـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية و مراكز المعلومات.عمان: دار صفاء،  1  

مميزات الشكل االلكتروني  
للدوريات مقارنة بعيوبها و 

.تحدياتها  

 مميزات و فوائد الشكل االلكتروني للدوريات

الهائل في أماكن الحفظ و التخزين.االقتصاد   

التخلص من مشكلة فقدان و تمزق أعداد 

.محدودة من الدوريات  

نفقات التجليد و الصيانة و الترميم اقتصاد في 
 و األعداد السابقة و األثاث.

مشاكل و تحديات الشكل االلكتروني 
 للدوريات.

 مشاكل توفير البنية التحتية المالئمة.

تفتقر بعضها الى المعايير و المقاييس 
.الموحدة للتعامل معها  

عدم استقرار بعض الدوريات 
 االلكترونية.

وصول الى عدد كبير من عناوين الدوريات 
 أكثر توفره مكتبة واحدة دون تفكير.

المباشرة و المستمرة على مدار الساعة  االتاحة
 و الوقت.

مقاالت و معلومات متوفرة  امكان الوصول الى
 فيها بطرق أسهل و أفضل.

 الدقة المتنامية في الحصول على المعلومات.

الشكل االلكتروني للدوريات المعينة قد يكون 
 الشكل الوحيد المتوفر للمستفيد

مرونة بدائل المتاحة في الحصول على شكل 
 المقالة.

الصعوبة في االستشهادات المرجعية و 
 االشارة الى المصدر

 ال يمكن التأثير و التعليق عليها.

قد يصعب قراءتها أحيانا على الخط 
 المباشر.

مشاكل اخرى مثل ضعف البيئة 
 التكنولوجية و المستلزمات البشرية.

ة في تعود المكتبات في صيغ محدود
.التعامل مع الدوريات الورقية  

مشاكل حقوق التأليف و اساءة التعامل 
 مع النقل و اقتباس المعلومات.
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 .نموذج عن الدوريات االلكترونية العربية في العلوم االجتماعية و االنسانية:2-7

 الدوريات العربية االلكترونية في العلوم االجتماعية و اإلنسانية:

ة بالعلوم االجتماعية تتناول هذه الدوريات األبحاث و المقاالت و الدراسات و القضايا المتعلق

المتصلة في ) علم االجتماع و االقتصاد و السياسة و القانون و التربية و التجارة و 

االتصاالت و الخدمة االجتماعية و الفلكور ) االداب الشعبي( و غيرها من العلوم ( و 

الدراسات  العلوم اإلنسانية التي تشتمل اللغويات و االداب و الدراسات الفلسفية و النفسية و

التاريخية و الجغرافية و اإلعالم و الفنون و اآلثار...الخ. كما تتناول هذه الدوريات عروض 

مراجعات للكتب و التقارير العلمية عن المؤتمرات و الندوات ذات عالقة في العلوم السابقة و 

مقاالت هذه الدوريات تكون محكمة من قبل المتخصصين و تصدر هذه الدوريات عن 

امعات و االتحادات و الجمعيات و المنظمات المختلفة.الج  

 ويبين الجدول التالي الدوريات العربية االلكترونية المتخصصة في العلوم االجتماعية 
 واإلنسانية.1

                                                                                      

 

                                                           

 1 .ص .ـ النوايسة ، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص 
391 - 392 .   
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المجلة اسم  URLالموقع االلكتروني   الرقم 

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/1060 

 

مجلة جامعة أم القرى 

 االجتماعية

01 

http://www.swmsa.net/. 02 مجلة العلوم االجتماعية 

http://www.kise.kunive.edu.kw/ass/arabic  حوليات االداب و

 العلوم االجتماعية

03 

http://pubcouncil.kuniv.  

edu/kW/aijh/Arabic/default.asp.   

المجلة العربية للعلوم 

 اإلنسانية

04 

http://www.ulmni/3htm  05 مجلة العلوم اإلنسانية 

http://www.naguh.edu/index.php?page2468/

angcar  

مجلة جامعة الجناح 

 الوطنية

 العلوم اإلنسانية

06 

  

   

http://pubcouncil.kuniv/
http://www.swmsa.net/
http://www.swmsa.net/
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/1060
http://www.naguh.edu/index.php?page2468/angcar
http://www.kise.kunive.edu.kw/ass/arabic
http://www.ulmni/3htm
http://www.naguh.edu/index.php?page2468/angcar
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http:/ /www.caus.arg.b/homeelctronic. 

Magazine/list/PHP ?catID=4 

المجلة العربية لعلم 

 االجتماع

07 

http://www.ksu.edu.sa/ 

 

مجلة جامعة الملك سعود: 

 العلوم التربوية

08 

http://www 3.kfu.edu.da/sjournal1/ara/sja. 

Issues.ap ?=1 

 

المجلة العلمية لجامعة 

الملك فيصل, العلوم 

 اإلنسانية و االدارية

09 

الدوريات العربية االلكترونية في العلوم االجتماعية و اإلنسانية. 08الجدول رقم   

 وفيما يلي تعريف بأهم المجالت في هذا المجال:

  :جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية) http://www.ugu.edu.sa(  مجلة

جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية من أهم المجالت العلمية الصادرة عن 

هي مجلة علمية محكمة فصلية تتناول األبحاث و المقاالت  و الدراسات و  الجامعة

توفر  المتعلقة بالعلوم االجتماعية ، و تصدر بالشكلين المطبوع و االلكتروني و

 1النص الكامل.

                                                           

. 23:48. على الساعة  2018ماي  20شوهد يوم   https://uqu.edu.sa مجالت جامعة أم القرى. متاح على  ـ  1  

http://www.ksu.edu.sa/
http://www.ugu.edu.sa/
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 االداب و العلوم االجتماعية:  حوليات

) http://www.kise.kuniv.edu.kw/ass/arabic(  مجلة فصلية أكاديمية

محكمة يصدرها مجلس النشر العلمي ـ جامعة الكويت ـ رئيس التحرير د, فاطمة 

إبراهيم تعنى بنشر الموضوعات التي تدخل في اختصاص األقسام العلمية لكليتي 

االداب و العلوم االجتماعية في جامعة الكويت و المؤسسات و المعاهد العلمية 

بحوث باللغتين العربية و االنجليزية و تصدرها بالشكلين الموازية و تقوم بنشر ال

فر مستخلصات و تشمل الصفحة الرئيسية للمجلة على المطبوع و االلكتروني ، و تو 

البيانات التالية : الصفحة الرئيسية، نبذة عن المجلة، الهيئة االستشارية، هيئة 

د السابقة، الفهرس، انجازات التحرير، قواعد النشر، االشتراكات، العدد الحالي، األعدا

 المجلة، إقرار المؤلف، دعوة للنشر، الكشاف، مواقع أخرى، بحث.

  :مجلة العلوم االجتماعية) http://www.swma.ent/(  مجلة و منتدى العلوم

االجتماعية ؛ مجلة متخصصة بنشر الدراسات و األبحاث و المقاالت و األنشطة 

 1م . 2001األخبار العلمية في مجال العلوم االجتماعية تم تأسيسها في عام و 

 

 
                                                           

. 394 .ـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص  1  
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من قبل مجموعة من اإلحصائيين االجتماعيين السعوديين منهم األستاذ طالل محمد الناشري 

االجتماعية في مستشفى الملك فهد و يشمل موقع المجلة على األقسام التالية: رئيس الخدمة 

مناسبات و الصفحة الرئيسية، الصور، المقاالت، مكتبة ، األخبار، مكتبة الفيديو، احتفاالت 

 مقاالت و نصوص صحفية ، إصدارات جديدة حول مجلة العلوم االجتماعية ، سجل الزوار

 راسلنا.

 1ستخلصات و ليس النص الكامل.و المجلة توفر الم

  :المجلة العربية للعلوم اإلنسانية. مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت

) http://www.pubcounci.kuniv.edu/kw/arabic/default.asp(  :

العلمي, جامعة الكويت فصلية تصدر  مجلة علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر

م تقوم بنشر البحوث األصلي المبكرة  ذات 1981أربع مرات في السنة تأسست عام 

 الصلة بأي حقل من حقول العلوم اإلنسانية التالية:

 _ اللغات النظرية و التطبيقية.

 2المقارن. اآلداب و األدب_ 

 

                                                           

.  395النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات.المرجع نفسه. ص. ـ  1
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 _ الدراسات الفلسفية.

 _ الدراسات النفسية.

_ الدراسات االجتماعية المتعلقة بالعلوم اإلنسانية: الدراسات التاريخية ، الدراسات الجغرافية 

 اإلعالم.

 _ الدراسات حول الفنون )الموسيقى، التراب الشعبي، المسرح، الفنون التشكيلية

 البحث...الخ(.

 _ الدراسات األثرية ) الدراسات األركيولوجية (.

 ة و ثابتة منها: المناقشات، عرض ومراجعة الكتب، تقارير علميةيوجد بالمجلة أبواب مختلف

عن المؤتمرات و الندوات و فيه تعقد المجلة ندوات مغلقة تغطي أهم الموضوعات المطروحة 

 على الساحة اإلقليمية و العربية.

تعد هذه المجلة من مجالت النشر العلمي تم وضعها على الشبكة االنترنيت باللغتين العربية 

 و االنجليزية.

 1و توفر المجلة مستخلصات لكافة أعدادها و مجلداتها.

 

                                                           

متاح على  المجلة العربية للعلوم اإلنسانية.ـ   Uob.edu.iy. المرجع نفسه.  1 
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 و يشمل موقع المجلة على األقسام التالية: الهيئة االستشارية ، هيئة التحرير، قواعد النشر

االشتراكات، المحتويات، األعداد السابقة، الفهرس، أخبار المجلة، إقرار المؤلف، سجل 

 1نا.الزوار، الكشاف، االتصال ب

  :مجلة العلوم اإلنسانية)http://www.ulumni/3/hm(علمية : مجلة دورية 

م بمبادرة من نخبة 2003محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانية ، أسست في عام 

األكاديميين و المتخصصين العراقيين و العرب المقيمين في المهجر و هي مجلة 

محكمة ذات طابع أكاديمي بحثي متخصص بالعلوم اإلنسانية صدرت شهريا ، ثم مع 

ول سنتها الخامسة تحولت دخولها سنتها الثالثة صدرت كل شهرين، و مع مستهل دخ

 و مجلة الكترونية فقط )أون/ الين( أي ال تتوافر منها نسخة مطبوعة.إلى فصلية 

 ومن البيانات الهامة المتوافرة على الصفحة الرئيسية للمجلة: الرئيسية عن مجلة التحرير

 قواعد النشر، بحوث و دراسات أراء و أفكار ، ندوات و مؤتمرات، مراجعة الكتب، عرض

 2أخبار، أعداد سابقة، موسوعات، مطبوعات، مواقع ذات صلة.

 

 

                                                           

ـ المجلة العربية للعلوم اإلنسانية.   Uob.edu.iy. المرجع نفسه. 1  
. 396ـ النوايسة، غالب عوض. الدوريات التقليدية و االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص   2  

http://www.ulumni/3/hm
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  :مجلة جامعة النجاح الوطنية . العلوم اإلنسانية

 ) http://www.najuh.edu/index.php?page21468/ang=ar( مجلة

علمية محكمة فصلية تصدر عن جامعة النجاح الوطنية بفصلين تتناول المجلة 

األبحاث و الدراسات و المقاالت و القضايا المتعلقة بالعلوم اإلنسانية إضافة إلى 

عروض الكتب، و المؤتمرات و الندوات ذات العالقة ، المجلة توفر النص الكامل 

 ت تشمل صفحة موقع المجلة على البياناو 

 العنوان)المقالة(، اسم كاتب المقال، المجلد، العدد، السنة، الصفحات.التالية: 

 1 تصدر المجلة بالشكلين االلكتروني و المطبوع.

  :المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ـ العلوم اإلنسانية و االدارية

.) http://www3.kfu.edu.da/sjournal/ara/sja/.issucs_ap( مجلة

علمية محكمة تصدر سنويا أو نصف سنوية حسب الحاجة تحت إشراف المجلس 

  2.العلمي لجامعة الملك فيصل  و تهدف إلى إتاحة الفرصة

 

                                                           

. على الساعة  2018ماي  20. شوهد يوم   https://www.najah.edu   جامعة النجاح الوطنية. متاح على ـ 1  
13:30 .  

ماي  20. شوهد يوم  www.dfaj.net  متاح على داريةاإلو  ـ المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل العلوم اإلنسانية . 2  
. 13:30. على الساعة  2018  

http://www.dfaj.net/
http://www.najuh.edu/index.php?page21468/ang=ar
https://www.najah.edu/
http://www.dfaj.net/
http://www3.kfu.edu.da/sjournal/ara/sja/.issucs_ap
https://www.najah.edu/
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  للباحثين لنشر بحوثهم المبتكرة و المقاالت االستعراضية و عرض الكتب تغطي

 التي تدرس في الجامعة. اإلداريةالعلوم اإلنسانية و جميع فروع 

بصيغة   full textو توفر المجلة مستخلصات باللغتين العربية و االنجليزية و النص الكامل 

PDF  .1و تصدر المجلة بالشكلين االلكتروني و المطبوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

العلوم اإلنسانية و اإلدارية.  لجامعة الملك فيصلالمجلة العلمية ـ   www.dfaj.net. المرجع نفسه.  1  

http://www.dfaj.net/
http://www.dfaj.net/
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 :خطوات إعداد الدوريات االلكترونية .2-8

 1الكترونية يجب إتباع الخطوات التالية:إلعداد دوريات 

 إدخال البيانات المطبوعة في الحاسب . .1

إعداد رؤوس الموضوعات و عناوين المقاالت وربطها ببعضها لتسهيل عملية  .2

 البحث.

 .عملية إعداد الدوريات الكترونيا من خالل دور النشر المشتركة في المشروع .3

 تفيدين .إرسالها إلى إدارة المشروع إلتاحتها للمس .4

 يقوم الناشر بتحديث المعلومات على الموقع المحدد. .5

إبالغ إدارة المشروع بتلك التحديثات و بمرور الوقت أمكن الكثير من الناشرين  .6

اختصار مدة التحديث لتصل لحوالي شهرين أو أقل و ذلك يتي  للباحث الحصول 

 على المعلومات الحديثة في مجال تخصصه.

 

 

 

 
                                                           

. ـ الدوريات االلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات و المعلومات  www.alyaseer.net. مرجع سابق. 1  

http://www.alyaseer.net/
http://www.alyaseer.net/
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 الدوريات الكترونيا عن طريق الشبكات:نظام نشر .2-9

 1:تعتمد الدوريات االلكترونية على عدد من النقاط نجملها فيما يلي

 . يقوم المؤلف بكتابة بحثه باستخدام احد المنافذ المرتبط بالحاسوب 

  إعالم زمالئه بعد االنتهاء منه و اخذ مالحظاتهم و مقترحاتهم و يمكنهم

 تسجيلها على الخط المباشر.

  بعد االقتراحات و المالحظات يمكن تحويله عبر شبكة االتصال إلى النظام

 .االلكتروني

  إعالم رئيس الدورية لتقديم البحث و يمكن اختزانه في ملف خاص في النظام

 االلكتروني .

  تحديد لجنة التحكيم في االحتفاظ بأسمائهم و تخصصاتهم و اهتماماتهم

 .المباشرالموضوعية في دليل متاح على الخط 

  يتم إرسال المالحظات بعد المراجعة إلى المؤلف عن طريق رئيس التحرير

 .حيث يجري تعديالت على بحثه و بعد ذلك يتم اتخاذ قرار قبوله أو رفضه

                                                           

؛ عبد الرزاق، نوال. استخدام الدوريات العلمية االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين. مرجع سابق.. خلف اهلل، وسيلة  1
 

. 35ص.   
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  بعد قبول نشر البحث يتم تحويله في شكله النهائي من الملف الخاص إلى

 .ملف عام أو أرشيفي متاح للمشتركين في الدورية

  1.المشترك في الدورية بالبحوث الجديدة في اهتماماتهمإعالم 

 إجراءات إنتاج الدورية المنشورة الكترونيا :.2-10
 تقوم فكرة إنتاج هذا النوع من الدوريات على الخطوات اآلتية:2

  يقوم المؤلف أو الكاتب بكتابة بحث )أو مقالة ( و إعداد نص هذا البحث باستخدام

أو مضيف عبر إحدى شبكات االتصال  اسوب مركزياحد المنافذ المرتبطة بح

يمكن للمنفذ أن يكون مجرد آلة طباعة أو حاسوب متناهي الصغر يستخدم في و 

 تجهيز النصوص و ملحق به آلة طابعة .

  و بمجرد انتهاء المؤلف من إعداد بحثه ، بعد اختزانه في ملف خاص بالنظام

المجال نفسه بوجود البحث و دعوتهم  االلكتروني و يمكن إعالم زمالئه العاملين في

إلى إبداء الرأي فيه ، و بإمكانهم الحصول عليه باستدعائه على المنافذ الخاصة بهم 

 ، ثم تسجيل ما لديهم من مقترحات على الخط المباشر .

                                                           

نفسه. تذة الباحثين. المرجعـ خلف اهلل ،وسيلة؛ عبد الرزاق، نوال. استخدام الدوريات العلمية االلكترونية من طرف األسا  1  
. 37ص.   

. 232 .. ص2009فاضل.النشر االلكتروني . عمان: دار صفاء،  إيمان ،السامرائيـ عليان، ربحي مصطفى ؛  2  
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  بعد مراجعة و تنقي  البحث في ضوء ما تلقاه من تعليقات و مالحظات يمكن للمؤلف

صاالت إلى النظام االلكتروني المضيف في نفس الوقت الذي تحويله عبر شبكة االت

 يمكنه فيه إعالم رئيس تحرير الدورية بجاهزية البحث للنشر .

  يمكن لرئيس التحرير بعد مراجعة البحث بشكل مبدئي تحديد المحكمين الذين يتم

االحتفاظ بأسمائهم و تخصصاتهم و اهتماماتهم الموضوعية في دليل متاح على 

 .المباشرالخط 

  بعد مراجعة البحث على المنافذ الخاصة بهم يمكن للمحكمين تحويل مالحظاتهم على

شبكة االنترنيت عن طريق رئيس التحرير إلى المؤلف و يمكن بعد إجراء المؤلف 

التعديالت الالزمة اتخاذ قرار البحث أو رفضه من جانب رئيس التحرير أو هيئة 

 التحرير أو لجنة التحكيم .

 في حالة قبول البحث نشره و ذلك بتحويله في شكله النهائي من الملف الخاص  يمكن

 .إلى ملف عام أو أرشيفي متاح للمشتركين في الدورية

  يمكن بعد ذلك إرسال اسم المؤلف و عنوانه ، و عنوان البحث ، و مصطلحات

 1استرجاعه و اسم الملف العام الذي يضمه عبر شبكة االنترنيت و شبكات

                                                           

. 233ـ عليان، ربحي مصطفى؛ السامرائي، إيمان فاضل. النشر االلكتروني. المرجع نفسه. ص.   1  
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االت األخرى المعتمدة إلى مرافق التكشيف و االستخالص المناسبة إلدخال االتص

 بيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بها .

  من الممكن إعالم المشتركين في الدورية بوجود البحث وكل ما نشر من بحوث

 1.جديدة في مجال االهتمام

 معايير اختيار الدوريات االلكترونية:.2-11

مجموعة من المعايير يجب على كل مكتبة أن تأخذها بعين االعتبار، قبل أن تقرر  هناك  
 قبل أن تقرر االشتراك في أية دورية الكترونية و هذه المعايير هي:2

  يجب أن يكون للمجاالت المختارة هيئة تحرير أكاديمية أو جهة أكاديمية، و التركيز

 على السمعة العلمية للرضية للمجاالت

 ن تغطي المجلة فجوة موضوعية ضمن موضوعات كشافاتها ، والتركيز هنا يجب أ

على حداثة موضوع الدورية ، و انه غير مطروق سابقا في المجالت الورقية 

 المشمولة بالتكشيف .

  االهتمام بالمعلومات البيبليوغرافية المتكاملة للمقالة ، و التأكيد على ضرورة أن تكون

 و االستشهادات المرجعية متكاملة المعلومات .كافة المصادر المستخدمة 

                                                           

. 233ـ عليان، ربحي مصطفى ،إيمان، فاضل السامرائي . النشر االلكتروني .المرجع نفسه .ص.   1  
. 119ـ الصرايرة، خالد عبده. النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص.   2  
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  أن تتناول موضوعات ذات اهتمام عالمي، و إن مقاالتها يكثر االستشهاد بها في

 .مجال التخصص

  انتظام الصدور، و قد وضعت بعض المعايير الزمنية لالنتظام، فمثال وضعت

(ssci أن تكون الدورية منتظمة الصدور لمدة ستة أشهر متتالية و ) بنفس الموعد

 .المحدد لظهورها بالضبط

 ( التركيز على المجالت التي تظهرimage full text وليس فقط صفحات .)

( . مع قلة األخطاء الطباعية ، و شكل اإلظهار للمقالة contentsالمحتويات )

(display format) . 

 واحدةعدد المستفيدون و المستخدمين الذين يستطيعون الدخول إليها في المرة ال. 

 و مراعاة شروط  .سعر االشتراك و الكلفة السنوية و مدى الخصم إن كان ممكنا

 .الشركات و عوامل تحديد األسعار

  سهولة عملية البحث باستخدام الطريقة البولينية ، و توافر البحث المتقدم

Advanced search  . 

 1.طريقة النشر، هل ثم نشرها رقميا فقط، أو رقميا و ورقيا 

 
                                                           

. 120 .. صنفسهمرجع الـ  الصرايرة، خالد عبده. النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات .   1  
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 أدلة الدوريات االلكترونية:.2-12

أعداد الدوريات االلكترونية في ازدياد بشكل دائم و مستمر على المستوى العالمي. األمر 

الذي يتطلب معه وجود أدلة ترصد هذه الدوريات االلكترونية و قد بذلت محاوالت للتعرف 

ه من الصعب حصر نرونية على شبكة االنترنيت ، حيث أعلى وجود أدلة للدوريات االلكت

خاصة على شبكة االنترنيت نظرا التساع الشبكة و تشابكها في نفس الوقت هذه األدلة و 

لوجود عشرات . بل مئات األدلة تصدرها جهات عديدة ، لذا تم اختبار محرك بحث 

Yahoo  تحت موقعElectronic journals directory  دليل الدوريات االلكترونية فنتج

 1دليل للدوريات االلكترونية، و بفحصها تم التوصل إلى : 656جود عن ذلك البحث و 

  أكاديميةأدلة تصدرها جامعات و بالتالي فهي دوريات علمية. 

  معينأدلة تشمل جميع التخصصات وال تقتصر على تخصص. 

  الدورياتأدلة تشير إلى توفير النص الكامل لمقاالت هذه. 

 أدلة تغطي منطقة جغرافية .المطبوعتشير على وجودها في الشكل االلكتروني و  أدلة 

 .محددة، بغض النظر عن التخصصات التي تندرج تحتها

 

                                                           

حث  بالمكتبات الجامعة كنولوجيا الحديثة و دورها في خدمة البـ سيدهم. خالدة هناء. الدوريات العلمية في ظل الت  1  
. 81.ص.  2009الجزائرية. أطروحة دكتوراه: قسم علم المكتبات. قسنطينة: جامعة منتوري،   
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  أدلة تشير إلى الروابطLink التي يتضمنها الدليل. 

 .أدلة تشير إلى إذا ما كانت متاحة على الخط المباشر أو على شبكة االنترنيت 

 ها تضم دوريات الكترونية محكمة أو غير محكمة.أدلة تشير إلى أن 

 1.أدلة تشير إلى الفئة التي تستفيد منها 

 .الدوريات االلكترونيةبطرق االشتراك .2-13
 هناك عدة خيارات )طرق( متاحة لالشتراك في الدوريات االلكترونية:2

 نحصل  االشتراك بالشكل الورقي مع االلكتروني في حالة توفرها بالشكلين غالبا ما

على الشكل االلكتروني مجانا أو بالعكس ، يجب دفع مبالغ إضافية لالشتراك بالشكل 

 االلكتروني .

 . االشتراك بالشكل االلكتروني فقط و ترك الورقي 

 . االشتراك بالورقي دون االلكتروني 

  عدم االشتراك بالشكل االلكتروني و االكتفاء بالمشاركة ضمن التبادل التعاوني، أو

تراك الرمزي عبر خدمة توفير المصادر من قبل الناشرين التجاريين االش

                                                           

لبحث العلمي في المكتبات ـ سيدهم، خالد هناء. الدوريات العلمية في ظل التكنولوجيا الحديثة و دورها في خدمة ا  1  
. 81الجامعية الجزائرية. المرجع نفسه. ص.   

. 496ـ النوايسة، غالب عوض. االنترنيت و النشر االلكتروني. مرجع سابق. ص.   2  
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 document deliveryالمتخصصين بتوفير هذا النوع من الخدمات المعروفة ب 

servers خدمات توصيل الوثائق. 

 خدمات التكشيف و االستخالص  االشتراك ضمن خدمات قواعد البيانات و مجهزي 

لضمان الوصول للبحوث و المقاالت المنشورة ( aggregatorsجامعي الدوريات )و 

الخط المباشر غبر شبكة في أعداد كبيرة جدا من الدوريات و المتاحة على 

 االنترنيت.

  الحصول على الدوريات االلكترونية كجزء من االشتراك التعاوني و المشترك

 .مجموعة مكتبة أو ضمن شبكة قطاعية :)كحصص( باالتفاق مع جهات أخرى مثل

 شتراك بالجملة حسب الموضوع في عدة دوريات بالشكل االلكتروني، و يتميز هذا اال

النوع باالشتراك المتضمن لعدة دوريات و ليس دورية واحدة، و الناشر الفرنسي 

 12أشهر بوجود  6( يقترح هذا النوع من االشتراك لفترة massonللدوريات الطبية )

 .ا لالشتراكموضوعا متخصصا في الطب لالختيار من بينه

  شراء المقال االلكتروني دون االشتراك بالدورية و هنا تصب  المجلة على شكل بنك

 1معلومات للمقاالت و في هذه الحالة يمكن أن يزول مفهوم االشتراك ليحل محله

                                                           

. 498 – 497ـ  النوايسة، غالب عوض. االنترنيت و النشر االلكتروني. مرجع سابق. ص. ص.   1  
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يحدد سعر   "American of physicsتسعيره للوحدة و هي المقال مثال ذلك: "

 BDF .1دوالر على شكل  20و  15المقال الواحد من الدوريات التي ينشرها بين 

 مشاكل و تحديات الدورية االلكترونية :.2-14

نستطيع أن نحدد عدد من المشاكل و التحديات التي قد تواجه المكتبات و الباحثين 

التقليدية الورقية إلى  مؤسسات المعلومات األخرى عند اللجوء إلى التحول من الدورياتو 

 االلكترونية و هي:

 ( مشكلة توفير البنية التحتية و األساسيةInfrastructure المالئمة و يقصد بها )

مواصفات جيدة و متكاملة للحواسيب و كذلك شبكات االتصال و برمجيات فعالة 

ات مناسبة فضال عن القدرات و المهارات البشرية المؤهلة للتعامل معها في إجراء

 1التزويد و الفهرسة و السيطرة عليها و تقديم الخدمات للمستفيدين.

 فالدوريات االلكترونية عموما ال تزال  :مشكلة توفير المعايير و المقاييس الموحدة

فقراءة بعض المجالت تحتاج  .تفتقر إلى المعايير و المقاييس الموحدة للتعامل معها

( Adobe Acrobat) :ت و المعايير مثلإلى استخدام أنواع مختلفة من البرمجيا

غيرها و هذا معناه انه على المكتبات و المؤسسات البحث و المعلومات امتالك و 
                                                           

. 498. مرجع سابق . ص االلكترونية في المكتبات و مراكز المعلوماتالدوريات التقليدية و ـ النوايسة، غالب عوض .   1  
ـ مبارك، صبري الحاج. الدوريات االلكترونية: التحدي الجديد للمكتبات السودانية: متاح على    1  

. 09:25. على الساعة  2018أفريل  05. شوهد يوم  www.smanf.uofk.edu  

http://www.smanf.uofk.edu/
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تكنولوجيا و تخزين أكثر من برمجية واحدة و بالتالي قد يشكل هذا اإلجراء عبئا ماليا 

 .من السنة

  مشكلة عدم االستقرارInstability  و الثبات في اإلصدار : و هذا معناه ظهور

بعض الدوريات االلكترونية التي ليس لها بديل ورقي ومن ثم اختفاءها بشكل سريع 

مما يفوت الفرصة على المكتبات و مؤسسات البحث و المعلومات المعنية و كذلك 

ها الباحثين من متابعتها و ما يترتب على ذلك من مشاكل في اختيارها و النشر في

 و إدخالها ضمن خدمات التكشيف و االستخالص. 

   مشكلة االستشهاد المرجعيCitation  وQuatation : أي صعوبة اإلشارة إلى

المصدر بالنسبة للدورية االلكترونية المستشهد بها أو المقتبس منها فالكثير من هذه 

يث المجالت أصبحت تظهر بصورة مختلفة عما هو الحال في الشكل الورقي . ح

أن المقالة ينبغي أن تكون محددة الموقع و الصفحات و اسم الكاتب و عنوان 

 1ها من المعلومات البيبليوغرافية.المقالة  و عدد و غير 

                                                           

 1 . 2008للكتاب،  اإلسكندريةللمعلومات. القاهرة: مركز  التكنولوجيا فاقاآلمكتبات العربية و ل، أماني زكريا. اةـ الرماد 
. 241ص.    



طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

96 

  مشكلة التأشير و التعليق : حيث انه ال يمكن التأشير و التعليق و الكتابة عليها إال

لمستفيدين لتحويل الشكل بعد الحصول على نسخة ورقية و هناك الحاجة للعديد من ا

 ة لغرض التعليق و التأشير عليها.االلكتروني للمعلومات إلى أشكال ورقي

 قد يصعب قراءة الدوريات و المقاالت االلكترونية أحيانا على الخط  :مشكلة الوضوح

ذلك على تصميم الخلفية و األلوان و الخطوط مما يظهر  . و يعتمد Onlineالمباشر 

  .الباحث إلى الحصول على نسخة ورقية و لكنها تكون غير واضحة تماما

  مشكلة تعود المكتبات و مؤسسات البحث و المعلومات األخرى على صيغ محددة في

من ثم التعامل مع الدوريات الورقية سواء كان ذلك في تسجيل الدوريات و عرضها ، و 

تجليد و حفظ األعداد القديمة منها بل أن المكتبات تركز في و حفظ األعداد المتكاملة 

لكل عناوينها و تقاس مجموعة المكتبة من الدوريات بتكامل أعدادها على الرفوف 

لسنوات طويلة ، و لتكون مرجعا للباحثين و تحفظ حقوق المؤلفين للمقاالت و 

 البحوث.و 

  و كذلك إساءة التعامل في نقل و اقتباس المعلومات  :التأليفمشكلة حقوق النشر و

 1.المنشورة في الدوريات و عدم اإلشارة إلى المصدر و الكاتب

                                                           

 1 للنشر و التوزيع المملكة األكاديميونـ العيسى، سمير جمال. إدارة نظم المعلومات المكتبية و األرشفة االلكترونية.عمان:  
. 279األردنية الهاشمية، ]د.ت.[. ص.    
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  مشاكل أخرى مثل محدودية القراء بالنسبة للدورية االلكترونية و خاصة في المنطقة

للدوريات العربية و تامين المستلزمات البشرية التي تتعامل مع الشكل االلكتروني 

تقان الوسائل الحديثة و المستحدثة في التعامل مع المعلومات و مقاالت الدوريات .و   ا 

  و هناك مشاكل التعامل مع الفهرسة ، التكشيف ، التزويد ، السيطرة عليها و مشكلة

 1التقبل العلمي للشكل االلكتروني للدوريات من قبل بعض العلماء و الباحثين.

وهناك العديد من المشكالت التي يواجهها المستفيد في التعامل مع الدوريات االلكترونية 
2 منها:و   

  يتطلب نشر الدوريات الكترونيا توافر مداخل إلى تقنيات تعتبر متقدمة نسبيا في

فالدوريات االلكترونية  .العديد من المجتمعات، و تكون كلفتها عالية بشكل عام

 من الحواسيب و شبكة االتصاالت .تتطلب تقنيات حديثة 

  ال زالت التقنيات المستخدمة في النشر االلكتروني للدوريات تتصف بشيء من التعقيد

 و غير سهلة االستخدام بالنسبة للشخص الذي ال يمتلك معرفة الموضوع .

  مشكلة االتصاالت وخصوصا في البلدان غير المتقدمة فحين نريد الدخول إلى شبكة

فالبد من استخدام الهاتف عبر شبكة االتصاالت الوطنية و هذه الشبكة لذا االنترنيت 

                                                           

. 203 .. المصادر االلكترونية للمعلومات. مرجع سابق . صإيمان فاضل السامرائي،عليان، ربحي مصطفى؛ ـ   1  
. 71 .النوايسة، غالب عوض. مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات. مرجع سابق. ص ـ  2  
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كون مختلفة في بعض البلدان أو ال تتي  االتصال باالنترنيت في البلدان األخرى أو 

أنها قد توفر عددا محدودا جدا من المداخل لالنترنيت أو تكون تكلفة االتصاالت 

 عالية جدا .

 على الدوريات المطبوعة و الكتب المطبوعة بحيث  تعود الكثير من المستفيدين

أصبحت جزءا من متطلبات الحياة لذلك فليس من السهل التخلي عنه بشكله الحالي 

 .لصال  أي نوع من المعلومات المنشورة الكترونيا

  طبيعة االستخدام التي هي عامل حاسم لجعل الناس يجلبون الدوريات و الصحف

فانك قد تفعل ذلك و أنت تتناول طعامك أو مستلقي في  المطبوعة فحين تقرا صحيفة

فراشك أو متنقال في حافلة و غير ذلك و لكن هذه األجواء المريحة ال يمكن أن تتاح 

 1لك في الدوريات االلكترونية التي تتطلب توافر تقنيات حديثة و مواقع مختلفة.

 

 

 

 

                                                           

. 72. . صنفسهمرجع الـ النوايسة، غالب عوض . مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات.    1 
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 .مستقبل الدوريات االلكترونية:2-15

نف الحصول على بيانات إحصائية دقيقة عن الدوريات من صعوبات على الرغم مما يكت

 هناك الكثير من محاوالت التكهن بمستقبل الدوريات االلكترونية . 

وهناك تفاوت ملحوظ في أساليب هذه التكهنات و في محتواها . فقد الحظ كثيرون مدى 

لمباشر ، و هناك شبه صعوبة التحقق من أعداد الدوريات المحكمة المتاحة على الخط ا

اتفاق على ارتفاع  معدالت نمو هذه الفئة خالل السنوات العشر األخيرة فقد كان هناك وفقا 

م ، و بعد عشر سنوات تتراوح 1996دورية الكترونية محكمة في عام  131ألحد التقديرات 

عدم التقديرات بين عشرات اآلالف و مئات اآلالف و قد كشفت بعض الدراسات عن مظاهر 

   Ulrichs International Periodicals Directoryاالطراد في االعتماد على دليل 

 للتحقيق من عدد الدوريات المتخصصة المحكمة المتاحة على الخط المباشر .

م، بمرصد البيانات هذا، عن الدوريات 2006وقد أكدت عملية بحث أجريت في يونيو 

  .1المحكمة، مظاهر التناقض هذه الجارية على الخط المباشر، و الدوريات
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دورية يتم التعامل معها  1429دورية الكترونية من بينها  14338إال أنها كشفت عن وجود 

من مجموع الدوريات المحكمة الجارية التي يشتمل عليها . %62,00مجانا، أي حوالي 

تقتصر على الشكل ( %38كانت النسبة الباقية )حوالي  دورية ، بينما 23187الدليل البالغ 

 Directory of openدوريات التعامل المجاني المطبوع . و في المقابل ذلك كان دليل 

Accès journals  م، بزيادة 2006دورية محكمة مجانية، في فبراير  2044يشتمل على

 .دورية عما كان عليه الحال في العام السابق 600قدرها 

ومع تزايد معدالت نمو التعامل على الخط المباشر ، بدا الناشرون النظر في التوقف عن 

إصدار الطبعات الورقية ، إال أن عدد الدوريات التي تقتصر على الشكل االلكتروني ال يزال 

في الواليات المتحدة األمريكية، التحقق من  NLMقليال . و تحاول المكتبة الوطنية للطب 

م عهدت 2003و في عام  .ات التي تقتصر على الشكل االلكتروني دون سواهعدد الدوري

 Electronic Publishingالمكتبة البريطانية لمؤسسة خدمات النشر االلكتروني 

Services LTD  م2020باتجاهات النشر حتى العام ، مهمة التكهن. 

ول من الورقي إلى وقد تعرض التقرير الصادر عن هذا الجهد من بين ما تعرض له ، للتح

 1 االلكتروني ، في نشر الدوريات ، بما في ذلك الدوريات التخصصية في المملكة المتحدة .

                                                           

. 88 – 87ص.  . ص.نفسه مرجعالقاسم. الدوريات االلكترونية و المكتبات الرقمية.  ،ـ حشمت  1  
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م سيكون نصف إجمالي الدوريات قد تحول 2016و خلص هذا التقرير إلى انه بحلول العام 

كما تكهن أيضا بان تصب  دوريات العلوم و التقنية  .إلى الشكل االلكتروني دون سواه

  .و سوف يبدأ كبار الناشرون بالدوريات منخفضة العائدة .الطب في مقدمة هذا التحولو 

صغار الناشرين، و خصوصا الجمعيات العلمية فسوف يتحولون نظرا الرتفاع تكلفة  أما

الطباعة و التوزيع ، و قد انتهت دراسة متعمقة آجراها احد العاملين بدار النشر الزفير 

Elservier  إلى إن هناك بعض القضايا التي ينبغي إن تحسم قبل تحول الناشرين نحو ،

الشكل االلكتروني دون سواه . و في مقدمة هذه القضايا قضية الحفظ األرشيفي للدوريات 

ام يؤتي االلكترونية . و هي قضية تحظى باهتمام مكثف ، كما تبين لنا ، كما بدا هذا االهتم

 .ثماره على مختلف الصعد

و إذا كان هذا األمر كذلك من جانب الناشرين، فان هناك الكثير من نتائج دراسات اإلفادة 

و استجابة لهذا اإلقبال  .التي توض  مدى تزايد إقبال المستفيدين على الدوريات االلكترونية

المكتبات على الدوريات ، ففي ما بين  ة مما تنفقهالدوريات االلكترونيالمتزايد ارتفع نصيب 

عية مكتبات م ، ارتفع معدل ما تنفقه المكتبات األعضاء في جم2004م و عام 1995ام ع

 1،البحث على الدوريات

                                                           

متاح على ـ الدوريات االلكترونية: ماهيتها ، وجودها و مستقبلها في المكتبات العربية.   1  
  http://www.kenanaonline.com. مرجع سابق. 

http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/


طار النظريالفصل الثاني:                                                        اإل   

 

 

102 

مليون دوالر ، أي  5،5مما يزيد قليال على ثالثة ماليين دوالر سنويا إلى اقل قليال من 

 . %80بزيادة تتجاوز نسبتها 

دوالر إلى  156754ية من وفي الوقت نفسه زاد متوسط المخصص للدوريات االلكترون

م كانت مخصصات 1995و في عام  %1400دوالر، أي بزيادة قدرها حوالي  2348463

م  2004و في عام  .من إجمالي االتفاق على الدوريات %5الدوريات االلكترونية حوالي 

و وفقا ألحد التقديرات فان اشتراكات الدوريات  %32ارتفعت نسبة هذه المخصصات إلى 

 االلكترونية في العلوم و التقنية و الطب سوف تتجاوز اشتراكات الدوريات الورقية في العام

،  و يحفل اإلنتاج الفكري بالشواهد و األدلة اإلحصائية على اتجاه المكتبات نحو م2008

   .وريات االلكترونيةصال  الدإلغاء االشتراك  في الدوريات الورقية ل

و هناك الكثير من العوامل المغذية لهذا االتجاه من  بينها ارتفاع تكلفة االشتراك في 

الدوريات الورقية ، و االتجاه الثاني نحو تكتل المكتبات فيما بينها اعتمادا على مقومات 

كللك تزايد أعداد المشابكة االلكترونية ،  و كذلك تزايد أعداد دوريات التعامل المجاني . و 

دوريات  التعامل المجاني ، و كل ذلك  يدعم موقف الدوريات االلكترونية . إلى الحد الذي 

   1.» مستقبل الدوريات االلكتروني في سداء و لحمته« يمكن معه القول 
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تغير عما كان عليه في مطلع قد  ،بوجه عام  و يكفي شاهد على ذلك أن الموقف األول

الحادي و العشرين تغيرا حصريا لصال  الدوريات االلكترونية  القرن العقد األول من

خصوصا فيما يتصل بمقومات ضبط الجودة و اتساع مدى اإلتاحة ، و اكتساب المكانة و 

  1األكاديمية .  في األوساط
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 :تحليل نتائج االستبانةـ3-1

 _ عينة الدراسة: أ

 العينة الفعلية للدراسة

 عدد االستمارات المعتمدة عدد االستمارات المسترجعة عدد االستمارات الموزعة

100 84 84 

 ( يوضح العينة الفعلية1جدول رقم ) .للدراسة 

  أستاذ باحث  100لقد قمنا من خالل دراستنا الميدانية بدراسة المجتمع الكلي و المتمثل في

استمارة  84استمارة و لم يسترجع اال  100بكلية العلوم االجتماعية و االنسانية فتوزيع 

 من مجموع االستمارات الموزعة.

عد التردد المستمر على و قد بذلنا جهدا كبيرا في استرجاع االستمارات و ذلك ب -

عينة الدراسة و بعد مراجعة عدد االستمارات تبين لنا أن العدد االجمالي 

 استمارة. 100استمارة بدال من  84لالستمارات هو 

 المحور األول: البيانات الشخصية 

 :الجنس -1

 النسبة التكرار الجنس

 ٪51.19 43 ذكر

 ٪48.80 41 انثى

  خصائص عينة الدراسة حسب الجنس.2جدول رقم : 

  مفردة موزعة  84أن مجموع أفراد عينة البحث هو  2يتضح لنا من خالل الجدول رقم

للذكور و نسبة  ٪51.19أناثا أي ما يمثل نسبة  41ذكورا و  43حسب الجنس الى 

 و ذلك يظهر أن هذا التوزيع نسبة الذكور أكثر من االناث. بالنسبة لالناث 48.80٪
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 المؤهل العلمي: -2

المؤهل 

 العلمي 

 النسبة التكرار

 ٪39.28 33 ماجيستر

 ٪60.17 51 دكتوراه

  خصائص عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.03جدول رقم: 

 و كانت نسبة أساتذة 39.28ماجستير كانت بنسبة  نالحظ من خالل الجدول أن أساتذة ٪

 .٪60.17الدكتوراه 

 سنوات الخبرة:-3

 النسبة التكرار سنوات الخبرة 

 ٪69.04 58 10الى  5من 

 ٪19.04 16 15الى 11من 

 ٪11.90 10 15أكثر من 

  خصائص عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة04جدول رقم: 

نستنتج من خالل الجدول المتعلق بسنوات الخبرة ألفراد العينة المبحوثة تتفاوت من عينة 

بالنسبة  15الى  11٪ أما من 69.04سنوات بالنسبة  10الى  5الى أخرى فكانت من 

 .٪11.90سنة كانت بنسبة  15أما أكثر من  19.04٪
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 التخصص:-4

 النسبة التكرار التخصص 

 ٪23.80 20 علم االجتماع

 ٪29.76 25 علم النفس

 ٪9.52 8 تاريخ و أثار

 ٪13.09 11 فلسفة

 ٪11.90 10 اعالم و اتصال

 ٪11.90 10 علم المكتبات 

  خصائص عينة الدراسة حسب التخصص.05جدول رقم: 

  يليها علم االجتماع  23.80نالحظ من خالل الجدول التالي نسبة تخصص علم النفس ٪

أما فيما يخص اعالم و اتصال و  ٪13.09تخصص فلسفة بنسبة  و بعدها ٪29.76بنسبة 

 .٪9.52و أخيرا كان تخصص تاريخ و االثار النسبية  ٪11.90علم المكتبات بنسبة 

  حيث سجلنا تعاونا اكثر من اساتذة علم االجتماع و علم النفس و بخصوص شعبة التاريخ و

 ة أساتذة التخصص.علم المكتبات مازالت شعب التخصص فنية كما أنها قليل

 : استخدام الدوريات االلكترونية.ثانيالمحور ال

 :أي نوع من الدوريات تفضل؟5س

 النسبة التكرار 

 ٪40.47 34 الكترونية

 ٪38.09 32 ورقية

 ٪21.42 18 كالهما

  نوع الدوريات المفضلة لدى االساتذة الباحثين من حيث الحامل.06جدول رقم: 

يتبين لنا من خالل الجدول التالي و المتعلق بنوع الدوريات يتضح أن تفضيل الدوريات 

يميلون الى  ٪38.09في حين نجد نسبة  ٪40.47االلكترونية بالنسبة الفراد العينة بلغت 
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يفضلون استخدام كالهما و هذا ما أكدت  ٪21.42استخدام الدوريات الورقية، بينما تبقى نسبة

منهم من  ٪ 90:ان معظم االساتذة أي ما يعادل 2017-2016ت سنة عليه "احصائيا

يستخدمون المحالت الورقية و االلكترونية معا و من هذه النسبة يتضح لنا كالهما يعتبر 

موردا مهما و مصدرا رئيسيا للمعلومات، حيث أن ال يمكن االستغناء عن هذه المصادر التي 

تعتبر جد موثوقة و سهلة االستخدام ".
1

 

  و من خالل دراستنا و االحصائيات السابقة يتضح لنا شيوع الدورية االلكترونية و

استخدامها راجع الى التطور التكنولوجي، و في المقابل نرى أن الدورية الورقية الزالت 

 تستخدم من أطراف العينة.

 ما مدى اقبالك على الدوريات االلكترونية؟:6س

 النسبة التكرار 

 ٪28.57 24 كثير

 ٪61.90 52 متوسط

 ٪9.52 8 قليل

 : مدى اقبال االساتذة الباحثين على الدوريات االلكترونية.07جدول رقم 

  نالحظ في الجدول أعاله أن أغلبية المبحوثين التي أدلت نسبة االقبال على الدوريات

 .فحين٪28.57أما نسبة االقبال كثيرة كانت  ٪61.90االلكترونية كانت متوسطة ب 

و هذا من خالل ظهور األوعية االلكترونية و احتاللها  ٪9.52النسبة القليلة كانت  

 الصادرة و اقبال الكثير من مختلف التخصصات و مستوياتهم عليها.

   و قد تراجع في نسبة كثير و هذا بحكن قلة توفرها بشكل كافي و قلة تنوع المصادر

 األخرى التي تلي احتياجاتهم.

 

                                                           
استخدام الدوريات االلكترونية المتخصصة في علم المكتبات و  وفاء فاطمة.خيرة؛ صبحي، ة دبن كردو  ،سماعيلـ   1

: مذكرو ماستر: انية بجامعة عبد الحميد بن باديسدراسة ميد ثين.حالبا األساتذةالمعلومات عند طلبة سنة ثانية ماستر و 
  .54. ، ص 2017،. مستغانمقسم علم المكتبات
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 االجابة بنعم،لماذا؟: اذا كانت 6س

 النسبة من مجموع العينة النسبة من مجموع االجابات التكرار 

 ٪45.23 ٪69.09 38 سهولة الوصول و االستخدام

 ٪2.38 ٪3.63 02 الميول و الشخصية

 ٪7.14 ٪10.90 06 السرعة في الحصول على المعلومات

 ٪5.95 ٪9.09 05 حداثة معلوماتها مقارنة بالتقليدية

 00 00 00 عدم كفاية المكتبات التقليدية 

 ٪4.76 ٪7.27 04 أخرى اذكرها

 /          ٪100 55 مجموع

  أسباب اعتماد االساتذة الباحثين على الدورية االلكترونية كمصدر اساسي -:08جدول رقم

 .-لبحوثهم

  من خالل جدول نالحظ أن سهولة الوصول الستخدام الدوريات االلكترونية تمثل اكبر

و قد  من مجموع العينة. ٪45.23و هو ما يعادل   ٪69.09نسبة من مجموع االجابات 

يرجع ذلك الى اختصار الوقت و الجهد ، اضافة الى سهولة االستخدام و الوصول الى 

 المحتوى.

بينما يتضح لنا من خالل المقابلة التي اجريت مع بعض األساتذة أنهم يواجهون  -

صعوبة في الوصول الى الدورية االلكترونية و كان رأي أحد األساتذة 

كتالي:"نصل الى الدورية اذا كان لديك معرفة باالعالم األلي و اذا لم تكن لديك 

 بحث على ما يدلك"

سب تدفق االنترنت اضافة الى هناك بعض و اضاف أستاذ آخر قائال:"على ح -

 المواقع تفرض ر سوم االشتراك"

من أفراد العينة يعتمدون على الدوريات االلكترونية  ٪10.90في حين نجد نسبة  -

 بسبب السرعة في الحصول على المعلومات.
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 :هل تعد الدوريات االلكترونية مصدرا أساسيا لبحوثكم؟7س

 النسبة التكرار 

 ٪65.47 55 نعم

 ٪15.47 13 ال

 ٪19.04 16 أحيانا

  مدى اعتماد االساتذة الباحثين على الدورية االلكترونية09جدول رقم: 

  من االساتذة الباحثين يعتمدون على الدوريات  ٪65.47نالحظ من خالل الجدول أن نسبة

ة االلكترونية كمصدر أساسي لبحوثهم العلمية و هذا ما توصلنا اليه من خالل دراس

 أخرى.

"و ما أحدثته الدوريات االلكترونية في عملية التعلم و التعليم قد شجع الكثير من 

المستفيدين على استخدامها و االطالع على محتوايتها من مقاالت و هم في مكاتبهم أو 

منازلهم من خالل متابعة االنترنت حتى أصبحت يطلق عليها الدوريات المفتوحة التي لها 

دام تقنيات الحديثة في البحث العلمي".قدرة على استخ
1

 

من األساتذة الباحثين يعتمدون على الدوريات االلكترونية ٪ 19.04فحين نسبة  -

من أفراد العينة ال يعتمدون على الدوريات االلكترونية ٪ 15.47أحيانا .أما نسبة 

 في بحوثهم.

 

 

 

 

 

 

                                                           

، عصام. الدوريات االلكترونية األكاديمية مالها و ماعليها. مرجع سابق.عبيد  1  
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 .االلكترونية كيفية البحث عن الدوريات :لثالمحور الثا

 :ما هي اللغات التي تستخدمها في البحث؟8س

 النسبة من مجموع العينة النسبة من مجموع االجابات التكرار 

 ٪89.28 ٪47.77 75 اللغة العربية

 ٪72.61 ٪38.85 61 اللغة الفرنسية

 ٪23.80 ٪12.73 20 اللغة االنجليزية

 ٪1.19 ٪0.63 01 أخرى

 /        ٪100 157 مجموع

  اللغات التي يستعملها االساتذة الباحثين في البحث عن المعلومات.10جدول رقم: 

من أفراد العينة يعتمدون على اللغة  ٪47.77يبين لنا الجدول أعاله أن نسبة  -

تمثل نسبة استخداماتهم ٪ 38.85العربية في استفادتهم من مقاالت الدوريات أما 

 للغة الفرنسية.

كما صرح أحد األساتذة قائال"أستخدم اللغة العربية  و الفرنسية  حاليا و األغلب فيهما 

 العربية نظرا لبدء تطبيق نظام السنجاب المعمول به عبر التراب الوطني.

يستعملون اللغة االنجليزية، أما اللغات األخرى كانت لمفردة  ٪12.73فحين نجد  -

أستاذ آ من اللغة.خر:"اللغة العربية طبعا وادة من أفراد العينة ككل.كما أضاف 

بحكم االنتماء و بحكم التخصص لكن الدوريات بلغة االنجليزية و لغات آخرى ال 

ينكر أنها تحتوي على قيمة علمية كبيرة أي المشكل مشكل لغوي و عدم  التمكن 

 من اللغة.
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 االلكترونية عبر االنترنت؟:ما هي أبرز االساليب التي تستخدمها للوصول الى الدورية 9س

 النسبة من مجموع العينة النسبة من مجموع االجابات التكرار 

 ٪ 78.57 ٪53.22 66 محركات البحث

 ٪48.80 ٪33.06 41 بوابات و قواعد البيانات

 ٪20.23 ٪13.70 17 الزمالء

       /    ٪100 124 المجموع

  األساتذة في وصول الى الدوريات االلكترونية : األساليب التي يستعملها 11جدول رقم

 عبر االنترنت.

من العينة المستجوبة تعتمد على  ٪78.57أي ما يعادل  53.22٪يوضح لنا الجدول أن نسبة 

البحث كوسيلة أساسية للوصول الى مقاالت الدوريات االلكترونية و هذا ما أكدت   محركات

من عينة الدراسة اعتمدت على  ٪35.08بة "ان نس2011-2010عليه الدراسة السابقة سنة

محركات البحث كأسلوب أول من أساليب الوصول الى مقاالت الدوريات االلكترونية عبر 

االنترنت"
1

. وقد يرجع ذلك الى أن محركات البحث فضاء واسع يمكن االبحار فيه عبر شبكة 

 االنترنت.

بوابات و قواعد البيانات كما توجد أساليب أخرى يعتمد عليها أفراد العينة من ال -

 .٪20.23في حين يعتمدون على الزمالء بنسبة  ٪ 48.80بنسبة 

 

 

 

                                                           

  1 مرجع سابق. ـ خلف اهلل، وسيلة؛ عبد الرزاق، نوال. استخدام الدوريات العلمية االلكترونية من طرف األساتذة الباحثين. 
. 72_ 71ص. ص.  
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 :على أي أساس تقوم باختيار الدورية؟10س

 النسبة من مجموع العينة النسبة من مجموع االجابات التكرار االجابة

 ٪53.57 ٪26.16 45 عنوان المقال

 ٪27.38 ٪13.37 23 شهوة المؤلف

 ٪5238 ٪25.58 44 المقالمحتوى 

 ٪63.09 ٪30.81 53 التخصص

 ٪3.57 ٪1.74 03 مؤسسة النشر

 ٪1.19 ٪0.58 01 بلد النشر

 ٪3.57 ٪1.74 03 أخرى

 /     ٪100 172 المجموع

  األسس المعتمدة في اختيار الدورية االلكترونية.12جدول رقم: 

من الفئة المستجوبة تعتمد في اختيارها ٪ 30.81يوضح لنا الجدول ان نسبة  -

للدورية االلكترونية على أساس التخصص.و قد يعود هذا الوجود معلومات في 

الدورية على غرار المصادر األخرى تخدم التخصص.في حين نجد أن نسبة 

يقومون باالختيار على أساس عنوان المقال.بينما بعض أفراد العينة ٪ 26.16

 .٪25.58ية راجع الى محتوى المقال و ذلك بنسبة يكون اختيارها للدور

 

 

 

 

 

 



اإلطار الميدانيالفصل الثالث:                                                                          
 

 
114 

 : مشاكل و صعوبات استخدام الدوريات االلكترونية. رابعالمحور ال

 :ما مدى رضاك عن الخدمات التي تقدمها الدوريات االلكترونية؟11س

 النسبة التكرار االجابة

 13.09 11 راض تماما

 84.52 71 الى حد ما 

 2.38 02 غير راضي

 الرضا عن الخدمات التي تقدمها الدوريات االلكترونية لألساتذة الباحثين.13جدول رقم: 

  نالحظ من خالل الجدول أعاله و المتمثل في مدى رضا األساتذة عن الخدمات التي تقدمها

  الدوريات االلكترونية أن النسبة األكبر من الفئة المستجوبة أجابو ب "الى حد ما" بنسبة

 راضون عن هذه الخدمات المقدمة. أما نسبة الغير راضون  ٪13.09.بينما  ٪ 84.52   

 و هي نسبة قليلة مقارنة مع الراضون. ٪ 2.38فكانت ب 

  المشاكل التي تواجه األساتذة في اختيار الدورية االلكترونية.14جدول رقم: 

من األساتذة الباحثين يعانون من  ٪53.17نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  -

و هذا أكد عليه األستاذ فيصل صالح  مشاكل في اختيارهم للدورية االلكترونية .

في دراسته للدوريات االلكترونية"من المشكالت التي تواجه األستاذة هي 

يث أن معظم الدوريات االلكترونية باللغة حالمعوقات و الحواجز اللغوية 

 تعاني من مشاكل في اختيارك للدورية االلكترونية؟:هل 12س

 النسبة التكرار 

 ٪ 53.57  45 نعم

 ٪41.66 35 ال

 ٪4.76 04 أحيانا
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األخرى التي يصعب على الكثير من الباحثين العرب  األجنبيةجليزية و اللغات االن

.بالوجه المطلوب" االستفادة منها
1

 

من أفراد العينة ليس لهم مشاكل في التعامل مع الدورية االلكترونية و هذا  ٪41.66أما نسبة 

 من األساتذة. ٪4.76بنسبة 

 :اذا كانت االجابة" بنعم" هل هي؟12س

 النسبة من مجموع العينة النسبة من مجموع االجابات التكرار 

 ٪16.66 ٪31.11 14 تقنية

 ٪10.71 ٪ 20 09 لغوية

 ٪25 ٪46.66 21 ما يتعلق باالشتراكات

 ٪1.19 ٪2.22 01 أخرى

 /    ٪100 45 المجموع

  المشاكل التي تواجه األساتذة الباحثين في اختيار الدورية المناسبة.15جدول رقم: 

يتبين لنا من خالل الجدول أن أكبر نسبة من المشاكل التي تواجه الباحثين في اختيارهم 

من مجموع ٪ 46.66للدورية االلكترونية ترجع الى ما يتعلق باالشتراكات حيث قدرت ب 

االجابات .كما صرح أحد األساتذة قائال:"أكيد في غالب المواقع التي تخص الدوريات 

ة العلمية الكبيرة و التي تصدر عن الهيئات و المنظمات العالمية تفرض االلكترونية ذات القيم

رسوم االشتراك و الدخول و انشاء الحسابات".كما أضاف أستاذ آخر قائال:"االشتراك معهم 

من أجل الحصول على المعلومة".و نستنتج أن معظم المعلومات العلمية الدقيقة و الحديثة 

تمثل ٪ 20ال يكون االطالع عليها بالمجان.فحين أن نسبة المنشورة على شبكة االنترنيت 

 المشاكل اللغوية لهذه الدوريات االلكترونية.

 

 

                                                           

سابق. ـ حبريل، فيصل صالح الصبر. الدوريات االلكترونية. مرجع  1  
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:االقتراحات لتفعيل و زيادة الكفاءة في استخدام هذا النوع من مصادر المعلومات و 13س

 استغاللها لتقليص الوقت و الجهد:

االقتراحات التي أشار اليها الباحثين من أجل  من خالل طرحنا لهذا السؤال تم تحصيل أهم 

 وصولهم الفوري لمقاالت الدوريات االلكترونية و سنحاول ادراجها فيما يلي:

 اصة اذا كانت الدوريات اقتراح أن تكون هناك مكتبات الكترونية مجانية خ

 صدار.حديثة اال

 عالم اآللي.ضرورة التكوين في مجال اال 

 ياتتحسين مواقع تحميل الدور. 

 تسهيل اتاحة البحث للباحثين و -اتاحة الدوريات الورقية الكترونيا

 المختصين.

  خلق قواعد بيانية الكترونية خاصة بالمكتبات الجامعية تكون في متناول

 الطلبة و األساتذة الباحثين.

 .استغالل عملية الترجمة في المعرفة  

 .تقديم اشهار لهذه الدوريات 

 ة العلمية.أن تكون تحت وصاية الهيئ 

  ادراج قاعدةSNDL .في الجامعة الجزائرية 

  اقتراح موقع خاص باألساتذة و طلبة يتناول الخبرات بين البلدان العربية و

 األجنبية.

 .اهتمام بسلسلة االقتناء هذا النوع من مصادر المعلومات 

 .عدم حذف المقاالت القديمة و مواكبة كل االصدارات الجديدة 

  االجتهادات و االصدارات في مختلف التخصصات.المزيد من 

 .التبني االكاديمي للدوريات االلكترونية 

 .التأكد من فعالية الروابط و المواقع و الملفات 

 .أغلبها مدفوعة الثمن ال يمكن االطالع على المحتوى كامال 
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 أخالقيات التوزيع و النشر.-المجانية-المصداقية 

  ل تخصص واحد و ليس متعددة تكون كل دورية في مجا أناقترح

 المجاالت)المقاالت المنشورة مختلفة التخصص﴾.

 .التنويع في الدوريات االلكترونية و تحسين مشكل االشتراكات 

  ترشيد االشتراك في قواعد البيانات األكثر شهرة و فعالية في مجال البحث

 العلمي.

  استغالل هذه االشتراكات. إلىدفع األساتذة 

 تدفق االنترنيت. تعزيز 

  تحسيس الباحث بوفرة هذه المصادر لجهله بها عن طريق نشر قائمة

 اسمية موسعة.

  اثراء الفضاءات العربية و الجزائرية من خالل كثر االنتاج و النشر و

 التوزيع.

  أن تكون مشاركة مع الجامعة الجزائرية و يكون استغاللها بصفة مباشرة

 و تدمج في المكتبات الجامعية.

 .توفير آلية الولوج المجانية لألساتذة و الطلبة 

 .اقترح تسهيل الشروط و آليات االشتراك 

 .تقديم برامج الكترونية صوتية خصوصا لضعاف النظر 

 .توسيع المواقع 

 توفير الفضاءات )الجامعة،المكتبات،المؤسسات، البيت﴾. 
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 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات: -3-2

يعتمد األستاذ الباحث بجامعة مستغانم على الدورية االلكترونية أكثر من  :1الفرضية 

 مصادر األخرى.

لم تتحقق الفرضية االولى ألن الباحثون بجامعة مستغانم يزاوجون في بحوثهم بين الدوريات 

( نجد أن الدوريات 06االلكترونية و الدوريات الورقية  غير أنه بالرجوع إلى الجدول رقم )

 ى بحوثهم. تؤثر عل

: يتجه األساتذة الباحثين نحو الدوريات االلكترونية نتيجة الختصار الوقت 2الفرضية 

 الجهد.و 

( نجد أن أكثر األساتذة الباحثين 08تحققت الفرضية الثانية فبالرجوع إلى الجدول رقم )

 .يستخدمون الدوريات االلكترونية الختصار الوقت و سرعة الوصول إلى المحتوى

الدوريات باللغة العربية أكثر تداوال من قبل األساتذة الباحثين في كلية العلوم : 3الفرضية 

 االجتماعية و اإلنسانية.

في تحليل  نتائج االستبيان، حيث  إليهتتبين صحة طرح هذه الفرضية من خالل ما توصلنا 

ن خالل استفادتهم من و هذا منجد أن أغلبية االساتذة الباحثين يعتمدون على اللغة العربية 

 (.10مقاالت الدوريات االلكترونية الجدول رقم )
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 نتائج العامة لدراسة الميدانية:ـ 3-3

  معظم األساتذة يفضلون استخدام الدوريات في الشكلين االلكتروني و

 الورقي معا.

  الدوريات بنسبة متوسطة. يستخدم األساتذة الباحثين 

  اختيارهم للدورية االلكترونية على التخصص يعتمد األساتذة الباحثين في

 بالدرجة األولى .

  تتمثل أسباب استخدام الباحثين للدوريات االلكترونية في سهولة الوصول

 و االستخدام باالضافة الى الدقة و الحداثة.

  يعتمد األساتذة الباحثين على اللغة العربية في البحث عن مقاالت الدوريات

 .﴾ع الى التخصص )علوم اجتماعية و انسانيةااللكترونية و هذا راج

  تعد محركات البحث من األساليب األكثر استعماال من طرف األساتذة

 ثين في الوصول الى الدوريات االلكترونية.حالبا

  يواجه األساتذة الباحثين بعض المشاكل في اختيارهم للدورية االلكترونية

 المناسبة.

  جيد في مجاالت البحوث العلمية لألساتذة تؤثر الدورية االلكترونية بشكل

 الباحثين.
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 و توصيات:اقتراحات  -

بعد الدراسة التي أجريناها و تحليل االستبيان و المقابلة توصلنا الى االقتراحات 

 التالية:

 .ضرورة نشر الباحثين مقاالتهم و أبحاثهم من خالل موقع خاص بالجامعة 

 بالمجال و اتاحة الدوريات و البوابات لألساتذة  ضرورة اهتمام الوزراة

 الباحثين مجانا.

  العمل على فتح مواقع الكترونية بحيث تكون سهلة االستخدام و كذلك اثراء

 الدوريات بمواضيع مختلفة.

  زيادة االهتمام بالنشر االلكتروني و اصدار قوانين تحمي النشر

 االلكتروني لكي تكون له أكثر مصداقية.

 ملتقيات و أيام دراسة للتعريف بالقيمة العلمية التي تتويها هذه  تنظيم

 الدوريات االلكترونية.

 

 

 



 خالصة
 

:خالصة  

مما ال شك فيه أن الدوريات االلكترونية في مجال البحث و الدراسات هي مصادر 

بتناولها  المعلومات التي جاءت لتواجه التدفق السريع و الكم الهائل من المعلومات ،

للموضوعات بأشكال مختلفة عن المصادر األخرى للمعلومات ،كذلك تمتاز بحداثة المعلومة 

و ذلك نسبة لطبيعة نشرها و صدورها .فضلت على سهولة الحصول عليها و هذا ما يميزها 

 عن بقية مصادر المعلومات.

اللكترونية و معرفة و من خالل الدراسة التي أجريناها حاولنا تقديم صورة عن الدوريات ا

مدى استخدام األساتذة الباحثين لها،و تحقيق أغراضهم منها و رغباتهم، اضافة الى العراقيل 

 التي تواجههم أثناء استخدامهم لها.

  و قد توصلت الدراسة المطبقة على األساتذة الباحثين أنهم يعتمدون على الدوريات

المقابل الزالت الدوريات الورقية  االلكترونية في مجال بحوثهم و دراساتهم، و في

 تحافظ على مكانتها الرائدة.
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ـ مستغانم ـ ديسبن با دالحمي دجامعة عب  

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم العلوم االنسانية.

.شعبة علم المكتبات والمعلومات  

في علم المكتبات و المعلومات   ة الماسترداستمارة استبيان لمذكرة التخرج لنيل شها

:الموسومة بـ تخصص نظم المعلومات التكنولوجية والتوثيقية  

 

 

 
 

 

:إشراف                  :                                  من إعداد  

  زبوج خيرة.                                        د. كوبيبي حفصة 

 .مرجاوي زهرة 

من أجل تجميع أكبر عدد ممكن من المعلومات التي تمس الموضوع، و التي  نعملاننا 

و عليه نطلب منكم ملئ االستمارة  تتعلق باستخدام األساتذة الباحثين للدوريات االلكترونية

اال في سبيل البحث العلمي. ن المعلومات المسجلة فيها لن تستخدممع العلم أبعناية   

2017/2018السنة الجامعية :   
 

 استخدام االساتذة الباحثين للدوريات االلكترونية .

 مستغانمكلية العلوم االجتماعية ـ نية بدراسة ميدا



 البيانات الشخصية:  المحور األول

ـ الجنس:1  

 ذكر                                                     أنثى

المؤهل العلمي:ـ2  

 ماجستير                                               دكتوراه

ـ سنوات الخبرة:3  

سنوات 10إلى  5من    

سنة 15أكثر من                                       15إلى  11من   

ـ التخصص:4  

اريخ وآثار           علم االجتماع                         علم النفس                    ت

تصال           علم المكتبات                  فلسفة    إعالم وا   

             استخدام الدوريات االلكترونية  : ثانيالمحور ال 

؟ي نوع من الدوريات تفضلـ أ5  

كالهما                دوريات ورقية  نية                     دوريات الكترو   

 



؟ـ مامدى إقبالك على الدوريات االلكترونية6  

ركبي  

 متوسط

 قليل

ـ هل تعد الدوريات االلكترونية مصدرا أساسيا لبحوثكم؟7  

ال                     نعم                    

إذا كانت اإلجابة ب:"نعم" لماذا؟ـ   

الميول الشخصية                             سهولة الوصول واالستخدام  

 السرعة في الحصول على المعلومات

 حداثة معلوماتها مقارنة بالتقليدية

 عدم كفاية المكتبات التقليدية

..........................................................أذكرها:....ى أخر   

؟ة البحث عن الدوريات االلكترونية كيفي: الثالمحور الث  

؟ ي اللغات التي تستخدمها في البحثـ ماه8  

 اللغة العربية  



 اللغة الفرنسية  

 اللغة االنجليزية

لغات أخرى               

..........................................................................أذكرها:.....  

...............................................................................لماذا؟ـ  

ـ ماهي أبرز األساليب التي تستخدمها للوصول إلى الدورية اإللكترونية عبر االنترنت؟9  

البحث محركات  

 بوابات وقواعد البيانات

ءالزمال  

أذكرهاأخرى    

على أي أساس تقوم باختيار الدورية؟ـ 10  

 عنوان المقال                 شهرة المؤلف                      محتوى المقال

 التخصص                   مؤسسة النشر                       بلد النشر

   أخرى           

...............................أذكرها:...................................................  



:مشاكل وصعوبات إستخدام الدوريات اإللكترونية؟ المحور الرابع  

ـ ما مدى رضاك عن الخدمات التي تقدمها الدورية االلكترونية؟11  

غير راض  ما               راض تماما                         إلى حد   

ـ هل تعاني من مشاكل في اختيارك للدورية المناسبة؟12  

 نعم                                      ال

 ـ إذا كانت اإلجابة ب"نعم" هل هي ؟

 تقنية

 لغوية

 ما يتعلق باالشتراكات

أخرى                    

 أذكرها:.................................................................................

ة الكفاءة في استخدام هذا النوع من مصادر المعلومات دـ ماذا تقترح لتفعيل وزيا13

 واستغاللها في التقليص من الوقت والجهد؟

.....................................................................................................  



مقابلةأسئلة ال  

؟ هل تفضل استخدام الدوريات االلكترونية من مواقع معينة 1  

 أذكرها؟

؟ما أسباب ترددك على الدورية االلكترونية -2  

؟هل الدورية االلكترونية في تخصصك تلبي الغرض العلمي -3  

؟هل تصل بسهولة إلى الدورية التي تبحث عنها -4  

؟لماذا   ؟التنزيلهل يتم االستخدام بالمطالعة أو  -5  

؟هل هناك قيود تفرضها الدورية على روادها -6  

؟أي اللغات تستعمل أكثر  ولماذا -7  

 من وجهة نظرك هل ترى أن الدوريات االلكترونية اثر ايجابي أم سلبي في -8

؟المجال العلمية  



 ملخص:

        استخدام األساتذة الباحثين للدوريات االلكترونية الى تقديم  :ب تهدف هذه الدراسة المعنونة  

 في بحوثهم العلمية.صورة واضحة حول واقع استخدام الدوريات االلكترونية و مدى توظيفها 

 األساتذةما مدى استخدام  مفادها: تمدنا على إشكالية البحثو لتحقيق هذه األهداف اع

المنهج المسحي الوصفي باعتباره  قد اعتمدنا علىو  ؟الباحثين للدوريات االلكترونية

األنسب لمثل هذه الدراسات بحيث تم اجراء دراسة ميدانية بكلية العلوم االجتماعية و 

 84حيث تضمنت عينة الدراسة بد الحميد ابن باديس مستغانم ، االنسانية جامعة ع

بعد عملية ى جمع البيانات األساسية من خالل االستبيان و المقابلة، معتمدين عل أستاذ.

 التفريغ البيانات و تحليلها تم توصل الى عدة نتائج نذكر منها:

  مازال الباحثين يزاوجون بين الدوريات االلكترونية و الورقية في بحوثهم

 العلمية.

  نية في سهولة تتمثل أسباب استخدام االستاذة الباحثين للدوريات االلكترو

 الوصول و االستخدام باالضافة الى دقة و حداثة.

  يعتمد األساتذة الباحثين على اللغة العربية في البحث عن مقاالت الدوريات

 االلكترونية و هذا راجع الى حكم التخصص.

 

 



Conclusion 

The purpose of this moral study is to use of the electronic journal by 

research professors. To provide a clear picture about the reality of 

using the electronic journals and they use in their scientific research: 

and to realize these aims, we relied on a problematic search effect. 

In what extent, the research professors use the electronic journals? 

And we relied on the descriptive approach which is the most suitable 

for such studies. So a field study was conducted in the faculty of 

social sciences and humanities. The university of abdelhamid ibn 

badisse where the study included 84 professors relying on all the 

basic data through the questionnaire and interview, after the process 

of data extraction and analysis, a number of results were obtained, 

among them:  

* Researchers are still mating between electronic and paper journals 

in then scientific research. 

* The reasons behind using the electronic journals is the easy 

access and use of the exactness and modernity. 



* The researchers rely on the Arabic language in then researches for 

the articles and this is due to the rule of specialization.  
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