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 مستخلص

المرجعية بمصادر    االستشهاداتاستشهدت بمصادر اإلنترنت وعدد       التىتتناول الدراسة المقاالت محل الدراسة، والمقاالت        
وفقا   االستشهاداتوفقا لسنوات النشر وأيضاً وفقا لموضوعات المقاالت، كما تتناول الدراسة توزيع               االستشهاداتاالنترنت، وتوزيع   

 .بهاللمؤلفين ووفقا للغة المصادر المستشهد 

  
 :مقدمة

تعتبر اإلنترنت أحد مصادر المعلومات اإللكترونية في العصر الحديث، وقد اهتم تخصص المكتبات والمعلومات بدراسة جوانـب        
 االسـتشهادات متعددة لموضوع اإلنترنت، كما وضع قواعد الوصف الببليوجرافي لفهرسة مصادر اإلنترنت، وأيضاً قواعـد صـياغة          

المرجعية بهذه المصادر، هذا بجانب زيادة استخدام اإلنترنت في المجتمعات العربية في السنوات األخيرة، ومن ثم اعتمـاد الباحثيـن            
 .عليها كمصدر هام من مصادر المعلومات

ومن هنا تأتى الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة وهى قياس مدى اعتماد الباحثين العرب في تخصص المكتبات والمعلومات علـى      
المرجعية الواردة في مقاالت الدوريات العربية        االستشهاداتمصادر اإلنترنت في البحوث والدراسات العلمية ، وذلك عن طريق تحليل    

 .المتخصصة

 :أهداف الدراسة 

المرجعية بمصادر اإلنترنت في مقـاالت الـدوريات العربيـة            االستشهاداتللدراسة في الكشف عن كم  الرئيسىيتمثل الهدف  
المرجعية   االستشهاداتالمرجعية بمصادر اإلنترنت في مقابل   االستشهاداتالمتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، وكذلك بيان كم  

بالمصادر األخرى التقليدية، وهذا يساعد في التعرف على مدى إقبال الباحثون العرب على استخدام اإلنترنت في بحوثهم ودراسـاتهم             
المرجعية بمصادر اإلنترنت والقواعد ومدى االلتزام      االستشهاداتالعلمية، وبذلك فإن هذه الدراسة ال تتناول من قريب أو بعيد صياغة  

 .بهابالقواعد والمعايير المتعلقة 

 :حدود الدراسة 

المرجعية الواردة في مقاالت الدوريات المتخصصـة فـي مجـال       االستشهاداتتتناول الدراسة تحليل   :الحدود الموضوعية       · 
 .المكتبات والمعلومات

 .٢٠٠٣حتى  ٢٠٠٠تغطى الدراسة المقاالت المنشورة خالل أربع سنوات في الفترة من  :الحدود الزمنية         ·

الواردة في البحوث والدراسات فقط مع استبعاد المقاالت المترجمة والمقاالت       االستشهاداتتغطى الدراسة   :الحدود النوعية       · 
 .مرجعية، كذلك تم استبعاد عروض الكتب والتقارير واألخبار استشهاداتال تشتمل على  التى

 .تغطى الدراسة المقاالت التى كتبها باحثون عرب بغض النظر عن اللغة :الحدود اللغوية         ·

 الدوريات محل الدراسة 

 :تم اختيار أربع دوريات علمية عربية متخصصة وهى أكثر الدوريات العربية انتشارا كما أنها من أقدم الدوريات أيضاً وهى 

 .مجلة المكتبات والمعلومات العربية        .١
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 .االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات        .٢

 .دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات        .٣

 .عالم المعلومات والمكتبات والنشر        .٤

 :واألسباب التى دفعت إلى اختيار هذه الدوريات والفترة الزمنية في اآلتى 

عاما، هذا بجانب أنهـا أكثـر         ٢٠أن هذه الدوريات هى أقدم الدوريات العربية المتخصصة فمنها ما تصدر منذ أكثر من         .١
 .انتشاراً

 .أن هذه الدوريات تخضع للتحكيم العلمى     .٢

فالسبب في ذلك أن تلك الفترة شهدت زيادة في استخدام اإلنترنت في   ٢٠٠٣حتى  ٢٠٠٠أما سبب اختيار الفترة الزمنية من     .٣
 .الوطن العربى، وعلى سبيل المثال في مصر تم إتاحة خدمة اإلنترنت المجانى ما أدى إلى زيادة أعداد مستخدمى اإلنترنت

 الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات التى تناولت موضوع الدراسة من عدة جوانب مختلفة منها دراسة تـأثير اإلنترنـت علـى البحـث      
العلمى، وقياس مدى استخدام اإلنترنت في البحث العلمى من قبل فئة معينة من الباحثين أو أعضاء هيئة التدريس، وتـأثير اإلنترنـت        
على تعليم الطالب، إال إنه يوجد القليل من الدراسات التى تناولت تحليل االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وهى الدراسات التـى    

 .سيتم التركيز عليها في عرض الدراسات السابقة 

وقامت هذه الدراسة    .)١(تأثير اإلنترنت على االستشهادات المرجعية لطالب المرحلة الجامعية  .ديفيز فيليب وسوزان كوهين     -١
، ١٩٩٩حـتى    ١٩٩٦بتحليل االستشهادات المرجعية في بحوث طالب المرحلة الجامعية بجامعة كورنيل بنيويورك في الفترة من  

وقامت بالمقارنة بين االستشهادات المرجعية في        ١٩٩٩وأخرى في   ١٩٩٦حيث قامت باختيار عينة من بحوث الطالب في سنة  
بحثاً، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج تؤكـد زيـادة عـدد االسـتشهادات              ٦٩السنتين، وبلغ عدد البحوث في كل سنة  

، وارتفعت نسبة   ١٩٩٩سنة    %١٩إلى    ١٩٩٦سنة    %٣٠المرجعية بمصادر اإلنترنت، حيث قلت نسبة االستشهاد بالكتب من  
، أما نسبة االستشهادات بمصادر اإلنترنت فقد ارتفعت مـن  ١٩٩٩سنة   %١٦إلى  ١٩٩٦سنة   %٧االستشهاد بالدوريات من  

، كذلك قامت الدراسة بالتحقق من عناوين المواقع التى استشهد بها الطالب فوجـدت  ١٩٩٩سنة   %٢١إلى  ١٩٩٦سنة  %٩
غيـر    %١٦بها أخطـاء، و  %١٠وجدت في عناوين أخرى، و %١٩من المواقع صحيحة تماماً، و %٥٥أن  ١٩٩٩في سنة  

بها أخطاء،   %٣وجدت في أماكن أخرى، و  %٢٦من المواقع صحيحة، و %١٨فوجدت أن  ١٩٩٦موجودة، أما بالنسبة لسنة  
 .من المواقع غير موجودة %٥٣

وهى رسالة جامعية تهدف إلى دراسة إفـادة      .)٢(استخدام الباحثين للمصادر اإللكترونية المعتمدة على اإلنترنت  .ين زهانج    -٢
األكاديميين من مصادر المعلومات اإللكترونية على اإلنترنت، واشتملت الدراسة على ثالثة أقسام رئيسية، القسم األول كان تحليل   

وهذه الدوريات منها أربع دوريات مطبوعة ومثلهـا          ١٩٩٨إلى سنة    ١٩٩١االستشهادات الواردة في ثمانى دوريات من سنة  
إلكترونية، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة االستشهادات بالمصادر المطبوعة أكثر من االستشهادات بمصادر اإلنترنت، والقسـم             

باحثاً بشأن اعتمادهم على المصادر اإللكترونية في إعداد بحوثهم وتوصلت إلـى أن   ٢٠١الثانى من الدراسة دراسة مسحية لـ  
هناك زيادة في عدد الباحثين الذين يعتمدون على مصادر اإلنترنت في بحوثهم، أما القسم الثالث فكان حـول سياسـات النشـر         

 .والتحرير في الدوريات محل الدراسة وتوصلت إلى أن هناك نقص في سياسات الدوريات فيما يتعلق باالستشهادات المرجعية

وهـى أول    .)٣(دور اإلنترنت في االتصال العلمى عند الباحثين العرب في علم المكتبات والمعلومات  .محمد بن صالح الخليفي  -٣
الدراسات العربية في هذا المجال، وعلى عكس ما يوحى عنوانها فهى تهدف إلى تحليل االستشهادات المرجعية وقيـاس معـدل         
استخدام اإلنترنت في البحوث العربية في مجال المكتبات والمعلومات واستكشاف سياسات التحريـر بالـدوريات حـول صـياغة       
االستشهادات باإلنترنت، وقد اختارت الدراسة سبعة دوريات عربية وقامت بتحليل االستشهادات المرجعية الواردة بها في الفـترة    

فقـط، وأن     %٦,٣٦، ومن نتائج هذه الدراسة أن نسبة االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنـت بلغـت        ٢٠٠١-١٩٩٩من  
من المؤلفين استشهدوا باإلنترنت في بحوثهم العلمية، كما حاولت الدراسة التعرف على عالقة وضع البريد اإللكترونـى          %١٧

ياهوو، أو هـوت    (للباحث على المقال واستشهاده باإلنترنت، وكذلك الجهة التى حصل الباحث على خدمة البريد اإللكترونى منها   
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 .)ميل، أو جهة العمل

دراسة تحليلية ألطروحات قسـم المكتبـات         :المصادر اإللكترونية المتاحة عن ُبعد في االستشهادات المرجعية  .يسرية زايد    -٤
قامت الدراسة بتحليل االستشهادات بمصادر اإلنترنـت فـي الرسـائل الجامعيـة        .)٤(٢٠٠٣-١٩٩٨والمعلومات بآداب القاهرة  

 %٢٦,٠٢رسالة، وخرجت الدراسة بـأن       ٧٨، وبلغ عدد الرسائل ٢٠٠٣حتى  ١٩٩٨المجازة بجامعة القاهرة في الفترة من  
من الرسائل اعتمدت على قواعد مقننة في صياغة االستشهادات المرجعية      %٣,٨من الرسائل فقط اعتمدت على اإلنترنت، وأن  

 .باإلنترنت

 الدراسة التحليلية 

تتناول الدراسة التحليلية االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت في مقاالت الدوريات العربيـة المتخصصـة، وذلـك وفقـاً           
 :لمجموعة من الجوانب، وهى 

 .المقاالت محل الدراسة :أوالً 

 .المقاالت التى استشهدت بمصادر اإلنترنت :ثانياً 

 .عدد االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت :ثالثاً 

 .توزيع االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا لسنوات النشر :رابعاً 

 .توزيع االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا لموضوعات المقاالت :خامساً 

 .االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا للمؤلفين :سادساً 

 .االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا للغة المصادر المستشهد بها :سابعاً 

 المقاالت محل الدراسة  :أوالً 

قبل البدء في عرض نتائج تحليل االستشهادات المرجعية نبين أوال المقاالت التى تم تحليل االستشهادات المرجعية بها موزعـة       
مقالـة أى    ٦٧مقالة، وتم استبعاد  ٣٢٤وفقا للدوريات، مع بيان المقاالت المستبعدة في كل دورية، وقد بلغ العدد اإلجمالى للمقاالت  

مقالة، ويرجع سبب  ٢٥٧من المقاالت، وبذلك يصبح عدد المقاالت التى سيتم تحليل االستشهادات المرجعية بها   %٢١أنه تم استبعاد  
 :استبعاد المقاالت إلى األسباب التالية 

 .بعض هذه المقاالت مترجمة وبالتالى فالمؤلف األصلى ليس عربياً     -١

 .بعض هذه المقاالت نشرت بدون استشهادات مرجعية     -٢

بعض هذه المقاالت تنشر على حلقات وبالتالى ترد االستشهادات في الجزء األخير منها فتحسب على أنها مقالـة واحـدة        -٣
 .األجزاء التى نشرت بدون االستشهادات

وذلـك ألنهـا      "دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومـات   "ويالحظ أن أكثر الدوريات تم استبعاد مقاالت منها هى مجلة  
اشتملت على عدد كبير من المقاالت المترجمة وتعد تلك سمة مميزة للدورية منذ بدء إصدارها وحتى اآلن، كذلك يالحظ تفاوت أعداد       

عـالم المعلومـات    (المقاالت من دورية ألخرى نظراً الختالف األعداد الصادرة سنويا من كل دورية، فمنها ما يصدر مرتين سـنوياً       
دراسات عربية في المكتبات وعلم (ومنها ما يصدر ثالث مرات سنوياً   )والمكتبات والنشر، االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات 

 .)مجلة المكتبات والمعلومات العربية(ومنها ما يصدر أربع مرات سنويا  )المعلومات

 )١(جدول رقم 

 المقاالت محل الدراسة

 الدوريـــــــــــــــــة
إجمالى 
 المقاالت

المقاالت محل 
 الدراسة

 النسبة
المقاالت 
 المستبعدة

 النسبة

 %١٣ ١٤ %٨٧ ٩٤ ١٠٨ مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 %١٩ ١٤ %٨١ ٦٠ ٧٤ االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات

وعل ات المكتب ف ة عربي ات دراس
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 المقاالت التى استشهدت بمصادر اإلنترنت  :ثانياً 

 ٨٣مقالة، وبلغ عدد المقاالت التى استشهدت بمصادر اإلنترنت  ٢٥٧بلغت المقاالت محل الدراسة  )١(كما أوضح الجدول رقم 
، وبذلك نجد أن    %٦٨مقالة بنسبة     ١٧٤من إجمالى المقاالت، بينما المقاالت التى لم تستشهد بمصادر اإلنترنت     %٣٢مقالة بنسبة  

 :أعداد المقاالت موزعة حسب الدوريات  )٢(المقاالت التى استشهدت باإلنترنت عددها قليل للغاية، ويوضح الجدول رقم 

 )٢(جدول رقم 

 المقاالت التى استشهدت باإلنترنت

 عدد االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت :ثالثاً 

استشهاداً   ٩٧٩استشهاداً مرجعى، منها      ٨٨٣٣بلغ العدد اإلجمالى لالستشهادات المرجعية الواردة في المقاالت محل الدراسة  
 .%٨٩استشهاداً بنسبة  ٧٨٥٤، بينما بلغ عدد االستشهادات بالمصادر األخرى  %١١لمصادر اإلنترنت بنسبة 

  
 )٣(جدول رقم 

 االستشهادات المرجعية باإلنترنت

دراسـات عربيـة فـي المكتبـات وعلــم
 المعلومات

٣٢ ٢٠ %٦٨ ٤٤ ٦٤% 

 %٢٤ ١٩ %٧٦ ٥٩ ٧٨ عالم المعلومات والمكتبات والنشر

 %٢١ ٦٧ ٧٩ ٢٥٧ ٣٢٤ المجموع

 الدوريـــــــــــــــــة
إجمالى 
 المقاالت

المقاالت 
التى 

استشهدت 
 باإلنترنت

 النسبة

المقاالت 
التى لم 
تسشتهد 
 باإلنترنت

 النسبة

ــات   ــي المكتب ــة ف ــات الحديث االتجاه
 والمعلومات

٥٣ ٣٢ %٤٧ ٢٨ ٦٠% 

 %٧٧ ٧٢ %٢٣ ٢٢ ٩٤ مجلة المكتبات والمعلومات العربية

 %٧١ ٤٢ %٢٩ ١٧ ٥٩ عالم المعلومات والمكتبات والنشر

دراسات عربية فـي المكتبـات وعلـم        
 المعلومات

٦٤ ٢٨ %٣٦ ١٦ ٤٤% 

 %٦٨ ١٧٤ %٣٢ ٨٣ ٢٥٧ المجموع

 الدوريــــــــــــة
إجمالى 

 االستشهادات

عدد 
االستشهادات 
المرجعية 
 باإلنتنرت

 النسبة

عدد 
االستشهادات 
بالمصادر 
 األخرى

 النسبة

االتجاهات الحديثة في المكتبـات     
 والمعلومات

٨٦ ٢٠١٠ %١٤ ٣٢٨ ٢٣٣٨% 
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ونالحظ هنا أيضا أن االستشهاد بمصادر اإلنترنت أقل بكثير من االستشهاد بالمصادر األخرى سواء على مستوى المقـاالت أو         
مستوى االستشهادات المرجعية، كما نالحظ أنه التوجد عالقة بين عدد المقاالت التى اسـتشهدت باإلنترنـت وعـدد االسـتشهادات      
المرجعية باإلنترنت على مستوى الدورية الواحدة فنجد مثال أن دورية دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومـات جـاءت فـي        

انظـر  (مقالة استشهدت باإلنترنت      ١٦المرتبة الرابعة واألخيرة من حيث عدد المقاالت التى استشهدت باإلنترنت حيث اشتملت على    
 ٢٩٨بينما نجد أنه من حيث عدد االستشهادات المرجعية باإلنترنت أنها تأتى في المرتبـة الثانيـة حيـث ورد بهـا           )٢جدول رقم  

 .استشهاداً مرجعياً

 توزيع االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا لسنوات النشر :رابعاً 

تمت عملية التحليل وفقاً لسنوات النشر على مستويين؛ األول مستوى المقاالت ويوضح العدد الكلى للمقاالت والمقـاالت التـى     
استشهدت باإلنترنت والتى لم تستشهد باإلنترنت؛ والثانى مستوى االستشهادات المرجعية ويوضح أيضاً العـدد الكلـى لالسـتشهادات      

 .المرجعية، وعدد االستشهادات بمصادر اإلنترنت، وعدد االستشهادات بالمصادر األخرى وذلك في كل سنة على حدة

 )٤(جدول رقم 

 توزيع االستشهادات المرجعية باإلنترنت وفقاً لسنوات النشر

دراسات عربية فـي المكتبـات      
 وعلم المعلومات 

٨٠ ١١٦٣ %٢٠ ٢٩٨ ١٤٦١% 

ــات  ــات والمكتب ــالم المعلوم ع
 والنشر

٩١ ١٩٦٧ %٩ ٢٠٠ ٢١٦٧% 

ــات  مجلــة المكتبــات والمعلوم
 العربية

٩٥ ٢٧١٤ %٥ ١٥٣ ٢٨٦٧% 

 %٨٩ ٧٨٥٤ %١١ ٩٧٩ ٨٨٣٣ المجموع

 التوزيع على مستوى االستشهادات المرجعية التوزيع على مستوى المقاالت

عددعدالمقاالتالمقاالت
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استخدام مصادر المعلومات اإللكترو

  
 
 

 ٣٤٠هى أعلى السنوات التى من حيث االسـتشهادات باإلنترنـت           ٢٠٠٢نجد أن سنة   )٤(وكما هو موضح في الجدول رقم  
استشهاد، وبصفة عامة هناك ارتفاعا في عدد االستشهادات المرجعيـة بمصـادر       ١٤٦هى أقل لسنوات  ٢٠٠١استشهاد، وأن سنة  

استشهاد   ٩٧٩استشهاد من أصل   ٦٣٢حيث بلغ عدد االستشهادات في السنتين معا  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢اإلنترنت في السنتين األخيرتين  
، ويوضـح   %٣٥استشهاد باإلنترنـت بنسبـة    ٣٤٧اشتمال على  ٢٠٠١و  ٢٠٠٠، بينما سنة %٦٥في السنوات األربع أى بنسبة  

 .٢٠٠٣حتى  ٢٠٠٠الشكل التالى معدل نمو االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت في السنوات األربع من 
 
 
 

 )١(شكل رقم 

  
 توزيع االسشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا لموضوعات المقاالت :خامساً 

موضوعا من موضوعات تخصص المكتبات والمعلومات، وهناك نـوع مـن         ١٨تركزت االستشهادات المرجعية باإلنترنت في  
االرتباط بين الموضوع واالستشهادات بمصادر اإلنترنت حيث نجد أن غالبية الموضوعات التى وردت بها استشهادات باإلنترنـت هـى     

جمالى
 مقاالت

المقاالت
التى 

استشهدت 
 باإلنترنت

 النسبة

المقاالت
التى لم 
تستشهد 
 باإلنترنت

 النسبة

إجمالى
االستشهادات 
 المرجعية

عد 
االستشهادات 
المرجعية 
 باإلنترنت

 النسبة

عدد 
االستشهادات 
بالمصادر 
 األخرى

 النسبة

٩٠ ١٨١٠ %١٠ ٢٠١ ٢٠١١ %٧٥ ٤١ %٢٥ ١٤ ٥٥% 

٩٤ ٢٢٤٦ %٦ ١٤٦ ٢٣٩٢ %٧٥ ٥٢ %٢٥ ١٧ ٦٩% 

٨٥ ١٩٤٢ %١٥ ٣٤٠ ٢٢٨٢ %٦١ ٤٤ %٣٩ ٢٨ ٧٢% 

٨٦,٤ ١٨٥٦ %١٣,٦ ٢٩٢ ٢١٤٨ %٦١ ٣٧ %٣٩ ٢٤ ٦١% 

٨٩ ٧٨٥٤ %١١ ٩٧٩ ٨٨٣٣ %٦٨ ١٧٤ %٣٢ ٨٣ ٢٥٧% 
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المكتبات الرقمية، تطبيقات اإلنترنت في المكتبات، النظم اآللية، وقليل جدا مـن           :الموضوعات التكنولوجية الحديثة في التخصص مثل
الموضوعات التقليدية مثل أدب األطفال، اإلدارة ، وكذلك نجد أن هناك بعض الموضوعات التقليدية تم تناولها من زاوية تكنولوجية مثل 

توزيع الموضوعات التى وردت بها االستشهادات بمصادر        )٥(اخالقيات المكتبات والمعلومات في البيئة الرقمية، ويوضح الجدول رقم  
اإلنترنت موضحا عدد المقاالت في كل موضوع والعدد الكلى لالستشهادات المرجعية واالستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وعدد         

 .االستشهادات المرجعية بالمصادر األخرى

  
   
  

 )٥(جدول رقم 

 توزيع االستشهادات المرجعية باإلنترنت وفقا لموضوعات المقاالت

 الموضوع
عدد 
 المقاالت

عدد 
االستشهادات 
 المرجعية

عدد 
االستشهادات 
المرجعية 
 باإلنترنت

 النسبة

االسنشهادات 
المرجعية 
بالمصادر 
 األخرى

 النسبة

 %٦٨ ٥٢٨ %٣٢ ٢٤٨ ٧٧٦ ٢٢ اإلنترنت

ــات  المكتبـ
 الرقمية

٤٩ ١٧٦ %٥١ ١٨٦ ٣٦٢ ٧% 

 %٧٣ ٤١٠ %٢٧ ١٥٥ ٥٦٥ ٦ النظم اآللية

اإلجــراءات 
 الفنية

٧٧ ٤٠٣ %٢٣ ١١٩ ٥٢٢ ١٠% 

النشـــــر 
 اإللكترونى

٥٤ ٦٤ %٤٦ ٥٤ ١١٨ ٤% 

ــات  المكتبـ
 النوعية

٧٠ ٧٦ %٣٠ ٣٣ ١٠٩ ٧% 

ــات  أخالقيـ
 المعلومات

٧٤ ٩٣ %٢٦ ٣٣ ١٢٦ ١% 

علـــــم  
ــات  المعلوم

 والمكتبات

٧١ ٦٩ %٢٩ ٢٨ ٩٧ ٢% 

ــدمات  خــ
ــات  المكتبـ
 والمعلومات

٦٨ ٥٣ %٣٢ ٢٥ ٧٨ ٣% 

ــم  التعليــ
 والتدريب

٩٦ ٢٧٨ %٤ ١١ ٢٨٩ ٥% 

تأميـــــن 
ــات  المكتبـ
 والمعلومات

٩٢ ١٠٣ %٨ ٩ ١١٢ ٣% 
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ونالحظ أن أكثر الموضوعات وردت فيها االستشهادات بمصادر اإلنترنت هى موضوعات اإلنترنت وتطبيقاتها المختلفة المكتبات،   
المكتبات الرقمية، والنظم اآللية، واإلجراءات الفنية في المكتبات، تندرج تحت هذه الموضوعات، موضوعات فرعية مرتبطة بها، كمـا      
نالحظ أن موضوع المكتبات الرقمية هو الموضوع الوحيد الذى جاءت فيه االستشهادات المرجعية باإلنترنت أكثر مـن االسـتشهادات        

 .لالستشهادات بالمصادر األخرى %٤٩مقابل  %٥١بالمصادر األخرى حيث مثلت 

 االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا للمؤلفين :سادسا 

مؤلـف    ١٣٨مقالة، وقد بلغ عدد مؤلفي هذه المقـاالت         ٢٥٧كما تبين مما سبق أن العدد الكلى للمقاالت التى تم تحليلها قد بلغ  
تقسيم المؤلفين إلى فئـات وفقـا لعـدد االسـتشهادات      )٦(، ويوضح الجدول رقم%٤٣مؤلفا فقط بنسبة  ٦٠استشهد باإلنترنت منهم  

 .المرجعية
 

 )٦(جدول رقم 

 توزيع المؤلفين وفقا لعدد االستشهادات المرجعية باإلنترنت

  
مرات، وعلى العكس نجد مؤلفين فقط جاءت اسـتشهاداتهما       ١٠من المؤلفين استشهدوا باإلنترنت أقل من   %٦٨ونالحظ أن  
 .يوضح قائمة بالمؤلفين مرتبة وفقا لعدد االستشهاد باإلنترنت )٧(استشهاد، والجدول رقم  ١٠٠باإلنترنت أكثر من 

  
 )٧(جدول رقم 

 ترتيب المؤلفين األكثر استشهادا باإلنترنت

حقوق النشر  
 والتأليف

٨٤ ٣٨ %١٦ ٧ ٤٥ ١% 

تكنولوجيـــا 
 المعلومات

٨٢ ٢٧ %١٨ ٦ ٣٣ ١% 

 %٨١ ٢٦ %١٩ ٦ ٣٢ ٢ النشر

 %٩٦ ٩٦ %٤ ٤ ١٠٠ ٢ اإلدارة

ــترجاع  اسـ
 المعلومات

٨٨ ٢٣ %١٢ ٣ ٢٦ ١% 

 %٩٢ ١٢ %٨ ١ ١٣ ١ أدب األطفال

قواعــــد 
 البيانات

٩٦ ٢٤ %٤ ١ ٢٥ ١% 

 النسبة عدد المؤلفين عدد االستشهادات

 %٣ ٢ استشهاد ١٠٠أكثر من 

 %٥ ٣ استشهاد ١٠٠إلى  ٧٠من 

 %٢ ١ استشهاد ٧٠إلى  ٥٠من 

 % ٧ ٤ استشهاد ٥٠إلى  ٣٠من 

 %١٥ ٩ استشهاد ٣٠إلى  ١٠من 

 %٦٨ ٤١ استشهادات  ١٠أقل من 

   ٦٠ المجموع
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استخدام مصادر المعلومات اإللكترو

 المؤلف

 التوزيع على مستوى االستشهادات التوزيع على مستوى المقاالت

إجمالى 
 المقاالت

المقاالت 
التى 

استشهدت 
 باإلنترنت

المقاالت 
التى لم 
تستشهد 
 باإلنترنت

إجمالى 
 االستشهادات

عدد 
االستشهادات 

المرجعية 
 باإلنترنت

عدد 
االستشهادات 

بالمصادر 
 األخرى

 ٣٥٩ ١٦٣ ٥٢٢ ٠ ٥ ٥ أمل وجيه حمدى

 ٢١٣ ١٥٤ ٣٦٧ ٣ ٣ ٦ شريف شاهين

 ٥١ ٩١ ١٤٢ ٠ ٣ ٣ محمد يوسف مراد

 ٨٤ ٧٨ ١٦٢ ٠ ٣ ٣ أمنية صادق

 ٥٤ ٧٢ ١٢٦ ٠ ٢ ٢ منى داخل السريحى

 ١٧٠ ٦٢ ٢٣٢ ٢ ٣ ٥ هانى محى الدين عطية

 ٢٠٤ ٤٨ ٢٥٢ ٠ ٥ ٥ فاتن سعيد بامفلح

 ١٣٣ ٣٩ ١٧٢ ٠ ١ ١ متولى النقيب

 ٢٢٢ ٣٨ ٢٦٠ ١ ٣ ٤ حسن عواد السريحى

 ٧١ ٣٨ ١٠٩ ١ ١ ٢ هدى محمد باطويل

 ٦٨ ٢٨ ٩٦ ١ ٢ ٣ محمد جعفر عارف

 ١٩ ٢٧ ٤٦ ٠ ٢ ٢ زين عبد الهادى

 ٦٥ ٢٤ ٨٩ ١ ١ ٢ محسن العرينى

 ٢٣٤ ١٧ ٢٥١ ١ ٣ ٤ أسامة السيد محمود

 ١٦٧ ١٦ ١٨٣ ٠ ٢ ٢   جبريل حسن العريشى

 ٢٣ ١٥ ٣٨ ١ ١ ٢ امجد حجازى

 ١١٣ ١٣ ١٢٦ ٩ ٣ ١٢ حسناء محجوب

 ٣٦ ١٣ ٤٩ ٠ ١ ١ غادة عبد الوهاب اصيل

 ٦٦ ١١ ٧٧ ١ ٢ ٣ محمد سالم غنيم

 ١٥٥ ١٠ ١٦٥ ١ ١ ٢ حورية إبراهيم مشالى

 ٤ ١٠ ١٤ ٠ ١ ١ رنده إبراهيم إبراهيم
 ٠ ١٠ ١٠ ٠ ١ ١ سعيد عبد العزيز المفلح

 ٥٠ ١٠ ٦٠ ١ ٢ ٣ عبد الرحمن فراج

 ٣ ١٠ ١٣ ٠ ١ ١ هبه محمد إسماعيل
 ٥ ٩ ١٤ ٠ ٢ ٢ عماد عيسى
 ٢٣١ ٨ ٢٣٩ ٠ ٣ ٣ هشام عزمى

 ١٣ ٧ ٢٠ ٠ ١ ١ بهجة مكى بومعرافي

 ٢٥ ٦ ٣١ ٠ ١ ١ ايمن البستنجى

 ٨ ٦ ١٤ ٠ ١ ١ شريف عبد الرؤوف
 ٢٧ ٦ ٣٣ ٠ ١ ١ صالح بن محمد المسن

 ٧ ٦ ١٣ ٠ ١ ١ عبد العزيز حمد الزمان
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استشهدوا باإلنترنت أكثر مما استشهدوا بالمصادر التقليدية، ويوضح         %١٥مؤلفين بنسبة  ٩باإلضافة إلى ذلك نجد أن هناك  

 .هؤالء المؤلفين )٨(الجدول رقم 

 )٨(جدول رقم 

 المؤلفين الذين استشهدوا باإلنترنت أكثر من المصادر األخرى

 ١٠ ٥ ١٥ ٠ ١ ١ عبد الرازق يونس

 ٢٢ ٥ ٢٧ ٠ ١ ١ محمد محمد الهادى

 ٣ ٤ ٧ ٠ ١ ١ أحمد عبداهللا
 ٤ ٤ ٨ ٠ ١ ١ عبد الكريم عبد الرحمن

 ١٣٣ ٤ ١٣٧ ٤٧ ١ ٥ محمد جالل غندور

 ٥٤ ٣ ٥٧ ٠ ١ ١ انعام الطيب

 ١٦٠ ٣ ١٦٣ ٢ ٢ ٤ ثناء إبراهيم فرحات

 ٢ ٣ ٥ ٠ ١ ١ دانية محمد أمين
 ٥٤ ٣ ٥٧ ٠ ١ ١ رانيا مليانى 

 ٦٩ ٢ ٧١ ٣ ١ ٤ أحمد بدر

 ٧٧ ٢ ٧٩ ١ ١ ٢ رضا محمد النجار

 ١٠ ٢ ١٢ ٠ ١ ١ سحر يوسف

 ١٠ ٢ ١٢ ٠ ١ ١ عايدة نصير

 ٣٥ ٢ ٣٧ ٢ ١ ٣ عبد الرشيد عبد العزيز

 ١٠ ٢ ١٢ ٠ ١ ١ عبد الوهاب محمد أبا الخيل

 ٧٦ ٢ ٧٨ ١ ١ ٢ محمد بن صالح الخليفي

 ٥٧ ٢ ٥٩ ٢ ١ ٣ محمود عبد الكريم الجندى

 ٣ ٢ ٥ ٠ ١ ١ مروه كامل
 ١٨ ٢ ٢٠ ١ ٢ ٣ ياسر يوسف عبد المعطى

 ٤١ ١ ٤٢ ٠ ١ ١ أحمد القطان

 ٢٤ ١ ٢٥ ٠ ١ ١ أمجد الجوهرى

 ٤ ١ ٥ ٠ ١ ١ تريسة ليشير
 ٦٧ ١ ٦٨ ١ ١ ٢ حامد الشافعى

 ١٢ ١ ١٣ ٠ ١ ١ سهير محفوظ

 ٨٤ ١ ٨٥ ١ ١ ٢ شريف اللبان

 ٢٤ ١ ٢٥ ٠ ١ ١ فؤاد إسماعيل

 ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ ١ ٢ فايقة حسن

 ٧٣ ١ ٧٤ ٣ ١ ٤ محمد فتحى عبد الهادى

 ٣٤ ١ ٣٥ ١ ١ ٢ نجاح قبالن القبالن

إجمالعدد
عدد 

االستشهادات
عدد 

االستشهادات
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استشهدوا في جميع مقاالتهم باإلنترنت، أى ال توجد لـديهم أيـة أعمـال بـدون           %١٥مؤلفين بنسبة  ٩كذلك نالحظ وجود  

 .هؤالء المؤلفين مع مالحظة أنه يضم المؤلفين الذين تزيد أعمالهم عن مقالتين )٩(االستشهاد باإلنترنت، ويوضح الجدول رقم 

 )٩(جدول رقم 

 المؤلفين الذين استشهدوا باإلنترنت في جميع مقاالتهم

 االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت وفقا للغة المصادر المستشهد بها :سابعاً 

 .%٠,٠٦استشهادات بنسبة  ٦بلغ عدد االسشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت العربية          §

 .استشهاداً ٨٨٢٧وعدد االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت األجنبية           §

 .%٩٩,٣للمصادر األجنبية بنسبة  ٢٥٥، مقابل % ٠,٧استشهد بمصادر اإلنترنت العربية مقالتين فقط بنسبة          §

 المؤلف م
عدد

 المقاالت

إجمالى 
 االستشهادات

االستشهادات 
المرجعية 
 باإلنترنت

االستشهادات 
بالمصادر 
 األخرى

 ٥١ ٩١ ١٤٢ ٣ محمد يوسف مراد                 .١

 ٥٤ ٧٢ ١٢٦ ٢ منى داخل السريحى                 .٢

 ١٩ ٢٧ ٤٦ ٢ زين عبد الهادى                 .٣

 ٣ ١٠ ١٣ ١ هبة محمد إسماعيل                 .٤
 ٤ ١٠ ١٤ ١ رنده إبراهيم                 .٥
 ٠ ١٠ ١٠ ١ سعبد عب العزيز بامفلح                 .٦
 ٥ ٩ ١٤ ٢ عماد عيسى                 .٧
 ٣ ٤ ٧ ١ أحمد عبداهللا مصطفي                 .٨
 ٢ ٣ ٥ ١ دانية محمد أمين                 .٩

 المؤلف

 التوزيع على مستوى المقاالت
التوزيع على مستوى 

 االستشهادات

إجمالى 
 المقاالت

المقاالت 
التى 

استشهدت 
 باإلنترنت

المقاالت 
التى لم 
تستشهد 
 باإلنترنت

إجمالى 
 االستشهادات

عدد 
االستشهادات 

المرجعية 
 باإلنترنت

عدد 
االستشهادات 

بالمصادر 
 األخرى

 ٣٥٩ ١٦٣ ٥٢٢ ٠ ٥ ٥ أمل وجيه حمدى

 ٥١ ٩١ ١٤٢ ٠ ٣ ٣ محمد يوسف مراد

 ٨٤ ٧٨ ١٦٢ ٠ ٣ ٣ أمنية صادق

 ٥٤ ٧٢ ١٢٦ ٠ ٢ ٢ منى داخل السريحى

 ٢٠٤ ٤٨ ٢٥٢ ٠ ٥ ٥ فاتن سعيد بامفلح

 ١٩ ٢٧ ٤٦ ٠ ٢ ٢ زين عبد الهادى

 ١٦٧ ١٦ ١٨٣ ٠ ٢ ٢   جبريل حسن العريشى

 ٥ ٩ ١٤ ٠ ٢ ٢ عماد عيسى
 ٢٣١ ٨ ٢٣٩ ٠ ٣ ٣ هشام عزمى
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 نتائج الدراسة 

بعد االنتهاء من العرض التحليلى لالستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت من عدة جوانب ، يمكن تلخيص النتائج التى توصلت 
 :إليها الدراسة فيما يلى 

من المقاالت استشهدت باإلنترنت، بينما لم تستشهد      %٣٢مقالة، ونجد أن  ٢٥٧بالنسبة للمقاالت ؛ اشتملت الدراسة على     -١
من المقاالت، وقد كانت مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات أكثر الدوريات اشتماال علـى      %٦٨بمصادر اإلنترنت  

 .%١٩، وأقلها مجلة دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات بنسبة  %٣٤مقاالت مستشهدة بمصادر اإلنترنت بنسبة 

 %١١استشهاداً، وكانـت النتيجـة أن    ٨٨٣٣بالنسبة لالستشهادات المرجعية؛ بلغ العدد اإلجمالى لالستشهادات المرجعية   -٢
لمصادر معلومات أخرى، واشتملت مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومـات      %٨٩كان لمصادر على اإلنترنت، بينما  

، بينما كانت أقل الدوريات هى مجلة المكتبات والمعلومات العربية بنسبـة          %٣٣على أكبر نسبة استشهادات مرجعية باإلنترنت  
١٦%.  

مـن    %٦٥حيـث مثـال       ٢٠٠٣و   ٢٠٠٢بالنسبة لسنوات النشر؛ هناك تزايد واضح في عدد االستشهادات فـي سـنة       -٣
 .بمصادر اإلنترنت

بالنسبة للموضوعات؛ تركزت االستشهادات المرجعية بمصادر اإلنترنت  في الموضوعات التى تدخل في نطـاق تكنولوجيـا          -٤
المعلومات، بل ان المقاالت التى تناولت موضوعات تقليدية كانت تناقش هذا الموضوع من وجهة نظر عالقته بالتكنولوجيا ، مثل      

 .أخالقيات المعلومات في البيئة الرقمية

منهم باإلنترنـت فـي    %٤٣مؤلفا، استشهد  ١٣٨بالنسبة للمؤلفين؛ بلغ العدد اإلجمالى للمؤلفين الذين اشتملتهم الدراسة   -٥
منهم استشهد باإلنترنت أقل من عشر مـرات، بينمـا        %٦٨مقاالتهم، إال أنه من بين هؤالء الذين استشهدوا باإلنترنت نجد أن  

مرة، وكان أكثر ثالثة مؤلفين استشهادا باإلنترنت، أمل وجيه وبلغ عـدد اسـتشهادها    ١٠٠استشهدوا باإلنترنت أكثر من   %٣
اسـتشهادا بنسبـة      ١٥٤من إجمالى االستشهادات باإلنترنت، ثم شريف شاهين بـ        %١٦,٦استشهاداً بنسبة  ١٦٣باإلنترنت  

 .%٩,٢استشهادا بنسبة  ٩١، ثم محمد يوسف مراد بـ  %١٥,٧

من المؤلفين استشهدوا باإلنترنت أكثر مما استشهدوا بالمصادر التقليدية وجاء على رأسها محمد يوسف         %٩كذلك نالحظ أن   
من المؤلفين استشهدوا باإلنترنت في       %٩استشهادا بالمصادر األخرى، أيضا هناك   ٥١استشهادا باإلنترنت مقابل  ٩١مراد بـ  

 .جميع أعمالهم المنشورة

بالنسبة للغة مصادر اإلنترنت المستشهد بها، وجدت الدراسة أن نسبة المصادر العربية المستشهد ال تذكر تقريبـا فكانـت           -٦
 .، وهذا يؤكد وجود مصادر متخصصة باللغة العربية على شبكة اإلنترنت

 خاتمة

وبعد االنتهاء من الدراسة والتى يمكن تلخيص النتائج التى توصلت إليها بأن االسـتشهاد بمصـادر اإلنترنـت فـي البحـوث          
 .والدراسات العربية ضعيف للغاية مقارنة بالمصادر األخرى وكذلك إقبال الباحثون  العرب على االستشهاد باإلنترنت قليل

 :وبطبيعة الحال فإن االعتماد على اإلنترنت في البحوث والدراسات يتوقف على عدة عوامل، منها 

قدرات الباحث نفسه، ولهذه القدرات مستويات متعددة تؤثر في اعتماده على اإلنترنت، فقد يكون ال يجيد استخدام اإلنترنـت       -١
 .وبالتالى لن يعتمد على مصادرها، وقد يجيد استخدام اإلنترنت إال أن قدراته في البحث عما يريد محدودة

وعالقته بموضوع البحث ، وهنا نقول أن اإلنترنت تحتـوى علـى مصـادر فـي مختلـف           .طبيعة ما ينشر على اإلنترنت     -٢
 .التخصص سواء التكنولوجية أو التقليدية

وبالطبع هناك العديد من الدراسات التى تجرى في هذا الصدد حـول تقييـم مصـادر         .مقدار الثقة فيما ينشر على اإلنترنت    -٣

االستشهادات بمصادر  
 اإلنترنت العربية

 النسبة
االستشهادات بمصادر 

 اإلنترنت األجنبية
 النسبة

 %٩٩,٣ ٢٥٥ %٠,٧ ٢ عدد المقاالت

 %٩٩,٩ ٨٨٢٧ %٠,٠٦ ٦ عدد االستشهادات
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 .على اإلنترنت حتى يمكن تحقيق قدر من الثقة فيها

وفي النهاية يوصى الباحث بإجراء العديد من الدراسات المثيلة في هذا الموضوع ولكن تتناول أشـكال أخـرى مـن مصـادر       
المعلومات ولعل أهمها الرسائل الجامعية، وكذلك التوسع بإجراء مثل هذه الدراسات على مجاالت وتخصصات أخـرى ويمكـن مثـالً       

 .إجراء دراسات مقارنة بين مجالين أكثر
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