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أساليب استخدام الدوروات االلكرتونية العربية يف جمال 

 "من وجهة نظر املستفيدون" املعلومات واملكتبات

 مسية وونس اخلفاف.د.م

 30/12/2008: تاروخ القبول 29/6/2008: تاروخ التقدوم

 مقدمة

   تمتاز الدوريات االلكترونية بمجموعة من الميزات تتمثل بحداثة المعمومات، 
تاحة كم كبير من المعمومات  والوصول السريع إلييا، واختصار تكاليف الطباعة، وا 
السيما مع ما يتوافر عبر الشبكات، والتوفير الوقت عند البحث عن المعمومات، 
والمرونة في التعامل مع البيانات، والسيطرة عمى نوعية المعمومات، لذا البد من 
التعرف عمى جوانب الدوريات اإللكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات 

من حيث مفيوميا وبيان أنواعيا ومزاياىا والتحديات التي تواجييا وأساليب 
:- السؤال اآلتيليذا ستجيب الدراسة عمى . استخداميا

ما ىي أساليب استخدام ومنافذ الوصول لمدوريات االلكترونية العربية في - 1
من قبل أعضاء الييئة التدريسية في قسم  مجال المكتبات والمعمومات

المعمومات والمكتبات في جامعة الموصل وأعضاء الييئة التدريسية في قسم 
؟ .المكتبات في المعيد التقني في الموصل

أهمية الدراسة 
   تأتي أىمية ىذه الدراسة من عدة جوانب، أن الدوريات اإللكترونية وما 

تتيحو لمباحثين من معمومات تتواكب مع ما نواجيو من تسارع وتطور تقني، وتقدم 
وتتبمور أىمية الدراسة من .ليم خدمات أفضل وأسرع بتكاليف اقتصادية معقولة

أىمية الدوريات اإللكترونية العربية في تخصص المكتبات والمعمومات، ودورىا 

                                                 

() جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المكتبات والمعمومات.  
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الكبير كوسيمة أسيل من الشكل المطبوع  كونيا األداة المنوط بيا تقديم 
.  المستجدات ومتابعتيا في الحقل الذي تمثمو وتسعى إلى خدمتو

 :أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية
التعرف عمى بعض الدوريات االلكترونية العربية في مجال المكتبات -  1

    والمعمومات
. التعرف عمى مفيوميا وأنواعيا ومزاياىا والتحديات التي تواجييا-  2
 في قسم المعمومات والمكتبات يةىيئة التدريسال اتجاىات أعضاء عمىالتعرف -  3

 حول أساليب استخدام الدوريات االلكترونية العربية في مجال بالجامعة
لتقديم خدمات ذات المعمومات والمكتبات ودورىم في توجيو المكتبة المركزية 

  .في المستقبلجودة عالية 
 حدود الدراسة

دراسة بعض الدوريات اإللكترونية العربية المتخصصة في :حدود موضوعية-  1
 .مجال المكتبات والمعمومات المتاحة عمى شبكة االنترنت

 المكتبات في جامعة الموصل وقسم قسم المعمومات و: حدود مكانية-  2
. المكتبات بالمعيد التقني بالموصل

:      الدوريات قيد الدراسة
    تغطي الدراسة بعض الدوريات اإللكترونية العربية في مجال المكتبات 

والمعمومات المنشورة عمى االنترنت، وتم اختيار ىذه الدوريات ألنيا متوفرة وليا 
مواقع عمى االنترنت مع العمم ان ىناك دوريات ميمة في ىذا المجال مثل المجمة 
العربية لممعمومات ومجمة االتجاىات الحديثة في المعمومات والمكتبات ولكن ليس 
لدييا مواقع عمى االنترنت وقد تم اختيار ىذه الدوريات وعددىا تسع دوريات فقط 

- :وىي
1-Cybrarians journal متخصصة محكمة في مجال فصمية   ىي دورية

 كامل نص يحتوت .2004عام منيا  األولالمكتبات والمعمومات صدر العدد 
 .عن البوابة العربية لممكتبات والمعمومات واإلنجميزية تصدرة العربي وبالمغة
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 URL      الموقع االلكتروني www.cybrarians.info/journal 

 ناطقة باسم النادي العربي لممعمومات بدمشق تصدر  شيريةعرين، دورية-2
تيتم بمجاالت التوثيق واألرشيف مجانية  اإلتاحة .بالمغتين العربية واالنكميزية

   URL  الموقع االلكتروني. شكل مطبوععمىمتوفرة و

http://www.arabcin.net/areen/staff.       

 فصمية متخصصة ومحكمة تبحث في قضايا عمم دورية 3000العربية -3
المعمومات في الوطن العربي تصدر عن النادي العربي لممعمومات بالتعاون 

العربية اإلتاحة  النص بالمغة.مع مركز المعمومات بجامعة الدول العربية
 الموقع االلكتروني  شكل مطبوع بوتصدر أيضا html الممفات شكل .ةمجاني

URL  http://www.arabcib.net/ 
تصدر عن المكتبة المركزية بوزارة التربية والتعميم فصمية المعموماتية، نشرة -4

 تيتم بتناول الموضوعات المتعمقة بمجال 2002الصدور ب تأبد.السعودية
وتحمل والتبادل المعموماتي وسبل تطوير المكتبات العربية  تقنية المعمومات

 المغةبنص  الالمكتبات والمعمومات كل ماىو جديد من التطورات في مجال

        الموقع االلكتروني. html الممفات شكل ةالعربية اإلتاحة مجاني

URLhttp://www.information.net/    
 محكمة تصدر عن مكتبة دورية نصف سنوية.مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية-5

كامل  نصتعطي  1995  عامالصدورب أتبد الوطنية بالسعودية الممك فيد
مجانا في شكميا توزع  وPDF الممفات شكل ة اإلتاحة مجانيوبالمغة العربية 

   /URL http://www.kfnl.gov.saالموقع االلكتروني .المطبوع
6- librarian netشبكة أخصائي المكتبات  فصمية تصدر عن  دورية

 وىي أول شبكة رقمية متكاممة ومتخصصة في مجال المكتبات والمعمومات
فقط المحتوى مستخمص 2002عام الصدور ب أتبد وتكنولوجيا المعمومات

الموقع . html بالمغة العربية شكل الممفات الشتراكاونص كامل عند 
 /URL  http://www.librariannet.com  االلكتروني

 وىي .تصدر بشكل مطبوع والكتروني فصمية دورية مينية نت .ومكتبات-7
 ي المكتبات والمعمومات في الوطن العربي تتناول أحدثيموجية إلى أخصائ

http://www.cybrarians.info/journal
http://www.arabcin.net/areen/staff.htm
http://www.arabcib.net/
http://www.information.net/
http://www.kfnl.gov.sa/
http://www.librariannet.com/
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 كوم –التطورات في المكتبات ومراكز المعمومات العربية،الناشر شركة ايبيس 

تعطي . ةمجاني اإلتاحة غيرو المغة العربيةب  النص2000عام الصدور  تأبد
  URL الموقع االلكترونيمستخمص  والنص الكامل  بعد تسديد االشتراك 

http://www.ipisegypt.com/ 

 عربية نصف سنوية تيتم بصفة خاصة دورية. تكنولوجيا المعموماتإدارةمجمة -8
 المنظمة تصدر عن . والمعمومات والتطبيقات التكنولوجيةاإلدارةبمجاالت 

مستخمصات فقط وتتيح المقاالت الكاممة بعد تعطي  العربية لمتنمية اإلدارية
   الموقع االلكتروني htmlشكل الممفات 2005 ت في عامأبد تسديد االشتراك

  http://www.aradojitm.org.eg.index.asp/ 
 محكمة تصدر عن جمعية فصميةعممية دورية  ىي .مجمة دراسات المعمومات-9

تيتم PDF اإلتاحة مجانية وشكل الممفات المكتبات والمعمومات السعودية، 
بنشر الدراسات المبنية عمى المنيجية العممية ذات العالقة بمجال المعمومات، 
وبصفة خاصة الدراسات التي تسيم بشكل ممموس في تطوير الواقع الميني، 

.  والرقي بمستوى تطبيق واستخدام تقنيات المعمومات
http://www.informationstudies.net      URL/     

مجتمع الدراسة 
أعضاء الييئة التدريسية والبالغ عددىم تألف مجتمع الدراسة من    
ًً في قسم المعمومات والمكتبات بجامعة الموصل وأعضاء الييئة 17 تدرسيًا

فضال عن الدوريات االلكترونية العربية .التدريسية في قسم المكتبات بالمعيد التقني
.  دوريات فقط9في مجال المعمومات والمكتبات والبالغ عددىا 

 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
لموصول إلى نتائج واقعية Survey     استخدمت الباحثة المنيج المسحي 

تعكس حقيقة اإلفادة الفعمية من الدوريات اإللكترونية العربية في تخصص 
المكتبات والمعمومات من جانب أعضاء الييئة التدريسية لتحميل وتفسير البيانات 
لموصول إلى معمومات يمكن تصنيفيا وتحميميا، وذلك من أجل االستفادة منيا في 

. المستقبل مستخدمة في ذلك االستبيان كأداة لجمع البيانات

http://www.ipisegypt.com/
http://www.aradojitm.org.eg.index.asp/
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 الدراسات السابقة

لدوريات العربية العامة المتاحة عمى ا : حسين صادقدراسة إيناس/ الدراسة األولى
: (1) دراسة ببميومترية:االنترنت

تحديد  والدراسة حصر الدوريات العربية المتاحة عمى االنترنت    تناولت 
 والموضوعية والمغوية والمكانية ليا وجيات إصدارىا وتتابع الخصائص الكمية

 207وانتظام صدورىا في حالتيا اإللكترونية عمى شبكة االنترنت والبالغ عددىا 
  اعتمدت الباحثة عمى األسموب الببميومتري لتحميل البيانات إحصائيا،دورية

الدوريات،  واستقراء النتائج من خالل دالالت األرقام العممية، وفحص مواقع
 والحصول عمى المعمومات من خالل البيانات التي توفرىا أدلة ومحركات البحث

 عدم تغطية الدوريات العربية العامة ىينتائج الدراسة  وكانت أىم عن الدوريات
سبيل المثال الفمسفة وعمم النفس والمغات  عمى لكافة المجاالت الموضوعية منيا

تشكل  الدوريات العربية العامة الصادرة بالمغة العربية وان. اوالعموم البحتة وغيره
نسبة ب لمدوريات محل الدراسة ثم المغة االنجميزية يالكل من المجموع% 87نسبة 

تمثل نسبة الدوريات العربية العامة التي تنشر  2.4%ثم الفرنسية نسبة % 13
 بنسبة نالتجاريي نريالناشتنشر بواسطة   التيثم% 30بواسطة أفراد حوالي 

تنشر بواسطة  التيثم % 17.9ثم الجمعيات والمؤسسات والييئات بنسبة % 24.6
بمغت نسبة الدوريات العربية العامة التي و،%4.8والمراكز البحثية بنسبة  لجامعاتا

ثم الفصمية بنسبة % 21.3ثم األسبوعية بنسبة % 48.3شيريا حوالي  تصدر
 %2.9وأخيرا النصف سنوية بنسبة % 4.3بنسبة  ثم النصف شيرية% 5.3

الدوريات العربية المتاحة عمى اإلنترنت محل الدراسة ىي   الدراسة أن معظموأثبتت
                             .مطبوع إصداره إلكترونية لمقابل

                                                 

دراسة ببميومترية في : الدوريات العربية العامة المتاحة عمى االنترنت . إيناس حسين صادق( 1)
 .15-1 ص6،2007، ع3000مجمة العربية 
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الدوريات اإللكترونية العربية في .دراسة أيمن شعبان الدكروري/الدراسة الثانية 
 لخمسة من الدوريات العربية (2)دراسة تقييميه: والمعمومات مجال المكتبات

إلى معرفة  ىدفت الدراسة المتخصصة في مجال المكتبات والمعمومات، اإللكترونية
مدى توافق الدوريات اإللكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات والمعايير 

اإللكترونية  بتطبيق مجموعة من المعايير عمى الدوريات تقوم الدراسةو المتبعة
وذلك اعتمادًا عمى قائمة مراجعة  استخدم الباحث المنيج المسحي .محل الدراسة

وىي األداة األساسية لجمع البيانات في ىذه الدراسة، المواقع،  الستقاء بيانات حول
وذلك من خالل االطالع عمى النتاج الفكري الخاص بالدوريات واالطالع عمى 

إن أكثر  وكانت أىم النتائج معايير الدوريات مع المواقع الموجودة عمى االنترنت
الدوريات اإللكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات التي تم تناوليا في 

ال يوجد و "Cybrarians journal"ىذه الدراسة تطبيقًا لممعايير المقترحة ىي 
دورية فييا إمكانية لمبحث المركب باستخدام الروابط البولينية، وعدم انتظام صدور 

أما مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية فأحيانا تفتح المقاالت عمى ".3000العربية "
 وأحيانا أخرى عمى شكل Word  وأحيانا عمى شكل ممف PDFشكل ممف 

 .  مما يؤثر عمى كفاءة وجودة الدورية نفسياhtmllصفحة 
:  اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 في    تركز الدراسة الحالية عمى أساليب استخدام الدوريات االلكترونية العربية
مجال المكتبات والمعمومات من قبل المستفيدين وىم أعضاء الييئة التدريسية في 
قسم المعمومات والمكتبات في جامعة الموصل وقسم المكتبات بالمعيد التقني في 

. الموصل
 

 : E-journalsمفهوم الدوريات اإللكترونية 

                                                 

دراسة : الدوريات االلكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات.الدكروري، أيمن شعبان( 2)
-1ص .2007، 13 ع http//www.cybrarians journal/no13/htmتقيمية  في

 .Cybrarians journalمتاح في.36
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   إن مصطمح الدوريات االلكترونية بات من المصطمحات الحديثة التي تشمل 
قطاعات كبيرة من مصادر المعمومات والموضوعات ذات العالقة بعمم المعمومات 

لقد تعودنا كثيرًا عمى مصطمح . والمكتبات بعد تأثرىا الكبير بتكنولوجيا المعمومات
النشر اإللكتروني الذي شاع خالل عقد الثمانينات وحتى بداية عقد التسعينات من 

القرن الماضي ثم تبعو مصطمح مصادر المعمومات اإللكترونية  ليشمل كافة 
مصادر المعمومات المتاحة والمنتجة إلكترونيًا، وبعد توسع قاعدة ىذه المصادر 
يجاد مسميات  وتنوعيا لم يعد المصطمح وحده كافيا فكان البد من التخصيص وا 

وكانت الدوريات السباقة في ىذا المجال، وما مشروع ادونيس . مناسبة لكل مصدر
إذ يقدم .إال مثال واضح لمتحول نحو الدوريات اإللكترونية مصطمحا ونشرًا وتعامالً 

 دورية طبية عمى 224ىذا المشروع لمتزود بالوثائق كل المقاالت المنشورة في 
ظير ىذا المشروع في  (1)أقراص مكتنزة باستخدام تقنية المعمومات بنظام ادونيس

منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي فتح األبواب الواسعة أمام التحول 
 لقد اختمفالكبير لمدوريات من شكميا الورقي إلى الشكل االلكتروني و

حول تعريف الدوريات بوجو عام من حيث طبيعتيا وفئاتيا ونراىم  االختصاصيون
 أن الدوريات (3)البعض يرى الدوريات االلكترونية حيث يختمفون أيضا حول

 ىي مواد منشورة إلكترونيًا والتي تصدر عن الدوائر e-journalاإللكترونية 
األكاديمية أو األفراد أو الييئات، بشكل إلكتروني وتوزع عبر االنترنت ومنيا ما 

يوزع مجانا عن طريق االشتراك المجاني، ومنيا ما ىو غير مجاني يسمح 
 .(4)بالدخول إلى موقعيا عبر رمز سري بعد تسديد رسم اشتراك

                                                 

(3 )www.et-ar.net/vb متاح في الموقعpowered by Bulletin منتدى أعضاء 
 .تكنولوجيا التعميم العرب

 .3ص.مصدر سابق. شعبانأيمنالدكروري، ( 4)
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رف الدورية اإللكترونية ًٌ بأنيا تمك المطبوعة اإللكترونية الصادرة بشكل دوري : وتٌع
وال تختمف عن المطبوعة التقميدية إال في شكل اإلصدار الذي ىو الشكل 

. (5)اإللكتروني
 عمى الخط عمم المكتبات والمعمومات المتاح  قاموسفيورد    وىناك تعريف آخر 

مطبوعة،  نسخة رقمية لدورية: "فقد عرف الدورية االلكترونية بأنيا odlis المباشر
 ."االنترنتخالل شبكة  متاح من والكتروني ليس لو مقابل مطبوع أو منشور

 الذيالمعمومات  من مصادر مصدروتعرف الباحثة الدوريات االلكترونية عمى إنيا 
شكل في ، ومنيا ما يوزع الرقمي الشكل فيتتاح و، الكترونيايصدر بصفة دورية 

 .، ومنيا ما يتاح عبر اإلنترنتمكتنزةأقراص 
 

أنواع الدوريات االلكترونية 

ومن  كثرت الدوريات اإللكترونية بشكل واضح، مما أدى إلى كثرة أنواعيا
:- ىذه األنواع

 دورية الكترونية لها أصل ورقي- 1

  وىو النوع األكثر انتشارًا، إذ يكون أصمو ورقيا وينشر الكترونيا ثم يوزع 
وىو أساسا يمثل دوريات كبار الناشرين العمميين التجاريين .عمى اإلنترنت

وغالبا ما تتم العممية عن  .;Academic Press; Elsevier; Springer:مثل
 دوريات مطبوعةأي انيا طريق ماسح ضوئي لمنسخة الورقية عمى شكل صورة 

. (6) الكترونيوليا إصدار مواز في شكل

                                                 

 المكتبات ومدى تحققيا أىدافالمتغيرات الحديثة في . الفتاحدالعزيز عبكابمي، رحاب عبد ( 5)
الرياض، وكالة كميات " دكتوراهرسالة ".في المكتبات الجامعية السعودية في مجال الدوريات

 .26ص.2005البنات، 

(
6
) Odlis: On line Dictionary for library and Information Science/ Joan M. 

Reitz.-متاح في. URL:http:// odlis/Iu.com/  
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       Electronic Format Onlyدورية الكترونية خالصة- 2
 ىذا النوع من الدوريات الذي ليس لو أصل ورقي وبالتالي لو أولوية عمى  

النوع األول، إذ يتطمب أدنى الشروط لمنشر مثل حاسوب وبرنامج لمنشر 
وال  وليس ليا بديل ورقي فقط، إلكتروني شكل في أنيا تصدر أيااللكتروني 

 إلى ناشر بل إلى محرر، وربما ىيئة عممية إذا كانت الدورية عممية جتحتا
 . (7)محكمة

 مواقع واجهه لمدورية الورقية- 3

تعمل ىذه المواقع كمنتجات إلعالم وجذب المستفيدين ويتم تصفح المواقع 
بطريقة مجانية،إال أنيا تقتصر عمى تقديم الغالف الخارجي لمدورية وقائمة 

المحتويات فقط بواسطة الماسح الضوئي وبعضيا يتيح أحيانا بعض المقاالت 
 . (8)بالنص الكامل بطريقة مجانية

 مواقع ما قبل الطبع    - 4

يتمخص دور ىذه المواقع في اإلتاحة السريعة الحرة والمجانية لإلسيامات 
وتجدر . ونجاح ىذه المواقع ممحوظ بشكل ممفت لمنظر.  الباحثينقبلالعممية من 

ىذه المواقع يتم طرحيا لمتجميع في في اإلشارة إلى أن غالبية المقاالت المتاحة 
لغاء بعضيا اآلخر إال أنيا تبقى عمى  دوريات عممية حيث يتم قبول بعضيا وا 

(9)المواقع رغم رفضيا كمقاالت في الدورية
.

 
  

 أشكال الدوريات االلكترونية
لمدوريات اإللكترونية أشكال متعددة والتي أثرت عمى التحول الكبير في 

الدوريات العممية من دوريات مطبوعة فقط إلى  دوريات إلكترونية ومن ىذه 
 :األشكال

                                                 

مراجعة عبد الرحمن . لمحات من تاريخيا،منتخبات من نوادرىا: الدوريات العربية  (7)
 .268ص .1993.مركز جمعة الماجد لمثقافة   والتراث.فرفور

  .39ص.مصدر سابق. أبو كزازة، كمال (8)

 .39ص.مصدر سابق.أبو كزازة (9)
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  Virtual journal                             االفتراضيةالدورية -1

دوريات من خالل ال كأسموب لبث 1978عام  Roistacher اقترحو رويستشر
   .(10)تمتزم ىيئة التحرير بضبط الجودة لممقاالت مع مراعاة أن شبكات الحواسيب

                                                                                                

  Paperless journal                                الدورية الالورقية -2

يكروفيمم وفيو تتم ام  في السبعينيات لمداللة عمى مخرجات الحاسب عمىتاستخدم
أنيا توزع  الكتروني إال الكتابة والتحرير والتحكيم بشكل إجراءات الدورية من جميع
  .(11)فيممية مصغرات عمى

  CD – ROM electronic journal المكتنزةدوريات األقراص  -3

نسخا الكترونية لدوريات مطبوعة  دوتعمكتنزة وىي دورية تتاح وتوزع عمى أقراص 
وسيط اختزان يحقق السرعة في  بيدف االحتفاظ بالنصوص الكاممة لممقاالت عمى

شر االعناوين في موضوع ما أو لن االسترجاع وقد تكون لعنوان واحد أو لعدد من
(12)بعينو

.
  

 Online journals دوريات االتصال المباشر -4

المطبوع  غالبا ما يستخدم لمداللة عمى ازدواجية نشر الدورية في شكمين
ضوئي  وااللكتروني ويشمل ىذا المصطمح الدوريات المطبوعة التي يتم عمل مسح

(13)ليا واختزانيا في قواعد بيانات متاحة عمى الخط المباشر
.
  

  Network based electronic journals  الشبكية الدوريات- 5

 أو عالمية خالل شبكات محمية داخل مؤسسة بحثية  الكترونية متاحة مناتدوري
 أو جماعات النقاش  البريدية   خالل القوائم  وغالبا ما تبث من مثل االنترنت

                                                 

  .7ص . مصدر سابق. إيناس حسين صادق (10)

(11) http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10209.   
  .7ص . مصدر سابق.  حسين صادقإيناس( 12)

(13) http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10209.   
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وترسل نصوص المقاالت باستخدام  الموجودين بالقائمة األفراد وتوزع الدورية عمى
  .(14)احد برمجيات البريد االلكتروني

:- أما أساليب اإلتاحة لمدوريات االلكترونية
:- ىناك أسموبان من أساليب اإلتاحة لمدوريات االلكترونية ىي

تحوي عددًا من المجمدات السابقة  Titles Full textعناوين النص الكامل  -1
لمدورية فضال عن األعداد الحديثة وكل عدد يحوي جميع المقاالت المنشورة 
بو مع مقدمة المؤلف ومراجعات كتب وردود قصيرة وبعض المواد الممحقة 

.  (15)مثل دورية المعموماتية ومجمة مكتبة الممك فيد الوطنية
وىي عبارة عن عناوين تقوم  Abstracts Titlesعناوين المستخمصات - 2

فقط بنشر مستخمصات المقاالت والبحوث المنشورة لألعداد المطبوعة وليا 
قيمتيا من حيث كونيا إشعارًا باألعداد الجديدة وفي الوقت نفسو مرجع يودي 

وىذا النوع من الدوريات اإللكترونية ال . إلى مستخمصات األعداد القديمة
يتطمب اشتراكا لمبحث في مستخمصات األبحاث بل يتوفر ذلك بالمجان 

ويمكن طمب البحوث كاممة من الناشر مباشرة لقاء مبمغ محدد مثل دورية 
 . (16)إدارة تكنولوجيا المعمومات ودورية مكتبات نت

                                                 
(
14

) Mogge, Dru "Seven years of tracking electronic publishing; the ARL 
Directory of Electronic Journals "Library hitch vol.17:no.1.1999 
p.17-25 .4ص.سابق مصدر.ورد في قنديمجي،عامر  

(
15

) Ashcroftl,Langdon,c.1999,"Electronic journals and university library 
collections,3 collection Building, 18,p.105-13.  

  4ص.الدوريات االلكترونية ودورىا في خدمة البحث العممي.ورد في الجابري،سيف

الدوريات اإللكترونية ودورىا في خدمة البحث العممي بالمكتبة  .اهلل الجابري سيف بن عبد( 16)
.-الرئيسية بجامعة السمطان

 http://www.cybrarians.info/journal/no5/ejournals.htm,cybrarians،5ع،

journal 2005 قابوس في 

http://www.cybrarians.info/journal/no5/ejournals.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no5/ejournals.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no5/ejournals.htm
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 : مقارنة بالدوريات الورقيةاإللكترونية  الدوريات وفوائدمزايا
    مما الشك فيو أن أي تطور جديد في شكل أوعية ومصادر المعمومات لو 
مميزاتو وفوائده عمى المستفيدين ومن أىم ميزات وفوائد الدوريات اإللكترونية 

: لمستفيدين مقارنة بالدوريات الورقية ما يأتيل
التقارب بين مع إمكانية كبير  سيولة البحث فييا والذي تتطور تقنياتو بشكل- 1

التساؤالت  القراء والكتٌاب مما يثري الحوار والنقاش، فالقارئ بإمكانو طرح
بسيولة لم نعيدىا في والتعاون الوثيق بين القارئ والكاتب  االقتراحاتوعرض 

  .(17)المطبوعات الورقية
غالبًا ما يتحقق التكامل بين كل من كتابة المقاالت ونشرىا في الدوريات -2

واختصار . اإللكترونية، وذلك  باستخدام الحاسوب في معالجة النصوص
ىذا وتكفل مرونة الصدور . الوقت المستنفذ في النشر عمى نحو ممحوظ

وسرعة النشر دون التقيد بمواعيد معينة ودون الحاجة إلى انتظار إكمال مواد 
حيث يتم تحميل المادة ، (18)العدد أو توافر كم معين من المواد الصالحة لمنشر

العممية بالدورية االلكترونية مباشرة عمى الشبكة وبعد دقائق من مصادقة لجنة 
 . (19)النشر بعيدًا عن التأخير الذي يطرأ عمى طباعة النسخة الورقية

تتيح الدوريات االلكترونية المنشورة عمى االنترنت إمكانية البحث في محتوياتيا -3
في الوقت  نفسو لعدد من المستفيدين في حين ال يستخدم الدوريات الورقية إال 

 . (20)شخص واحد في الوقت نفسو

                                                 

 والتقنيات المتطورة لممكتبات اآلليةالنظم .  وياسر يوسف عبد المعطيأمانمحمد محمد ( 17)
 .32ص.1998.مكتبة الممك فيد الوطنية.الرياض.ومراكز المعمومات

(18 )The Journal of Electronic Publishing. Source.  متاح في 
http://www.press.umich.edu/jep.   ،مصدر سابق .أيمنورد في الدكروري ،

 .32ص

 .5ص.مصدر سابق. سيف الجابري (19)

-3، ع3000في مجمة العربية .النشر االلكتروني لمدوريات. المالكي، مجبل الزم (20)
 .253ص .4،2006
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سيولة التصفح والتنقل بين مقاالت وصفحات الدورية الواحدة أو العديد من -4
 والنص Linksالدوريات في آن واحد بشكل تفاعمي مع وجود الروابط 

وبال شك فإن ىذا النوع من التصفح أكثر فاعمية . Hypertextالمترابط 
كما  .(21)ومرونة من التصفح لمدوريات الورقية بين رفوف العرض والتخزين

 في كل مقال الكتروني عمى إتاحة إمكانية القفز Hypertextتعمل روابط 
من نص إلى استشياد مرجعي أو من النص إلى الرسومات وتصل الدوريات 

 . (22)بقواعد المعمومات اليامة ذات االستشيادات المرجعية في حقل التخصص
مكانية البحث بالعنوان واسم المؤلف: دعم مقومات البحث واالسترجاع- 5 , وا 

تبدأ بتصفح قوائم , تتوافر بالدوريات اإللكترونية مقومات بحث غير تقميدية
والبحث في النصوص الكاممة لممقاالت بالكممات , المحتويات والمستخمصات

واسترجاع الوثائق المتصمة بموضوع االىتمام في مجموعات . المفتاحية
. (23)متكاممة

السيولة في أسموب الحصول عمى المقالة وبشكل مباشر إما بطباعتيا -6
 أو من البريد (download)أو عمى قرص  (الحصول عمى نسخة ورقية)

وىذه الطريقة حمت لممستفيدين مشكمة . (File Attachment)اإللكتروني 
أغمب المكتبات ال تعير وال وان النسخ أو التصوير لمدورية الورقية خاصة 

  .(24)تسمح بإخراج الدورية خارج أسوارىا
تكمفة إنتاج الدورية اإللكترونية أقل من تكمفة الدورية :  Economyاالقتصاد - 7

فاالقتصاد في التكمفة يتحقق  %. 90و  % 70الورقية بنسبة تتراوح بين 

                                                 

يمانقنديمجي،عامر ( 21)  .5ص . مصدر سابق. فاضل السامرائيوا 

تمر العممي الثاني لمركز ؤ ومشكالتو المعاصرة في الميااللكترونالنشر . بدرأنورحمد أ (22)
 .48ص.1999.جامعة القاىرة.-.القاىرة:بحوث ونظم وخدمات المعمومات

في مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية، .الدوريات االلكترونية التخصصية.حشمت قاسم( 23)
 .9ص .،2001، 2،ع9مج

يمانقنديمجي،عامر ( 24)  .5ص . مصدر سابق. فاضل السامرائيوا 
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بالتخمص من عناصر التكمفة المتصمة بتجييز أصول المقاالت كالتحرير 
. (25)والمراجعة المغوية واإلخراج الطباعي فضاًل عن التكمفة اإلدارية

لم يعد طول المقالة في الدورية محددًا فقد أصبح الكاتب حرًا في كتابة بحثو  - 8
أو مقالتو، بعبارة أخرى لم يعد لمدورية اإللكترونية حد أعمى من الصفحات 

 . (26)لنشر المقاالت كاممة ميما بمغ طوليا مع المالحق والتذييالت
 24المباشرة والمتجددة والدائمة، فالوصول مستمر : accessibilityاإلتاحة - 9

فقد صار بإمكان المستفيدين .  أيام في األسبوع وىكذا7ساعة في اليوم و 
إرضاء حاجتيم البحثية دون التقيد في برمجتيا وفق ساعات دوام المكتبة 

واإلتاحة بغض النظر عن التواجد الموقعي في داخل المكتبة فاآلن يستطيعون 
تصفح وقراءة الدوريات من موقع العمل كالمكتب أو المختبر أو الجامعة وىذه 

اإلتاحة لم تعد اآلن ترفا اجتماعيا ومعرفيا فالباحث اليوم ليس لديو الوقت 
نما يمكن أن . الكافي لترك العمل لتتبع نسخة من مقالة في مكتبة ما وا 

 من خالل الحاسوب المحمول  (Desktop)يستخدم شاشة الحاسوب 
(Laptop)فضال عن . إلجراء البحث ثم الحصول عمى نسخة مطبوعة مباشرة

اإلتاحة السريعة جدا، فالعديد من الدوريات اإللكترونية أصبحت متاحة عمى 
االنترنت بمدة ال تقل عن أسبوع أو أسبوعين قبل ظيور نسخيا الورقية ولقد 

ظير حاليًا ما يعرف بالمقالة اإللكترونية فكثيرًا ما تجد اآلن مقاالت إلكترونية 
عبر شبكة اإلنترنت تظير بشكل انفرادي قبل ظيور النسخة الورقية وحال 

الحدود المكانية كما ىو  عدم تأثر الدورية اإللكترونية بعاملو. قبوليا لمنشر
اإللكترونية من اإلقالل من  د قدرة البيئةحالحال في الدورية الورقية، حيث ت

 االتصاالت من المزايا المفيدة لطبيعةوىي تأثير محددات الزمان والمكان 
.  (27)األكاديمية بصورة خاصة

 :Java))استخدام الوسائط المتعددة ولغات البرمجة - 10
                                                 

 .7ص .مصدر سابق.أيمنالدكروري، ( 25)

 .7 ص.مصدر سابق.حشمت قاسم( 26)

يمان فاضل السامرائي (27)  .5ص . مصدر سابق.قنديمجي،عامر وا 
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    فقد توافرت مقومات الجمع بين النص والصورة والصوت في تقديم المعمومات 
وال يقتصر األمر ىنا عمى . عمى نحو يراعي طبيعة الرسالة التي يتم بثيا

حيث يتم النشر اإللكتروني . الصورة الثابتة بل عمى الصورة المتحركة أيضا
لمدوريات اإللكترونية باستخدام برمجيات خاصة التي عززتيا مقومات الوسائط 

 . (28)المتعددة
ويمكن أن نضيف إن النص االلكتروني يمكن ترجمتو عبر برامج الترجمة -11

مكانية إتاحتيا عبر أجيزة الحواسيب  الفورية الموجودة عمى االنترنت وا 
.  (29)الشخصية في المنازل

 أدت دورًا ميمًا في تغيير العادات القرائية وأسموب البحث     وترى الباحثة إنيا
عند المستفيد، فمم يعد من األىمية تتبع عنوان محدد وقراءة صفحة محتويات 

فالكممات المفتاحية أو الواصفات الدالة والمعبرة عن . لموصول إلى المطموب
الموضوعات المطموبة أصبحت المفاتيح الحقيقية لموصول إلى المقالة 

 .المطموبة في الدوريات االلكترونية
 التحديات والمشكالت التي تواجه الدوريات اإللكترونية

.    عمى الرغم مما ذكرناه من مميزات وفوائد ال يستيان بيا لمدوريات اإللكترونية
: لكنيا تواجو مجموعة من التحديات والمشكالت من أىميا

ضرورة توفر البنية التحتية المالئمة ويقصد بيا ىنا المواصفات المثالية -  1
المتكاممة لمحواسيب وشبكات االتصال والبرمجيات الفعالة المناسبة والقدرات 
والميارات البشرية لمتعامل معيا وقد ال تتوفر كل ىذه األمور بالكفاءة نفسيا 

 تأسيس تقنيات مناسبة موحدة لتشفير تحتاج الدوريات االلكترونية إلىإذ 
 بيا الميتمون بتطوير األجيزة والبرامج ىالرسوم والمخططات يتبناىا ويعن

                                                 

 .8ص .مصدر سابق. الدكروري، أيمن شعبان (28)

(
29

) http:// librariansinmenofia.blogspot.com  
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وىذا سيؤدى بالتالي إلى تفاوت الستخداميا في نشر الدوريات االلكترونية 
 . 30)الفرص أمام المستفيدين لالستفادة منيا

 لمدورية اإللكترونية فالمقالة citationالصعوبة في االستشيادات المرجعية -  2
وقد ال يوجد فييا أصال أي إشارة   (Yص –  Xمن ص )محددة في الموقع 

ألرقام الصفحات وترى الباحثة إنيا مشكمة حقيقية ىو عدم وجود أرقام 
صفحات في اغمب الدوريات االلكترونية وخاصة عند استخدام المقالة في 
الدورية االلكترونية كاستشيادات مرجعية في البحث العممي وتزداد المشكمة 

()تعقيدا بتغير الـ
 (URL) لمدورية أو المقالة عمى االنترنت بين حين وآخر 

. 31)مما يضيع األثر في تتبع المقالة بعد فترة من صدورىا
أيا , شعور المستفيد بالضجر نتيجة لما يتطمبو البحث من خطوات التفافية-  3

فإن سرعة القراءة عمى الشاشة يمكن أن تكون , كانت البرمجيات المستخدمة
ىذا , ٪35-25أقل من سرعة القراءة في المطبوع الورقي بما يتراوح بين 

فضال عن أن قدرة القارئ عمى التحمل والصمود في التعامل مع المطبوع 
  .تفوق قدرتو عمى التحمل في التعامل مع ما يعرض عمى شاشة الحاسوب

أحيانًا وحسب تصميم صفحة الدورية اإللكترونية قد يصعب قراءتيا عمى - 4
 بشكل واضح معتمدًا عمى تصميم الخمفية واأللوان Onlineالخط المباشر 

والخطوط مما يضطر الباحث إلى الحصول عمى نسخة ورقية وقد تكون غير 
واضحة حيث ال يمكن التأشير والتعميق والكتابة إال بعد الحصول عمى نسخة 

(32)ورقية
.
  

                                                 
(

30
)Quinn, Brjan "Mainstreaming electronic journal through improved 

Indexing : prospects of  the social science" Serial Review.- vol.25: 

No 2 (1999) 22p.   17ص .مصدر سابق.ورد في قنديمجي،عامر

((

URLs : Uniform Resource Locators 

 .19ص.مصدر سابق.حشمت قاسم( 31)

يمان فاضل السامرائي  (32)  .7ص.مصدر سابق.قنديمجي، عامر وا 
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ىناك مشاكل قانونية وسياسية تتعمق بتدفق البيانات والمعمومات عبر الحدود - 5
  .(33)الوطنية

فالباحث عادة ما يحرص عمى نشر أعمالو بيدف  :موقف األوساط األكاديمية- 6
وكذلك إثبات حقو في , تأكيد مكانتو بين أقرانو بما تحدثو ىذه األعمال من أثر
والحصول , والترقية, المكافأة المتمثمة في الترشيح لشغل الوظائف الجامعية

 Scholarly)مشكمة التقبل العممي ليا عمى منح تمويل البحوث فضال عن 

acceptance) من قبل مجتمع العمماء والباحثين الذين تعودوا عمى التفاعل 
مع أشكال ورقية واضحة البيانات الببميوغرافية تظير في أوقات منتظمة 

 . (34)وتمتاز بالديمومة ليتسنى ليم نشر بحوثيم العممية فييا
تعتبر مشكمة رئيسة في الدوريات االلكترونية إذ يخشى  قضايا حقوق التأليف -7

الميتمون بحماية حقوق النشر والممكية الفكرية من قيام المستفيد او المتصفح 
لممقاالت االلكترونية أو غيره بآي عمل غير نظامي ربما ينتج عنو فقد 

أو قد توضع بغير اسمو .معمومات المؤلف من مصدر المعمومات االلكتروني
أو في التالعب في محتويات مصدر المعمومات االلكتروني بإضافة أو حذف 

 . (35)محتوياتو بغير عمم المؤلف
مشاكل تكشيف ىذه الدوريات بشكميا الجديد ثم استخالصيا، ومن المعروف -  8

أن أىم عنصر في نجاح وجود واستمرار الدوريات ىو خدمات تكشيفيا 
إذ إن الدوريات اإللكترونية تعد دوريات حديثة العيد خاصة . واستخالصيا

التي تظير بشكميا اإللكتروني فقط  قياسًا بالورقية ونتيجة لذلك فإن وجودىا 
 . (36)ضعيفًا جدًا في أدوات ومصادر التكشيف واالستخالص العالمية المعروفة

                                                 

 .254ص .مصدر سابق.المالكي، مجبل الزم (33)

يمان فاضل السامرائي (34)  .7ص.مصدر سابق.قنديمجي، عامر وا 

 .46ص .مصدر سابق. كمال  كزازة،أبو (35)

يمان فاضل السامرائي (36)  7ص.مصدر سابق.قنديمجي، عامر وا 
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من حق الباحث أن يرى أعمالو مسجمة عمى نحو :قضايا الحفظ التاريخي- 9
إال أن ضمانات ىذه الحقوق تبدو حتى اآلن , يكفل توارثيا عمى مر األجيال

.  (37)غير مؤكدة في بيئة الدوريات اإللكترونية المتاحة عن طريق اإلنترنت
ويقوم بيا أشخاص Hacking مشاكل االعتداءات الفردية، المعروفة القرصنة -10

 عميو من مشاكل متعمقة ب، وما يترتHackersن باسم القراصنة ومعروف
 فيروسات الحاسوب، وىي من أخطر التيديدات  فضال عن. بطبيعة اإلنترنت

التي يتعرض ليا آمن الحاسب، حيث أنيا يتخفى بطرق شتى يصعب 
اكتشافيا، ولدييا إمكانية لمتنقل من حاسوب آلي ال آخر عن طريق خطوط 

. (38)شبكات االتصال أو بواسطة وسائط التخزين كاألقراص المكتنزة
تحميل أسئمة االستبيان 

 الموزع عمى مجتمع الدراسة ()بعد تجميع البيانات المطموبة عن طريق االستبيان
 تدريسيا من أعضاء الييئة التدريسية في قسم المعمومات والمكتبات 18المكون من 

جامعة الموصل وقسم المكتبات بالمعيد التقني بالموصل، قامت الباحثة بمراجعة 
االستمارات مرة أخرى لمتأكد من اكتمال أجوبتيا ومن ثم تفريغيا في جداول، وقد 

. تم استبعاد استمارة واحدة كانت إجاباتيا غير مستوفية
 من االستبيان يدور حول استخدام الدوريات االلكترونية العربية السؤال األول وكان

: يوضح ذلك (1)في مجال المكتبات والمعمومات والجدول 

                                                 

 .13ص.مصدر سابق.حشمت قاسم (37)

 .43ص. مصدر سابق.عبد الفتاح كابمي، رحاب عبد العزيز( 38)

()  (.1)انظر الممحق رقم 
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 المجموع مال يستخديستخدم العدد 

 17 1 17العدد 
% 100% 5.5% 94,5النسبة 

يبين عدد المستخدمين لمدوريات االلكترونية  (1)الجدول 
من الذين يستخدمون الدوريات % 94,5بمغت نسبة من شمميم االستبيان 

 18 من مجموع 17االلكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات وىم 
استمارة استبيان وليذا فقد استبعدت الباحثة استمارة واحدة فقط من االستمارات 

نسبة جيدة لالستخدام من مجتمع % 94,5وترى الباحثة أن نسبة .لعدم االستخدام
. العينة

كان عن عناوين الدوريات االلكترونية العربية األكثر استخداما في : السؤال الثاني
 :يبين ذلك (2)والجدول  مجال المكتبات والمعمومات

الدوريات االلكترونية العربية األكثر استخدامًا  عناوين( 2)الجدول 

لم النسبة العدد اسم الدورية 
المجموع النسبة ُيجب 

 17% 35 6% 64 11 3000العربية 
 17% 5،8 1% 94 16المعموماتية 

 17% 82،3 14% 17،5 3عرين 
 17% 76،4 13% 23 4دراسات المعمومات 

مجمة مكتبة الممك فهد 
 17% 76،4 13% 23 4الوطنية 

صفر صفر صفر صفر صفر إدارة تكنولوجيا المعمومات 
صفر صفر صفر صفر صفر مكتبات نت 

مجمة شبكة أخصائي 
 17% 94 16% 5،8 1المعمومات 
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بأنيم يستخدمون دورية المعموماتية كانت  أعمى نسبة أجابت أن تبين إذ- 
دارة تكنولوجيا المعمومات % 94,5 واقل نسبة كانت صفر لدورية مكتبات نت وا 

والسبب يعود أن دورية المعموماتية متوفرة عمى موقعيا عمى االنترنت فضال عن 
أن ليا شيرة ومعرفة من قبل مجتمع الدراسة نظرًا ألنيا تصل بأعداد مطبوعة 
لبعض تدريسي قسم المعمومات والمكتبات من قبل ىيئة التحرير في الدورية، 
تاحة  فضال عن استمراريتيا في الموقع ورفد الموقع باألعداد الجديدة منيا وا 

دارة تكنولوجيا المعمومات  المقاالت كاممة،وسبب عدم استخدام دورية مكتبات نت وا 
ألنيا تعطي مستخمصات فقط فضال عن عدم رغبة المستفيد باالطالع عمى 

 .مستخمصات فقط
 كان عن منافذ الوصول إلى الدوريات العربية في مجال المكتبات :السؤال الثالث
 والمعمومات
يبين ذلك  (3)والجدول 

منافذ الوصول إلى الدوريات االلكترونية  (3)الجدول 
لوحظ  أن أعمى نسبة أجابت أن منفذ الوصول لمدوريات االلكترونية ىو االنترنت -

وىذا يدل عمى أن مواقع االنترنت ىي أكثر منافذ الوصول بالنسبة % 100كانت
لممستفيدين لتوفرىا في مكان العمل خاصة بعد توفير خطوط انترنت في غرف 

 في قسم المعمومات والمكتبات بجامعة الموصل أو توفرىا في المنزل نالتدريسيي
من خالل اشتراك اغمب التدريسيين باالنترنت المنزلي،ىذا من جية ومن جية 

المجموع النسبة لم ُيجب النسبة العدد المنافذ 
 17% صفرصفر % 100 17مواقع االنترنت 
 17% 76 13% 23 4أقراص مكتنزة 

صفر % صفرصفر % صفرصفر قواعد المعمومات 
 17% 76 13% 23 4زميل / طرق أخرى

جمعيات المكتبات 
 17% 82 14% 17،6 3والمعمومات 
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أخرى السيولة في أسموب الحصول عمى الدورية من خالل محركات البحث 
ن اقل نسبة أجابت عمى قواعد المعمومات كانت صفر . المتاحة عبر الشبكة وا 

لعدم إمكانية المستفيدين الدخول إلى قواعد المعمومات إال من خالل رقم سري وان 
الدوريات االلكترونية العربية معظميا غير موجودة في قواعد المعمومات العالمية 

.  وليذا يمجا المستفيد إلى البحث في مواقع االنترنت المتوفرة لديو
كان عن كيفية الحصول عمى الدوريات االلكترونية العربية في : السؤال الرابع

يبين ذلك  (4)مجال المكتبات والمعمومات مجانا أم مقابل اشتراك نقدي والجدول 
المجموع النسبة لم ُيجب النسبة العدد العدد 
 17صفر صفر % 100 17مجانا 

مقابل اشتراك 
صفر صفر صفر % صفرصفر نقدي 

الحصول عمى الدوريات االلكترونية مجانا أم مقابل اشتراك نقدي  (4)الجدول 
إذ تبين أن أعمى نسبة أجابت إنيا تحصل عمى الدوريات االلكترونية مجانا -

مقابل اشتراك نقدي وذلك بسبب توفر % واقل نسبة كانت صفر % 100كانت 
بعض الدوريات االلكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات مجانا وان 
المستفيدين من ىذه الدوريات يفضمون استخدام الدوريات االلكترونية العربية 

المجانبة لصعوبة دفع المبالغ النقدية خاصة مع عدم وجود نظام مصرفي يقبل 
التعامالت االلكترونية  وبطاقات االئتمان أو الحواالت الخارجية بيسر وسيولة ىذا 

من جية ومن جية أخرى ىي رغبة المستخدم في عدم دفع مبمغ مقابل اإلتاحة 
. خاصة أن ىناك العديد من الدوريات المتاحة مجانا

جاء السؤال عن مدى تفضيل النسخة المطبوعة لمدوريات العربية :السؤال الخامس
في مجال المكتبات والمعمومات عمى النسخة االلكترونية عمى الخط 

: يبين ذلك (5) في حال توفرىما بكال الشكمين والجدول onlineالمباشر
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المجموع النسبة لم ُيجب النسبة العدد العدد 

 17% 29،4 5% 70،5 12الدوريات المطبوعة 
الدوريات 

 17% 70،5 12% 29,5 5االلكترونية 

مدى التفضيل بالنسبة لمنسخة المطبوعة لمدوريات ( 5)الجدول 
واقل % 70,5إذ تبين أن أعمى نسبة أجابت إنيا تفضل النسخة المطبوعة كانت -

 أن اغمب المستفيدين عنلمدوريات االلكترونية وىذا ناتج % 29,5نسبة كانت 
نيا ال تحتاج إلى أجيزة لقراءتيا وان  يفضمون النسخة المطبوعة لسيولة قراءتيا وا 
الدوريات االلكترونية لن تستطيع أن تغير من عادات الكثير من أبناء المجتمع 
وخاصة األكاديمي الذين اعتادوا عمى قراءة المواد المطبوعة وىناك اتجاه سائد 

يقول بان المنشورات االلكترونية ال يمكن أن تحل محل المصادر الورقية والكثير 
يعتقد بان تحويميا إلى شكل الكتروني سيفقد إثارتيا والتمتع بقراءتيا في حالة 

. تحويميا إلى أشكال قابمة لمقراءة الكترونيا
وىي % 29الذين اجابو بأنيم يفضمون النسخة االلكترونية لمدوريات وكانوا أما 

النسبة االقل فان تأخر الدوريات المطبوعة واحدة من أىم األسباب التي تدعو 
فضال عن أن مجتمع الدراسة ىم من . الستخدام الدوريات االلكترونية واستمراريتيا

أعضاء الييئة التدريسية وان المكتبة المركزية بجامعة الموصل ليس لدييا أي 
اشتراك في أي دورية مطبوعة حديثة وليذا ال خيار أمام المستفيد إال استخدام 

. الدوريات االلكترونية
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كان عن الحاجة الفعمية الستخدام الدوريات االلكترونية  فقد:  السؤال السادس
 يبين ذلك (6)العربية في مجال المكتبات والمعمومات والجدول 

المجموع  النسبةلم ُيجب النسبة العدد العدد 
لمتعرف عمى آخر 

 17%% 35 6% 64،7 11التطورات 

 17% 17،6 3% 82،3 14لمبحث العممي 
 17% 23،5 4 76،4 13لتطوير المناهج 
حاجتيم الفعمية الستخداميم الدوريات االلكترونية  (6)الجدول 

إذ تبين أن أعمى نسبة أجابت أنيا بحاجة إلى الدوريات االلكترونية لمبحث -
ولو نظرنا إلى مجتمع الدراسة فان معظميم من أعضاء % 82العممي كانت 

الييئة التدريسية  فيم باحثون يستخدمون الدوريات االلكترونية في بحوثيم 
واقل نسبة أجابت  لمتعرف عمى آخر التطورات في التخصص كانت .العممية

الن الدوريات االلكترونية تتيح المعمومات الحديثة بسبب سرعة نشرىا كما % 64
ذكرنا سابقا والكثير من  العاممين في مجال التخصص يرغبون باالطالع عمى كل 

فضال عن تطوير المناىج التي يقومون .ما ىو جديد في مجال تخصصيم
. بتدريسيا وتحديثيا باستمرار

كان السؤال عن عدد تكرارات التصفح لمدوريات االلكترونية : السؤال السابع
يبين ذلك   (7)العربية في مجال المكتبات والمعمومات والجدول 

المجموع  النسبةلم ُيجب النسبة العدد العدد 
 17% 88 15% 11،7 2يوميا 

 17% 59 10% 41 7اسبوعيا 
 17% 53 9% 47 8شهريا 

فترة التصفح لمدوريات االلكترونية  (7)الجدول 
من مجتمع الدراسة أنيم يتصفحون الدوريات االلكترونية العربية % 47أوضح -

منيم يتصفحون الدوريات % 41في مجال المكتبات والمعمومات شيريا وان 
ومن وجية نظر . االلكترونية العربية في مجال المكتبات والمعمومات أسبوعياً 
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الباحثة أن معظم الدوريات االلكترونية تصدر بصور إما شيرية أو فصمية وان 
فترة تواتر النشر ىو ما يدعو المستفيدين لعدم تصفح الدوريات يوميا،إال إذا 

. اقتضت الضرورة ذلك
السؤال الثامن 

تضمن السؤال الثامن من االستبيان االستفسار من المستجوبين عن مدى احتواء 
الدوريات االلكترونية عمى معمومات أكثر حداثة مقارنة مع الدوريات الورقية 

يبين ذلك  (8)والجدول 
المجموع  النسبةلم ُيجب النسبة العدد أكثر حداثة 

 17% 11،7 2% 88 15نعم 
 17% 88 15% 11،7 2ال 

الدوريات االلكترونية أكثر حداثة من الدوريات الورقية  (8)الجدول 
أوضح االستبيان أن أعمى نسبة ترى أن الدوريات االلكترونية أكثر حداثة من -

لمدوريات الورقية وترى % 12واقل نسبة كانت % 88الدوريات الورقية كانت 
الباحثة بان الدوريات االلكترونية تحتوى عمى معمومات أكثر حداثة من الدوريات 
الورقية بسبب سرعة نشرىا عمى مواقع االنترنت وسرعة حصول المستفيدين عمييا 

وان . عمما بان معظميا تتاح عمى الشبكة مع التحديث المستمر لممعمومات
الدوريات الورقية أن وجدت في المكتبة المركزية لجامعة الموصل فأنيا قديمة لعدم 

وجود اشتراكات لمدوريات العممية كما ذكرت سابقا وليذا يمجا المستفيد إلى 
 .)الدوريات االلكترونية وىي األكثر حداثة

: أما السؤال األخير فكان عن مقترحات العينة وأي مالحظات أخرى

                                                 

(  ) قامت إحدى الموظفات في قسم الدوريات في المكتبة المركزية بجامعة الموصل وبمبادرة
شخصية منيا بجمع بعض الدوريات العربية في تخصص المكتبات والمعمومات والتي 

تصدر بشكل الكتروني فقط عمى أقراص مكتنزة لسد الثغرات الموجودة في القسم خاصة 
مع عدم توفر الدوريات المطبوعة ولمساعدة طالب قسم المكتبات والمعمومات وبعض 
 .التدريسيين في الحصول عمى ىذه الدوريات االلكترونية في مجال المكتبات والمعمومات
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توفير خطوط انترنت وحواسيب تعمل بشكل مستمر في األقسام العممية  -1
بالمعيد التقني 

توفير أقراص مكتنزة عن كل دورية تصدر بشكل الكتروني توزع عمى ذوى  -2
   .االختصاص في الجامعات والمعاىد

وفتح مكتبات الكترونية داخل األقسام العممية لتسييل الوصول إلى مثل ىذه  -3
 . الدوريات لصعوبة استخداميا بشكل متفرق

 . االشتراك بالدوريات االلكترونية في التخصص التي تكون مقابل اشتراك نقدي -4

وآخر المقترحات كان حث المكتبة المركزية بجامعة الموصل باالشتراك  -5
بالدوريات االلكترونية بيا تعويضا لسد النقص الحاصل في قسم الدوريات في 

المكتبة لمدوريات الحديثة مع إضافة االعالم عن ىذه الخطوة عن طريق 
نشرات اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي لممعمومات ليتسنى لمباحثين التعرف 

 .عمى وجودىا

    وتضيف الباحثة عمى المكتبة المركزية بجامعة الموصل تحسين الخدمات 
المقدمة ألعضاء الييئة التدريسية خاصة في مجال الدوريات االلكترونية من 
خالل تدريب العاممين فييا لتميكنيم من العمل مع المحيط االلكتروني الجديد 
ليتماشى مع األىداف لتنمية وتطوير المعمومات وتقديم خدمات لممستفيدين 

والباحثين وتطوير البحث العممي من خالل إتاحة ىذه المصادر لدعم عممية 
.  التعميم في الجامعة
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:- النتائج
من خالل ىذا التحميل فقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وىي كما 

:- يأتي
تبين أن دورية المعموماتية كانت أكثر العناوين استخداما من قبل أفراد الدراسة -1

%. 64بنسبة 3000ثم تمتيا العربية % 94وقد بمغت نسبة استخداميا 
من مجتمع الدراسة أن مواقع االنترنت ىي أكثر منافذ الوصول % 100أكد -2

 .لمدوريات االلكترونية عن باقي المنافذ

أشار مجتمع الدراسة إنيم يفضمون الوصول لمدوريات االلكترونية العربية في -3
مقارنة باالشتراك % 100مجال المكتبات والمعمومات مجانا حيث بمغت النسبة 

 .النقدي

الدوريات المطبوعة عمى النسخة االلكترونية لمدوريات في حال % 70فضل -4
 .توافرىما بكال الشكمين

أن حاجتيم الفعمية الستخدام الدوريات االلكترونية لمبحث العممي % 82أكد -5
لمتعرف عمى آخر التطورات في مجال % 64لتطوير المناىج و% 76و

 .التخصص

من مجتمع الدراسة إنيم يتصفحون الدوريات االلكترونية العربية %  47أوضح -6
 .يوميا% 11أسبوعيا و% 41في مجال المكتبات والمعمومات شيريا و

من مجتمع الدراسة أن الدوريات االلكترونية أكثر حداثة من % 88يرى -7
.  الدوريات الورقية
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( 1)ممحق رقم 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 
األساتذة الكرام في تخصص المعمومات والمكتبات  

    يرجى التفضل باإلجابة عمى فقرات االستبيان الذي تروم الباحثة من خاللو 
التعرف  

عمى استخدام الدوريات االلكترونية في تخصص المعمومات والمكتبات،لغرض انجاز 
 في مجال بالمغة العربيةمدى استخدام الدوريات االلكترونية )بحثيا الموسوم

 (المعمومات والمكتبات
مع التقدير ....                                                   شاكرة تعاونكم

م  سمية يونس سعيد                                                       .                                                        م
استبيان 

في الحقل المناسب   (   )يوضع عالمة 
كمية اآلداب     تدريسي              مساعد باحث  / قسم المعمومات
المعيد التقني      تدريسي              مساعد باحث /قسم المكتبات

ىل تستخدم الدوريات االلكترونية العربية في مجال المعمومات والمكتبات -1
 
ما ىي عناوين الدوريات االلكترونية العربية األكثر استخداما بالنسبة إليك  —2

 3000العربية - 1
المعموماتية - 2
مجمة عرين - 3
دراسات المعمومات - 4
مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية - 5
 مقابل اشتراك نقدي /إدارة تكنولوجيا المعمومات- 6
7 -Cybrarians  journal 
مقابل اشتراك نقدي / دراسات عربية في عمم المكتبات والمعمومات- 8
مقابل اشتراك نقدي / مكتبات نت- 9

 النعم 
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مقابل اشتراك نقدي /  مجمة شبكة أخصائي المعمومات10
ما ىي منافذ الوصول إلى الدوريات االلكترونية العربية في مجال المعمومات -3

والمكتبات  
مواقع االنترنت - 1
  CDمتوفرة عمى أقراص ليزرية -2
 (توفرىا مكتبة الجامعة)قواعد المعمومات - 3
طرق أخرى      - 4 

زميل - 1
جمعيات المكتبات العربية  - 2          

يتم حصولك عمى الدوريات االلكترونية العربية في مجال تخصصك - 4
مجانا - 1     
أم مقابل اشتراك نقدي - 2     

 On lineتفضل النسخة المطبوعة لمدوريات أم النسخة االلكترونية عمى - 5
في مجال التخصص في حالة توفرىما بكال الشكمين 

المطبوعة - 1
االلكترونية - 2

ما حاجتك الفعمية الستخدامك الدوريات االلكترونية في موضوع تخصصك - 6
لمتعرف عمى آخر التطورات في التخصص - 1     
لمبحث العممي - 2     
تطوير المناىج والدروس التي تقوم بتدريسيا - 3     

ىل تتصفح الدوريات االلكترونية العربية في مجال تخصصك - 7
يوميًا - 1
اسبوعيا - 2
ىري - 3

ىل تعتقد أن الدوريات االلكترونية تحتوي عمى معمومات أكثر حداثة من - 8
الدوريات الورقية؟ إذا كان الجواب نعم تذكر األسباب رجاًء 
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1 -
2 -

 لتوفير الدوريات االلكترونية العربية وبشكل مستمر في كما ىي اقتراحات- 9
مجال تخصصك 

 
     1 -
     2 -
     3 -

ال نعم 
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المستخمص 
    تيدف الدراسة إلى التعرف عمى بعض الدوريات االلكترونية العربية في 

مجال المعمومات والمكتبات من خالل التعرف عمى مفيوميا وأنواعيا ومزاياىا 
والتحديات التي تواجييا فضال عن التعرف عمى خصائص واتجاىات أعضاء 
الييئة التدريسية في قسم المعمومات والمكتبات بجامعة الموصل وقسم المكتبات 

بالمعيد التقني في الموصل، استخدمت الباحثة المنيج المسحي  بمغ مجتمع 
من أعضاء الييئة التدريسية وتم اعتماد االستبيان كأداة لجمع البيانات 17الدراسة 

:- وقد كانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي 
من مجتمع الدراسة أن مواقع االنترنت ىي أكثر منافذ الوصول % 100أكد -1

 % .17إلى % 23لمدوريات االلكترونية أما باقي المنافذ تراوحت بين 

من مجتمع الدراسة أنيم يفضمون الوصول لمدوريات االلكترونية %  100اشار-2
مقابل % العربية في مجال المعمومات والمكتبات مجانا وبمغت النسبة صفر

 .لالشتراك النقدي

من مجتمع الدراسة الدوريات المطبوعة عمى النسخة االلكترونية % 70فضل -3
 .لمدوريات في حال توافرىما بكال الشكمين

من مجتمع الدراسة أن الدوريات االلكترونية أكثر حداثة من % 88يرى -4
 .الدوريات الورقية
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Methods and Behaviors of Users of Arabic 
Electronic Periodicals in the Field of 
Libraries and Information Science 

 Sumaya Younis Alkafaf 

Abstract 
This study is aiming at introducing some Arabic 

electronic periodicals in the field of information and Library 
science and identifying the concept , types and characteristics of 
electronic  periodicals. The attitude of the teaching staff at the 
two departments of library and Information science at the 
University of Mosul and the Mosul Technical Institute were 
studied through searching their opinions . A questionnaire was 
distributed to a sample of 17 teaching staff members for that 
purpose. 

As a conclusion The study shows that: 
1- 100% of the teaching staff members included in the study 

prefer using Internet as an access to the electronic 
periodicals and 17-23 of  them also use other means in 
addition to the Internet. 

2- 100% of the teaching staff members also prefer to use free 
of charge  electronic periodicals rather than the paid ones. 

3- 70% of them prefer to use printed copies of electronic 
periodicals   when available rather than the electronic 
copies. 

4- 88% of them mentioned that the electronic periodicals are 
more update than printed periodicals 

                                                 

Dep.of Information and Librarianship/ College of arts/ University of 

Mosul. 


