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تعرف الدورية بأنها عمل يصدر في أعداد متتالية في فترات 

دة وبحكم طبيعته يستمر لمدة غير محددة وكل عدد منتظمة عا

يشتمل علي مادة تتناول موضوعات مختلفة وبأقالم عدة أفراد    فى 

وتعد المطبوعات الدورية مصدرًا مهمًا للمعلومات كوسيلة  .  العادة

لنشر اإلنتاج الفكرى واالنتفاع به ، وخاصة في المجاالت التي تتسم 

 بسرعة التطور والنمو .

د اختارت الباحثة أن تعد هذه الدراسة لندرة الدراسات التى وق

تتناول التقييس حيث لم ينتبه إلى دراسة التقييس إال مؤخرًا وعلى 

وجه التحديد فى منتصف السبعينيات من هذا القرن ، فلـم تنـاق    

قضية المعايير الموحدة فى المجال إال حينما قام األستاذ الدكتور/ 

طرح هذه القضية على صفحات مجلة الثقافة سعد محمد الهجرسى ب

م ، ويليهـا رسـالة   1974العربية فـى عـددها الثـانى الصـادر عـام      

الدكتوراه التى أعدتها الـدكتورة / يسـرية زايـد عـن المعـايير      

م ، ومنذ ذلـ  الحـين ال توجـد أيـة     1987الموحدة للدوريات عام 

 دراسات تناولت المعايير والمواصفات القياسية .

تكمن أهمية هذه الدراسة فى أن : " دوريات المكتبات تعد من 

الرئيسية ألشكال وطرق بحث االتصـال العاجـل بـين    أهم الوسائل

العاملين فى مهنة المعلومات ، حيث إن الدورية يمكن أن تسـتجي   

( ، ولذا البد من 1ألكثر من شكل وألكثر من نوع من اإلصدارات ")

 .مدى تطبق هذه الدوريات المعايير الدولية والعربية معرفة إلى أي
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وم )االلكســو( ، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــ

والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للتوحيد القياسى 

( ونالحـ  أن  ISO وجودة اإلنتاج . والمنظمة الدولية للتقييس )

معظم هذه المواصفات ما هى إال ترجمة عربية لمواصفات المنظمة 

 ( مع إعادة تنظيم لهذه القواعد .   ISOالدولية للتقييس )مدت

م اختيـار ثـالث عشـرة دوريـة جاريـة فـى المكتبـات        وقد ت

 والمعلومات تغطى ثمانى دول عربية  هى : ـ

 ـ االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات   1 

 ـ دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعلومات   2 

 ـ صحيفة المكتبة   3 

 ـ مجلة المعلومات العلمية والتقنية   4 

 علومات ـ مجلة علم الم  5 

 ـ المجلة العربية للمعلومات   6 

 ـ المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات   7 

 ـ المجلة المغربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات   8 

 ـ رسالة المكتبة   9 

 ـ الوطنية للمعلومات  10 

 ـ المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات  11 

 لومات العربية ـ  مجلة المكتبات والمع 12 

 ـ مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية . 13 
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استهدفت هذه الدراسة التعرف على الدوريات العربية فى مجال 

المكتبات والمعلومات ، ومعرفة طبيعة هذه الدوريات وفئاتها ومدى 

مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية . وينص تعريف التوحيد 

     أنه " تحديد كميـة أو نوعيـة أو نمـو أو طريقـة      القياسى على

أو وحدة للقياس ، ملزمة أو متفق عليها لكـى تتبـع كحـد أدنـى     

مشترك ، أو نموذج يحتذى به . ومن األمـور المتصـلة بالتوحيـد    

القياسى وضع األسس أو المبادئ التى يمكن االقتداء بها فى إعـداد  

تصميم مبانى المكتبات " .  نصوص الكت  أو المقاالت مثاًل ، أو فى

فتعرف  Standardsأما المعايير الموحدة أو المواصفات القياسية 

على أنها : " المواصفات الفنية وغيرها من الوثائق التى تشتمل على 

مجموعة من الشروط التى ينبغى توافرها ، ويمكن لهذه المعـايير  

، أو الموحدة أن تصدر عـن الشـركات والجمعيـات أو االتحـادات     

األجهزة الحكومية ، أو الهيئات القومية ، أو المنظمات اإلقليمية أو 

الدولية المهتمة بالتوحيد القياسى . وتختلف المواصفات القياسية 

، أو  guidelines، والتوجيهـات    Regulationsعن التقنينات

، التى تشتمل على التفصيالت الخاصـة   Statementsالمنشورات

 (.2أو العناصر أو العمليات ")بمستلزمات المواد 

اعتمدت الباحثة فى تقييم الدوريات العربية فى مجال المكتبات 

والمعلومات على المعايير الموحدة حيث تعد هذه الدراسة نوعًا من 

الدراسات االسـتطالعية الكشـفية . حيـث إن مجـال اهتمامهـا هـو       

، والمعـايير الموحـدة    المعايير الموحدة بالمكتبـات بصـفة عامـة   

للدوريات بصفة خاصة من المجاالت النادر دراستها من قبل الباحثين 

 فى مصر .
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وعند دراسة المعايير وجدت الباحثة أن بعض النقاط الهامـة  

التى يمكن أن يكون لها أثر هى أنه فى الدوريات العربية لـم يـتم   

، لهذا فقد تم إعداد استمارة جمع  إدراج معايير ومواصفات قياسية

بيانات لدراسة المتغيرات فى الدوريات العربية الجارية ـ موضوع  

هذه الدراسة ـ وتم توزيعها على رؤساء تحريرها ، فيما عدا دورية 

واحدة هى" مجلة المعلومـات العلميـة والتقنيـة " الصـادرة فـى      

استقتها الباحثة من الجزائر. فقد تم دراستها استنادًا للبيانات التى 

أعداد الدورية نفسها وباإلضافة إلى أن بعض الدوريات لم تتـوافر  

أعداد لها بالمكتبات المصرية . وقامـت الباحثـة بـاالطالع عليهـا     

واستكمال بياناتها من األعداد المتوفرة لـدى األسـتاذ الـدكتور /    

ة محمد فتحى عبد الهادى . وخاصة " مجلة علم المعلومات " الصادر

فى المغرب ، و" مجلة المعلومات العلمية والتقنية " الصادرة فـى  

الجزائر فعلى الرغم مـن مـلء رئـيس تحريـر الدوريـة األولـى       

االستمارة إال أنه توجد بعض البيانات التى ال تستكمل إال من خالل 

 الدورية نفسها. 

واًل : العنوان : ويشمل كل ما يتعلق بالعنوان مـن حـروف   أ

استهاللية ، أو عناوين فرعية ، أو مختصرة ، وأيضًا العنوان بهجائية 

، وما هو العنـوان فـى   لعربية ، وهل تغير العنوان أم الأخرى غير ا

 حالة تغيره وكذل  األسباب التى أدت إلى تغييره وسنة التغيير .
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ير والمستشارون : ويغطى رؤساء التحرير ثانيًا: هيئة التحر

الحاليين والسابقين فى حالة وجودهم  ومـؤهالتهم وتخصصـاتهم   

وجهة عملهم أثناء رئاسة تحرير الدورية وكذل  هيئة التحرير 

 وعددهم وتخصصات كل منهم ومؤهالتهم واختصاصاتهم . 

أما بالنسبة للهيئة االستشارية فتشمل الهيئة االستشارية فـى  

ة وجودها، وعددها وتخصصاتها ، ومؤهالتها ، وكذل  الـدور  حال

 الذى يقومون به بالنسبة للدورية .

ثالثًا: اإلصدار : ويشمل طريقة إصدار كل دورية ومواعيـد  

إصدارها ، وسنة توقفها )فى حالة التوقف المؤقت لفترة ثم تعـود  

 للصدور مرة أخرى ( واألسباب التى أدت إلى توقفها . 

النشر والتوزيع : وهى تشمل شروط النشر بالمجلـة   رابعًا :

ومحتوى المقالة ومالءمتها لشروط النشر ومجال الدورية ومجال 

تغطيتها . باإلضافة إلى سنة نشر أول عدد وآخر عـدد فـى حالـة    

التوقف ، ومعرفة اسم الناشر ومكان النشر وهل انتقلت عملية النشر 

يمة االشتراك فى الدورية إلى ناشر آخر ومدينة أخرى ، وما هى ق

وكذل  عدد النسخ ومعدل التوزيع أو حجم المبيعات لمعرفة مدى 

 انتشارها فى الوطن العربى .

خامسًا : المحتويات : وتشمل التعرف على قائمـة محتويـات   

الدورية واألقسام التى تحتويها، ومدى وجـود ملخصـات  للمقالـة     

لدوريـة علـى مقـاالت    وهل هى بلغة أجنبية أم ال ، وهل تحتـوى ا 

باللغات األخرى أم ال ، باإلضافة إلى معرفة هل الدورية ما هـى إال  

ملحق لدورية أخرى  وكذل  هل للدورية مالحق ، وما إذا كانت 

 الدورية تحتوى على مقاالت مترجمة أم ال . 
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سادسًا : التحكيم : ويشمل التعرف على الـدوريات المحكمـة   

ة ، وبالنسبة للـدوريات المحكمـة   وكذل  الدوريات غير المحكم

نتعرف شروط التحكيم الخاضعة لها ولجنة التحكـيم التـى تقـوم    

 . لها أثر فى عملية التحكيم أم ال بالتحكيم وتأثير هذه المكانة ، وهل

سابعًا : االشتراك فى النظم الدولية : ويشمل اشتراك الدورية 

ا : النظام الدولى فى النظم الدولية المتعارف عليها وهى نظامان هم

( ، والـرقم  CODENلمعلومات الـدوريات ) ندمـد ( ، ونظـام )   

 الدولى القياسى للدورية ) ردمد ( . 

ثامنًا : الكشافات : وتشـمل معرفـة وجـود كشـافات ضـمن      

 الدورية أم ال أو هل تم تكشيفها فى كشافات عربية أو غير عربية . 

بلة بعض رؤسـاء  ـ المقابلة الشخصية : قامت الباحثة بمقا  2

تحرير الدوريات العربية التى أتاحت لها الفرصة للحصـول علـى   

البيانات وللتأكد من تحرى الدقة فى البيانات التى تم عرضها فى 

 استمارة جمع البيانات . 

ولمطابقة المعايير الموحدة على الدوريات العربية فى مجال 

 لية :المكتبات والمعلومات وقد تم مطابقة المعايير التا

  1984ـ  527ـ المواصفات القياسية العربية رقـم 

 التوثيق . عـرض الدوريات .         

  1984ـ  528ـ المواصفات القياسية العربية رقـم 

 التوثيق . الدستور الدولى الختصار عناوين الدوريات .           

  1984ـ  527ـ المواصفات القياسية المصرية رقـم 

 ق . عـرض الدوريات  التوثي         

 1984ـ  526ـ المواصفات القياسية العربية رقـم 

 توثيق . قائمة محتويات الدوريات           
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 1993ـ  2603ـ المواصفات القياسية العربية رقـم 

 توثيق . الترقيم الدولى القياسى للدورية           

  1984ـ  581ـ المواصفات القياسية المصرية رقـم 

 التوثيق . الترقيم الدولى المعيارى للمسلسالت )ردمد(          

 ـ المواصفات القياسية المصرية ـ 

 توثيق . تقديـم الدوريات           

  1984ـ  529ـ المواصفات القياسية العربية رقـم 

 توثيق . عرض المساهمات فى الدوريات           

 1993ـ  2599ـ المواصفات القياسية المصرية رقـم 

 توثيق . أوراق االستخالص فى المطبوعات الدورية          

  1993ـ  2610ـ المواصفات القياسية المصرية رقـم 

توثيق . تقديم المقاالت فى الـدوريات والمطبوعـات            

 المسلسلة األخرى

العنوان على أنه : "االسم المميز لعمل أو قسم منـه ،  يعرف 

، أو رمز أو مجموعـة  مثل فصل فى كتاب أو كلمة أو شبة جملة

 (3)"فيها رموز تظهر عادة فى المادة، تسمى المادة أو العمل المشمول

وأظهرت الدراسة بيان مدى التوافق واالختالف اللذين ينتجان 

 الية ، كما يظهر فى الجدول التالى : عن مقارنتهما بالمعايير الت
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االتجبهبت اىحذيثة فً   ـ      ـ ـ ـ ـ

 اىَنتببت واىَعيىٍبت 
1 

 ـ ـ       ـ   ًدراسبت عربية ف

اىَنتببت وعيٌ 
 اىَعيىٍبت 

2 

 ـ ـ ـ ـ  ـ ـ  ـ   3 صحيفة اىَنتبة 

  ـ  ـ  ـ   ـ  ىٍبت اىعيَية ٍجية اىَعي

 واىتقْية 
4 

 ـ ـ ـ ـ  ـ   ـ   5 ٍجية عيٌ اىَعيىٍبت 

 ـ ـ ـ    ـ  ـ   6 اىَجية اىعربية ىيَعيىٍبت 

 ـ ـ ـ   ـ ـ  ـ   اىَجية اىعربية ىألرشيف

 واىتىثيق واىَعيىٍبت 
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 ـ  ـ    ـ  ـ   اىَجية اىَغربية ىيتىثيق
 واىَعيىٍبت 
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 ـ ـ  ـ   ـ  ـ   9 رسبىة اىَنتبة 

 11 اىىطْية ىيَعيىٍبت   ـ  ـ     ـ ـ ـ

 ـ ـ     ـ  ـ   اىَجية اىعراقية ىيَنتببت
 واىَعيىٍبت 

11 

 ـ ـ     ـ  ـ   ٍجية اىَنتببت

 واىَعيىٍبت اىعربية 
12 

 ـ ـ    ـ ـ  ـ   ٍجية ٍنتبة اىَيل فهذ
 اىىطْية 

13 
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المعيار األول : ـ  " يج  أن يكـون العنـوان قصـيرًا وسـهل      

االقتباس قدر اإلمكان ، وأن يحدد بدقة قدر اإلمكـان أيضـًا ميـدان    

 (  4المعرفة والنشاط المعالج فى المطبوع " )

 طول العنوان : ـ  بالنسبة للشق األول من المعيار وهو أن 1/1

يكون العنوان قصيرًا وسهل االقتباس ، فكما يظهر فى الجدول نجد 

أن جميع عناوين الدوريات العربية الجارية التى اعتمدت عليها هذه 

الدراسة قصيرة ويسهل تذكرها ، حيث تتراوح مـا بـين كلمتـين    

وخمس كلمات ومتوسو عدد الكلمات المكونة للعنوان هـى أربـع   

 كلمات فقو  .

نوان : وبمطابقة هذا المعيار على الدوريات العربية دقة الع 2/1

الجارية ، وجد أن كل الدوريات تذكر لف  المكتبات والمعلومات 

أو المكتبة فى عنوانها، وكلها كلمات دالة على محتوى الدورية أى 

 أن جميع الدوريات تتفق مع هذا المعيار . 

ها على والشىء نفسه ينطبق على الدوريات التى تنص فى عنوان

المكان أو الدولة مثل : " المجلة المغربية للتوثيق والمعلومـات "،" 

المجلة العراقيـة للمكتبات والمعلومات "،" مجلة مكتبة المل  فهد 

الوطنية " وإن كانت الباحثة ترى أن ذكر الدولة ال يـؤثر علـى   

 مدى دقة الدورية من حيث نوعية المقاالت التى تقوم بنشرها .

الثانى : ـ " إذا لم يكن للمطبوع أي عنوان واضح مثاًل المعيار 

إذا كان العنوان عبارة عن حروف استهاللية ، فيج  توضيح موضوع 

 .(5)"المطبوع بعنوان فرعى يلى العنوان ويكون مختلفًا فى تصميمه

الحروف االستهاللية : ـ أثبتت الدراسة أن الدوريات التى   2/1

لية ثالث دوريات فقـو هـى : " مجلـة    فى عناوينها حروف استهال

( على RISTالمعلومات العلمية والتقنية" عنوانها االستهاللى هو )

صفحة العنوان باللغة األجنبية ، ودورية "مجلة علم المعلومـات "  
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( ، ودورية " دراسات عربيـة فـى    RESIعنوانها االستهاللى هو )

ها وضع خـاص  المكتبات وعلم المعلومات " نجد أن هذه الدورية ل

( ذكـر علـى صـفحات     ASLISحيث أن عنوانها االستهاللى هو )

العنوان باللغة اإلنجليزية فقو ولـم يـذكر فـى بـاقى صـفحات      

، باإلضافة إلى ذل  ذكره على كع   الدورية ، وال تتعدى الدورية

% من إجمالى دوريات الدراسة ، أما بـاقى الـدوريات    23.1نسبتها 

لى ، ويتضح جليًا أن هذه العناوين بالحروف فليس لها عنوان استهال

 االستهاللية باللغة اإلنجليزية فقو .

العناوين الفرعية : ـ لوح  أن الدوريات التى لها عنوان   2/2

% من مجموع الدوريات الخاضعة للدراسة ،  61.5فرعى تحتل نسبة 

 إال أن العناوين الفرعية نجدها بالطبع تختلف فيما بينها إما بذكر

 أن الدورية محكمة ، أو عن طريقة صورها. 

وترى الباحثة أن العنوان الذى يشتمل على طريقة الصدور ال 

يعد عنوانًا فرعيًا ، ومن ثم فإن العنوان الفرعى هو ما يحدد بدقة 

% ،  7.7نطاق الدورية ونجد ما ينطبق على هذا القول ال يتجاوزا 

المجلـة العربيـة    وهذه النسبة تمثل دوريـة واحـدة فقـو هـى "    

للمعلومات " فهى على الرغم من أنها توضح طريقة صدورها إال أنها 

 أيضًا توضح المجاالت التى تهتم بها الدورية بالتفصيل . 

المعيار الثالث : " يج  المحافظة على شكل العنـوان حيثمـا   

، ويج  أن يكون العنوان متماثالً على الغالف األمامى أو الصفحة ورد

للنص أو صفحة المحتويات ، وكذل  ذكره علـى كعـ     األولى

، مثاًل فى كل جزء وفقًا لمواصفة أيزو ، وفى جميع الحاالت األخرى

العنوان الجارى يجوز اختصـار العنـوان وفقـًا للدسـتور الـدولى      

 ( .6)"الختصار عناوين الدوريات
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شكل العنوان : ـ عند مطابقة هذا المعيار على الدوريات    3/1

ربية الجارية وجد أن كل الدوريات تحاف  على شكل العنـوان  الع

متماثاًل على الغالف األمامى مع الصفحة األولى للنص مع صـفحة  

 % .  100المحتويات بنسبة 

عنوان الكع  : ـ ويعنى ذل  " العنوان الـذى يطبـع أو     3/2

جان  العنوان اسـم المؤلـف   يبصم على كع  الغالف ، وقد يطبع ب

 ( .7)" والناشر

وبالنسبة لهذا الشق من المعيار نجد أن الدوريات التـى لهـا   

%  ، والدوريات التى ليس لها عنوان كع   76.9عنوان كع  نسبتها 

هى ثالث دوريات فقو هى " صحيفة المكتبة "،" مجلة المعلومات 

% وقد يرجع ذل   23.1العلمية والتقنية "،" رسالة المكتبة" بنسبة 

وريات الثالث بحيث ال يسمح بكتابة العنـوان  لصغر حجم كع  الد

 عليه .

العنوان الجـارى : ـ وهـو ذلـ  " العنـوان أو العنـوان        3/3

المختصر للعمل ويتكرر فى أعلى كل صفحة أو فـى أعلـى ظهـر    

 ( .8الصفحات " )

وقد أفردت المعايير الموحدة معيارًا خاصًا للعنـوان الجـارى   

صفحة من صفحات المطبوع ينص على أنه : " يج  أن تحتوى كل 

على المعلومات الضرورية للتعرف السريع ويمكن أن تظهـر هـذه   

المعلومات فى أى موضع ، ولكنها يج  أن تكون فى نفس الموضـع  

من كل صفحة من الصفحات وأن تتضمن ما يلى : ـ عنوان الدورية 

 مختصرًا عندما يكون ذل  ممكنًا . 

 م الصفحة ، و رقم المجلد ، و رقم العدد .ـ التاريخ ، و رق

 ـ رقم الصفحة .

 ـ عنوان المقال مختصرًا ، عندما يكون ذل  ممكنًا .
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 ( .9ـ أسماء المؤلفين ، أو اسم المؤلف األول . " )

ة ومن خالل مطابقة هذا المعيار على الدوريات العربية الجاري

وجد أن سبع دوريات لها عنوان جاٍر على صفحات الدورية تمثل نحو 

% ، فى حين أن خمس دوريات ليس لها عنوان جاٍر ، باإلضافة  53.84

إلى " مجلة علم المعلومات " فعنوانها الجارى على صفحات الدورية 

 ما هو إال العنوان االستهاللى مع ذكر رقم العدد والتاريخ فقو . 

لذكر أن هذه الدوريات التى لها عنـاوين جاريـة   والجدير با

تتركز بشكل أساسى فى دول الشام والمملكة العربية السـعودية ،  

 "،(األردن)رسالة المكتبة"حيث تستأثر دول الشام بست دوريات هى :

" الوطنية للمعلومات ) سوريا ( "، " المجلة العراقيـة للمكتبـات   

لمملكة العربية السعودية ( يوجد بها والمعلومات ) العراق ( "، و) ا

الدوريتان الباقيتان وهما : " مجلة المكتبات والمعلومات العربية "، 

و " مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " . أما الدوريتان األخيرتان 

فإحداهما فى ) مصر ( وهى " دراسات عربية فى المكتبـات وعلـم   

" مجلـة المعلومـات    المعلومات " ، والثانية فى )الجزائـر( وهـى  

 العلمية والتقنية ".

وتود الباحثة أن تشير إلى أن " المجلـة المغربيـة للتوثيـق    

والمعلومات" على الرغم من أنه ليس لها عنوان جاٍر للدورية ، نجد 

أن لها عنوانًا جارياً بعنوان المقالة واسم المؤلف فقو على صفحات 

 الدورية .

الضرورى تغيير العنوان فيج   المعيار الرابع : " إذا كان من

أن يتم ذل  فى بداية مجلد جديد ، ويج  أن يستمر ذكر العنوان 

 (10السابق لمدة عام على األقل بعد التغيير " )
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% من الدوريات  92.3تغيير العنوان : ـ تبين لنا أن نسبة  4/1

لم تغير عناوينها منذ صدورها ألول مرة حتى إجراء هذه الدراسة 

% من إجمالى الدوريات قد غيرت 7.7فى حين نجد نسبة  ،1999سنة 

عناوينها ، وهى فى حقيقة األمر دورية واحدة فقو وهى " المجلة 

المغربية للتوثيق " حيث تم إضافة لف  ) المعلومات( لها ليصبح 

،  1985عنوانها " المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات" وذل  سنة 

ية فى المجال على حد قول رئيس وذل  لمسايرة التطورات الجار

 التحرير عند ملء االستمارة .

استمرار ذكر العنوان السابق : ـ  بالنسبة اللتزام الدورية    4/2

بذكر العنوان السابق لمدة عام على األقل ـ وهذا يخـص بـالطبع    

المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات ـ فلم تـتمكن الباحثـة مـن     

نظرًا ألن رئيس التحرير لم يذكره فى  معرفة هذا والتأكد منه 

 االستمارة .

وبالرجوع إلى أعداد الدورية وجد أن لف  المعلومات أضيف 

للعنوان باللغة العربية فقو ، وتجاهـل القـائمون علـى الدوريـة      

 إضافته فى العنوان باللغة اإلنجليزية .

المعيار الخـامس : ـ  " يراعـى إبـراز العنـاوين المتوازيـة       

وى فى الدورية الواحدة التى تحتوى على نصوص بلغات هذه بالتسا

العناوين ، ويراعى عدم تغيير ترتي  العناوين المتوازية من عدد إلى 

 ( .11آخر " )

إبراز العناوين المتوازية : ـ  من المعـروف أن العنـوان     5/1

الموازى يج  أن يكون على صفحة العنوان األساسية ولـيس علـى   

فنجد أن الدوريات العربية التى اعتمدت عليها  صفحة عنوان إضافية

الدراسة على الرغم من عدم وجود عناوين موازية لها على صفحة 

 العنوان األساسية .
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% من الدوريات العربية موضوع هذه  84.6فأننا نجد أن نسبة 

الدراسة بها عناوين بلغات أخرى غير العربية على صـفحة عنـوان   

تمنح مساحة كافية إلبراز العناوين باللغات إضافية ، ويعنى هذا أنها 

 األخرى بالتساوى مع العنوان باللغة العربية .

ومن ثم فليس من الضرورى أن تحتوى هذه الـدوريات علـى   

مقاالت )نصوص ( بلغات هذه العنـاوين ، حيـث إنـه مـن الممكـن      

للدورية أن يكون لها عنوان بهجائية أخرى وليس بين دفتيها مقاالت 

دوريات " دراسـات عربيـة فـى     أخرى ، فعلى سبيل المثال: بلغات 

المكتبات وعلم المعلومات "، " رسالة المكتبة "، " صحيفة المكتبة 

"،" المجلة العربية للمعلومات " لها عناوين بلغات أخرى وال تحتوى 

 على مقاالت بلغات أخرى . 

وهذا أيضا ال ينفى بالضرورة وجـود دوريـات لهـا عنـاوين     

ية وتحتوى على مقاالت بلغات أخرى غير العربية ، فعلى سبيل مواز

المثال ال الحصر دوريتا "مجلة المكتبات والمعلومات العربية "، " 

والمجلة المغربية التوثيق والمعلومات" لهما عنوانان موازيان إلى 

جان  أنهما يحتويان فى بعض أعدادهما على مقاالت بلغات أخرى ، 

الدورية الثانية تحتوى لـيس علـى المقـاالت     والجدير بالذكر أن

 باللغة اإلنجليزية فحس  بل أيضًا على مقاالت باللغة الفرنسية.  

ترتي  العناوين : أثبتت الدراسة أن الدوريات التـى لهـا    5/2

عناوين موازية تم فيها مراعاة عدم تغيير ترتي  العناوين الموازية 

 % . 100من عدد إلى آخر بشكل مباشر بنسبة 
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يقصد بقائمة المحتويات " حصر موجز لألقسـام والمقـاالت   

وإسهامات مؤلفى عدد واحد من الدورية ، مع اإلشارة إلـى مكانهـا   

( . وأظهرت الدراسة بيان مدى التوافق واالختالف 12وعناوينها " )

 اللذين ينتجان عن مقارنتهما بالمعايير التالية ، كمـا يظهـر فـى   

 الجدول التالى :

 األقساً اىرٚ ذحر٘يٖا اىذٗريح
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االذجإاخ   ـ ـ     ـ    ـ ـ ـ ـ

اىحذيثح فٚ 

اىَنرثاخ 

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

1 

دراساخ   ـ  ـ     ـ   ـ ـ ـ

ػزتيح فٚ 

اىَنرثاخ 

ٗػيٌ 

 اىَؼيٍ٘اخ

2 

طحيفح   ـ  ـ   ـ   ـ ـ ـ ـ ـ

 اىَنرثح

3 

ٍجيح   ـ  ـ   ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ

يٍ٘اخ اىَؼ

اىؼيَيح 

 ٗاىرقْيح

4 

 ـ   ـ ـ ـ ـ   ـ  ـ   ٌٍجيح ػي

 اىَؼيٍ٘اخ

5 

اىَجيح   ـ  ـ   ـ  ـ  ـ ـ ـ ـ

اىؼزتيح 

 ىيَؼيٍ٘اخ

6 
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 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ   ـ  ـ   اىَجيح

اىؼزتيح 

ىألرشيف 

ٗاىر٘ثيق 

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

7 

   ـ  ـ ـ ـ   ـ  ـ   اىَجيح

اىَغزتيح 

ق ىير٘ثي

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

8 

رساىح   ـ  ـ   ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ

 اىَنرثح

9 

اى٘طْيح   ـ     ـ  ـ  ـ ـ ـ ـ

 ىيَؼيٍ٘اخ

11 

اىَجيح   ـ  ـ     ـ  ـ ـ ـ ـ

اىؼزاقيح 

ىيَنرثاخ 

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

11 

ٍجيح   ـ  ـ ـ   ـ ـ  ـ ـ  ـ

اىَنرثاخ 

ٗاىَؼيٍ٘اخ 

 اىؼزتيح

12 

ٍجيح ٍنرثح   ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ  ـ ـ ـ

اىَيل فٖذ 

 اى٘طْيح

13 

  اإلجَاىٚ 13 ـ 11 3 11 13 3 7 3 8 3 4 2 3

المعيار األول : " يج  أن تطبع قائمة محتويات فى كل عدد 

 ( .13)"ويجوز أن ترد مقتطفات فى قائمة المحتويات فى نفس العدد

وجد أن  وبمطابقة هذا المعيار على الدوريات العربية الجارية

ئمة محتويات فى كـل عـدد بنسـبة    كل الدوريات تحتوى على قا

% ، وبذل  تكون جميع الدوريات موضوع الدراسة متفقة مع 100

 المعايير والمواصفات القياسية فى هذا العنصر بشكل تام .

ـ " يفضل أن يكـون التتـابع المسـتخدم فـى     المعيار الثانى :

فـى ترتيـ  المقـاالت فـى      ترتي  المحتويات هو ذاته المسـتخدم 

المطبوع ، وكبديل لذل  يمكن ترتي  المقاالت فى القائمة حس  

الموضــوع ، ويمكــن تجميــع األبــواب الدائمــة كالمستخلصــات ، 

 ( .14الخ  بصورة مستقلة") …والرسائل للمحرر 
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ترتي  قائمة المحتويات : بالنسبة لهذا الشق من المعيار  2/1

تـه ترتيـ  المقـاالت فـى الدوريـة ،      وهو التتابع المستخدم هو ذا

فبتصفح الباحثة أعداد الدوريات العربية موضوع الدراسة ـ يوجد  

قائمة باألعداد فى المالحق ـ وجدت تطـابق الترتيـ  فـى قائمـة      

%  100المحتويات مع ترتي  المقاالت داخل الدورية نفسها بنسبة 

 أيضًا .

لهـذا الشـق مـن     األبواب الدائمة " األقسام " : ـ بالنسبة  2/2

المعيار فمن الجدول السابق تتضح األقسام التى تحتويها كل دورية 

علـى حـدة . ونجـد أن الـدوريات التـى تبـدأ باالفتتاحيـة أو مـا         

% فـى حـين تبلـغ نسـبة      84.6تسمى"كلمة المحرر"تبلغ نسبتها 

% وهـى دوريتـان   15.38الدوريات التى ال تحتوى على االفتتاحيـة  

 ه الدوريات فى المملكة العربية السعودية .، وتتمركز هذفقو

ونظرًا ألن الدوريات العربية الجارية موضوع هذه الدراسـة  

تقع ضمن تقسيم الدوريات المتخصصة : " وهى تل  الدوريات التى 

تهتم بنشر البحوث والمقاالت والدراسة الدقيقة والمتخصصة فـى  

. ويكت  موضوع محدد مع نشر آخر التطورات فى ذل  الموضوع 

هذه البحوث عادة جملة من المتخصصين فى الموضوع ، وممن لهم 

خبرة واسعة كالعلماء والباحثين بالجامعـات ومراكـز البحـوث.    

وتمتاز المقاالت فى هذه الدوريات بعلميتها وتركيزها واحتوائهـا  

على قائمة ببليوغرافية بالمراجع والمصادر التى استند عليها الباحث 

 ( .15كتابة بحثه " )أو الكات  فى 

أما بالنسبة لباقى األقسام التى يمكن أن تحتويها الـدوريات ،  

فتتغير من دورية ألخرى . فنجد قسم " عروض ومراجعات الكت  " 

%، أى أكثر من نصـف عـدد الـدوريات موضـوع     53.8تبلغ نسبته 

الدراسة تحتوى على قسم خاص لعروض ومراجعات الكت  بين دفتى 

ع دوريات جمهورية مصر العربية بها قسم عروض الدورية . فجمي
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ومراجعات الكت  ، وبالنسبة لدول شمال أفريقيا بها دورية واحدة 

فقو ، أما دول الشام والمملكة العربية السعودية فتسـتأثر بـثالث   

. بالسعودية ، واألخيرةفى العراق دوريات األولى فى سوريا ، والثانية

تقييم أو وصف لكتاب، عـادة مـا   ويعرف عروض الكت  على أنه " 

 ( .16أو جريدة " )ينشر فى دورية 

وترتفع النسبة قليال للتقارير والمؤتمرات والندوات لتصل إلى 

% تمثل ثمانى دوريات هى : " االتجاهات الحديثة فى المكتبات  61.5

 "دراسات عربية فى المكتبـات وعلـم المعلومـات "،    والمعلومات "،

ــة العر" ــة للمعلومــات "،المجل ــق  بي ــة للتوثي ــة المغربي " المجل

والمعلومات "،" رسالة المكتبة "،" الوطنية للمعلومات"،" المجلـة  

العراقيـة للمكتبات والمعلومـات "، " ومجلـة المكتبـات والمعلومات 

العربية " . ثم تعود النسبة لالنخفاض بشكل مفاجئ وملحوظ حيث 

لقسم الملخصات و تمثل أربـع  % ، وذل  بالنسبة  30.8تصل إلى 

دوريات هى "مجلة المعلومات العلمية والتقنيـة "، " مجلـة علـم    

 المعلومات "،" المجلة العربية لألرشيف والتوثيق  والمعلومـات "، 

 المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات " ."

والملخصات هى " نوع من المستخلصات يستخدمها محـررو  

ما تحتويه المقاالت الموجودة فـى أعـداد   الدوريات ألعالم القراء ب

 (17الدورية أو المجلة" )

وتستمر النسـبة فـى االنخفـاض التـدريجى فـى كـل مـن        

و التجميعات الوراقية ، و القسم الفرنسـى " يعنـى    ،األخبار"قسم:

ــة الفرنســية "  ــى مقــاالت باللغ ، و عــروض احتــواء الدوريــة عل

، % 23.1يث يمثل كل منها نسبة حاالطروحات " الرسائل الجامعية "

وهذه النسبة تمثل ثالث دوريات فى كل قسم من األقسام السـالف  

 ذكرها.
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 :ففى القسـم األول والخـاص باألخبـار ثـالث دوريـات هـى      

 صحيفة المكتبة "،ديثة فى المكتبات والمعلومات "،"االتجاهات الح"

 " مجلة المعلومات العلمية والتقنية " .

سم الثانى والخاص بالتجميعات الوراقيـة ثـالث   وبالنسبة للق

 " دراسات عربية فى المكتبات وعلـم المعلومـات "،    دوريات هى: 

 مجلة علم المعلومات "، "مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " ."

وبالنسبة للقسم الثالث والخاص للقسم الفرنسى ثالث دوريات 

ـ      ة لألرشـيف  هى : "مجلـة علـم المعلومـات "،  " المجلـة العربي

والتوثيق والمعلومات "، "المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات " ، 

 ونالح  تمركزها فى دولة تونس من دول شمال أفريقيا .

وبالنسبة للقسم الرابع والخاص بعروض االطروحـات ثـالث   

دوريات هى : "دراسات عربية فى المكتبات وعلـم المعلومـات "،"   

ــات و  ــة للمكتب ــة العراقي ــات  المجل ــة المكتب ــات"، " مجل المعلوم

 والمعلومات العربية " .

% وهذا بالنسبة  15.38وأخيراً تنخفض النسبة قلياًل لتصل إلى 

للقسم اإلنجليزى، وهذا القسم األخير يعنى احتواء الدوريـة علـى   

مقاالت باللغة اإلنجليزية ، و تمثل ذل  دوريتـان فقـو همـا : "    

ــق والمعل  ــة للتوثي ــة المغربي ــات  المجل ــة المكتب ــات"، " مجل وم

 والمعلومات العربية " . 

أما بالنسبة لبعض األقسام التى تنفرد بها دورية دون األخرى 

 فنجد أن : 

ـ " االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات " : بها قسم 

يطلق عليه اسم المكتبة ، ينطبق هذا القول قبل صدور العدد الحادى 

ع صدور العدد الجديد فقد تغيرت سياسة عشر من الدورية،  أما م

الدورية فكما ذكرت لجنة التحرير فى افتتاحية هذا العدد، حيث إن 
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التغيير يعنى تخصيص كل عدد لموضوع محدد يتم اختياره بحيث 

يلبى اهتمامات واحتياجات الباحثين والدارسين فى عالمنا العربى . 

العدد الحادى عشر ومن هذا المنطلق وعلى سبيل المثال تم تخصيص 

لموضوع حيوى هو " تكنولوجيا المعلومات" ويشتمل العـدد علـى   

راسـات( ، وقـد   أربعة أقسام رئيسية أولها وأهمها : ) البحوث والد

للتقارير ( ، أما القسم الثالث فقـد خصـص   خصص القسم الثانى )

)لمراجعات وعروض الكت   الجامعية ( ، وأخيـرًا القسـم الرابـع    

ببليوجرافيات ( مع العلم أن محتويات هـذه األقسـام   والخاص )بال

 تدور أيضًا فى فل  موضوع العدد.

ـ " مجلة علم المعلومات " : نجد أنها الدورية الوحيدة التى 

ذكر رئيس تحريرها أنها تحتوى على مقاالت باللغـة األسـبانية ،   

، قسـم يسـمى     AGENDAباإلضافة إلى قسم يطلق عليه مفكرة 

 مذكرات .

مجلـة مكتبـة الملـ  فهـد     والشىء نفسه ينطبـق علـى "  ـ 

" حيث تخصص قسمًا بها يعرف بالبحوث الجارية . وهـذا  الوطنية

القسم يعتبر من أهم األقسام حيث أنها تفيد الباحثين والدارسين فى 

معرفة البحوث الحالية التى يقوم بها باحثون ودارسون آخرون حتى 

حيـة ومـن ناحيـة أخـرى تجنـ       يتمكنوا من االستفادة منها من نا

 التكرار وإهدار الوقت والجهد دون فائدة .

ـ والجدير بالذكر أن " الوطنية للمعلومات " كانت قـديمًا  

ــار مراكــز   ــة ، أخب ــى االفتتاحي ــرة:  فتشــتمل عل أقســامها متغي

/ توثيق ، مكتبات ، كت  حديثة ، شخصية العـدد ، بـاب   المعلومات

رئيس تحريرها بأنها أصبحت عبارة عن مصطلحات ، الوثيقة ، وأفاد 

 ملف خاص فعلى سبيل المثال يوجد بها ملف عن الببليوجرافيا . 
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المعيار الثالث : ـ " يج  أن تكون المحتويات تامة فى ذاتها  

ــائل    ــطة وس ــهل بواس ــاخ الس ــة لالستنس ــان ، ومالئم ــدر اإلمك ق

 ( .  18)"االستنساخ

ة أن قائمة المحتويات وعند مطابقة هذا المعيار أثبتت الدراس

تامة ، فهى عبارة عن صفحة واحدة فـى أغلـ  األحيـان فـى كـل      

الدوريات التى اعتمدت عليها الدراسة ، لذا فيسهل استنساخها عنـد  

 الحاجة . 

المعيار الرابع : " تعالج اللغات فى قائمـة المحتويـات علـى    

 النحو التالى : 

ختلفة فيج  إدراج إذا احتوى المطبوع على مقاالت بلغات م 4/1

 كل مادة بلغة المقال .

إذا ترجمت قائمة المحتويات إلى لغة أو أكثر ، فيوصـى   4/2

بإعداد قائمة محتويات مستقلة لكل لغـة تلـى قائمـة المحتويـات     

األصلية وإذا تضمن المطبوع مقاالت بعدة لغات ، فيج  اإلشارة إلى 

/=   fإلنجليزيـة / /= للغة ا  E اللغة األصلية لكل مقال مثاًل : /

 للغة الفرنسية. 

إذا وردت قائمة محتويات واحدة فيمكن ذكـر ترجمـات    4/3

 (19للعناوين بعد العناوين األصلية " )

المقاالت بلغات مختلفة : ـ بالنسبة لهذا الشق من المعيار  4/1

فيخص الدوريات التى تحتوى على مقاالت بلغات أخرى ) اإلنجليزية 

سبانية (  "فمجلة المكتبات والمعلومات العربية " ـ والفرنسية ـ واأل

فى صفحة قائمة المحتويات باللغة العربية تذكر عناوين المقاالت 

فى القسم اإلنجليزى باللغة العربيـة ، وذلـ  لتيسـير االسـتفادة     

 والسرعة .



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
13 

 

والشىء نفسه ينطبق على كل من " المجلة العربية لألرشيف 

" المجلــة المغربيــة للتوثيــق  والتوثيــق والمعلومــات" ، وأيضــًا

 والمعلومات " .

أما بالنسبة " لمجلة علم المعلومات " فهى تذكر فى قائمـة  

محتوياتها باللغة العربية المقاالت المكتوبة باللغة العربية فقو ، مع 

عدم ذكر المقاالت باللغة الفرنسية أو مجرد اإلشارة إلى وجودها ، 

تويات باللغة العربية يتبادر إلى حيث أنه من يطلع على قائمة المح

 ذهنه أن محتويات الدورية ما هى إال هذا الجزء فقو  .

ترجمة قائمة المحتويات : ـ أما الشق الثانى من المعيار   4/2

والخاص بترجمة قائمة المحتويات ، فنجد أن الـدوريات العربيـة   

 الجارية التى تترجم قائمة محتوياتها إلى لغة أجنبية أخرى تمثـل 

% ، نجد الدوريات التى تترجم قائمة محتوياتها إلى اللغـة   69.23

% وهى تمثل خمس دوريات هى : " دراسات  38.46اإلنجليزية بلغت 

 "، عربية فى المكتبات وعلم المعلومات "،" المجلة العربية للمعلومات

" رسالة المكتبة "،" المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات "،" مجلة 

 ت والمعلومات العربية " .المكتبا

فــى حــين بلغــت نســبة الــدوريات التــى ال تتــرجم قائمــة  

ــات ــات   23.1محتوي ــى المكتب ــة ف ــات الحديث ــى: " االتجاه % وه

والمعلومات "،" صحيفة المكتبة "، " مجلـة مكتبـة الملـ  فهـد     

الوطنية " وعلى الرغم من أن هذه الدوريات منها مـا لـه صـفحة    

ًا الصفحة األولى التى بها هيئة أعضـاء  عنوان بهجائية أخرى وأيض

التحرير ، الهيئة االستشارية تتمثل فى : " مجلة مكتبة المل  فهد 

% مـن  66.6" صحيفة المكتبة " وهمـا تحـتالن نسـبة    ،الوطنية "

 ال تترجم قائمة محتوياتها .إجمالى الدوريات التى 
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التى  % من إجمالى الدوريات 33.3والجدير بالذكر أن نسبة 

تترجم قائمة محتويات إلى اللغة الفرنسية ، وهى تمثل ثالث دوريات 

صادرة فى دول شمال أفريقيـا هـى " مجلـة المعلومـات العلميـة      

والتقنية ) الجزائر ( "، " المجلـة العربيـة لألرشـيف والتوثيـق     

والمعلومات "،" والمجلة المغربية للتوثيق والمعلومات " الصادرتين 

ا يعتبر طبيعيا ألن اللغة األجنبيـة األولـى لـدول    فى )تونس( وهذ

 المغرب العربى " شمال أفريقيا " اللغة الفرنسية .

% فهـى " لمجلـة علـم     7.7أما النسبة الباقية وهـى تمثـل   

المعلومات" الصادرة فى المغرب فهى تترجم محتوياتها إلى اللغـة  

لمقـاالت  الفرنسية ، حيث تبدأ بالمقاالت باللغة الفرنسـية يليهـا ا  

المكتوبة باللغة العربية ولكنها مترجمة إلى اللغة الفرنسية ، أى أنها 

ال تقتصر على مقاالتها باللغة الفرنسية كما هو الحال فى قائمـة  

 محتوياتها باللغة العربية .

وترى الباحثة أن السب  يكمن فى اعتبار أن القارئ فى المقام 

وهى اللغة الفرنسية لذا فإن  األول فى المغرب يقرأ باللغة األولى له

الدورية تولى اهتمامًا بقائمـة محتوياتهـا باللغـة الفرنسـية دون     

 العربية .  

أما باقى الشق من المعيار والخاص بـ " إذا تضمن المطبـوع  

مقاالت بعدة بلغات ، فيج  اإلشارة إلى اللغة األصـلية لكـل مقـال    

مقاالت بأكثر ونجد ذل  ينطبق على الدوريات التى تحتوى على 

من لغة ، وهى فى حقيقة األمر ال تتعدى دوريتين هما : " المجلة 

العربية لألرشيف والتوثيـق والمعلومـات "، "والمجلـة المغربيـة     

للتوثيق والمعلومات " ففى قائمة محتوياتها باللغة العربيـة يـتم   

تقسيمها إلى المقاالت باللغة العربية ) القسم العربى ( والمقـاالت  

لغة اإلنجليزية ) القسم اإلنجليزى( والمقاالت باللغة الفرنسـية  بال

 القسم الفرنسى ( .)
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ترجمات العناوين بعد العناوين األصلية : ـ فنجد أن هذا   4/3

الشق من المعيار ال ينطبق على أى من الدوريات العربية الجاريـة  

 موضوع الدراسة حيث إنه توجد قائمتان ) قائمة للمحتويات باللغة

ــة   ــة أو اللغ ــى اللغــة اإلنجليزي العربيــة واألخــرى المترجمــة إل

. باإلضافة إلى الدوريات التى ليس لها قائمة محتويـات  (الفرنسية

 .    ى مقاالت بلغات أخرى غير العربيةمترجمة ، فهى ال تحتوى عل

المعيار الخامس : ـ " بج  أن تظهر قائمة المحتويـات فـى    

 ( .20نفس المجلد أو السنة " )نفس الموضع من كل عدد ضمن 

أثبتت الدراسة أن كل الدوريات توجد قوائم محتوياتها فـى  

نفس المكان من كل عدد، وهذا ما تأكدت منه الباحثة بتصـفحها  

لبعض أعداد الدوريات باستثناء " مجلة علم المعلومات ) المغرب ( " 

 نظرًا لصعوبة الحصول على الدورية فى المكتبات المصرية .

معيار السادس : ـ " يج  أن تظهر قائمة المحتويـات فـى     ال

 ( .21الصفحة األولى للعدد مباشرة بعد الغالف األمامى الداخلى " )

وبمطابقة هذا المعيار على الدوريات العربية وجدت الباحثة أن 

 جميع الدوريات تتفق مع هذا المعيار بشكل مباشر وتام .

ائمة المحتويات بالنسبة المعيار السابع : ـ " يج  أن تشير ق 

لكل مقال إلى ما يلى وفق الترتي  المبين : ـ اسم )أسماء( المؤلف 

 المؤلفين ( كما ورد فى رأس المقال .)

ـ العنوان الكامل وجميع العناوين الفرعية للمقاالت التى تصدر 

على حلقات، يج  أن يتبع العنوان بعبارة " يتبع فى العدد القادم " 

 كما هو مناس  . أو " انتهى "

ـ رقم الصفحة األولى ويمكن إضافة رقم الصـفحة األخيـرة   

 ( 22تربو بينهما شرطة إذا كان ممكنًا ")
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هذا المعيار لمطابقته يلزم معرفة وضع كل دورية على حدة 

وهذا ما يوضحه الجدول التالى حيث يبين مدى تطبيق المعيار على 

 الدوريات العربية الجارية .

ػْ٘اُ  ذزقيٌ اىظفحاخ

 اىَقاىح

اسٌ 

 اىَؤىف

 يذمز اىقسٌ

 ً   ػْ٘اُ اىذٗريح
أٗه   أخز طفحح

 طفحح 

 ّؼٌ  ال ّؼٌ  ال ّؼٌ  ال

 1 االذجإاخ اىحذيثح فٚ اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ــ  ــ  ــ  ــ

 2 زتيح فٚ اىَنرثاخ ٗػيٌ اىَؼيٍ٘اخدراساخ ػ  ــ  ــ  ــ  ــ

 3 طحيفح اىَنرثح  ــ  ــ  ــ  ــ

 4 ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼيَيح ٗاىرقْيح  ــ  ــ  ــ  ــ

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ        

 6 اىَجيح اىؼزتيح ىيَؼيٍ٘اخ  ــ  ــ  ــ  ــ

 7 ٗاىَؼيٍ٘اخ اىَجيح اىؼزتيح ىألرشيف ٗاىر٘ثيق  ــ  ــ  ــ  ــ

 8 اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ  ــ  ــ  ــ  ــ

 9 رساىح اىَنرثح  ــ  ــ  ــ  ــ

 11 اى٘طْيح ىيَؼيٍ٘اخ  ــ  ــ  ــ  ــ

 11 اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ــ  ــ  ــ  ــ

 12 اىؼزتيح ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ــ  ــ  ــ ــ /

 13 ٍجيح ٍنرثح اىَيل فٖذ اى٘طْيح  ــ  ــ  ــ ــ /

  اإلجَاىٚ 13 ـــ 13 ــ 13 ــ 11 3

 يتضح جليًا من الجدول ما يلى : ـ 

ـ أن جميع الدوريات العربية الجارية تختلف فيما بينها فـى  

نوع القسم الذى تحتويه كما سبق ذكره ، باإلضـافة إلـى ذكـر    

درج تحته المقاالت وكـذل  ذكـر اسـم المؤلـف     القسم الذى تن

 وعنوان المقالة .
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ـ أن الدوريات التى تذكر أول صـفحة للمقـال فـى قائمـة     

% ، فى حين أن الدوريات التى تذكر  76.92المحتويات بلغت نسبتها 

أول صفحة وآخر صفحة فى المقال تـربو بينهمـا شـرطة بلغـت     

المملكـة العربيـة    % وهى تمثل دوريتين وتتمركـزان فـى  15.38

 السعودية . 

وثمة شىء تود الباحثة ذكره هو أنه يوجد دورية واحدة هى : 

" مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " تفرد عدة صفحات فى بدايـة  

الدورية تذكر فيها بيانات مفصـلة عـن المـؤلفين تحـت عنـوان      

المشاركون فى هذا العدد " تشـمل : اسـم المؤلـف ، المؤهـل :     "

الوريوس أو الليسانس الحاصل عليه ، وسنة الحصول والدراسات البك"

العليا " ماجستير ـ دكتوراه " وسنة إجازتها ، والوظيفة الحاليـة   

 هذا بالنسبة لألعداد األولى فقو . 

بالنسبة لهذا العنصر والخاص بالمحتويات توجد بعض النقاط 

أو ملخصات  قد أغفلتها المعايير مثل ما تحتويه الدورية من مقاالت

أو احتواء الدورية على مقاالت بلغات أجنبية أخـرى   لهذه المقاالت

وملخصات لها ، فأرادت الباحثة معرفتها لكى تكتمل تغطية جميـع  

 جوان  الدوريات العربية الجارية موضوع هذه الدراسة . 

فإذا انتقلنا إلى ما تحتويه الدورية من مقـاالت أو ملخصـات   

ت أو مقاالت بلغات أجنبية أخرى وملخصات لها فهذا ما لهذه المقاال

 يوضحه الجدول التالى :
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اىذٗريح 

ٍيحق 

ىذٗريح 

 أخزٙ

اىذٗريح 

ىٖا 

 ٍالحق

ٍقاالخ 

 ٍرزجَح

ٍقاالخ 

تيغاخ 

 أجْثيح

اىَيخض 

تيغح 

 أجْثيح

ٍيخض 

 اىَقاه
 ً ريحػْ٘اُ اىذٗ

 ـــ ــــ   ـــ ــــ
االذجإاخ اىحذيثح فٚ اىَنرثاخ 

 ٗاىَؼيٍ٘اخ
1 

دراساخ ػزتيح فٚ اىَنرثاخ ٗػيٌ    ــــ  ــــ ــــ

 اىَؼيٍ٘اخ
2 

 3 طحيفح اىَنرثح ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 4 ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼيَيح ٗاىرقْيح    ــــ ــــ ــــ

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ    ــــ ــــ ــــ

 6 اىَجيح اىؼزتيح ىيَؼيٍ٘اخ ـــ   ــــ ـــ ــــ

اىَجيح اىؼزتيح ىألرشيف ٗاىر٘ثيق     ــــ ـــ ــــ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ
7 

اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق     ــــ ـــ ــــ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ
8 

 9 رساىح اىَنرثح    ــــ ـــ ــــ

 11 اى٘طْيح ىيَؼيٍ٘اخ  ـــ ـــ  ـــ ــــ

اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثاخ    ـــ ــــ ـــ ــــ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ
11 

ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ   ـــ   ـــ ــــ

 اىؼزتيح
12 

 13 ٍجيح ٍنرثح اىَيل فٖذ اى٘طْيح  ـــ ـــ  ـــ ـــ

  اإلجَاىٚ 11 8 8 5 ـــ ـــ

  -لى :وعند تحليلنا للجدول يتضح لنا ما ي

%  76.9ـ أن نسبة الدوريات التى لها ملخص لمقاالتها تبلـغ  

هى: " دراسات عربية فى المكتبـات وعلـم المعلومـات "،" مجلـة     

"مجلة علم المعلومات "،" المجلـة   المعلومات العلمية والتقنية "،

المجلة المغربية للتوثيق " العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات "،

رسالة المكتبـة "، " المجلـة العراقيـة للمكتبـات      والمعلومات "،"

والمعلومات "،"مجلة المكتبات والمعلومات العربية "،" مجلة مكتبة 

% تمثل  " الوطنية  7.69المل  فهد الوطنية "، أال أن منها نسبة 

للمعلومات " لها ملخص لبعض المقاالت فقو وليس كل مقـاالت  

 الدورية . 
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وريات التـى لـيس لهـا ملخـص     % تمثـل الـد   23.1ـ ونسبة 

لمقاالتها وهى ثالث دوريات اثنتان فى جمهورية مصر العربية هما : 

"، المكتبة " االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات "،" صحيفة

 والثالثة فى تونس هى " المجلة العربية للمعلومات"

 ـ نسبة الدوريات التى لها ملخص للمقاالت بلغة أجنبية تبلغ

% ، تمثل ثمانى دوريات هى : " دراسات عربية فى المكتبات  61.53

وعلم المعلومات "، "مجلة المعلومات العلمية والتقنية "،" مجلـة  

علم المعلومات "، " المجلة العربية للمعلومات "،" المجلة العربية 

ــق   ــة للتوثي ــة المغربي ــق والمعلومات"،"المجل ــيف والتوثي لألرش

لة المكتبـة "، "المجلـة العراقيـة للمكتبـات     والمعلومات"، " رسـا 

 والمعلومات ". 

% للـدوريات التـى ال تحتـوى علـى      38.46فى حـين نسـبة   

ملخصات للمقاالت بلغة أجنبية وهى : " االتجاهـات الحديثـة فـى    

المكتبات والمعلومات "،" صحيفة المكتبة "، " الوطنية للمعلومات "، 

"مجلة مكتبة المل  فهد  ة "،" مجلة المكتبات والمعلومات العربي

 الوطنية " . 

ـ نسبة الدوريات التى تحتوى على مقاالت بلغة أجنبية أخرى 

: " االتجاهـات الحديثـة فـى    % تمثل سبع دوريات هى 53.84 تبلغ

لمعلومـات العلميـة والتقنيـة "،     المكتبات والمعلومات"، " مجلـة ا 

للمعلومات "،" المجلـة  مجلة علم المعلومات"، " المجلة العربية "

والمعلومات "،" المجلة المغربية للتوثيق العربية لألرشيف والتوثيق 

 والمعلومـات "،" مجلة المكتبات والمعلومـات العربية " . 

" % منها تمثل دورية واحدة هى " رسالة المكتبة 7.7ونسبة 

 ليست دائمًا تحتوى على مقاالت بلغات أجنبية أخرى .
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% تمثل نسبة الدوريات التى ال  38.46ة الباقية وهىأما النسب

تحتوى على مقاالت بلغات أجنبية وهـى : " دراسـات عربيـة فـى     

المكتبــات وعلــم المعلومــات "،" صــحيفة المكتبــة "، " الوطنيــة 

للمعلومات "،" المجلة العراقية للمكتبات والمعلومـات "، " مجلـة   

 مكتبة المل  فهد الوطنية " . 

دوريات التى تعتبر ملحقًا لدورية أخرى ال يوجد أى ـ نسبة ال

من الدوريات العربية الجارية موضوع الدراسة ملحقًا لدورية أخرى 

 % .  100أى أنها دوريات قائمة بذاتها ليس لها مالحق أخرى بنسبة 

وى علـى مقـاالت مترجمـة بلغـت     ـ نسبة الدوريات التى تحت

ت فقو هى : " االتجاهات % ، وهذه النسبة تخص خمس دوريا38.46

الحديثة فى المكتبات والمعلومات "،" دراسات عربية فى المكتبـات  

وعلم المعلومـات "، " الوطنيـة للمعلومـات "،" مجلـة المكتبـات      

 والمعلومات العربية "،" مجلة المل  فهد الوطنية " .

أما النسبة الكبرى للدوريات التى ال تحتوى بين أعدادها على 

 % هى : " صحيفة المكتبة "، 61.53جمة وتبلغ نسبتها مقاالت متر

مجلة المعلومات العلمية والتقنية"، " مجلـة علـم المعلومـات "،     "

"المجلة العربية لألرشيف والتوثيق  المجلة العربية للمعلومات "،"

والمعلومات "،" المجلة المغربية للتوثيق والمعلومـات "،" رسالة 

 اقية للمكتبات والمعلومات ". المكتبة "،" المجلة العر

والجدير بالذكر أن الدوريات التى ذكرت أنها تحتوى علـى  

مقاالت مترجمة ، بالطبع ليست كل المقاالت التى تحتويها ، حيث 

تفاوتت نسبة كل دورية ألخرى فأعلى نسبة سجلتها مجلة مكتبـة  

% على حد قول رئيس تحريرها ، يليها  6المل  فهد الوطنية وهى 

 % للوطنية للمعلومات .  2بة نس
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أما الدوريات الثالث األخرى فلـم يـذكر رؤسـاء تحريرهـا     

النسبة فأحدهم ذكر أنها تحتوى على مقالة واحدة على األكثر " 

االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات "، و" مجلة المكتبـات  

لم  والمعلومات العربية " أيضًا لم تذكر نسبة محددة بل إنهـا أيضًا

تذكر أى عدد للمقـاالت بل ذكرت كلمة " أحيانًا " أما " دراسات 

عربية فى المكتبات وعلم المعلومات "ذكر أنها تحتوى بالفعل على 

 مقاالت مترجمة فحس  ولم يذكر أى نس  أو عدد لها . 

يـة  ويقصد بالنظم الدولية اشتراك الدورية فى الـنظم الدول 

المتعارف عليها فى المجال وهى : الرقم الدولى الموحد للدوريات 

( ، نظـام  ندمـد ( ، النظـام الـدولى لمعلومـات الـدوريات )    ردمد)

CODEN  حيث برزت الحاجة منذ أمد بعيد إلى ضرورة وجود .

رمز مختصر موحد وفريد غير غـامض ، ال لـبس فيـه للتعريـف     

ل المعلومـات حـول المطبوعـات    بالمطبوعات الدورية فنظرًا لتباد

الدورية بين مستخدمى نظم الحاس  اآللى مثل ) المكتبات وخدمات 

االستخالص وغيرها ( ، وبين الموردين أو الموزعين أو الناشرين أو 

المنتجين للمطبوعات الدورية ، لذا البد من وجـود ذلـ  الرمـز    

 القياسى .

تـتم عبـر    ولما كانت االتصاالت بين هذه الجهات المختلفـة 

الحدود الوطنية فيستلزم أن يراعى فى ذل  الرمز الدولى أن يكون 

رقميًا بسب  غياب نظام هجائى واحد شائع ألن الغالبية العظمى من 

 المنتجين والمستهلكين للمسلسالت ال تستخدم أية حروف هجائية . 
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وال يتطل  الترقيم الدولى للدورية تضمين أى معنى فى باطنه 

ف الموحد بعنوان الدورية ، ودون أن يعكس ذلـ  أى  سوى التعري

 صفة من صفات ذل  العنوان المطلوب تعريفه .

وأن وجود منظمة دولية كان ضرورياً لتنفيذ ) ردمد ( ، ومن 

( ضمن إطـار   ISDSثم تأسس النظام الدولى لبيانات الدوريات )

برنامج اليونسكو المعروف باسـم  يونيسيسـت ) النظـام العـالمى     

( على أنه الجهة المنوط " UNISIST" موحد للمعلومات العلميةال

 بها ضبو وتحديد الترقيم القياسى للدورية .

يرتبو الترقيم الخاص بالدوريات " بالنظام الدولى لمعلومات 

الدوريات الذى يتواله المركز الدولى الموجود فى باريس ، ويهدف 

طـاق العـالم وإعـداد ضـبو     إلى تسجيل الدوريات الصادرة علـى ن 

ببليوجرافى لها ويخصص النظام رمـزًا رقميـًا ال يتكـرر لعنـوان     

المطبوع الدورى وهو الذى يشمل كل ما يصدر بصفة دورية بمـا  

 (.23فيها سالسل الكت ")

 تركي  ردمد ) تدمد (: ـ 

" يتكون ردمد من ثمانية أرقام عربية من الصفر إلى التسعة ، 

ير أو رقم المراجعة الذى قد يكون أحيانًا حـرف  ما عدا الرقم األخ

(X ويراعى أن يكون الرقم الدولى القياسى للدورية مميزًا عند ، )

كتابته أو طباعته بسب  احتماالت استخدامه فى نفس سياق استخدام 

الرموز الموضوعة ألغراض أخرى مثل الرقم الدولى للكتاب أو أى 

 ( .24أرقام محلية أخرى " )
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سبة لحقوق النشر والتأليف فقد أوضحت المواصفات أما بالن

والمقاييس أنه  " عند وضع الرقم الدولى القياسى للدورية ال يتم 

تحصيل أى رسوم مقابل تحديد ) ردمد ( ، وال ينشأ حق نشر نتيجة 

لتحديد ) ردمد ( أو الستخدامه إلى جان  المنشور الذى يمثله أو 

 ( .25يحل محله " )

 : ـ    : ISSNالستخدام تدمد  كما توجد قواعد

ـ يخصص تدمد لعنوان العمل الدورى ، وبالتالى فإن الدورية 

 . بأعدادها المتتابعة تحمل الترقيم نفسه طالما تستخدم العنوان نفسه

ـ يمكن أن يخصص تدمد للدوريات الجارية الصادرة من قبل ، 

 أو الدوريات الجديدة . 

خصص لها ترقيم جديد ، أما إذا ـ إذا تغير عنوان الدورية ، في

أدمجت تحت عنوان إحدى الدوريات المدمجة فأنها تحمل التـرقيم  

 الخاص بهذا العنوان .

ـ إذا صدرت الدورية فى أشكال متعددة ) مطبوعة ، مصغرة ، 

 بريل ... ( فإن كل شكل فيها يحمل الترقيم الخاص به .

دة محليـة  ـ إذا صدرت الدورية فى عدة طبعات ) بلغات متعد

 منها تأخذ ترقيمًا خاصًا بها . اًلودولية ... ( فإن ك

ـ يخصص لكل دورية عنوان مفتـاحى مـن جانـ  المركـز     

الدولى ، ويطبع على أعداد الدورية ، وهو الذى يمكن أن يتطابق ، أو 

يختلف قلياًل عن عنوان الدورية ، ويشكل العنوان المفتاحى مع تدمدًا 

تعرف به فى التعامل مع بياناتها مـن جانـ    محددًا لهوية الدورية 

 ( .26الموردين والمكتبات وغيرها " )
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بمعنى أخر : " يرتبو الرقم ارتباطًا تامًا بالعنوان الرئيسـى  

للدورية ، حيث اتفق على أن العنوان الرئيسى هو الشكل المقبـول  

بصورة عامة لعنوان الدورية ، ونظرًا لهـذا التـرابو بـين الـرقم     

 ( .27فإن الرقم يتغير كلما تغير عنوان الدورية " ) والعنوان

" فترجع    ISDSأما النظام الدولى لسجل بيانات الدوريات

بدايات النظام الدولى لبيانات المسلسالت إلى الدراسات التى بـدأت  

بالتعاون بين كل من المجلـس الـدولى لالتحـادات     1967منذ عام 

 (    28العلمية واليونسكو " )

ظام الدولى لسجل بيانات المسلسالت : منظمة تعاونية ويعد الن

مشتركة بين الدول تم إنشاؤها ضمن البرنامج المشترك بين الدول 

للتعاون فى مجال اإلعالم العلمى والتقنى ويهدف النظام إلى إعداد 

سجل لمطبوعات المسلسالت العلمية مشتمل على البيانات األساسية 

فة إلى تمكين المستفيدين من الوصول للوصف الببليوغرافى ، باإلضا

 (.29إلى المسلسالت التى يريدونها بغض النظر عن مكان وجودها ")

( وتضبطه خدمة المستخلصات CODENويوجد نظام يسمى )

الكيميائية ويغطى األدبيات العلمية والفنية بصورة رئيسية وتصدر 

 International CODENالتفصــيالت عــن العنــاوين فــى 

Directory   ويتكون "CODEN     من رمز مـن سـتة محـارف

ألفبائية ، األربعة األولى منها مخصصة على اساس سهولة التذكر 

من عنوان الدورية ، والمحرف الخامس يضاف إليها ليجعلها فريدة ، 

 Journalلمجلة CODENأما السادس فهو رقم التدقيق)مثال( أن 

of Information Science هوJISCDI ("30.) 

ألهمية الترقيم الدولى ، فقد أقرت كل من المنظمـة  ونظرًا 

العربية للتربية والعلوم معيارًا خاًصا بالترقيم الـدولى المعيـارى   

للمسلسالت ) ردمد ( ، وكذل  الهيئة المصرية للتوحيد القياسى 

 أقرت معيارًا باسم الترقيم الدولى القياسى للدورية .
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فى المجال موضوع ولمعرفة وضع الدوريات العربية الجارية 

الدراسة ومدى استخدامها للترقيم الدولى . يتضح جليًا من الجدول 

 التالى :

Coden رقٌ ذذٍـذ 

اىزقٌ اىذٗىٚ 

 اىقياسٚ

 اىْظاً اىذٗىٚ

 ً ػْ٘اُ اىذٗريح
ال 

 ي٘جذ

ال  ي٘جذ

 ي٘جذ

 ي٘جذ

االذجإاخ اىحذيثح فٚ اىَنرثاخ  ـ  ـ  ـ ـ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

1 

دراساخ ػزتيح فٚ اىَنرثاخ ٗػيٌ  ـ  ـ  ـ ـ

 اىَؼيٍ٘اخ

2 

 3 طحيفح اىَنرثح ـ   ـ 1531ـ  6723 ـ

 4 ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼيَيح ٗاىرقْيح ـ   ـ 1111ـ  1115 ـ

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ ـ  ـ  ـ ـ

 6 ح ىيَؼيٍ٘اخاىَجيح اىؼزتي ـ  ـ  ـ ـ

اىَجيح اىؼزتيح ىألرشيف  ـ   ـ 1331ـ  6763 ـ

 ٗاىر٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ

7 

اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق  ـ   ـ 1331ـ9274 ـ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

8 

 9 رساىح اىَنرثح ـ   ـ 1257ـ 7739 ـ

 11 اى٘طْيح ىيَؼيٍ٘اخ ـ  ـ  ـ ـ

خ اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثا ـ   ـ 1124ـ5812 ـ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

11 

ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ  ـ  ـ ـ

 اىؼزتيح

12 

 13 ٍجيح ٍنرثح اىَيل فٖذ اى٘طْيح ـ   ـ 1319ـ43891 ـ

  اإلجَاىٚ ـ 13 7 6  ـ

يتبين لنا من الجدول أنه بالنسبة للنظام الـدولى لمعلومـات   

الدوريات )ندمد( فإن جميع الدوريات العربيـة الجاريـة موضـوع    

% 100ولى لمعلومات الدوريات بنسبة دراسة ليست ضمن النظام الدال

أما الترقيم الدولى القياسـى للدوريـة    CODENوكذل  نظام 

فنجد بعض الدوريات تشترك فيه ، ونسبة الدوريات التى لها ترقيم 
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%  46.15% ، فى حـين أن نسـبة    53.84دولى قياسى للدورية بلغ 

 .ولى هى نسبة كبيرة ال يستهان بهاللدوريات التى ليس لها ترقيم د

حيث إنه كان من المتوقع أن الدوريات التى بدأت فى الصدور 

منذ زمن بعيد واستقرت واستمرت فى الصدور ، ليس لها مبرر فى 

%  33.3عدم وجود ترقيم دولى لها وبخاصة دوريتان تبلغ نسبتهما 

 من إجمالى عدد الدوريات التى ليس لها ردمد وهما : 

المجلة العربية للمعلومات " الصادرة فى تونس عن المنظمة  "

العربية للتربية والثقافة والعلوم. فهذه الدورية تصدر عن منظمة 

معروفة دوليًا ورغم ذل  فليس لها ردمد وإن كان لها رقم مسلسل 

( والباحثة ال تعرف إالم يشير 1997/05/001لها على سبيل المثال )وق/

 عامًا. 22افة إلى صدورها منذ ما يقرب من هذا الرقم. وباإلض

والدورية الثانية وهى " مجلة المكتبات والمعلومات العربية " 

الصادرة فى السعودية عن دار المريخ للنشر ، حيث أن أول سنة نشر 

 عامًا .   18، أى مر على صدورها  1981لها 

أما بالنسبة للدوريات الباقية فمـن الممكـن أن نلـتمس لهـا     

عذار لحداثة صدورها حيث إن الدوريات األربع الباقية بدأت فى األ

(، وإن كان هذا أيضًا ليس  1997حتى 1994الصدور فى الفترة من )

 بالعذر المقبول .

الباحثة " داليا عبد الستار الحلوجى " فى  –وهذا ما ذكرته 

رسالتها بعنوان " النظام الدولى لمعلومات الدوريات ندمد " ـ ضمن 

) ردمد ج دراستها ـ أن الناشر يريد بالفعل الحصول على ترقيمةنتائ

ISSN   من الخدمة المصرية حيث أنه رآها موجودة على دوريات )

أخرى بالخارج ، وليس وعيًا بأهميتها وفائدتها . وأيضا المسئول عن 

 ( .31ردمد فى مصر ليس الجهة الصالحة للقيام بهذا   األمر " )
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 داد الدوريات :طباعة ردمد على إع

يراعى طبع الرقم الدولى القياسى للدورية فى مكان بارز على 

كل عدد )الغـالف األمـامى أو الغـالف الخلفـى ، أو فـى صـفحة       

، كما يراعى أن يظهر فى الركن األعلى األيسـر للغـالف   العنوان(

 ( .32األمامى بقدر اإلمكان " )

ريات التـى  وعند مطابقة هذا المعيار وجدت الباحثة أن الـدو 

تقوم بطباعة الرقم الدولى القياسى للدورية فى مكان بارز على كل 

عدد وبالتحديد على الغالف ، إما األمامى أو الخلفى بلغت نسـبتها  

% من إجمالى الدوريات التى لها رقم دولى قياسى للدورية  57.14

والبالغ عددها سبع دوريات كما سبق ذكره ، ويطبع الـرقم علـى   

 مامى والخلفى معًا وهذه الدوريات هى : الغالف األ

" صحيفة المكتبة "،" مجلة المعلومات والتقنية "،" المجلـة  

العربيـة لألرشـيف والتوثيــق والمعلومـات "،" المجلـة العراقيــة     

 للمكتبات والمعلومات " . 

فى حين نجد الدوريات األخرى والبالغ عددها ثالث دوريات ، 

لقياسى للدورية على صفحة العنـوان  تقوم بطباعة الرقم الدولى ا

 "،وهى : " المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات "،" رسالة المكتبة

 " مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية ".

أما بالنسبة للشق الثانى من المعيار والخاص بمراعاة أن يظهر 

الرقم فى الركن األعلى األيسر للغالف األمامى . فنجد دوريتـين  

بوضع الرقم فى الركن األعلى األيسر للغالف وهما : " فقو تلتزم 

 " صحيفة المكتبة "،" المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات
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أما الدوريتان الباقيتان فإحداهما تضع الرقم أسفل الغالف حيث 

، إنها تضعه داخل مربع يضم كل من)عنوان الدورية ، و رقم المجلد

دمـد (  وهـى " مجلـة المعلومـات العلميـة      رقم ررقم العدد ، وو

 .والتقنية "

والدورية الثانية تضع الرقم فى وسو الغالف وإن كان أيضًا 

فى الركن األيسر، ولكن فى الغالف باللغة العربية أما الغالف باللغة 

اإلنجليزية ففى المنتصـف وهـى : " المجلـة العراقيـة للمكتبـات      

 والمعلومات " .

ريات التى تطبع الرقم علـى الغـالف سـواء    هذا بالنسبة للدو

األمامى أو الخلفى ، أما بالنسبة للدوريات التى تطبع الـرقم علـى   

صفحة العنوان فنجد أيضًا اختالف وضع الرقم بـين كـل دوريـة    

وأخرى " فالمجلة المغربية للتوثيق والمعلومـات " تضـعه علـى    

مـع   صفحة العنوان فى الركن األعلى األيسر وهـى بـذل  تتفـق   

المعيار ، و " رسالة المكتبة " تضعه فى المنتصـف بعـد العنـوان    

 والعنوان الفرعى وكذل  رقم المجلد والعدد ثم ) ردمد ( 

أما " مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " فتضع الرقم الدولى 

القياسى للدورية أسفل الصفحة ظهر صفحة العنـوان التـى تضـم    

 منهاج النشر وشروطه .
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وعند تعرضنا لطريقه إخراج الدورية فى شكلها النهائى نجد 

عدة معايير تحدد طريقة إخراجها ولمطابقة تل  المعايير ، يتضح 

أواًل صورة ) وضع ( الدوريات العربية الجارية فى المجال موضوع 

 هذه الدراسة من الجدول التالى : 

ر
صذو

ه اى
ٍعذ

 

ر اىعذد
سع

ك 
را

شت
ال

قيَة ا
 

ر
ش

سٌ اىْب
ا

ر 
ش

خ اىْ
ري

تب
 ً

رقيٌ اىذوى
اىت

 

رقٌ اىعذد
جيذ 

رقٌ اىَ
 

ُ
اىعْىا

حذ 
جٌ ٍى

ح
اى

 

 ً عْىاُ اىذورية

 ـ ـ   ـ      ًاالتجبهبت اىحذيثة ف
 اىَنتببت واىَعيىٍبت

1 

     ـ  ـ    ًدراسبت عربية ف
 اىَنتببت وعيٌ اىَعيىٍبت

2 

          3 صحيفة اىَنتبة 

ٍجية اىَعيىٍبت اىعيَية  ـ       ـ  ـ

 واىتقْية
4 

 5 ٍجية عيٌ اىَعيىٍبت ـ  ـ  ـ   ـ ـ ـ
 ـ ـ   ـ     6 اىَجية اىعربية ىيَعيىٍبت 

ربية ىألرشيف اىَجية اىع   ـ     ـ ـ ـ
 واىتىثيق واىَعيىٍبت

7 

 ـ      ـ    اىَجية اىَغربية ىيتىثيق
 واىَعيىٍبت

8 

          9 رسبىة اىَنتبة 
 ـ ـ   ـ  ـ  11 اىىطْية ىيَعيىٍبت ـ 
  ـ         اىَجية اىعراقية ىيَنتببت

 واىَعيىٍبت
11 

 ـ    ـ  ـ   ة اىَنتببت واىَعيىٍبت ٍجي
 اىعربية

12 

 ـ ـ         ٍجية ٍنتبة اىَيل فهذ
 اىىطْية

13 

  اإلجَبىً 11 13 7 13 7 13 13 5 5 11
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المعيار األول : " يج  أن تكون جميع أعداد الدورية بـنفس  

األحجام المقصوصة وإن كان التغيير ضروريًا فيج  أن يـتم فـى   

 (.33بداية مجلد جديد")

أثبتت الدراسة أن جميع أعداد الدوريات العربية الجارية متفقة 

%  ، أما نسبة  84.6مع هذا  المعيار ، حيث إنها بنفس الحجم بنسبة 

% فهى تخص " الوطنية للمعلومات " حيث تغير حجم الدورية  7.7

 مع بداية صدورها " فصلية " فأصبح من القطع الكبير .

: مكن الباحثة من التأكد منها هىوبالنسبة للدورية التى لم تت

" مجلة المعلومات العلمية والتقنية " فإن الباحثة لم تطلع سـوى  

 على عدد واحد منها. 

المعيار الثانى : " يراعى دائمًا أن يظهر بوضوح على الغالف 

األمامى وعلى رأس قائمة المحتويات لكل عدد من الدورية ما يلى : 

 عنوان الدورية .

لد متبوعًا فى حالـة الضـرورة بـرقم القسـم أو     ـ رقم المج

 بالرقم المسلسل  

 ـ رقم العدد 

 ( .34ـ الرقم الدولى القياسى للدورية " )

عيار على الدوريات العربية الجارية ، كان وبمطابقة هذا الم

البد للباحثة أواًل التأكد من توافر عناصر المعيار على بعض أعداد 

الدوريات ، فيتبين كما هو موضح بالجدول . فبالنسبة للعنوان فمن 

الطبيعى أن يظهر العنوان على الغالف األمامى لجميع األعداد ألنـه  

الدورية لمعرفتها وذل  بنسـبة   من البديهى أن يكت  العنوان على

100 .% 
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ـ ورقم المجلد : فليست كل الدوريات تتفـق فـى ترقيمهـا    

بكتابة رقم المجلد حيث إن الدوريات التى ترقم أعدادها على أساس 

% وتمثـل سـبع دوريـات هـى: " االتجاهــات       53.84المجلد تبلغ 

ـ الحديثـة فى المكتبات والمعلومات "، "صحيفة المكتبة "،" م ة جل

رسالة " المجلة العربية للمعلومات "،"المعلومات العلمية والتقنية "،

"مجلة مكتبة  المكتبة "،" المجلة العراقية للمكتبات  والمعلومات "،

 المل  فهد  الوطنية " . 

أما الترقيم بذكر رقم العدد فجميع الدوريات العربية الجارية 

مع العلم بأن الدوريات  التى اعتمدت عليها الدراسة تذكر رقم العدد

 التى تذكر رقم المجلد تذكر أيضًا رقم العدد .

ـ الترقيم الدولى الموحد للدوريات فكما سـبق ذكـره عنـد    

 % .  53.84الحديث عنه أن نسبة الدوريات التى لها تدمد بلغت 

: " يراعى توضيح تفاصيل النشر ، واسم وعنوان المعيار الثالث

راك ، وسعر العدد الواحد ، ومعدل الصدور ، الموزعين، وقيمة  االشت

وكل المعلومات األخرى المناسبة لذل  ، وأى تغيرات تظهر عليها  

 (.35)"ويراعى تجميع هذه المعلومات فى نفس الموضع من كل عدد

وبالنسبة لهذا المعيار فكما يتضح فـى الجـدول : أن تـاريخ    

ر بالنسبة  لجميع النشر للدوريات يتم ذكر تاريخ نشر العدد الصاد

الدوريات العربية التى خضعت للدراسة ، والشىء نفسه ينطبق على 

 اسم الناشر ) الموزع ( أو الجهة الصادرة عنها الدورية .

ـ أما بالنسبة لقيمة االشتراك فنجد أن الدوريات التى تذكر 

% تمثل خمس دوريات هى : "  38.46قيمة اشتراكاتها تمثل نحو  

 فى المكتبات وعلم المعلومات "،" صحيفة المكتبة "،دراسات عربية 
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المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات "،" رسالة المكتبة"،" مجلة "

 المكتبات والمعلومات العربية " . 

فى حين بلغت نسبة من ذكر قيمة سعر العدد الواحد للدورية 

% تمثل خمس دوريات أيضًا هى : " دراسات عربية فى 38.46 نسبة

مكتبات وعلم المعلومات "، " صحيفة المكتبة "،" مجلة المعلومات ال

العلمية والتقنية "، "رسالة المكتبة "،" المجلة العراقية للمكتبـات  

 والمعلومات " . 

ويعتقد كثير من الباحثين أن أسعار بعض الدوريات يرتفـع  

بشكل ملحوظ حيث يرون أن حقوق التأليف هو السب  الرئيسى فى 

ألسعار بل إن حقوق النشر هـى وراء هـذه الزيـادة نظـرًا     ارتفاع ا

( ، باإلضافة إلى ذلـ  تشـير   36لتحكم الناشرين فى قوى السوق")

الدراسات إلى أن أسعار الدوريات تقدر نسبة زيادة األسعار سنويًا بـ 

 (. 37" ) 1996% حتى عام 11% إلى 10

لى ـ وأخيرًا تبلغ نسبة الدوريات التى تذكر معدل صدورها ع

% وهـى تمثـل    76.9الغالف األمامى أو الصفحات األولى لها نسبة 

عشر دوريات باستثناء ثالث دوريات فقو هى : " مجلة المعلومات 

  "،المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات"العلمية والتقنية "،

 " مجلة علم المعلومات " . 

بات والمعلومات ونجمل القول إن الدراسة أثبتت أن مجال المكت

يعتبر من أكثر المجاالت التى تتلقى قبواًل من الناشرين ورؤسـاء  

تحرير الدوريات العربية الجارية فى المجال ، وتطبق المعايير إلى 

حد ما فى إنتاج وإخراج الدورية أو محاولتهم تطبيق جزء من هذه 

 المعايير .
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لمعايير وهذا ما أكدته دراسة د/ يسرية زايد عند تناولها " ل

الموحدة للدوريات المصرية فقد " أثبتت أن إنتاج وإخراج الدوريات 

تلقى استجابة من جان  ناشـرى ومحـررى الـدوريات المصـرية ،     

وذل  بممارسة تقاليد إنتاج وإخراج الدوريات وفقًا ألسس وقواعد 

ثابتة ومعروفة ، وربما ال تكون هـذه االسـتجابة نابعـة مـن علـم      

اج وإخـراج الـدوريات بمـا صـدر مـن معـايير       المسئولين عن إنت

وتطبيقها ، أو حرصهم على متابعة هذه المعايير ، وإنما يمكـن أن  

يكون ذل  نابعاً عن تقليد ومحاكاة لما يظهر من دوريات بالخارج 

 ( .38ويعتبر ذل  تطبيقًا غير مباشر لقواعد المعايير " )

ان الدوريـة  " إذا كان باإلمكان طباعة عنو -المعيار الرابع :

على كع  كل عدد . فيج  أن يطبع على عرض الكع  أو طوله أو 

بأى طريقة يمكن معها قراءة العنوان . عندما يكون العدد موضوعًا 

بشكل أفقى والغالف األمامى إلى أعلى ، ويج  ذكـر رقـم العـدد    

 ( .39وأرقام صفحاته وتاريخه باإلضافة إلى عنوانه")

ى لعنوان الدورية على الكع  كما عند مطابقة التصميم الطباع

سبق ذكره عند الحديث عن وجود عنوان كع  الدورية أم ال ، فقد 

 53.84أثبتت الدراسة أن الدوريات التى لها عنوان كع  بلغت نسبتها 

 %  وهى تعكس وضع سبع دوريات كالتالى : 

ـ " االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات " فى بدايتها 

 العدد يليه عنوان الدورية فقو .  يذكر رقم

ـ " دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعلومات " يذكر فى 

البداية العنوان ثم رقم المجلد ، ورقم العدد ، و تاريخ النشر وفى 

النصف اآلخر من الكعـ  يـذكر العنـوان المفتـاحى ) الحـروف      

، وتاريخ  االستهاللية ( باللغة اإلنجليزية ورقم المجلد ورقم العدد

 النشر باللغة اإلنجليزية أيضًا.
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ـ " المجلة العربية للمعلومات " يذكر عنوان الدورية ثم رقم 

( ،  1ع.  3المجلد ورقم العدد مختصـرًا علـى سـبيل المثـال ) م .    

 ويقصد به المجلد الثالث ، العدد األول  ، ثم تذكر الناشر . 

ومات " تذكر ـ " المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعل

عنوان الدورية باللغة العربية والنصف الثانى مـن الكعـ  تـذكر    

 . العنوان باللغة اإلنجليزية فقو ، دون ذكر رقم العدد وتاريخ النشر

ـ " المجلة المغربية للتوثيق والمعلومـات " تـذكر عنـوان    

الدورية باللغة العربية ومقابلة باللغة الفرنسية ، دون ذكر لفـ   

 . ت فى المقابل األجنبى كما سبق ذكره يتوسطها رقم العددالمعلوما

ـ " مجلة المكتبـات والمعلومـات العربيـة " تـذكر عنـوان      

لسـنة  الدورية رقم السنة، رقم العدد ) بالحروف الهجائية ( أى ) ا

( مثاًل ثم تاريخ النشر الميالدى والمقابل الثامنة عشر ـ العدد الثانى

 بالهجرى . 

ًا أن " مجلة مكتبـة الملـ  فهـد الوطنيـة "     ـ ونالح  أيض

تسل  نفس مسل  " مجلة المكتبات والمعلومات العربيـة " فـى   

 طريقة طباعة عنوان الكع  .

وترى الباحثة أنه من الممكن أن تكون هذه الطريقة سياسـة  

 عامة موحدة لطريقة النشر فى المملكة العربية السعودية . 

محددة سلفًا لطباعة الكع   ومجمل القول أنه ال يوجد طريقة

على الدوريات باستثناء الدوريتين الصادرتين فى المملكة العربيـة  

السعودية ، أما باقى الدوريات فلكل منها طريقتها وال يوجد أى تشابه 

فى طريقه الطباعة بين دورية وأخرى ، وإن كان من الطبيعى أن 

 الدورية . تتفق جميع الدوريات فى أن الكع  يبدأ بذكر عنوان 
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المعيار الخامس : " يج  استخدام أسلوب طباعى موحد فـى  

األعداد المتشابهة من الدورية ويج  استخدام أحجام وأوزان متنوعة 

وطرق طباعية وتحريرية أخرى لتمييز األعداد المختلفة عن النص ، 

ويج  أن يكون أسـلوب طباعـة المقـاالت والمستخلصـات وأوراق     

الببليـوغرافى طبقـًا للمواصـفة الدوليـة      المستخلصات والتحديد

 (40المناسبة " )

وبمطابقة هذا المعيار على الدوريات العربية الجاريـة التـى   

اعتمدت عليها الدراسة وجد أنها تتفق مع المعيار ، حيث إن الدوريات 

تتبع أسلوبًا طباعيًا موحدًا بالنسبة ألعداد الدورية . وثمة شىء تود 

أربع دوريات لها أسلوب طباعى خاص بها هى : الباحثة ذكره هو أن 

" االتجاهــات الحديثــة فــى المكتبــات والمعلومــات "، " الوطنيــة 

للمعلومات "، " مجلة المعلومات العلمية والتقنية "،" مجلة مكتبة 

% نجدها تفصل بين كل قسـم  30.76المل  فهد الوطنية " بنسبة 

وان القسـم الـذى   وآخر من أقسام )أبواب الدورية( بصفحة بها عن

تحتويه ، باإلضافة إلى أن الدورية تطبع مادتها على عمودين رئيسين 

 حيث أن الصفحة مقسمة إلى قسمين . 

المعيار السادس : " يج  المحافظة على األسـلوب الطبـاعى   

الموحد من مقال إلى آخر فى نفـس المطبـوع ، بحيـث تسـتخدم     

لتأكيد على عنـاوين  األحجام واألوزان المختلفة فى نفس المقال ل

األجزاء المختلفة ، وترتيبها حس  أهميتها .  ويج  أن تطبع قائمة 

محتويات المستخلص ، والحواشى ، والببليوغرافيا لكل مقال بأحجام 

وأوزان من المحارف تختلف عن تل  المستخدمة فى باقى الـنص  

وحتى نحاف  على الحد األقصى من الوضوح للقراءة يج  أال يقل 

مـم ( .   2,5بنطات ) 6أى محرف أو رمز سفلى أو علوى عن حجم 

وعند اختيار أشكال حروف الطباعة وترتيبهـا يجـ  األخـذ بعـين     



 

 ...ىقويم الدوريات العربية فت

 

 46 
 

االعتبار سهولة القراءة بطرق أخرى غير الطرق المباشرة ) القراءة 

 (.41( " ) ……الضوئية المؤتمتة النسخ  المصغرة الخ 

طابقة هذا الشق وبم -المحافظة على أسلوب طباعى موحد : 6/1

من المعيار والخاص بالمحافظة على أسلوب طباعى موحد ، وجدت 

الباحثة أن جميع الدوريات العربية الجارية موضوع الدراسة كـًل  

 % . 100على حده حافظت على أسلوبها فى طباعة مقاالتها بنسبة 

ــى    6/2 ــن الحواش ــتخلص م ــات المس ــة محتوي ــة قائم طباع

نسبة لهذا الشق من المعيار فبتصفح الباحثة والببليوغرافيا : أما بال

بعض أعداد الدوريات ، وجدت نقاط االتفاق واالختالف مع المعيار 

وبين الدوريات بعضها البعض ، فنبدأ باالختالف فنجد سبع دوريات 

 %  .        53.84بها نقاط تميز كل منهم عن بقية الدوريات بنسبة 

ات والمعلومات " الملخص أو ـ " االتجاهات الحديثة فى المكتب

ما تسمية )التمهيد( فيكت  بنفس األحجام واألوزان لبقية المقـال  

وكذل  الهوام  فى نهاية المقال . أما االختالف يكمن فى عناوين 

)حجـم اكبـر وبـنو      Boldأجزاء المقالة فقو فيكت  بطريقة 

 ( .اسود

ق مـع  ـ " دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعلومات " تتف

هذا المعيار فى أنها تكت  الملخص بطريقة مختلفة بنو أقل ونوع 

الخو مختلف عن بقية المقال ، وعنـاوين أجـزاء المقالـة تكتـ      

 بنفس الحجم ولكن بنو أسود .  Boldبطريقة 

والجدير بالذكر أنه إذا احتوت المقالة على سـرد لعنـاوين   

المقــالة ،  الكت  فتظهر بطريقة مختلفـة مثـل عنــاوين أجـزاء     

 وكذل  فى الهوام  فى نهاية المقالة .
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ـ وتتفق " المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات " مع " مجلة 

المكتبات والمعلومات العربية " فى موضع الملخص داخل مربـع ،  

ولكن باإلضافة إلى هذا يلـى الملخـص العربـى الملخـص باللغـة      

 اإلنجليزية ولكن دون وضعه داخل مربع . 

" مجلة المكتبات والمعلومات العربية " تتفق هذه الدورية ـ 

مع هذا المعيار فى طريقة طبع الملخصات ، وعناوين أجزاء المقالة 

وكذل  الهوام  باإلضافة إلى أنها تضع الملخص فى مربع مستقل 

 يميزه عن باقى المقالة . 

ـ أما " الوطنية للمعلومات " فنجد أنها أيضًا تضع الملخـص  

مربع ولكن هذا الملخص وجدته الباحثة قصيرًا يتراوح بـين   داخل

سطرين إلى أربعة سطور وال يعتبر ملخصاً يفيد من يقرؤه ويعطيه 

فكرة واضحة عن المقال ، ولكن يظهر كمـا لـو كانـت كلمـات     

 مفتاحية تدل على المحتوى فقو . 

ـ أما " رسالة المكتبة " فلها أسلوب طباعى مختلف فهى تضع 

، مؤلف داخل مربع أسود مع كتابة اسم المؤلف باللون األبيضاسم ال

هذا باإلضافة إلى أن الملخص مكتوب باللغتين العربية واإلنجليزية 

 معًا داخل مربع ولكن الخلفية باللون الرمادى لمزيد من الوضوح . 

ـ " مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " الشىء الذى يميز هذه 

مقسـمة إلـى عمـودين ، ولكـن المقدمـة "      الدورية أنها بالفعـل  

الملخص"  يكت  بالطريقة المعتادة على الصفحة غير مقسمة إلى 

قسمين ثم يليه باقى أجزاء المقال مقسمًا إلى قسمين باإلضافة إلى 

 اتفاقها مع المعيار فى األحجام وأسلوب الطباعة .
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%  69.23ـ أما باقى الدوريات وهى تسع دوريات تمثل نسـبة  

يث الملخص تتبع الطريقة التقليدية فى أسلوب الطباعة من ح فهى

، وأيضًا الهوام  فهى تستخدم حجمًا أكبر وعناوين أجزاء المقالة

 وبنطًا أكبر تميز هذه األجزاء عن بقية المقالة .

والجدير بالذكر أنه بالنسـبة للهـوام  فقـد اتفقـت كـل      

ضمنياً على أن كل  الدوريات العربية الجارية موضوع الدراسة اتفاقًا

الهوام  مكانها فى نهاية المقالة ، وليس فى نهاية كل صفحة كما 

 هو معروف فى االستشهاد المرجعى.

المعيار السابع : " يج  أن يسـتمر تـرقيم صـفحات الـنص     

للمجلد الكامل، وال يبدأ ثانية فى كل عدد ، ويج  استخدام األرقام 

حيان الصفحة األولى من العربية فقو لترقيم النص، وفى بعض األ

المقاالت فى نفس تتابع األرقام ، أما أغلفة األعداد ، وصفحات عنوان 

 ( 42المجلدات فال حاجة   لتضمينها " )

فبالنسبة لهـذا المعيـار    -استمرار ترقيم صفحات النص : 7/1

وعند مطابقته على الدوريات العربية الجاريـة ، وجـدت الباحثـة    

يم مستقل لكل عدد أو مجلد بلغـت نسـبتهم   الدوريات التى لها ترق

% ، وهى فى حقيقة األمر تمثل العدد األكبر من الـدوريات   92.3

فهى تمثل اثنتى عشرة دورية من إجمالى عدد الـدوريات العربيـة   

 موضوع الدراسة .

% للدوريات التى لها ترقيم متصل فى  7.7فى حين بلغت نسبة 

هذه الدورية . وهـى " مجلـة    أعدادها التى تصدر سنويًا بمعنى أن

المعلومات العلمية والتقنية " تعتبر أن أعداد السنة الواحدة كيانًا 

 واحدًا متصاًل .
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وبالتالى فالترقيم متصل أى يبدأ الترقيم مـع أول عـدد فـى    

السنة وينتهى مع آخر عدد فى نهاية السنة ، ومع العدد التالى يستمر 

 ى السنة .الترقيم هكذا إلى نهاية آخر عدد ف

والجدير بالذكر أن الدوريتين اللتين تحتويان علـى القسـم   

الفرنسى ـ اإلنجليزى بين دفتيهما  فنجـد أن لكـل قسـم ترقيمـًا      

مستقاًل به وهاتان الدوريتان همـا  " المجلـة العربيـة لألرشـيف     

والتوثيق والمعلومات "،" المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات " 

ترقيم مستقل ، ثم القسم الفرنسـى لـه تـرقيم     فالقسم العربى له

 مستقل أخر ، مع العلم أيضًا أن  كل عدد له ترقيم مستقل . 

وينطبق الشىء نفسـه على الدوريــات التـى تحتــوى علـى     

مقـاالت بلغـات أجنبيـة وهـى " مجلـة المكتبــات والمعلومــات     

 العربيـة " .

ومات " فتحتوى أما " دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعل

على مقاالت بلغات أجنبية ولكن ليس بصفة دائمة فى جميع أعدادها ، 

بل إنها تضم ملخصات للمقاالت بلغة أجنبية فى جميع األعداد فلهذه 

 الملخصات أيضًا ترقيم مستقل عن بقية ترقيم العدد .

تضمين الصفحات غير المرقمة : ويقصـد بهـا الصـفحة     7/2

مقال ، فوجدت الباحثة أن الغالبية العظمى من األولى من النص أى ال

الدوريات العربية الجارية موضوع الدراسة تذكر الترقيم الخاص 

 61.53بأول صفحة من المقال صراحة . وبلغت نسبة هذه الدوريات 

% وهى تمثل ثمانى دوريات هى : "االتجاهات الحديثة فى المكتبات 

ـ   ة المعلومـات العلميـة   والمعلومات "،" صحيفة المكتبـة "، " مجل

والتقنية"، " المجلة العربية للمعلومات "، " رسـالة المكتبـة "،"   

 الوطنية للمعلومات "،" المجلة العراقية للمكتبات والمعلومـات "،  

 مجلة المكتبات والمعلومات العربية " ."
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أما الدوريات التى ال تذكر الترقيم الخاص بأول صفحة من 

 30.76ه ضمنيًا مع الترقيم فقد بلغت نسبتها المقال ، إنما يتم حساب

% وهى تمثل أربع دوريات هى " دراسات عربية فى المكتبات وعلم 

المعلومات "،" مجلة علم المعلومات "،" المجلة العربية لألرشـيف  

 والتوثيق والمعلومات "، " المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات " .

 -ـ وضع الترقيم :

ترقيم هل يكون أعلى الصفحات أم أسفلها فى بالنسبة لوضع ال

 المنتصف أم على أى جهة من الصفحة يوضح ذل  الجدول التالى :  

 ٗضغ اىرزقيٌ جٖح اىرزقيٌ

 ً ػْ٘اُ اىذٗريح

ط
س
٘
اى

 

رًا
سا

ي
 

ًْا
َي

ي
 

فو
س
أ

 

ٚ
ػي

أ
 

 1 يثح فٚ اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخاالذجإاخ اىحذ ـ  ـ  ـ

 2 دراساخ ػزتيح فٚ اىَنرثاخ ٗػيٌ اىَؼيٍ٘اخ ـ  ـ  ـ
 ـ ـ  3 طحيفح اىَنرثح ـ 

 4 ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼيَيح ٗاىرقْيح ـ  ـ  ـ

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ  ـ  ـ ـ

 6 اىَجيح اىؼزتيح ىيَؼيٍ٘اخ ـ  ـ  ـ

 7 ف ٗاىر٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخاىَجيح اىؼزتيح ىألرشي  ـ  ـ ـ

 8 اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ  ـ ـ
 ـ ـ  9 رساىح اىَنرثح ـ 

 11 اى٘طْيح ىيَؼيٍ٘اخ ـ   ـ ـ

 11 اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ ـ   ـ ـ

 12 ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ اىؼزتيح ـ  ـ  ـ

 13 فٖذ اى٘طْيحٍجيح ٍنرثح اىَيل   ـ  ـ ـ

  اإلجَاىٚ 4 9 6 5 2
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فبالنسبة لوضع الترقيم أعلـى الصـفحات أم أسـفلها فنسـبة     

% وهى "  30.76الدوريات التى تضع الترقيم أعلى الصفحات بلغت 

"المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات "،  "  مجلة علم المعلومات "،

" مجلـة مكتبـة   المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات "، 

 المل  فهد الوطنية " . 

ـ أما الدوريات التى تضع الترقيم أسفل الصفحات فقد بلغـت  

% وهى تمثل تسع دوريات هى : " االتجاهات الحديثـة فـى    69.23

المكتبـات والمعلومـات"، " دراسـات عربيـة فـى المكتبـات وعلـم        

 "،التقنيةصحيفة المكتبة "،" مجلة المعلومات العلمية و"،"المعلومات

" الوطنيـة   " رسـالة المكتبـة"،  " المجلة العربيـة للمعلومـات "،  

  للمعلومات "، " المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات العربيـة "، 

 "مجلة المكتبات والمعلومات العربية ".

ـ أما بالنسبة لوضع الترقيم فى المنتصف أو فـى أى جهـة ،   

المنتصف نسـبتها بلغـت    فنجد أن الدوريات التى تضع الترقيم فى

% فقو وهى فى حقيقة األمر تمثل دوريتين فقـو همـا :    15.38

 صحيفة المكتبة "،" رسالة المكتبة ". "

ـ أما الدوريات التى تضع الترقيم فى أى جان  يمينًا أو يسارًا 

%  42.85فنجد أن الدوريات التى تضع الترقيم جهة اليمين نسبتها 

 المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات "،: " وتمثل ست دوريات هى

" المجلــة المغربيــة للتوثيــق والمعلومــات "،" المجلــة العربيــة 

لألرشيف والتوثيق والمعلومات "، " مجلة علم المعلومات "،" مجلة 

 مكتبة المل  فهد الوطنية "،" الوطنية للمعلومات " .
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ر ـ وبالنسبة لباقى الدوريات فهى تضع التـرقيم جهـة اليسـا   

% وهى تمثـل خمـس دوريـات هـى : " االتجاهـات       38.46نسبتها 

الحديثة فى المكتبات والمعلومات "، " دراسات عربية فى المكتبات 

وعلم المعلومات "،" مجلة المعلومات العلمية والتقنية "،" المجلة 

 العربية للمعلومات "،" مجلة المكتبات والمعلومات العربية".

  تضمين اللوحات والمطويات فى نفس " يج -المعيار الثامن :

تتابع أرقام صفحات النص ما أمكن ، كمـا يجـ  تضـمين تـرقيم     

األشكال أو الجداول المطبوعة على لوحات أو مطويات فـى تتـابع   

 (.43ترقيم األشكال أو الجداول الواردة فى المقال ")

وبمطابقة هذا المعيـار علـى الـدوريات العربيـة الجاريـة ـ       

ة ـ وجدت الباحثة أن جميع الـدوريات تتفـق مـع      موضوع الدراس

المعيار من حيث تضمين اللوحـات والمطويـات فـى جسـم الـنص      

 % .  100وكذل  ترقيم األشكال والجداول بنسبة 

و كما هو معلوم فإن هذه الدراسة اسـتهدفت التعـرف علـى    

الدوريات العربية الجارية فى مجال المكتبات والمعلومات ومعرفة 

الدوريات ومتغيراتها للخروج بالنتائج والمؤشرات التى  طبيعة هذه

يمكن أن تفيد فى معرفة جوان  القوة وتدعيمها وجوان  القصـور  

 والعمل على تفاديها فى المستقبل . 

لذل  فقد تم إعداد استمارة جمع بيانات للدوريات الجاريـة  

موضوع الدراسة وتم توزيعها على رؤساء تحريرها فيما عدا "مجلة 

 ( . *المعلومات العلمية والتقنية )الجزائر()

وقد تم عند تصميم هـذه االسـتمارة مراعـاة تغطيـة كافـة      

الجوان  الهامة  للدورية ، كى يتسنى للباحثة تطبيق هذه الجوان  

 على الدوريات حيث يوجد بعض هذه الجوان  ليس لها معايير وهى :  
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 ـ هيئة التحرير والمستشارون .

 ريات .ـ تحكيم الدو

 ـ النشر والتوزيع 

وسوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر بشىء من التفصيل 

ووضع الدوريات العربية الجارية موضوع الدراسة بالنسبة لكل منها 

 على حدة .

تم تناول هذا العنصر فى عناصر االستمارة التى تـم إعـدادها   

الجارية فى المجال ، ورغم أهمية هذا العنصر ،  للدوريات العربية

إال أنه ال يوجد له معايير ومواصفات أقرتهـا كـل مـن المنظمـة     

العربية للمواصفات والمقاييس التابعة للمنظمة العربيـة للتربيـة   

والثقافة والعلوم ، والمواصفات القياسية المصرية التابعـة للهيئـة   

 ودة اإلنتاج . المصرية العامة للتوحيد القياسى وج

هذا مما ال يمكن تجاهله نظـرًا ألهميتـه فـى معرفـة كافـة      

الجوان  التى تتعلق بهيئة التحريـر ، والمراحـل التـى مـرت بهـا      

الدورية ، ومحاولة اإلجابة عن عدة تساؤالت عن مدى تأثر الدورية 

فى حالة تغيير هيئة التحرير، وانعكاسها على سياستها أم أن سياسة 

 ننة وثابتة . التحرير مق

على الرغم من تغيير الهيئة . وعلى العكس تمامًا ، هل الدورية 

، التى تظل هيئة تحريرها ثابتة لفترة طويلة تبقى سياستها كما هى

أم يطرأ عليها تغيير لمسايرة التطورات الحديثة فى المجال . هذا ما 

 يوضحه الجدول التالى : 
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 رئيس اىرحزيز اىحاىٚ رئيس اىرحزيز اىساتق

غيز  ً ػْ٘اُ اىذٗريح

 ٍرخظض

غيز  ٍرخظض

 ٍرخظض

 ٍرخظض

االذجإاخ اىحذيثح فٚ اىَنرثاخ   ـ  ـ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

1 

دراساخ ػزتيح فٚ اىَنرثاخ ٗػيٌ   ـ ـ ـ

 اىَؼيٍ٘اخ

2 

 3 ثحطحيفح اىَنر  ـ ـ ـ

 4 ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼيَيح ٗاىرقْيح    

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ  ـ ـ ـ

 6 اىَجيح اىؼزتيح ىيَؼيٍ٘اخ ـ  ـ ـ

اىَجيح اىؼزتيح ىألرشيف ٗاىر٘ثيق     

ٗاىَؼيٍ٘اخ)
*

) 

7 

 ـ ـ  8 اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ 

 9 رساىح اىَنرثح  ـ  ـ

 11 ٍ٘اخاى٘طْيح ىيَؼي ـ  ـ ـ

 11 اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ  ـ

 12 ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ اىؼزتيح  ـ  ـ

 13 ٍجيح ٍنرثح اىَيل فٖذ اى٘طْيح  ـ  ـ

  اإلجَاىٚ 9 2 5 1

 رئيس  التحرير : 

يهدف هذا العنصر إلى معرفة رؤساء تحرير الدوريات العربية 

وتخصصاتهم إذا كانوا متخصصين فى مجال الجارية ، ومؤهالتهم ، 

 المكتبات أم ال . 

فنجد أن الدوريات التى رؤساء تحريرها متخصصون فى مجال 

المكتبات والمعلومات ـ كما يوضحه الجدول السابق ـ بلغت نسبتهم 

% تمثل تسع دوريات تستأثر دولتان بأكبر عدد منهم هما :  69.23

ريـات، والمملكـة العربيـة    جمهورية مصر العربيـة بهـا ثـالث دو   

 السعودية بها دوريتان . أما الدوريات الباقية فكل دولة بها دورية .
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فى حين نجد الدوريات العربية الجارية التى رؤساء تحريرها 

% ، حيث تمثل  15.38غير متخصصين فى المجال ال تتعدى نسبتهم 

 دوريتين فقو هما : " المجلة العربيـة للمعلومـات "،" الوطنيـة   

 للمعلومات ". 

وقد استبعدت الباحثة دوريتـين همـا : " مجلـة المعلومـات     

العلمية والتقنية " لعدم تمكن الباحثة من معرفة تخصـص رئـيس   

تحريرها ، " والمجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات "، إذ 

إن رئيس تحريرها يحمل مؤهاًل جامعيًا غير متخصص فـى علـوم   

جتاز دراسات ودبلومات عليا فى األرشيف والتوثيق المكتبات ، ولكنه ا

 والمعلومات .

أما رؤساء التحرير السابقون فكما يتبين لنا من الجـدول أن  

% وهى ست  46.15الدوريات التى لها رؤساء سابقون تمثل نسبتهم 

دوريات ، منها رؤساء تحرير خمس دوريات متخصصـون يمثلـون   

تحرير سابقين ، أمـا رئـيس    % من إجمالى الدوريات لرؤساء83.3

ــق   ــة للتوثي ــة المغربي ــة األخيــرة وهــى " المجل تحريــر الدوري

 والمعلومات" فكان غير متخصص فى علوم المكتبات والمعلومات . 

ومجمل القول إنه : سـواء الرؤسـاء الحـاليون أو السـابقون     

فالنسبة الكبرى كانت من نصي  رؤساء التحرير المتخصصين ، وإن 

شىء فإنما يدل على الوعى الكامل بأن رئيس تحرير دل ذل  على 

دورية متخصصة فى مجال ما األجدر به أن يكون متخصصاً فى نفس 

 المجال . 
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ورغم وجود بعض الـدوريات التـى رؤسـاء تحريرهـا غيـر      

متخصصين فى المجال ، إال أن مجال تغطية الدورية تحكم أن تكون 

 تحتوى على مقـاالت  المقاالت المنشورة بها فى عمق التخصص وال

غير متخصصة وإن كان من الممكن أن تنشـر مقـاالت لهـا صـلة     

% علـى  1 هامشية بالتخصص وهذه المقاالت ال تتعدى نسبتها عـن 

 األكثر . 

والجدير بالذكر أن الباحثة ـ أثناء دراستها لرؤساء التحريرـ  

الحظت أن رئيس تحرير واحد يشرف على دورتين فى دولة واحدة ، 

لحديثـة فـى   ى أكثر من دولة نجد كل مـن : "االتجاهـات ا  أو ف

" ، "مجلة المكتبات والمعلومات العربية(مصر)"المكتبات والمعلومات

) السعودية ( يرأسهما  رئيس تحرير واحد . كما يلفـت االنتبـاه   

وجود مدير مسئول ، باإلضافة إلى رئيس التحرير كما هو موجود 

 مات .فى المجلة العربية للمعلو

" يجـ  علـى   ومن األمور الهامة المتعلقة برؤساء التحريـر 

رؤسـاء تحريـر الـدوريات المتخصصـة أن يلتزمـوا بالممارســات      

 (44" )األخالقية واألمانة العلمية التى تختص بنشر مقاالت المؤلفين

 أعضاء هيئة التحرير : 

كما تهدف الدراسة إلى التعرف على الهيئة المساعدة لرئيس 

رير من: نائ  ، ومدير ، وسكرتير التحرير ، وأعضاء التحرير ، التح

 وهذا ما يكشفه الجدول التالى :
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ذنرة أسَائٌٖ 

 تاىذٗريح

أػضاء 

 اىرحزيز
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االذجإاخ اىحذيثح فٚ  5 ـ ـ ـ ـ 5 ـ  ـ

 اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ

1 

دراساخ ػزتيح فٚ  2 1 ـ 1 ـ ـ ـ  ـ

 اىَنرثاخ ٗػيٌ اىَؼيٍ٘اخ

2 

 3 طحيفح اىَنرثح 2 1 ـ ـ 1 ـ ـ  ـ

َيح ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 ٗاىرقْيح

4 

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 6 اىَجيح اىؼزتيح ىيَؼيٍ٘اخ 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 اىَجيح اىؼزتيح ىألرشيف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ٗاىر٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ

7 

اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق  5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

8 

 9 رساىح اىَنرثح 1 ـ ـ 1 ـ ـ ـ ـ 

 11 اى٘طْيح ىيَؼيٍ٘اخ 1 ـ ـ ـ 1 ـ ـ  ـ

اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثاخ  5 ـ ـ 1 ـ 4 ـ  ـ

 ٗاىَؼيٍ٘اخ

11 

ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  2 ـ 1 1 ـ ـ ـ  ـ

 اىؼزتيح

12 

ٍجيح ٍنرثح اىَيل فٖذ  5 ـ ـ 1 ـ  4 ـ   ـ

 اى٘طْيح

13 

  اإلجَاىٚ   2 2 4 2 9 ـ 11 2

ذب أعداد هيئة التحريـر بـين دوريـة    يتضح من الجدول تذب

وأخرى ، ومن خالل االستمارة ، وجدت الباحثة أن رؤساء تحريـر  

بعض الدوريات لم يهتم بملء االستمارة بصورة واضحة ودقيقـة ،  

حيث إن السمة الرئيسية الملحوظة تضارب وتناقض البيانـات بـين   

هـذه   االستمارة وبين أعداد الدورية نفسها . وبالتـالى وفـى مثـل   
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الحاالت اعتمدت الباحثة بصورة أساسية على الدورية نفسها . أمـا  

بالنسبة للبيانات التى لم تتوافر فى الدورية ، فيتم االعتمـاد علـى   

 االستمارة بعد محاولة التأكد من صحة بياناتها . 

فعلى سبيل المثـال : " الوطنيـة للمعلومـات" ذكـرت فـى      

شـرون ، وبتفاصـيل واضـحة    االستمارة أن هيئة التحرير عددها ع

ولكنه فى حقيقة األمر على الدورية نفسها واحد فقو ، "المجلـة  

المغربية للتوثيق والمعلومات " ذكرت أن عـددهم عشـرة ، وهـم    

خمسة فقو  وأخيرًا  " مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " ذكرت 

 أن عددهم أربعة فقو ، وهم خمسة على الدورية نفسها . 

%  16.7مل أعداد هيئة التحرير فـأعلى نسـبة   ـ بالنسبة لمج

 تتمثل فى كل  من : " المجلة العراقية للمكتبـات والمعلومـات "،  

االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات "،" المجلة المغربية "

للتوثيق والمعلومات "،" مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية "، يليها " 

وتحتل أربـع دوريـات نسـبة    % 13.3مجلة علم المعلومات " تبلغ 

% هى : " دراسات عربية فـى المكتبـات وعلـم المعلومـات "،     6.7

"صحيفة المكتبة "، " الوطنيـة للمعلومـات "، "مجلـة المكتبـات     

والمعلومات العربية ". ونجد أقل نسبة تتمثل فى دورية واحدة هى 

%. أما بالنسبة لدورية " المجلة  3.3"رسالة المكتبة " حيث تحتل 

العربية للمعلومات " فإن هيئة التحرير تتغير باستمرار فهى غيـر  

( *)1997 من خالل العدد الصادر عام مستقرة لذا فلم يتم تجديدها إال

فأعضاء التحرير ثالثة منها : مدير التحرير وسكرتارية التحرير 

 شخص معنوى هو إدارة التوثيق والمعلومات فى المنظمة .

ئ  رئيس التحرير المتخصص فى علوم أما بالنسبة لوظيفة نا

% وهذه النسبة تمثـل دوريتـين فقـو ،     15.38المكتبات فنسبتهم 

 ويقعان داخل جمهورية مصر العربية .
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 %  30.76أما مدير" سكرتير" التحرير المتخصص فيمثل نسبة 

التحرير غيـر المتخصـص نسـبة     فى حين يحتل مدير" سكرتير"

% ، 28.57ن نسبة أعضاء التحرير تحتل ، هذا باإلضافة إلى أ 15.38%

 وهى فى الواقع لدورية واحدة فقو فى المملكة العربية السعودية . 

والجدير بالذكر أن دورية " االتجاهات الحديثة فى المكتبات 

والمعلومات" الصادرة فى جمهورية مصر العربية لها وضع خاص ، 

غيـر مـدون    فقديمًا كان يعتبر لها أعضاء تحرير وإن كان ذل 

على صفحة الغالف أو فى االستمارة إنما أسماؤهم مدونة داخل متن 

قسم الدورية على األقسام التى يتولون اإلشراف عليها داخل الدورية )

تقــارير وتحقيقــات وأخبــار ، وقســم العــروض والقــراءات      

أما اآلن فلها أعضاء تحرير مسجلة وأيضا لها مسـئول  (المتخصصة

 تنفيذى . 

من حيث كتابة أسماء األعضاء فى كل عـدد مـن أعـداد     أما

% لـم   15.38% ، فى حين نسبة  84.61الدورية فقد بلغت نسبتهم  

يتم كتابة األسماء فى كل عدد من أعـداد الدوريـة وهـى تمثـل     

 دوريتين فقو .

 الهيئة االستشارية : 

ال يوجد تعريف شامل للهيئة االستشارية ، حيث إنها كلمة من 

" أى   Corporate bodyالمقطع األول : كلمة هيئة "  مقطعين

منظمة أو مجموعة أشخاص تعرف باسم معين ، وتعمل أو يجوز أن 

تعمل كوحدة مثل الجمعيات ومؤسسات األعمال والمؤسسات لغيـر  

أغراض الربح والحكومات واألجهزة  الحكومية ، والهيئات الدينيـة  

       ( . 45والكنائس المحلية والمؤتمرات " )
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   Consultantوالمقطع الثانى للكلمة استشارى " مستشار "

بمعنى " خبير فى حقل أو مجال متخصص ، تقوم المكتبة أو أيـة  

 .(46)"جهة أخرى باستدعائه ألجل استشارته فى أشياء فنية أو مهنية

ومن خالل هذين التعريفيين نسـتنتج تعريفـًا شـاماًل لكلمـة     

مجموعة أشخاص يكونون هيئة أو منظمة الهيئة االستشارية وهو "

ــات   ــراء متخصصــون فــى مجــال المكتب متخصصــة أعضــاؤها خب

والمعلومات والتوثيق واألرشيف ، يتم تعيينهم من قبل رئيس تحرير 

الدورية الستشارتهم واألخذ بآرائهم فى تقويم وتحكـيم المقـاالت   

رية والجدول التالى يوضح توزيع الهيئة االستشـا المقدمة للنشر. 

 للدوريات العربية الجارية موضوع هذه الدراسة . 

غير 

 ٍتخصصيِ
 اىعذد ٍتخصصيِ

اىهيئة 
 ً اىذوريةعْىاُ  االستشبرية

 تىجذ ال تىجذ

 1 االتجبهبت اىحذيثة فً اىَنتببت واىَعيىٍبت ـ  ـ ـ ـ

 2 دراسبت عربية فً اىَنتببت وعيٌ اىَعيىٍبت  ـ 7 7 ـ

 3 صحيفة اىَنتبة  ـ  5 2 3

 4 (*ٍجية اىَعيىٍبت اىعيَية واىتقْية )     

 5 ٍجية عيٌ اىَعيىٍبت ـ   ـ  ـ ـ

 6 اىَجية اىعربية ىيَعيىٍبت  ـ  7 ـ  ـ 

 7 اىَجية اىعربية ىألرشيف واىتىثيق واىَعيىٍبت  ـ  8 8 ـ

 8 اىَجية اىَغربية ىيتىثيق واىَعيىٍبت ـ   ـ   ـ ـ 

 9 رسبىة اىَنتبة  ـ  4 4 ـ 

 11 اىىطْية ىيَعيىٍبت   9 ـ ـ

 11 اىَجية اىعراقية ىيَنتببت واىَعيىٍبت  ـ  6 6 ـ

 12 ٍجية اىَنتببت واىَعيىٍبت اىعربية  ـ  9 9 ـ 

 13 ٍجية ٍنتبة اىَيل فهذ اىىطْية  ـ  3 2 1

  اإلجَبىً 9 3 58 38 4
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يتبين لنا من الجدول أنه بدراسة الهيئة االستشارية وجـد أن  

الدوريات العربية الجارية فى مجال المكتبات والمعلومات هى التى 

تعين الهيئة االستشارية الخاصة بها ، وليس من الضرورى أن تكون 

 كل الدوريات لها هيئة استشارية .

ات التى لها هيئة استشارية كما يتضح من الجدول أن الدوري

% من إجمالى عدد الدوريات ، أما النسبة الباقيـة   69.23تمثل نسبة

 % تمثل الدوريات التى ليس لها هيئة استشارية . 23.1منها نسبة 

% فهى تمثل " مجلة المعلومات  7.7أما النسبة األخيرة وهى

كن العلمية والتقنية " الصادرة فى دولة الجزائـر والتـى لـم تـتم    

الباحثة من استكمال بياناتها . كمـا أن البيانـات الموجـودة علـى     

الدورية غير واضحة حيث يوجد على الدورية الجمعية العلمية وهل 

يقصد بها أنها بمثابة هيئة استشارية أم ال وعدد أعضـائها تسـعة ،   

ولكن غير معروف للباحثة تخصصاتهم وذلـ  لمعرفـة كـونهم    

  متخصصين أو غير متخصصين .

وكما هو معروف ال توجد قواعـد أو معـايير تلـزم رؤسـاء     

التحرير بوجود هيئة استشارية للدورية وإن كان وجودها يعطـى  

للدورية مكانة بارزة من حيث نوعية المقـاالت التـى تنشـر بهـا ،     

والمؤلفين الذين يكتبون بها حيث يتم اختيارهم بعناية فائقة ودقة 

 من قبل الهيئة االستشارية . 

بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة االستشارية نجد أن أعلى نسبة هى و

ــة  15.51 ــة "،" الوطني ــات العربي ــات والمعلوم ــة المكتب % "لمجل

ــق    ــيف والتوثي ــة لألرش ــة العربي ــل "المجل ــات " وتحت للمعلوم

% ، وتسـتمر النسـبة فـى االنخفـاض      13.79والمعلومات " نسـبة  

ربية فى المكتبـات  % لمجلة " دراسات ع 12.1التدريجى لتصل إلى

% 10.3وعلم المعلومات "، "المجلة العربية للمعلومات "، يليها نسبة 
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وهـى تخص " المجلة العراقيـة للمكتبات والمعلومـات "، ويليهـا  

% لدورية " صحيفة  المكتبة "، ثم تستمر النسبة فـى   8.62نسبة 

ة % لدورية " رسالة المكتبة " وأخيرًا نسـب  6.9االنخفاض بنسبة 

 % فهى تمثل " مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " .  5.17

ومن حيث تخصصاتهم فى مجال المكتبات والمعلومات نجد أن 

% من إجمالى عدد الدوريات متخصصون فى علوم المكتبات  61.53

والمعلومات ، وأعلى نسبة نجدها أيضًا " لمجلة المكتبات والمعلومات 

المجلة العربية لألرشيف والتوثيق  % يليها " 23.1العربية " بنسبة 

 % .  20.5والمعلومات " بنسبة 

% تمثـل دوريـة "    17.9ثم تقل النسبة تدريجيًا لتصل إلـى  

% "  15.39دراسات عربية فى المكتبات والمعلومـات " ثـم نسـبة    

المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات "، ثم تنخفض النسـبة إلـى   

ة "، ثم تستمر النس  فى االنخفاض % لمجلة "رسالة المكتب 10.26

% وهـى تمثـل كـاًل مـن :      5.13بشكل ملحوظ حيث تصـل إلـى   

 صحيفة المكتبة "،" مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية " . "

وبالنسبة ألعضاء الهيئة االستشارية غير المتخصصين فى علوم 

% ، وهذه النسبة تمثـل   15.38المكتبات والمعلومات فنجد نسبتهم 

ات التالية :" صحيفة المكتبة "،" مجلة مكتبة المل  فهـد  الدوري

% لصحيفة المكتبة ، ثم نسبة الــ   75الوطنية "، وأعلى نسبة هى 

 % الباقية  فهى تمثل مجلة مكتبة المل  فهد الوطنية .  25

أما بالنسبة للدور الذى تقوم به الهيئة االستشارية للدوريـة  

 ضحها رؤساء التحرير :فيتلخص فى النقاط التالية كما أو

 ـ المشاركة فى اختيار وتقويم وتحكيم المقاالت 

 ـ دراسة إمكانية تطوير إخراج وتبوي  المجلة .

 ـ تصحيح وتدقيق المعلومات الواردة إلى المجلة .
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 ـ استالم البحوث وإرسالها للتقويم العلمى . 

 ـ متابعة الطبع  والتسويق . 

صد بالتحكيم  " أن تتعرض البحوث المقدمة للنشر لفحص يق

مدى صالحيتها عن طريق نظام ما للتحكيم ، حيـث يعهـد الوسـو    

العلمى فعاًل بمهمة الفحص النقدى إلى أفراد معينين ، لهم مكانتهم 

فى تخصصاتهم ، وهم بمثابة مصفاة تستبعد مـا هـو غيـر جـدير     

 ( . 47بالنشر " )

األول " أن تكون الدورية محكمة من قبل وهذا يعنى فى المقام 

جماعة من المتخصصين ذوى المؤهالت العلمية والخبرة الطويلة فى 

عملية البحث العلمى ، وكلما كانت لجنة التحكـيم مختـارة مـن    

مؤسسات مختلفة ، وبلدان متعددة كان ذل  مصدر نجاح للدورية 

 (.  48يضفى عليها الحيوية والتنويع")

" قاض الموقف ، أى أنه المسئول عن تقيـيم  ويعتبر المحكم 

مدى نجاح الباحث فى النهوض بدوره ، والواقع أن الموقف عادة ما 

يكون أكثر تعقدًا مما نتصور ، حيث يعرض كثير مـن البـاحثين   

أعمالهم مبدئياً بطريقة غير رسمية نسبيًا ) بالتحدث فى ندوة تضم 

ة محدودة العدد من مجموعة من زمالئهم ، أو توزيع طبعات مبدئي

البحث قبل نشره ( وذل  قبل تقـديم البحـث للنشـر فـى شـكله      

 ( . 49" )النهائى

ونظرًا ألهمية التحكـيم فقـد أرادت الباحثـة معرفـة وضـع      

الدوريات العربية الجارية فى مجال المكتبـات والمعلومـات وفقـًا    

لنظام التحكيم وهل هى محكمة أم غير محكمة . والجدول التـالى  

 ح مدى تحكيم الدوريات العربية الجارية فى المجال : يوض
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 ً ػْ٘اُ اىذٗريح ٍحنَح  غيز ٍحنَح

 1 االذجإاخ اىحذيثح فٚ اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ

 2 دراساخ ػزتيح فٚ اىَنرثاخ ٗػيٌ اىَؼيٍ٘اخ  ـ

 3 ح ) اىقإزج (طحيفح اىَنرث ـ 

 4 ٍجيح اىَؼيٍ٘اخ اىؼيَيح ٗاىرقْيح *  

 5 ٍجيح ػيٌ اىَؼيٍ٘اخ  ـ

 6 اىَجيح اىؼزتيح ىيَؼيٍ٘اخ  ـ

 7 اىَجيح اىؼزتيح ىألرشيف ٗاىر٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ

 8 اىَجيح اىَغزتيح ىير٘ثيق ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ

 9 رساىح اىَنرثح ) األردُ (  ـ

 11 ٍاخاى٘طْيح ىيَؼي٘ ـ 

 11 اىَجيح اىؼزاقيح ىيَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ  ـ

 12 ٍجيح اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ اىؼزتيح  ـ

 13 ٍجيح ٍنرثح اىَيل فٖذ اى٘طْيح  ـ

  اإلجَاىٚ 11 2

يتضح من الجدول السابق أن الدوريات التـى تخضـع لنظـام    

% ، على حد ما ذكره رؤساء التحريـر   84.61تحكيم بلغت نسبتها 

 ملء االستمارة المرسلة لهم . عند

ـ الدوريات التى تذكر فى أعداها كلمة " محكمـة " تمثـل   

 % من إجمالى عدد الدوريات المحكمة .  27.3نسبة 
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أما باقى الدوريات منها ما يذكر أنها تخضع للتحكيم العلمى 

%، وال يوجد ما يثبـت   22.2ضمن شروط النشر ، وهى تمثل نسبة 

اء التحرير لبـاقى الـدوريات المحكمـة    صحة ما ذكره بعض رؤس

 % .33.3وهذه الدوريات تبلغ نسبتها 

ونجد الدوريات التى تذكر كلمة " محكمة " فـى أعـدادها   

تمثل ثالث دوريات هـى : "دراسـات عربيـة فـى المكتبـات وعلـم       

" مجلـة المكتبـات والمعلومـات    ،المعلومات " ، " رسالة المكتبـة" 

 العربية " . 

ى ال تذكر كلمة محكمة  ، بل يوجد ما يفيـد  والدوريات الت

فى شروط النشر أنها تخضع للتحكـيم العلمـى ، وأيضـان ألن هـذه     

الدوريات لها هيئة استشارية التى من مهامها تحكيم الدوريات ومن 

ثم فهى تعتبر محكمة دوريتان فقو هما " المجلة العراقية للمكتبات 

 الوطنية" . ، " مجلة مكتبة المل  فهدوالمعلومات "

والدوريات التى ال يوجد بها ما يفيد أنها محكمة أو ال تخضع 

للتحكيم العلمى على الرغم مما ذكره رئيس التحريـر مـن أنهـا    

محكمة وال يوجد ما يثبت صحة قوله ، عددها ثالث دوريات هى:" 

المجلـة العربيـة   "، و"االتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات

ق والمعلومـات"، و"المجلـة المغربيـة للتوثيـق     لألرشيف والتوثي

 والمعلومات ". 

وتبلغ نسبة الدوريات غيـر المحكمـة ، وال تخضـع مقاالتهـا     

%  ، وهذه النسبة تمثل أربع  28.57للتحكيم والتقييم العلمى نحو  

دوريات موزعة على الوطن العربى إحداهما فى مصر ، والثانية فى 

 ًا فى سوريا . المغرب ، ثم فى تونس ، وأخير
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وإذا انتقلنا إلى شروط التحكـيم ، وماهيتـه ، ونوعيـة هـذه     

الشروط حيث انه ال توجد قواعد أو شروط أو معايير ومواصـفات  

مقننة يمكن االعتماد عليها واألخذ بها وتطبيقها. فنجـد أن بعـض   

رؤساء التحرير يعتبرون شروط التقيـيم والتحكـيم هـى نفسـها     

هذا غير منطقي ألن شروط النشر المرفقة شروط النشر. وإن كان 

فى كل عدد من أعداد الدوريات التى بها شروط للنشر ما هـى إال  

سياسة أو خطوات تفيد المؤلفين وكتاب المقاالت عن كيفية كتابة 

المقال من حيث عدد صفحات البحث ) المقال( ـ فـى حـدود عـدد     

اجـع  معين من الكلمات وكذل  الملخص ، وكيفيـة كتابـة المر  

والمصادر أسفل كل صفحة وفى نهايـة البحـث )المقـال( قائمـة     

بالمصادر والمراجع ، باإلضافة إلى سياسة التحرير من حيث حريتها 

 فى قبول أو رفض أى مقال يقدم إليها .

وبالتالى يتضح عدم وجود شروط محددة لعمليـة التحكـيم ،   

ـ  ه عمليـة  وكيف يتم تحكيم المقاالت ، أو ما اإلطار الذى تسير في

التحكيم . حيث يتضح أنها متروكة ألعضاء هيئة التحكيم ، وهم ـ  

 فى أغل  األحيان ـ نفس أعضاء هيئة التحرير والهيئة االستشارية . 

وترى الباحثة أن عملية التحكيم تقع فى المقـام األول علـى   

رئيس التحرير الذى بيده القبول المبدئى أو الـرفض للمقـاالت .   

ى آخر يقوم بإرسال المقال إلى الخبراء فى المجال وعند حاجته لرأ

 وهم ) الهيئة االستشارية ( وذل  لألخذ بآرائهم .

حيث إنه ال يوجد ما يثبت أن جميع مقاالت الدوريات المحكمة 

والتى تخضع للتحكيم قد تم بالفعل تحكيمها مسبقًا من قبل لجنة 

حكمة عـن  التحكيم التى لم يذكر أى رئيس تحرير للدوريات الم

لجنة التحكيم ) ماهيتهم ، وأعددهم ، وتخصصـاتهم ، مـؤهالتهم ،   

 باإلضافة إلى األدوار المنوط بهم أداؤها(. 
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يعرف النشر كما جاء فى المعجـم الموسـوعى لمصـطلحات    

المكتبات والمعلومات بأنه " مجموعة العمليات التى تبتدئ بالحصول 

الفكرى من المؤلف وتنتهى بإتاحة العمل للجمهـور  على المحتوى 

واستخدمت أول األمر فى األعمال التقليدية كالكت  ثم اسـتعيرت  

 ( .50أيضًا لألوعية غير التقليدية " )

ويقصد بالتوزيع " عدد النسخ المطبوعة لكل عدد من أعـداد  

الدورية ونسبة ما يوزع ويباع منها ، فالنسخ الكثيرة تعنـى قـراء    

رين ، وكلما ازداد عدد القراء ، ازدادت االستفادة من الدوريـة  كثي

وكثر تداولها . وهذا يعود عادة إلى السياسية التسويقية التى تعتمد 

عليها بعض الدوريات مقارنة بالدوريات األخرى التى تكدس أعدادها 

 . (51فى المستودعات بسب  ضعف سياستها التسويقية  " )

ريات العربية الجارية التى اعتمدت وعملية نشر وتوزيع الدو

عليها الدراسة يج  أن تكون وفق سياسة محـددة ، حيـث إنـه مـن     

المفترض أن يكون لكل دورية سياسة وهدف تسعى إلى تحقيقـه ،  

فأرادت الباحثة معرفة سياسة نشر وتوزيع الدوريات العربية التـى  

عدد لها  اعتمدت عليها الدراسة ، باإلضافة إلى معرفة سنة نشر أول

وهل استقرت عملية النشر لناشر واحد ، أم تعددت والشـىء نفسـه   

 ينطبق على الدولة أو المدينة . وهذا ما يوضحه الجدول التالى :
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 اّتقبه عَيية اىْشر ٍِ
سْة 

ّشر   
أوه 

 عذد

 شروط اىْشر

 ً ذوريةعْىاُ اى
ٍنبُ   

 الخر
ّبشر   

ال  الخر

 تىجذ
 تىجذ

 ّعٌ ال ّعٌ ال

 ـ  1994 ـ  االتجبهبت اىحذيثة فً اىَنتببت  ـ

 واىَعيىٍبت

1 

 ـ  ـ 1996 ـ   ٌدراسبت عربية فً اىَنتببت وعي

 اىَعيىٍبت

2 

 ـ  1969 ـ  3 صحيفة اىَنتبة ـ 

    1991   4 َية واىتقْيةٍجية اىَعيىٍبت اىعي 

 ـ  1995 ـ  5 ٍجية عيٌ اىَعيىٍبت ـ 

 ـ  1977 ـ  6 اىَجية اىعربية ىيَعيىٍبت ـ 

 ـ  1997 ـ  اىَجية اىعربية ىألرشيف واىتىثيق  ـ

 واىَعيىٍبت

7 

 8 اىَجية اىَغربية ىيتىثيق واىَعيىٍبت ـ  1983 ـ   ـ

 ـ  ـ 1965 ـ  9 رسبىة اىَنتبة 

 ـ  1994 ـ  11 اىىطْية ىيَعيىٍبت ـ 

 ـ  1995 ـ  11 اىَجية اىعراقية ىيَنتببت واىَعيىٍبت ـ 

 ـ  ـ 1981 ـ  12 ٍجية اىَنتببت واىَعيىٍبت اىعربية 

 ـ  ـ 1995 ـ  13 ٍجية ٍنتبة اىَيل فهذ اىىطْية 

  اإلجَبىً 4 8  ـ 12 1 12

 يتبين لنا من الجدول ما يلى : 

عدد الدوريات التى لها شروط نشر ومطبوعة ، وتكـون   ـ أن

% ، وهذه  30.76عادة فى الصفحات األولى من الدورية بلغت نسبتها 

 النسبة تخص أربع دوريات فقو .
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ـ الدوريات التى لها شروط نشر ولكنها غير مطبوعة بل هى 

% وهذا ما  30.76سياسة تلتزم بها ، وتعمل على تنفيذها بلغت أيضًا 

صلت إليه الباحثة من خالل تحليل االستمارات ، حيث أفاد رؤساء تو

تحرير دوريات كـل مـن : " صـحيفة المكتبـة "،" مجلـة علـم       

المعلومات "،" المجلة العربية للمعلومات "، " المجلـة المغربيـة  

للتوثيق والمعلومـات " بوجود سياسة وشروط محددة للنشر ، وتم 

من رجـوع الباحثـة إلـى أعـداد     ذكر هذه الشروط ، وعلى الرغم 

الدوريات نفسها ولم تجدها إال أن هذه الشروط يتم تنفيذها بالفعل 

 من خالل نوعية المقاالت  المنشورة بها .

فى حين بلغ عدد الدوريات التى ليس لها شروط للنشر ويتم 

نشر كل ما يصل إليها بغض النظر عن محتواه أو مالءمته للدورية 

من قلة هذه النسبة، أال أنها فى الواقع تمثـل   % وعلى الرغم 23.1

 ثالث دوريات . 

األولـى وهـى "    ويرجع السب  فى ذلـ  بالنسـبة للدوريـة   

ى شكل نشرة بشـكل  " أنها بدأت فى الصدور علالوطنية للمعلومات

شهرية وهذا ما دفعها إلى تقبل المقاالت التى تصدر نشرة أسبوعية أو

 إليها . 

" المجلة العراقية للمكتبات والمعلومات " الدورية الثانية وهى 

فنجد أن هذه الدورية توقفت لفترة من الزمن عن الصدور ما بين 

، ثم عادت إلى الصدور مرة أخرى وهى  1994، وحتى سنة  1991سنه 

مستمرة حتى وقتنا الحاضر . وترى الباحثـة أنـه نظـرًا لتوقفهـا     

النهـوض مـرة    المؤقت بسب  الظروف الداخلية للدولة ومحاولـة 

أخرى ، واستمرار صدورها أو قد يرجع السـب  فـى ذلـ  لقلـة     

األبحاث المقدمة لها فإنها تنشر كل ما يصل إليها ـ ولكن فى حدود 

 المجال ـ دون وضع سياسة مقننه ملزمة للنشر. 



 

 ...ىقويم الدوريات العربية فت

 

 01 
 

أما بالنسبة للدورية الثالثة واألخيرة وهى " المجلة العربية 

الصادرة فى تونس ، والتى يرأس  لألرشيف والتوثيق والمعلومات "

تحريرها رئيس االتحاد العربـى للمكتبـات والمعلومـات ) أعلـم (     

فالباحثة ال ترى سببًا منطقيـًا لعـدم وضـع سياسـة مقننـة لهـذه       

 . الدورية

لعربية الجارية فـى مجـال   ـ مما سبق نالح  أن الدوريات ا

المكتبات والمعلومات تتفق إلى حد ما فى تطبيق المعايير الموحدة 

والمواصفات القياسية الخاصة بكل من : العنوان ، المحتويات ، الشكل 

المادى ) الخارجى ( للدوريات . على الرغم مـن أن عـدم تطبيـق    

الضعف المعايير فى بعض الدوريات ال يعتبر من أوجه القصور أو 

لهذه الدوريات حيث إنها أجزاء من المعيار وليس المعيـار كلـه .   

 وفى نفس الوقت تعتبر نقاطًا غير أساسية بالنسبة للمعيار نفسه. 

ـ اتفقت الدوريات العربية الجارية فى المجال فى تطبيـق    1

المعايير التالية الخاصة بالعنوان : طول العنوان ، ودقته ، والحروف 

 ، والعناوين الفرعية ، وشكل العنوان ، وترتي  العناوين .  االستهاللية

ـ اختلفت الدوريات فيما بينها بالنسـبة لكـل مـن المعيـار       2

الخاص بكتابة عنوان الكع  ، والعنوان الجارى ، وتغيير العنـوان ،  

 وإبراز العناوين باللغات األجنبية .

 

 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
71 

 

تص ـ اتفقت الدوريات العربية موضوع الدراسة فيمـا يخـ    3

بوجود قائمة محتويات وتتابع قائمة المحتويات مع ترتي  المقاالت ، 

وقائمة المحتويات تصدر فى صفحة واحدة فى أغل  األحيان ، وثبات 

مكان قائمة المحتويات بالنسبة ألعداد الدوريـة حيـث تصـدر فـى     

 الصفحة األولى من العدد . 

دائمة فى ـ وتختلف الدوريات فيما بينها من حيث األبواب ال 4

كل دورية من الدوريات العربية الجارية التى اعتمدت عليها هـذه  

الدراسة باإلضافة إلى اختالفها بالنسبة لقائمـة المحتويـات بلغـة    

 أجنبية . 

ـ أن المعايير التى بها نقص واضح بالنسبة للدوريات هـى    5

المعيار الخاص بالنظم الدولية حيث إن جميع الـدوريات العربيـة   

ة فى مجال المكتبات والمعلومات ليست ضمن النظام الدولى الجاري

وإن كانـت بعـض     Codenلمعلومات الدوريات وكذل  نظـام  

الدوريات لها ترقيم دولى موحد للدوريات ، حيث تبـين مـن هـذه    

الدراسة أن عملية تطبيق المعايير الموحدة على الدوريات العربية 

اة لدوريات أخرى صادرة فى تأتى فى المقام األول بالتقليد والمحاك

الدول األجنبية . حيث توصلت الدراسـة إلـى أن جميـع الـدوريات     

العربية الجارية فى مجال المكتبات والمعلومات ال تخضع للنظـام  

. فى حـين   CODENالدولى لمعلومات الدوريات وكذل  نظام 

 14نجد ثمانى دوريات فقو من إجمالى الـدوريات البـالغ عـددها    

 رقم دولى موحد للدورية )ردمد( . دورية لها
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ـ بالنسبة لتطبيق المعايير على إنتاج الدورية وإخراجها هى  6

فى الواقع محاولة فردية من جان  الناشـرين ورؤسـاء التحريـر    

لتطبيقها وفق األسس والقواعد المعروفة فهى تقليد ومحاكاة لما 

باشـر  يظهر فى الدوريات بالخارج حيث يعتبر هذا تطبيقًا غيـر م 

 للقواعد والمعايير الموحدة . 

ـ أن هيئة التحرير والهيئة االستشارية لها أكبر األثر على  7

سياسة الدورية ونوعية المقاالت المنشورة بها ، حيث  تتأثر سياسة 

الدورية تبعًا لرئيس تحريرها وأعضاء هيئة التحرير فهما يحددان 

 . بنشرها واختصاصاتهاطبيعة الدورية ومسارها والمقاالت التى تقوم 

تشارية معروفة تبلغ ـ نجد تسع دوريات فقو لهم هيئة اس  8

% من إجمالى عدد الدوريات . وذل  يعنـى أن هـذه   64.28نسبتها 

الدوريات تخضع لنظام تحكيم مقاالتها قبل نشـرها وإن كانـت ال   

توجد قواعد أو معايير تلزم الهيئة االستشارية فى قبول المقاالت أو 

 ا . رفضه

ـ وبالنسبة لشروط النشر بالدوريات العربية الجارية نجد   9

% من إجمالى الدوريات لها شروط  42.85دوريات تمثل نسبة  6أن 

 نشر ومطبوعة وتكون عادة فى الصفحات األولى من الدورية.

ـ توجد ثمة عالقة بين الدوريات المحكمة والدوريات التى  10

تلف فيما بينها فى نوعية المقاالت لها هيئة استشارية وإن كانت تخ

 المنشورة . 

ـ أن الدوريات التى تخضع لنظام تحكيم للمقاالت المنشورة  11

% على حد ما ذكره رؤسـاء التحريـر عنـد مـلء     84.61بها بلغت 

% 28.57ة الدوريات غير المحكمة هى االستمارة المرسلة لهم ، ونسب

ت البالغ عددها ثالثة وتمثل أربع دوريات فقو من إجمالى الدوريا

عشر دورية ، وقد توصلت الدراسة إلى أن الدوريات التى تذكر فى 
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% للدوريات 22.2% ، ونسبة  27.3حكمة " تبلغ أعدادها كلمة " م

 التى تذكر أنها تخضع للتحكيم العلمى ضمن شروط النشر . 

ـ بالنسبة لمعدل صدور الدوريات العربية نجد أنه بعـض    12

لف معدل الصدور الفعلى عن معدل الصدور المدون الدوريات يخت

على الدورية وذل  بالنسبة للمجلة العربية لألرشـيف والتوثيـق   

والمعلومات فالمدون على غالفها أنها تصدر مرتين فى السنة إنمـا  

الواقع الفعلى أنها تصدر مرة واحدة سنويًا فهى تدمج كل عددين 

 معًا . 

يات فمنها دوريات أحيانًا يتأخر ـ أما بالنسبة لبقية الدور  13

صدور عدد ما منها  فتضطر هيئة التحرير إلى إدماج هذا العدد مع 

 العدد التالى ويصدر العدد وهو يحمل العدديين . 

ـ تختلف سياسة النشر والتوزيـع للـدوريات فيمـا بينهـا       14

فيوجد دوريات لها سياسة للنشر مقننة وتلتزم بها وبعض الدوريات 

سياسة للنشر تنشر كل ما يتصل إليها ومنها مـا ينتقـى    ليس لها

 المقاالت التى تنشرها على الرغم من عدم وجود سياسة للنشر.

 فى ضوء ما تقدم توصى الباحثة بما يلى :ـ 

ـ االهتمام بتطبيق المعايير الموحدة للدوريات العربية فى   1

ستمرارية صدورها من قبل الجهة المجال بحيث يلتزم بها ضمانًا ال

 المسئولة عن المعايير بالدولة التى تصدر بها الدورية . 
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ـ التوسع فى اشتراك الدوريات العربية ضمن النظم الدولية  2

حيث يسن تشريع ينص على إلزام الدوريات العربية فى المجال أن 

تشترك فى النظام الدولى لمعلومات الدوريات ) ندمد ( وكذل  

و ردمد ، ويقوم على تنفيذها هيئة مسئولة من     CODENم نظا

 قبل الدولة الصادرة بها الدورية .

ـ االهتمام بطريقة إنتاج وإخراج الدوريات العربية فى مجال  3

المكتبات والمعلومات بما يتماشى مع المعايير والمواصفات المعترف 

 بها دوليًا ومحليًا . 

رية وحيادها وكذل  وضع نظام ـ االهتمام بالهيئة االستشا 4

أو قواعد مقننة لكيفية تحكيم المقاالت حتى ال يترك األمر لهـوى  

 الهيئة االستشارية والمحكمين . 

ـ االهتمام بشروط النشر بالدورية والعمل على متابعة ذل   5

 من قبل هيئة مسئولة تتابع مدى مصداقية شروط النشر بها . 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
75 

 

آثزذوُ٘   تو٘ىيِ / ٍزاموش اىَؼيٍ٘واخ ظ ذْظيَٖوا ٗ تداراذٖوا ٗ خوذٍاذٖا ـ ذويىيف تو٘ىيِ           ـ   1

 ص . 495   1981آثزذُ٘ ؛ ذزجَح حشَد قاسٌ . ـ اىقإزج ظ ٍنرثح غزية   

ـ أحَذ ٍحَذ اىشاٍٚ / اىَؼجٌ اىَ٘س٘ػٚ ىَظطيحاخ اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ ظ تّنييشٙ ـ  2

 ص .1214سة اهلل . ـ اىزياع ظ دار اىَزيخ ىيْشز   ػزتٚ / أحَذ ٍحَذ اىشاٍٚ   سيذ ح

ـ داىيا ػثذ اىسرار اىحي٘جٚ / اىْظاً اىذٗىٚ ىَؼيٍ٘اخ اىذٗرياخ ) ّذٍذ ( ظ دراسح ّظزيح  3

 ص ) رساىح ٍاجسريز (. 241   1998ٗذطثيقيح السرخذأٍ فٚ ٍظز   

فٚ اىؼاىٌ اىؼزتٚ. ـ ٍجيح  ـ سَيز ّجٌ حَادٓ / اىَؼاييز اىَقرزحح ىرق٘يٌ اىذٗرياخ اىؼيَيح 4

 . 74 – 54(  ص 1992)اتزيو 2  ع  12اىَنرثاخ ٗاىَؼيٍ٘اخ اىؼزتيح   ص
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 . 313  313 ص  قاسٌ حشَد ذزجَح اىَؼيٍ٘اخ ٍزامش ت٘ىيِ   آثزذُ٘( )
ٌ  اهلل حسووة سوويذ    اىشوواٍٚ ٍحَووذ  أحَووذ( )  اىَنرثوواخ  ىَظووطيحاخ  اىَ٘سوو٘ػٚ اىَؼجوو

 .  1111ص   ٗاىَؼيٍ٘اخ
ٌ  حاىَظوزي  اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )    اىوذٗرياخ  ػوزع  اىر٘ثيوق  1893 ـو  715 رقو

 .1 ص
 .  اىظفحح ّفس اىَزجغ ّفس اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )
 . اىظفحح ّفس   اىساتق اىَزجغ ّفس اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )
 . 111 ص   ساتق ٍزجغ   ٗاىَؼيٍ٘اخ اىَنرثاخ ىَظطيحاخ اىَ٘س٘ػٚ اىَؼجٌ( )
 . 893 ص   اىساتق اىَزجغ   ٗاىَؼيٍ٘اخ اىَنرثاخ ىَظطيحاخ اىَ٘س٘ػٚ جٌاىَؼ( )
 . 1 ص   اىساتق اىزجغ ّفس اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 . 1 ص   اىساتق اىَزجغ ّفس اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )
 . اىظفحح ّفس اىساتق اىَزجغ ّفس اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )
 ص اىذٗرياخ ٍحر٘ياخ قائَح 1893 ـ 711 رقٌ اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
1 . 
 . اىظفحح ّفس   اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 .  اىظفحح ّفس   اىَزجغ ّفس   اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 ـ ىضثطٖا اىحاس٘ب ًاسرخذا ٗتٍناّاخ إَٔيرٖا اىذٗرياخ ـ درٗيش ذيسيز ٍحَذ(  )

 . 51 ص 1895 األٗه ماُّ٘ 3ع   11 ٍج ـ اىَنرثح رساىح
 . 71ص  ... ٗ ٗاىر٘ثيق اىَنرثاخ ػيٌ فٚ اىؼيَيح اىَظطيحاخ ٍؼجٌ دياب ٍفراح( )
 . 113 ص   اىساتق اىَزجغ دياب ٍفراح( )
 . 1 ص اىساتق اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 .3   1 ص اىساتق اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )
 . 3 ص اىساتق اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 . اىظفحح ّفس اىساتق اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ()

 . 3  3 ص اىساتق اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  ) 
 .118 ص ـ اىفٖزسح فٚ حذيثح اذجإاخ ـ اىٖادٙ ػثذ فرحٚ ٍحَذ( )
 ىيذٗريح اىقياسٚ اىذٗىٚ اىرزقيٌ ذ٘ثيق 1883ـ 1113 اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ()

 .  1ص.   
 اىَؼيووارٙ اىووذٗىٚ اىرووزقيٌ اىر٘ثيووق 1893-791 اىَظووزيح اىقياسوويح اىَ٘اطووفاخ()

 . 3 ص ردٍذ  ىيَسيسالخ
 .  131 ص ـ  ساتق ٍزجغ اىٖادٙ ػثذ فرحٚ َذٍح( )
 . 5 ص اىَنرثح رساىح ـ(. ذذٍذ)ىيذٗرياخ اىَؼيارٙ اىذٗىٚ اىرزقيٌ ٍْظ٘ر فارٗم()
 .  331 ص ساتق ٍزجغ ت٘ىيِ   آثزذُ٘()
 اىَنرثووح رسوواىح ـوو اىَسيسووالخ تياّوواخ ىسووجو اىووذٗىٚ اىْظوواً ىووثِ أتوو٘ اىحنوويٌ ػثووذ( )
 .  35ص.
 . 91 ص ساتق ٍزجغ درٗيش ذيسيز َذٍح( )
   أطزٗحوووح ـووو اىوووذٗرياخ ىَؼيٍ٘ووواخ اىوووذٗىٚ اىْظووواً  اىحيووو٘جٚ اىسووورار ػثوووذ داىيوووا( )

 . 111 ص  ٍاجسريز
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 .3 ص ساتق ٍزجغ اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
ٌ  اىؼزتيوح  اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )  اىوذٗرياخ  ػوزع  اىر٘ثيوق  1883 ـو  715 رقو

 .3 ص
 .1 ص اىذٗرياخ ذقذيٌ ذ٘ثيق اىَظزيح اىَ٘اطفاخ(  )

 .1 ص ساتق ٍزجغ اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  ) 
 () Day. C . Copyright  , pricing & market power : the greet Journals 

debate  .- Logs .- Vol. 6, No.1 ,1995 . P40.                                                                                                      
 () EBSCO’S 1881 Serials Price Projections : update , September 

1995.- Serials .- Vol.8,N.3 , nov.1995 . P213.                                                                                             
 تتزيو 19 ع ـ اىنراب ػاىٌ ـ اىَظزيح ىيذٗرياخ اىَ٘حذج اىَؼاييز سايذ يسزيح( )

                11ص 1889
 .    3ص ساتق ٍزجغ اىَظزيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ( )
 . 1 ص اىذٗرياخ ػزع ـ اىر٘ثيق 1893 – 715 اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 . 1 ص اىذٗرياخ ػزع ـ اىر٘ثيق 1893 – 715 اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 .1 ص اىذٗرياخ ػزع اىر٘ثيق 1893 -715 اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 5 ص اىساتق اىَزجغ ّفس اىؼزتيح اىقياسيح اىَ٘اطفاخ(  )
 أٍنووِ اىرووٚ اىثياّوواخ أال زاىرحزيوو رئوويس ٍووِ ػْٖووا تياّوواخ ذجَيووغ ىيثاحثووح يرسووِ فيووٌ( *)

 . ّفسٖا اىذٗريح ٍِ اسرقظائٖا
ٚ  ػييوا  ٗدتيٍ٘واخ  دراسواخ  اجرواس  ٗىنْٔ ٍرخظض غيز  يًاجاٍؼ اًلٍؤٕ يحَو(  *) ً  فو  ػيو٘

 . اىَنرثاخ
( ) Judith Serebnich & Stephen p. Harter . Ethical Practices in Journal 

Publishing .- The Library Quarterly .- Vol.60 ,No.2,April 1990 ,P100.  
 1885 ـ 1 ع   19 ٍج( *)
 . 317 ص ساتق ٍزجغ اىَ٘س٘ػٚ اىَؼجٌ( )
ٚ  اىَؼجٌ( ) ٌ  ٗأيضوا  313 ص سواتق  ٍزجوغ  اىَ٘سو٘ػ  اىؼيَيوح  اىَظوطيحاخ  ٍؼجو

 . 91 ص دياب ٍفراح
 . اىؼيَيح تاىجَؼيح يسَٚ ٍا اىغالف ػيٚ ي٘جذ اىذٗريح ٕذٓ( *)
.  قاسٌ حشَد ذزجَح.  ٗاىرنْ٘ى٘جيا اىؼيً٘ فٚ ٍْٗافذٓ االذظاه آفام.كجا ٍيذٗس (  )

 . 38 ص
 .13 ص.  ساتق ٍزجغ.  حَادٓ ّجٌ سَيز( )
 قاسٌ حشَد ذزجَح.  ٗاىرنْ٘ى٘جيا اىؼيً٘ فٚ ٍْٗافذٓ االذظاه آفام.  جاك   ٍيذٗس( )
 .  71 ص.  ساتق ٍزجغ. 
 . 815 ص ساتق ٍزجغ ؼيٍ٘اخٗاىَ اىَنرثاخ ىَظطيحاخ اىَ٘س٘ػٚ اىَؼجٌ( )
ٌ  اىَقرزحوح  اىَؼواييز  حَادٓ ّجٌ سَيز( ) ٚ  اىؼيَيوح  اىوذٗرياخ  ىرقو٘ي ٌ  فو ٚ  اىؼواى  اىؼزتو

 .13ص


