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 اإلطار املنهجي للدراسة :  -1
 مقدمة الدراسة :  1/1

في الوقت الراهن حيث يتطلع الشائعة  األمورظاهرة التدوين من أضحت المدونات و 
رائهم مع أأفكارهم و  ن يمتلكوا مدونة من أجل مشاركةأالمهتمين باالنترنت جميع األشخاص 

إليصال أفكاره  يقوم صاحب المدونة بنشرحيث يعدونها بمثابة نافذة على العالم العالم 
صوته إلى العالم حيث ساعد التدوين المستخدمين بشكل عام على الحصول على المعلومات 

 .دون قيوداألفكار، وتبادل اآلراء وحرية النقاش بشكل أسرع وطرح 

 يفرض نفسه بقوه نظًرا موضوًعا الحالي الوقت في نات وتحليلهاأصبحت دراسة المدو 

 بين قد اكتسبت قابلية عالية  المدونات أن ، ونجد 2.0على الويب  السريع النتشارها

 وتصميم غير متخصص بالبرمجة ألي شخص يمكن حيث استخدامها لسهولة مستخدميها

معدودة . تحتل المدونات أهمية  كبري اإلنترنت إنشاء مدونة خاصة به خالل دقائق  مواقع
، ، ذلك العصر المتفجر معلوماتياً  لألكاديميين و الباحثين والدارسين خاصة في عصرنا هذا

 حيث تعد لغة حية لخلق التواصل وتبادل الخبرات واألفكار . 

 أهمية الدراسة:  1/2
المدونات فعلى الرغم من حداثة ظهور ال أحد يستطيع أن ينكر أهمية المدونات 

أنها انتشرت انتشارًا كبيرًا في الوقت الراهن ، حيث يتزايد عدد المدونات  بشكل عام ، إال
وخاصة أنها أصبحت أداة فعالة أجاد المدونون بشكل مطرد على الويب ، باإلضافة إلى 

العرب استخدامها ، سواء في التعبير عن همومهم وهموم مجتمعاتهم بما فيها همومهم 
 و العامة . الشخصية أ

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في تناولها ألحدى الموضوعات والقضايا الحيوية في 
التي جذبت اهتمام األوساط األكاديمية وغيرها   Blogعصرنا الحاضر أال وهي المدونات 

 في العالم بأسره والتي فرضت نفسها بقوة في القرن الحادي والعشرون.
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اإلنتاج الفكري األجنبي يزخر بالعديد من الدراسات وتتضح أهمية هذه الدراسة إن 
التي تتناول المدونات االلكترونية، في حين نجد ندرة في الدراسات العربية ، وتأتي هذه 
الدراسة كمحاولة إثراء هذه الدراسات في هذا الموضوع بإلقاء الضوء على مدونات 

 األكاديميين العرب .

 مشكلة الدراسة:   1/3
هذه الدراسة في التعرف على مددونات األكداديميين العدرب ، وحصدرها  تتركز مشكلة

وتحليلها، من أجل التعدرف علدى طبيعتهدا وجدوهر مدا يحديم بهدا مدن مفداهيم مدن أجدل مواجهدة 
التطور والتقدم الحادث في اآلونة األخيرة . حيث تحتل المدونات أهمية  كبري لألكاديميين و 

، حيدث تعدد لغدة ذي يتسم بأنه متفجر معلوماتياً الويب الالباحثين والدارسين خاصة في عصر 
 حية لخلق التواصل وتبادل الخبرات واألفكار . 

هنا جميع منسوبي الجامعات على مستوى الوطن العربدي علدى  نويقصد باألكاديميي
 اختالف درجاتهم العلمية من درجة أستاذ حتى درجة معيد في مختلف التخصصات العلمية. 

 تساؤالت الدراسة:   1/4
 يمكن بلؤرة هذه المشكلة في التساؤالت التالية : د 

د ما عدد مدونات األكاديميين العرب المتاحة على شبكة اإلنترنت حتى نهاية مارس  1
9002. 

د ما السمات الشخصية للمدونين األكاديميين من حيث الجنس ، الجنسية ، التخصص  9
 العلمي. 

 غوي لمدونات األكاديميين العرب د ما التوزيع الل3

 د ما التوزيع الجغرافي لمدونات األكاديميين العرب.4

 د ما التوزيع الزمني لمدونات األكاديميين العرب.5
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 د ما المدونات الجارية والمتوقفة بالنسبة لمدونات األكاديميين العرب.6

 ب.د ما التوزيع الموضوعي للتدوينات في مدونات األكاديميين العر 7

 د ما برامج التدوين المستخدمة في مدونات األكاديميين العرب. 8
 أهداف الدراسة:  1/5

يسعى الهدف األساسي من هذه الدراسة إلى التعرف على مدونات األكاديميين العرب 
 :  تها وجوهر ما يحيم بها من مفاهيموحصرها وتحليلها  من أجل التعرف على طبيع

األكاديميين العرب المتاحة على شبكة اإلنترنت حتى نهاية مارس د التعرف إلى مدونات  1
9002. 

 د التعرف إلى السمات الشخصية للمدونين األكاديميين 9

د التعرف إلى االتجاهات العددية والزمنية لمدونات األكاديميين العرب من حيث التوزيع 3
 الجغرافي والزمني والموضوعي .

 ة والمتوقفة بالنسبة لمدونات األكاديميين العرب. التعرف إلى المدونات الجاري4

 . التعرف إلى برامج التدوين المستخدمة في مدونات األكاديميين العرب.5
 جمال الدراسة وحدودها:  1/6

موضوعية: تتناول الدراسة مدونات األكاديميين العرب الخاصة بأعضاء ال الحدود
ة المتاحة على شبكة اإلنترنت بغض هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات العربي

 النظر عن التخصص.

حيث  9002الحدود الزمنية: تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة حتى نهاية مارس 
قامت الباحثة بتجميع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة من المدونات المتاحة على شبكة 

 اإلنترنت وفقًا للحدود الزمنية المحددة سلفًا .
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التعرف على مدونات األكاديميين لما كان الهدف األساسي للدراسة الجغرافية:  الحدود
، فقد كان العرب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات العربية

مدونات طبيعيا أن تلتزم الباحثة بالحدود الجغرافية للوطن العربي، ولهذا تغطى الدراسة ال
 ة.الصادرة في البلدان العربي

الحدود اللغوية: نظرًا ألن هذه الدراسة تغطي مدونات األكاديميين العرب فقد تناولت 
 الدراسة هذه المدونات الصادرة باللغة العربية واللغات األجنبية. 

 منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات :  1/7
نظرًا لطبيعة هذه الدراسة التي تهدف إلى معرفة واقع مدونات األكاديميين العرب 
المتاحة على شبكة اإلنترنت ،  فقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، وقد تم 
استخدام هذا المنهج باعتباره مالئمًا لطبيعة وأهداف هذه الدراسة حيث يرصد ويحلل مدونات 

 .  (1)األكاديميين العرب 

وقد استعانت الباحثة بقائمة المراجعة كأداة لجمع البيانات بهدف الحصول على 
 صورة تعبر عن واقع مدونات األكاديميين العرب .

 اإلجراءات البحثية:  1/7/1
 مر إعداد الدراسة بالمراحل التالية : 

حيددث قامددت الباحثددة بمحاولددة رصددد مددا كتددب عددن موضددوع  ـ القــءاتاا الريء ــ    1
الدراسة باللغتين العربية واإلنجليزية ، فتم مراجعدة اإلنتداج الفكدري العربدي فدي مجدال المكتبدات 
والمعلومات من خدالل الببليوجرافيدات المتخصصدة . أمدا بالنسدبة ل نتداج الفكدري األجنبدي فقدد 

ت المتعلقدددة بمجدددال المكتبدددات والمعلومدددات باللغدددة قامدددت الباحثدددة بالبحدددث فدددي قواعدددد المعلومدددا
 Library Literature , (LISA) , Information Scienceاإلنجليزيددة وهددى:

Abstracts  كما شمل البحث أيضًا بعض القواعد األخرى ذات العالقة غير المباشدرة بمجدال
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 , International Dissertation Abstracts ,ERICالمكتبددات والمعلومددات وهددى:

EBSCOhost ,PROQUEST. 
 ـ الدءاس  الميداري    2

د حصر مدونات األكاديميين العرب: حيث تم تجميع مدونات الدراسة من خالل 1
( ، ومحركات البحث  Google ,Yahooالبحث في كل من محركات البحث العامة ) 

(  Technorati, Google Blog Search , Blog Searchالمتخصصة في المدونات)
 تخدام عدة مصطلحات منها: باس

 * مدونات األكاديميين العرب، مدونات أعضاء هيئة التدريس

* أيضًا بالبحث بمصطلحات أخري تتناول التخصص العلمي: مثل مدونات علم 
االجتماع ، مدونات المكتبات والمعلومات ، مدونات التقنية ... الخ، كما قامت الباحثة بتتبع 

 لمدونات. الروابم المتاحة في بعض ا

د تحليل البيانات و تفسيرها وتسجيل نتائج التحليل وصياغة الدراسة : قامت الباحثة 9
مدونة تخص مدونيين أكاديمي في الوطن العربي ، وتم تحليل مدونات  37بحصر 

األكاديميين العرب التي تم تجميعها وفقًا للحدود الزمنية المحددة سلفًا ، باالستعانة بقائمة 
العددية والنوعية والتعرف على  تداة لجمع البيانات ، وذلك بدراسة االتجاهامراجعة كأ

السمات المختلفة من حيث : التوزيع الزمني، التوزيع الجغرافي، التوزيع النوعي، التوزيع 
سهام المدونيين ، برامج التدوين المستخدمة في مدونات  اللغوي، التوزيع الموضوعي ، وا 

 األكاديميين العرب .

أت الباحثة عدم استبعاد المدونات المتوقفة التي تم تجميعها للتعرف على طبيعة ور 
هذه المدونات المتوقفة ومتى توقفت والتعرف على األسباب التي أدت إلى توقف المدونين 
األكاديميين التدوين فيها . كما تم تحليل المدونات باستعراض أكثر المدونات التي سجلت 

 وينات .أعلى إنتاجًا في التد
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  : "مراجعة اإلنتاج الفكري"الدراسات السابقة  1/8
لقد تبين من خالل مسح اإلنتاج الفكري في أدبيات الموضوع عن الكتابات المتصلة 
بموضوع الدراسة سواء من دراسات عربية وأجنبية في األدلة والببليوجرافيات ، اتضح ندرة 

 تتناولحيث ال توجد دراسات عربية مثيلة   Blogsبموضوع المدونات  تتعلقالدراسات التي 
، بل أن الغالبية العظمى من الدراسات واألبحاث مدونات األكاديميين العرب بشكل مباشر 

المتاحة تتناول المدونات من زوايا أخري على المستويين العربي والعالمي . ومن أهم هذه 
 الدراسات هى: 

 ات العربية: الدراس 1/8/1
قامت كل " هند الخليفة  ، سلطانة الفهد " بدراسة المدونات العربية  9006في عام 

 من األخرى  الحاسوبية  تهدف الدراسة تحديد نسبة المدونات الحاسوبية مقارنة باألنواع

 المدونة لصاحب العلمية الحاسوبية ، والخلفية المدونات في المعلومات المدونات ، و مصادر

الحاسوبية ، و  المدونات في المطروحة المواضيع التدوين ، ونوعية أسباب اسوبية ، والح
 60الحاسوبية ، وأجريت الدراسة على عينة قوامها  المدونات من القراء واستفادة إقبال مدى

مدونًا وأجابوا على االستبانة الموزعة عليهم ، كما تم توزيع استبانة  40فردًا استجاب منهم 
 قارئًا .  190أخرى على قراء المدونات والذي بلغ عددهم 

وقد وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن أعلى نسبة للمدونين هم من الذكور 
% فقم . أن اعلي نسبة للمدونات 5% مقارنة بنسبة اإلناث البالغ عددها 25بلغت نسبتهم 

% ، تليها األردن ولكن بفارق كبير حيث بلغت 57الحاسوبية كانت من السعودية بنسبة 
% . في حين نجد مصر على الرغم من ارتفاع 7نسبة المدونات الحاسوبية في األردن 

 . (9)% فقم5كل عام إال أن نسبة المدونات الحاسوبية بلغت نسبتها في المدونات بش

قام عبد هللا خطري بدراسة حول المدونات اإللكترونية العربية  9008ثم في عام 
والتعرف على ظاهرة التدوين في الوطن العربي وتم توزيع استبانة على مجموعة من الشباب 



 آداب بنى سويف                              المجلة العلمية

 
 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                         مدونات األكاديميين العرب 

 

 

399 

 

جنسية عربية مختلفة وتتراوح  18الطالب بالجامعات العربية من الجنسين ينتمون إلى 
 شخصًا   190سنة ،  وقد بلغ حجم العينة  30،  90أعمارهم بين 

وتوصلت الدراسة إلى أن األشخاص الذين يداومون على تصفح المدونات اإللكترونية 
 190% من إجمالي حجم العينة البالغ عددها 31شخصًا يمثلوا نسبة  37بلغت نسبتهم 

ن الذين ي % في حين كانت 91زورن المدونات العربية بين الحين واآلخر يمثلون شخصًا ، وا 
شخصًا من حجم  54% . ويرى 48نسبة الذين ال يطالون المدونات العربية على اإلطالق 

شخصًا أن تأثير  93العينة إن المدونات العربية تؤثر تأثيرًا قويًا في المجتمع ، بينما رأى 
شخصًا إن المدونات العربية ليس لها  43ثيرًا نسبيًا ، ويرى المدونات العربية في المجتمع تأ

 .(3)تأثير على المجتمع 

أحمد عبادة العربي " بدراسة مدونات المكتبين العرب المتاحة على  9002وفي عام 
اإلنترنت : دراسة وصفية تحليلية . هدفت هذه الدراسة إلى حصر وتحليل مدونات المكتبين 

. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  9008ى نهاية العرب على اإلنترنت حت
لحصر و تحليل مدونات المكتبين العرب ، وبلغ عدد المدونات العربية المتخصصة في 

مدونة ، وقد استبعد مدونتين وبذلك وصل  30مجال المكتبات والمعلومات د والتي حصرها د 
لت الدراسة إلى أن مدونة المكتبين مدونة . وتوص 98عدد المدونات الخاضعة للدراسة 

العرب هي أكثر المدونات من حيث التشتت الموضوعي ، حيث توافرت بها تدوينات تغطى 
عشرة قطاعات موضوعية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات ، تليها مدونة زاد 

طى تسعة المكتبي والمبادرات الحرة في مجال الوصول الحر التي يوجد بكل منها تدوينات تغ
قطاعات موضوعية ، كما توصلت إلى أن أكبر معدل للتدوين من نصيب مدونة " المبادرات 

 .  (4)العربية في مجال الوصول الحر 

شيماء هذا ، ونجد دراستين ال تزال قيد البحث لنيل درجة الماجستير األولى للطالبة 
لعالمية مصدرًا للمعلومات: ا العنكبوتيةالمدونات المصرية على الشبكة  إسماعيل بعنوان "
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والدراسة الثانية للطالبة إلهام سعيد سعد هللا بعنوان " المدونات اإللكترونية  (5)" دراسة تحليلية
 .(6)في مجال المكتبات والمعلومات : دراسة تحليلية لمعايير البناء والتنظيم واالسترجاع 

 الدراسات األجنبية :  1/8/2
حيث قام بحصر  John Maxymukنجد دراستان األولى قام بها  9005في عام 

مدونة للمكتبات ودراسة تلك المدونات وفحص محتوياتها وتحديد مدى دعمها ألهداف  95
المكتبة . واتضح من الدراسة أن أغلب المدونات تغطي القطاعات الرئيسية في تخصص 

موضوعات متخصصة ، وأوصت الدراسة  المكتبات والمعلومات ، وبعضها اآلخر عالج
بضرورة قيام المكتبات بالمشاركة في مجال إعداد المدونات ، لكونها وسيلة سريعة وسهلة 

 . (7)لنشر المعلومات لعدد كبير من المستفيدين

تناول فيها تأثير المدونات على المكتبات  Pull Moellerوالدراسة الثانية قام بها 
ع المدونات واعتبارها مصدرًا من مصادر المعلومات ، والمعايير وموقف المكتبات من تجمي

التي ينبغي أن تعتمد عليها المكتبات في تحديد المدونات المالئمة إلضافتها إلى مقتنيات 
  المكتبة . وعالجت الدراسة القضايا المتعلقة بأساليب فهرسة المدونات .

  99ة اإلنترنت بلغت عددهم وتوصلت الدراسة إلى أهم مدونات المكتبات على شبك
. تحديد أشهر المدونات على الشبكة مدونة ، كما عرضت الدراسة األدوات التي تساعد في
 . (8)ا عداد روابم لها في موقع المكتبةوأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المكتبات بالمدونات و 

نات التي تتناول أدوات البحث عن المدو  Holly Gunnدراسة  9006ونجد في عام 
،   Blogger Blog Searchعلى اإلنترنت ، وقد تناولت الدراسة خمس أدوات بحثية هي 

Technorati  ،Blopulse  ،Google Blog sSearch  ،Clusty's Meta Blog 

Search   والتي تعد من محركات البحث المتعددة والمتخصصة في البحث عن المدونات .
،  Blogdigger   ،Blogpulse   ،Daypopوتبحث في عدة أدوات بحثية أخري هي
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Teehnorati Feedster  وأوضحت الدراسة اإلمكانات البحثية المتاحة في كل أداة بحثية .
 (2)من تلك األدوات ، وكيفية البحث فيها واستخدامها

 832بحصر   Meredith Farkasأكثر من دراسة  فقام  9007ورصد في عام 
مدونة للمكتبين واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسية وزعت على القائمين على هذه 
المدونات لقياس مدى تأثير السن والوظيفة على إنشاء المدونات وأسباب إنشائها وسنوات 
إنشائها . وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن أغلب المدونين المكتبيين يقل 

 (10)يمية هم أكثر األخصائيين تدويناً سنة ، وأن أخصائي المكتبات األكاد 40م عن أعماره

تناولت الدراسة   Brian Davison & Hazel Hallوهناك دراسة قام بها كل من
التعرف إلى مدى دعم المدونات المتخصصة في خدمة البرنامج الدراسي في تخصص 

ى تخصيص مدونة تخدم طالب الفرقة المكتبات والمعلومات ، حيث اعتمدت الدراسة عل
وتم تخصيص ثالث ساعات أسبوعيًا للتواصل  Information Deliveryالثالثة في مقرر 

 مع الطالب من خالل المدونة .

واتضح من الدراسة أن المدونات لها دور فعال في العملية التعليمية وخاصة بالنسبة  
جليزية فهؤالء ال يتمكنون من التفاعل بشكل للطالب الذين ليست لغتهم األولى هي اللغة اإلن

جيد في الفصل الدراسي التقليدي ، وقد الدراسة عدة توصيات منها ضرورة االهتمام 
بالمدونات اإللكترونية والتأكيد على كونها بيئة ناجحة تدعم مقررات علوم المكتبات 

  (11)والمعلومات 

ام المكتبين والمكتبات للمدونات بدراسة استخد Judit Bar-Ilanوفي العام نفسه قام 
من أجل نشر المعلومات . حيث تم إعداد قائمة بالمدونات جمعت بياناتها من عدة أدلة على 

. وتم إجراء مقارنة المحتوى في كل منهما ، وتوصلت الدراسة إلى  9005، 9003سنتي 
كما أن  عدة نتائج منها أن المدونات تأثر بقوة على نشاطات اختصاصي المعلومات ،

المدونات تعد قناة للتواصل ونقل المعلومات بين المكتبين من جهة وبينها وبين مستخدمي 
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الويب من جهة أخرى ، باإلضافة إلى القيام  باإلعالن عن المكتبات العامة وخدماتها في 
 (19)بعض األحيان

التي قارنت بين ثالثة من   Marianne K. Gougeنجد دراسة  9008أما في عام 
معي المدونات على اإلنترنت  وتحليل الروابم الخاصة بالمدونات في كل منها ، مج

  مدونة في قائمة الروابم بكل أداة . 90واقتصرت الدراسة على تحليل المحتوى الخاص بأول 

احتل المركز األول من حيث حداثة المحتوي  Blogdexوتوصلت الدراسة إلى أن 
فلم تتجاوز نسبة   Daypop  ،Blog Pulseمن %  في حين نجد كل 62بنسبة قوامها 
% ، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة البرمجيات والتطبيقات الخاصة 56الحداثة بهما 

بالتدوين نظرًا لقلة المتوافر منها ، وضرورة إضافة الميتاداتا للمدونات لتسهيل الوصول 
 . (13)إليها

 اإلطار النظري للدراسة :  2
 بدايات املدونات اإللكرتونية:     2/1

العنكبوتية، وتمثل مزيًجا من  أحد أساليب النشر واالتصال الحديثة علىتعد المدونات 
 online العنكبوتي والتجمع اإللكتروني المذكرات اليومية )في البيئة الورقية( والموقع

community ( المدونات في التسعينات يقة لظهور. فالبداية الحق(14)في البيئة العنكبوتية ،
سجل الشبكة والتي تعني  web logهو إدغام لعبارة  blogومصطلح  1227وتحديدا سنة 

ديسمبر  17في blog. وكان جورن بارغر هو أول من صاغ مصطلح ( مدونة الكترونية) 
1227(15) . 

ث م حي1222العنكبوتية إال بعد عام الشبكة ظاهرة المدونات لم تنتشر على  إال أن
االستضافة في السماح للمستفيدين بإنشاء المدونات الخاصة بهم بصورة سريعة  بدأت خدمات

حيث أصبحت  عام المدوناتأصبح  9005أن عام Bruemmer. ويرى  (16)نسبيدًا وسهلة



 آداب بنى سويف                              المجلة العلمية

 
 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                         مدونات األكاديميين العرب 

 

 

403 

 

التدوين في المدونات جنبًا إلى  ظاهرة عامة بانضمام العديد من المستفيدين من اإلنترنت إلى
 .(17)فسهم أنالمدونين جنب 

وبدأت الظاهرة كمذكرات أو مفكرات شخصية إلكترونية يستعملها أصحابها لتدوين  
األحداث الهامة في حياتهم، ويكون ذلك بترتيب زمني محدد. وتعتمد المدونات االلكترونية 
على محتويات عديدة من النصوص والصور، وتحتوي أيضا على بعض الروابم اإللكترونية 

 مختلفة.  األخرى من صفحات الكترونية

واهتمت المدونات االلكترونية في البداية بموضوعات حياتية بسيطة كالغذاء واألخبار 
عند بداية  blogالمحلية والتجارب الشخصية، بعد ذلك القت المدونات االلكترونية أو 

ظهورها رواجا وشعبية كبيرة في صفوف المراهقين والشباب الذين كانوا يدونون كل تجاربهم 
 ي مدوناتهم االلكترونية، وهدفت في البداية إلى تبادل مدوناتهم مع أصدقائهم. وقصصهم ف

غير أن المدونات اإللكترونية لم تلبث أن تطورت لتصبح وسيلة يستعملها السياسيون لتبليغ 
(18)أفكارهم وللتأثير على الناخبين كجزء من حمالتهم االنتخابية

 

قبي" أن المدونات تعد نوع جديد من نشر ويتوافق هذا مع ما أشارت إليه " ناهد الن
السير الذاتية والقصص والتجارب ومناقشات في الحياة الثقافية والدينية واالجتماعية 
والسياسية وربما المذكرات على اإلنترنت، وألشخاص يحددهم كاتب تلك الموضوعات إضافة 

نع الكاتب إلى صور وتسجيالت صوتية وموسيقى وأغان وأشرطة مصورة معظمها من ص
نفسه. والكتابة عادة تتم على موقع شخصي، ويتم تلقي التعليقات واآلراء عليه، أو يشمل 
الموقع فقم صورا فوتوغرافية تمثل الكاتب وتعبر عنه من خالل هذه الصور. بهذا تكون 
الصفحة أقرب إلى الجريدة اإللكترونية، أو إلى يوميات " أون الين"، وتنتشر هذه الظاهرة في 

 (12)وساط الشباب ، بل تكاد أن تكون حكرًا عليهمأ

وترى " هند الخليفة " أن المدونات تساعد في نشر نجاحات الباحث، ويقصد بها 
يحققها في نشر أبحاثه في مؤتمرات أو مجالت علمية محكمة، فقد تكون هذه  النجاحات التي
هذا ما قامت به بالفعل في ، و  (90)لخير كثير وخاصة فيما يتعلق في التوظيف  الطريقة بوابة
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http://www.hend-إنشاء مدونة تحمل اسمها تستعرض فيها أبحاثها العلمية متاحة على 

alkhalifa.com   وتري الباحثة أن هذه المدونة تعد بمثابة نافذة لعضو هيئة التدريس أن .
تاح حيث عرف  Self Archivingتها وفقًا لمبدأ األرشفة الذاتية ينشر أبحاثه العلمية وا 

Rhiannon Miller   األرشفة الذاتية بأنها " النشر من جانب المؤلف لعمله على موقع
 .(91)شخصي أو مؤسسي أو في مستودع رقمي ، باإلضافة إلى نشره في الدوريات العلمية " 

 مفهوم املدونات اإللكرتونية:  2/2
شهد الفكر اإلنساني ثالث ثورات أحدثت تغييرات جذرية في االتصال المعرفي ، 
فكانت أول ثورة تمثلت في اللغة التي ظهرت منذ مئات اآلالف من السنين ، تلتها الثورة 
الثانية وتكمن في اختراع الكتابة منذ عشرات اآلالف من السنين ، وكان " اختراع الطباعة 

تي تميزت بإمكانات توزيع النصوص بشكل أسرع وأوسع من الكتابة هى الثورة الثالثة وال
اليدوية ، وساهمت في تخطي الحواجز الجغرافية ، وقد تبع اختراع الطباعة عدة اختراعات 
أخرى مثل ظهور اآلالت الكاتبة وماكينات التصوير وخطوط الهاتف ، إال أنها لم ترتق 

 لمستوى الثورات السابقة عليها . 

بثت أن ظهرت الثورة الرابعة والتي لم تتخذ مكانها بعد ، وهى ثورة الكتابة في ثم ما ل
والتي ارتبطت بوسيم اتصال جديد وهو    Electronic Skywritingالفضاء اإللكتروني 

 .  (99)شبكات االتصال عن بعد 

نعمل ونحيا  يأدى استخدام تكنولوجيا اإلنترنت إلى تغيرات عميقة فى الطريقة التوقد 
 يونتصل بها، حيث إننا أصبحنا نتحرك نحو صورة جديدة لالتصال من االتصال اإلنسان

، ومن الورق كوسيلة ياآلل يعبر اآللة أو التفاعل اإلنسان يوجًها لوجه إلى التفاعل اإلنسان
، ومن النص المكتوب إلى الوسائم المتعددة لنصل يلنقل المعلومات إلى الوسيم االلكترون

، لنكون بذلك مجتمًعا افتراضًيا عالمًيا يحمل بعض مالمح العالم يلى الوجود االفتراضإ
 (93) ولكنه أكثر فعالية يالماد

http://www.hend-alkhalifa.com/
http://www.hend-alkhalifa.com/
http://www.hend-alkhalifa.com/
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ونجد أنفسنا في الوقت الراهن تتوافر لدينا قنوات االتصال المعرفي بكل سهولة ويسر 
لشبكات ا أحد أساليببأنها   Blanchardوانتشرت المدونات انتشارًا كبيرًا حيث يشير 

التي يمكن أن تدفع المستفيدين لالنخراط والتكيف مع تقنيات  social networkاالجتماعية 
تفاعل بالتسم إدارة المحتوى ألجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتطوير مجتمع افتراضي ي

  .(94)حيويةوال

نشاء المدونات انطالقة حقيقية في مجال النشر الرقمي  على تعد ظاهرة التدوين وا 
ومؤيد  االنترنت والتي أخذت في اآلونة األخيرة تثير حولها الكثير من الجدل بين متحمس

تتربع اليوم  ومتحفظ ورافض فرغم عمرها القصير مقارنة بخدمات االنترنت األخرى إال إنها
 (95)على قمة الخدمات الجاذبة لمستخدمي الشبكة بعد خدمات البريد االلكتروني 

 ريفات التي تناولت المدونات نستعرض فيما يلي أهمها : وهناك العديد من التع

 و Merriam-Webster Online Dictionary (96)يعرف كل من قاموس ويبستر
ODLISقاموس المكتبات وعلم المعلومات المتاح على الخم المباشر 

 (blog)المدونة  (97)
بأنها عبارة عن موقع ويب أي صفحة أو موقع ويب يتسم بالنشر المستمر ويتم تحديثه 

 بصفة مستمرة يشتمل على مداخل أو تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا بداية باألحدث .

 Encyclopedia Britannica أما الموسوعة البريطانية المتاح على الخم المباشر

online  تعرف المدونة(blog)   بأنها" ملف معلومات الويب أو مجلة على اإلنترنت ُينشئها
فرد أو جماعة أو شركة تقدم من خاللها سجل بنشاطاتها وأفكارها واعتقاداتها، وبعض 
المدونات تعمل بشكل رئيسي في نقل األخبار وجمع المصادر المختلفة على اإلنترنت 

اإلنترنت كما أن كثير من المدونات  وتضيف المدونات تعليقات قصيرة وروابم خارجية على
 .(98)تسمح لزائريها بترك تعليقاتهم على تلك المواد ليتفاعلوا مع محرري المدونات

بتعريف المدونة على أنها " صفحة ويب تشتمل على   Anne Clydeو قامت 
وحدات مختصرة من المعلومات تم ترتيبها غالبًا حسب األحدث ، وقد يتطلب إلعدادها 
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انة ببرامج التدوين ، على الرغم من إمكانية إعداد المدونات دون الحاجة لهذه البرامج االستع
(92) 

في تعريفها للمدونات أنها " عبارة عن صفحات ويب   Elzabeth Saxtonوتشير 
يتم تحديثها باستمرار ويتم ترتيب المداخالت بها ترتيبًا زمنيًا حسب األحدث ، كما أنها تتيح 

 ( 30)فرصة للتفاعل بين معد المدونة وبين القراء 

على المدونات طابعًا خاصًا حيث عرفها بأنها " موقع  Paul Moellerويضفي 
ومقاالت يومية ، مثل الدورية ، وغالبًا ما  postsطيع من خالله إضافة تدوينات ويب تست

 .(31)تكون هذه التدوينات في الموضوعات التي يرغب معد المدونة في الكتابة فيها 

نقاط عدة يمكن  نالحظ أنه قد اتفق علىللمدونات االلكترونية ومن التعريفات السابقة 
والتعريف االلكترونية ، ات ندو مضمونه على طبيعة اليدل فى ممن خاللها وضع تعريف 

 حددته الباحثة هو:  يالذ

المدونة هي عبارة عن موقع ويب يمكن أن يعده أي شخص لديه قدر ال بأس من 
مهارات استخدام اإلنترنت يستطيع أن يدون بحرية و دون قيود موضوعات يرغب في الكتابة 

 و تحدث باستمرار وترتيب ترتيبًا زمنيًا من األحدث . فيها ، ويتفاعل من خاللها مع القراء، 
 اخلصائص املميزة للمدونة:  2/3

كما هو واضح من التعريفات التي تناولت المدونات نجد أنها المدونات اإللكترونية 
)مداخل( مؤرخة  postsتظهر عليها تدوينات  Websites)هي عبارة عن مواقع عنكبوتية )

تصاحبها آلية ألرشفة المداخل القديمة ويكون  -من األحدث إلي األقدم -ومرتبة ترتيبا زمنيا 
دائم ال يتغير منذ لحظة نشره على الشبكة بحيث  URLلكل مدخل منها عنوان إلكتروني 

ُيمكن المستفيد من الرجوع إلي تدوينه معينة في وقت الحق عندما ال تكون متاحة على 
لوصول المباشر من ِقبل المستفيدين إليها، وتشتمل الصفحة األولى للمدونة مما يساعد على ا

على النصوص، والصور، ولقطات الفيديو القصيرة، ومواد سمعية والروابم الفائقة إلى 
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مصادر إلكترونية أخرى ذات صلة على الشبكة، وتسمح المدونات بالتفاعل بين محرريها 
 . (39)قيب أو التعليق عليها وقارئيها حيث يمكن ألي من متصفحي االنترنت قراءاتها والتع

ولما كانت المدونات هي عبارة عن مواقع عنكبوتية نجدها تتفق في الكثير من 
سماتها مع المواقع المتاحة على الشبكة العنكبوتية ، إال أنها تختلف في أن المدونات مواقع 

فة إلى ما تتسم بالتحديث المستمر حيث ال يمر أكثر من أسبوع إال وهناك تدوينات ، باإلضا
يميز المدونة من احتوائها على ترتيب وتقويم زمني من األحدث إلى األقدم حسب التدوينات 

. 

إن المدونة تعد أكثر ديناميكية من الموقع العنكبوتي، حيث أنه يتم حيث يمكننا القول 
أما خالل المداخل أو التدوينات التي عادة ما تشتمل على تاريخ تحديثها،  تحديثها دائما من

 العنكبوتي فعادة ما تكون محتوياته ثابتة، وليس ثمة حاجة إلى تحديثها بانتظام فضال الموقع

عن كتابة تاريخ هذا التحديث، كما أن هذا التحديث ينصب على الصفحات وليس على 
. عالوة على خلوها من الرسائل المزعجة المنتشرة في مواقع الويب (33)و التدويناتل المداخ

 . (34)العنكبوتية على الشبكة

  posts محتوى الموضوعات المطروحة في التدويناتوتضيف " هند الخليفة " أن 
عليها، وذلك على عكس ما يحدث في المنتديات التي  يكون مستقاًل عن النقاش والتعليقات
وتضيع الفائدة مع مرور الزمن وازدياد حجم المنتدى  تختلم فيها الموضوعات بالنقاشات،

 : (36)ن المدونة هي موقع عنكبوتي يتوافر فيه ما يلي. ويمكننا إجمال القول بأ(35)ونقاشاته

  محتوى منظم كمداخل مستقلة، يشتمل كل منها على نص وربما روابم فائقة، ومتاحة
 ( في ترتيب زمني عكسي )أي من األحدث إلى األقدم جميعا

  ا المدخل على وجه يعرف المستفيد متى تم تدوين هذ تأريخ زمني لكل مدخل، بحيث
 .التحديد
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  المداخل السابقة، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل سجل أرشيفي لجميع 

 .الزائرين

 ما يلي: الترويسة الرأسية التي تحتوي على التاريخ باليوم تدوينهويتوافر في كل  هذا

، التدوينه بالساعة والدقيقة، وعنوان ه، والوقت الذي تم فيه نشر التدوينdate header والشهر
المرسلة على تلك  ، والتعليقاتالتدوينهوالمحتوى األساس للتدوينة، واسم أو لقب محرر 

 . في حالة توافرها التدوينه

 خصائص المدونة الناجحة فيما يتصل بكتابة التدوينات"  يرى " عبد الرحمن فراج و 
 :تتمركز في النقاط التالية 

، بل من األفضل كتابة فقرات تدوينهعدم كتابة موضوعات طويلة أو مفصلة في كل * 
 .ومختصرة عن الموضوع قصيرة

 .جديدة تدوينهوهناك على األقل  التحديث المستمر للمدونة، بحيث ال يمر أسبوع واحد إال* 

 .غلقها أمام الزائرين تفعيل خاصية التعليق على التدوينات ، وعدم* 

 .والمصادر المشار إليها والتنويع المستمر في الموضوعات ، في الكتابةألصالة * ا

  .اختيارًيا وفيما عدا الكتابة، ثمة سمات عامة للمدونات يمكن إضافتها

 على واجهة المدونة إمكانية تصنيف التدوينات وفقا لتقسيمات موضوعية عريضة، تظهر * 

  .زمني شهري إمكانية اشتمال واجهة المدونة على تقويم * 

الصلة  إمكانية اإلشارة في واجهة المدونة إلى الروابم الفائقة لمجموعة من المواقع ذات* 
 .بموضوع المدونة

الخاصة لصاحب المدونة على  للصفحة URL إمكانية اإلشارة إلى العنوان اإللكتروني* 
(37)العنكبوتية

. 
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 النقاط التالية : ويضيف " أحمد الشمراني " خصائص أخري للمدونة تتلخص في 

 * الحصول على موقع شخصي ) تقريبا ( يحتوي على محتويات شيقة متميزة عن اآلخرين.

هذه ميزة هامة جدا ، فأغلب المدونات بها …. * سهولة المتابعة و معرفة أي جديد فيها 
 التي تجعلك تعرف بوجود أي تدوينة جديدة مباشرة . RSSتقنية 

( … % 25مدونة التي ستدخلها ) بنسبة دم تكرار في ال* حداثة المعلومات وضمان ع
السبب هو انه ال يوجد سبب معقول يدفع للمدون بأنه يكرر مواضيع غيره ألنه ليس 

أو هو موقع برامج   ح مشرف عليهمنتدى يريد فيه زيادة عدد مشاركاته أو يريد يصب
… محتوياتها مكررة  مهما كثرت عدد البرامج فيها فعددها محدود ( لذا تجد كثير من)

أما المدونات فالمدون يقدر فيها يفصل تدوينه على حسب مزاجه ، و يكتب فيها ما 
 يشعر تجاه العديد من المواضيع

* المدونات تجعل للمدون عالمه الخاص يضع به ما يشاء بوجهة نظر أحادية ، كذلك 
(38)ه لقارئها يقرأ ما يشاء بمجموعة المدونات بعالمه الخاص بوجهة نظر 

 

 املدونات :  أنواع 2/4
المدونات   :إلى يمكن تقسيم المدونات إلى عدة تقسيمات منها حسب محتواها

هي تلك المدونات التي تحتوي على الصور ، المدونات  (Photo blogs) (32)الصورية 
(40)المرئية )مدونات فيديو(

(Videocast blogs)  هى تلك المدونات التي تحتوي على
 مقاطع بث مرئي ، المدونات اإلذاعية هي تلك المدونات التي تحتوي على مقاطع بث إذاعي

(Podcast blogs) البث اإلذاعي حيث يمكن اعتبار مقاطع (Podcasts)  على أنها برامج
 Audio)  (41)إذاعية قصيرة مسجلة بواسطة صاحب المدونة ، والمدونات الصوتية 

blogging) (49)الهاتف الجوال باستخدام وأيضًا مدونات (Moblog) . 

 web link) تحتوي على الوصالت التشعبية اإللكترونية التي المدونات كما تعتبر

logs) هنا جاء اسم  اإللكترونية التي تم نشرها على شبكة اإلنترنت، ومن المدونات أول أنواع
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على العديد من الروابم  المدونات حتوي هذا النوع منوي (weblog)  المدونة اإللكترونية
صاحب المدونة أنها تستحق الزيارة إضافة إلى وصف مختصر  لمواقع اإلنترنت التي يرى 

 . (43)بالرابم للموقع المشار إليه

أنواع هي  أربعة إلى  منها األساسي وآخرون بتقسيمها حسب الهدف  Herringوقام 
 (44): المذكرات اليومية ، الدعم الجماعي ، الكتابة العامة، المحتوى التعاوني 

 (Online diary blogs)والمدونات اإللكترونية التي تحتوي على المذكرات اليومية 

تتناول هذه المدونات الحياة اليومية لمالكها: ماذا فعل وماذا دار في خلده في ذلك اليوم ، وال 
 ه المدونات بالضرورة على روابم لمواقع إلكترونية أخرى ، وهناك المدوناتتحتوي هذ

 من يمكن أن يحتوي هذا النوع(Article blogs) اإللكترونية التي تحتوي على المقاالت

 أخبار وتقارير.  على عرض وتعليقات على األخبار واألحداث، المدونات

اإللكترونية  المدونات اتبها منوهي عادة ما تكشف قدر أقل من الحياة اليومية لك
 المدونات اإللكترونية المنوعة تعتبر معظم التي تحتوي على المذكرات ، و المدونات

اإللكترونية الجماعية يتم  المدونات المذكورة أعاله ، و  المدونات اإللكترونية مزيجا من أنواع
(45)بواسطة مجموعة من األشخاص المدونات كتابة هذا النوع من

 

اك عدة تقسيمات أخرى للمدونات منها التقسيم حسب المجال الموضوعي على وهن
سبيل المثال مدونات في مجال المكتبات والمعلومات، مدونات التقنية... الخ ، أو حسب 
النطاق الجغرافي مثل : المدونات المصرية، المدونات السعودية...الخ  ، أو حسب ديانة أو 

 سالمية ...الخ   طائفة معينة مثل المدونات اإل

هذا ورأت الباحثة أن هناك ثمة تقسيم آخر للمدونات اإللكترونية يعتمد في المقام 
األول على الشخص القائم بالمدونة ) المسئول على المدونة ( وفقًا لمجال عمله ؛ حيث 
قسمت المدونات اإللكترونية إلى : مدونات األكاديميين ) أعضاء هيئة التدريس ( ، مدونات 
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ومرحلة الدراسات العليا(، مدونات المهنيين  سالطلبة والباحثين )مرحلة البكالوريو 
 والمتخصصين ، مدونات تعد لسان حال المؤسسات والهيئات والمكتبات. 

سوف ترتكز هذه الدراسة إلى هذا التقسيم في دراسة المدونات اإللكترونية حسب 
 القائم بالمدونة بتناول مدونات األكاديميين العرب بالدراسة والتحليل.   

 . مدونات األكادمييني العرب:  3
لما كان الهدف األساس من هذه الدراسة التعرف إلى مدونات األكاديميين العرب 

ي تلك المدونات اإللكترونية التي يقوم بإنشائها أعضاء هيئة التدريس ومن في ويقصد بها ه
حكمهم في الجامعات العربية بغض النظر عن تخصصاتهم العلمية ؛ بغية التعرف على 

 ماهية هذه المدونات وما تحتويه من تدوينات.

مدونة قام عليها أكاديميون عرب متاحة على شبكة  37وقامت الباحثة بحصر 
 ( :1إلنترنت، مرتبة ترتيبًا هجائيًا ، كما يوضحها الجدول التالي رقم )ا

 (1جدول رقم )
 مدونات األكاديميين العرب موضوع الدراسة

 URL عنوان املدونة  م

 /http://theftthesis.blogspot.com االنتحال في عصر المعلومات 1

 http://www.tech2click.net التددقدندديددة بددضددغددطدة زر 9

 التكشيف واالستخالص 3
http://indexabstract.blogspot.com 

 /http://massoudalshareef.wordpress.com الحوراء 4

  alkhalifa.com-http://www.hend الدكتورة هند الخليفة 5

الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و )التقنية  6
 العربية(

http://bklibinfo.blogspot.com / 

http://www.tech2click.net/
http://www.tech2click.net/
http://indexabstract.blogspot.com/
http://indexabstract.blogspot.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://www.hend-alkhalifa.com/
http://www.hend-alkhalifa.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
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 URL عنوان املدونة  م

 /http://aioa.blogspot.com المبادرات العربية في مجال الوصول الحر 7

 http://ksuedusa.blogspot.com جامعة الملك سعود 8

 جريدة يومية  جريدة الصحافة الجديدة 2
http://eldagher.maktoobblog.com 

" وجعلناكم شعوبا وقبائل  رحالتي حول العالم 10
 "لتعارفوا

http://aljarf-travels.maktoobblog.com/ 

 http://infoguardians.blogspot.com سدنة المعرفة 11

 http://aljarf-students.maktoobblog.com للطالب فقم 19

 comhttp://yakut.blogspot. العلم والبحث العلمي في الوطن العربي 13

 مدونة أشرف إحسان فقيه 14
http://www.alfagih.net/site  

 /http://ala4net.maktoobblog.com آالء فور نتمدونة  15

 http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog2 مدونة الباحثين 16

 مدونة الدرس األدبي 17
http://www.bac2univ.com  

 /http://azuhairi.jeeran.com مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري  18

  http://faculty.ksu.edu.sa/aks4lis/blog مدونة الدكتور علي شاكر  12

 مدونة الدكتور محمد أحمد آلجاللي 90
http://mjalali.jeeran.com/ 

 مدونة الدكتور محمد سالم غنيم 91
http://drmsalem.blogspot.com/ 

 /http://mahmoudelgendy.blogspot.com مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي 99

 /http://docstu.maktoobblog.com  مدونة المدونات في علم المعلومات والمكتبات 93

http://ksuedusa.blogspot.com/
http://ksuedusa.blogspot.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://infoguardians.blogspot.com/
http://infoguardians.blogspot.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://yakut.blogspot.com/
http://yakut.blogspot.com/
http://www.alfagih.net/site
http://www.alfagih.net/site
http://ala4net.maktoobblog.com/
http://ala4net.maktoobblog.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog2
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog2
http://www.bac2univ.com/
http://www.bac2univ.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aks4lis/blog
http://faculty.ksu.edu.sa/aks4lis/blog
http://mjalali.jeeran.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://drmsalem.blogspot.com/
http://drmsalem.blogspot.com/
http://mahmoudelgendy.blogspot.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
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 URL عنوان املدونة  م

  http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3 مدونة المستوى األول  94

 Arab Librariansمدوندة المكتبييدن العرب   95
Blog  

librarians.blogspot.com-http://arab/ 

 http://wwwpallibrarian.blogspot.com مدونة المكتبيين الفلسطينيين 96

http://faculty.ksu.edu.sa/khudair/ar/Infob مدونة خدمات المعلومات االلكترونية 97

log 

  http://ahmadfarag.blogspot.com مدونة د. أحمد فرج للمكتبات وتقنيات المعلومات 98

 http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1 مدونة د. ريما 92

 عبد الرحمن الخنيفر لتقنية المعلوماتمدونة  30
itc.com-http://www.saudi  

 http://alaamaghawry.blogspot.com مدونة قطر الندى 31

مدونة / محمد فتحي الجالب لعلوم المكتبات  39
 والمعلومات

http://libsciences.blogspot.com  

  reading.maktoobblog.com-http://aljarf قارئ نحو مجتمع عربي  33

 her.maktoobblog.comresearc-http://aljarf نحن والبحث العلمي 34

 diary.maktoobblog.com-http://aljarf يوميات أستاذة جامعية 35

36 Teaching English in Saudi Arabia 

ESL EFL TEFL Blog from Total ESL 
http://totalesl.com/blogs/reemasado/cate

gory/uncategorized  

37 WinISIS_Arabic http://winisisarabic.blogspot.com/ 

 السمات الشخصية لعينة الدراسة :    3/1
أرادت الباحثة استعراض البيانات األولية العامة لعينة الدراسة بشدكل مجدرد مدن خدالل 

األكاديميين موضوع الدراسة أجل إعطاء خلفية شخصية وصورة واضحة كاملة عن المدونيين 

http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://wwwpallibrarian.blogspot.com/
http://wwwpallibrarian.blogspot.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/khudair/ar/Infoblog/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/khudair/ar/Infoblog/default.aspx
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1/
http://www.saudi-itc.com/
http://www.saudi-itc.com/
http://www.saudi-itc.com/
http://alaamaghawry.blogspot.com/
http://alaamaghawry.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/category/uncategorized
http://totalesl.com/blogs/reemasado/category/uncategorized
http://winisisarabic.blogspot.com/
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حيث توضح الجداول التالية التوزيدع العدددي والنسدبي للسدمات الشخصدية لألكداديميين وهدي : 
 الجنس ، والتخصص العلمي ، الجنسية .
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 (9جدول رقم )
 السمات الشخصية لعينة الدراسة

 % العدد السمات الشخصية لعينة الدراسة

 الجنس
 6339 94 ذكر 

 3638 14 أنثى 

 100 38 المجموع الكلى

 الجنسية

 4437 17 سعودي

 4437 17 مصري 

 533 9 عراقي

 936 1 فلسطيني

 936 1 مغربي

 100 38 المجموع الكلى 

 التخصص العلمي

 5533 91 المكتبات والمعلومات

 9337 2 اللغات والترجمة

 1035 4 علوم الحاسب
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 % العدد السمات الشخصية لعينة الدراسة

 936 1 علم االجتماع

 936 1 العربيةاللغة 

 936 1 اإلعالم

 936 1 علم الفيزياء

 100 38 المجموع الكلى

من الجدول السابق يتضح توزيع المدونين األكاديميين العرب حسب متغير الجنس 
% ، حين 6339تمثل نسبة قدرها  38عدد الرجال من العدد اإلجمالي البالغ عددهم  94إلى

 % من إجمالي العدد الكلي للمدونين . 3638نسبتهن  14يبلغ عدد النساء 

يين العرب موضوع الدراسة تتنوع جنسياتهم أما فيما يتعلق بجنسية المدونيين األكاديم
% 4437العربية ، فنجد  تساوى نسبة من يحملون الجنسية السعودية والمصرية حيث تبلغ 

 مدون لكل منهما .  17تمثل 

% ،  ثم من 533تليها نسبة من يحملون الجنسية العراقية بعدد مدونان تبلغ نسبتهما 
% وهى تخص مدون واحد لكل منهما 936بنسبة قدرها يحملون الجنسية الفلسطينية والمغربية 

 . 

وبانتقالنا لتوزيع المدونين حسب التخصص العلمي يتضح أن تخصص المكتبات 
مدون ألكاديميين في مجال  91والمعلومات يستأثر بأعلى نسبة حيث رصدت الباحثة 

يميين في % ، تليها بفارق كبير مدونات األكاد5533المكتبات والمعلومات تمثل نسبة 
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% ، ثم كان نصيب تخصص علوم 9337تخصص اللغات والترجمة حيث بلغت النسبة 
% ، وأخيرًا تتساوى النسبة في كل من 1035الحاسبات والمعلومات أربع مدونات بنسبة قدرها 

% 936مدونات األكاديميين في مجاالت االجتماع ، األدب ، اإلعالم ، والفيزياء بنسبة قدرها 
 بة تمثل في حقيقة األمر مدونة واحدة لكل منها . ،  وهذه النس
 خصائص مدونات األكادمييني العرب موضوع الدراسة :  3/2
 مدى إسهام املدونيني األكادمييني العرب :  3/2/1

الجدير بالذكر أن بتحليل مدونات األكاديميين العرب وجدت الباحثة أن هناك بعض 
( الذي 3المدونيين العرب قاموا بإنشاء أكثر من مدونة وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم )

 يبين إسهاماتهم من المدونات اإللكترونية 

 (3جدول رقم )
 مدى إسهام المدونين

 المدوناتعدد  عدد المدونيين  م
 2 1 من قام بإعداد أكثر من خمس مدونات 1
 4 1 من قام بإعداد أربع مدونات 9
 د د من قام بإعداد ثالث مدونات 3
 8 4 من قام بإعداد مدونتان 4
 16 16 من قام بإعداد مدونة واحدة 5
 37 99 المجموع 

من هذا التقسيم يتضح مدى إسهام المدونيين األكاديميين موضوع الدراسة حيث أسهم 
 99% بمدونة واحدة من إجمالي عدد المدونيين البالغ عددهم 7938مدون بنسبة قدرها  16

 37% من إجمالي عدد المدونات موضوع الدراسة والبالغ عددها 4339مدونة بلغت نسبتهم 
 مدونة إلكترونية . 
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% لمن قام بإعداد مدونتين بلغت نسبتهم 1839فض النسبة لتصل إلى و تنخ
" قام  طالل ناظم الزهيري % من إجمالي عدد المدونات وتخص أربع مدونين هى " 9136

"،" مدونة المدونات في علم المعلومات  الدكتور طالل ناظم الزهيري بإعداد كل من " مدونة 
" ، " مدوندة المكتبييدن العربام بإعداد كل من "والمكتبات " ، ثم " عبد الرحمن فراج " ق
 المبادرات العربية في مجال الوصول الحر".

" قام بإعداد كل من " مدونة الدكتور علي شاكر" ، " سدنة  علي كمال شاكر يليه "
المعرفة " ، وأخيرًا " هند الخليفة " قامت بإعداد كل من " التقنية بضغطة زر " ، " الدكتورة 

 ليفة " هند الخ

% لكل من قام بإعداد مدونات تتراوح 435ثم تقل النسبة لتصل إلى أقل نسبة هى 
بين أربع مدونات ، وأكثر من خمس مدونات تمثل مدون واحد لكل منهما فالنسبة لمن قام 

الكتب والمكتبات بإعداد أربع مدونات تخص " محمد سالم غنيم" قام بإعداد كل من" 
جامعة  " ، " مدونة الدكتور محمد سالم غنيم " ، "و)التقنية العربية( والمعلومات والقراءة(

 "WinISIS_Arabic " ،  "  الملك سعود

أمددا بالنسددبة لمددن قددام بإعددداد أكثددر مددن خمددس مدددونات تخددص " ريمددا سددعد الجددرف " 
ا " وجعلنداكم شدعوبا وقبائدل لتعدارفو حيث قامت بإعداد تسع مدونات هى " رحالتي حول العالم 

نحددو "،" م للطددالب فقدد"،" ا مدونددة د. ريمدد "،"األولمدونددة المسددتوى " ، "  مدونددة البدداحثين، " 
 Teaching "،" يوميددات أسددتاذة جامعيددة"،" ينحددن والبحددث العلمدد"،"  ئ مجتمددع عربددي قددار 

English in Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total ES . 

  االنفراد واالترتا  : مدونات األكادمييني العرب بني 3/2/2
% من 2733تتسم مدونات األكاديميين العرب موضوع الدراسة باالنفراد حيث نجد 

المدونات موضوع الدراسة قام بإعدادها مدون واحد حيث إن المدونات تعبر في المقام األول 

http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
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رهاصات القائم عليها فمن الطبيعي أن تتسم باالنفراد كما هو واضح في الج دول عن أراء وا 
 التالي .

% اشترك في إعدادها كل من " عبد 937في حين نجد مدونة واحدة تبلغ نسبتها 
الرحمن فراج " ، "سليمان سالم الشهري " هي مدونة " المبادرات العربية في مجال الوصول 
الحر " . وتري الباحثة أن السبب في قيام أكثر من مدون في القيام بالتدوين في مدونة واحدة 

لى االهتمام المشترك بينهما حيث أن هذه المدونة تتناول موضوع محددًا ؛ أال وهو يرجع إ
 مجال الوصول الحر .

 (4جدول رقم )
 المدونات بين االنفراد واالشتراك

 % العدد  م
 2733 36 المدونات المنفردة 1
 937 1 المدونات المشتركة  9
 100 37 المجموع 

 التوزيع الزمين ملدونات األكادمييني العرب :  3/2/3
 37مدونات األكاديميين العرب موضوع الدراسة حيث رصدت الباحثة تطور  نتناول

متزامنة مع صدور المدونات  1227مدونة بتحليلها زمنيًا نجد أن أول مدونة رصدت عام 
 :  ذلك يوضح( 5رقم ) يلو الجدول التااإللكترونية على مستوى العالم كما سبق ذكره ، 
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 ( 5جدول رقم )
 التوزيع الزمني لمدونات األكاديميين العرب 

 % ع السنة م
1 1227 1 937 
9 9005 9 534 
3 9006 9 534 
4 9007 93 6939 
5 9008 8 9136 
6 9002 1 937 
 100 37 المجموع 

% تمثدل المددونات التدي صددرت 6939 الجددول السدابق إلدى أن أعلدى نسدبة هدى يشير
"،" الحددوراءمدونددة مددن إجمددالي عدددد المدددونات موضددوع الدراسددة هددي "  93وهددى  9007عددام 

"،" جامعدة الملدك سدعود"،" الددكتورة هندد الخليفدة"،" المبادرات العربيدة فدي مجدال الوصدول الحدر
 رحالتدي حدول العدالم"،" جريدة يوميدة يصددرها الددكتور مجددى الدداغر جريدة الصحافة الجديدة

"،" مدونددة مدوندة البداحثين"،" للطدالب فقدم"،" سددنة المعرفددة "،"با وقبائدل لتعدارفواوجعلنداكم شدعو 
"،" مدونددة الدددكتور محمددد سددالم غندديم"،" مدونددة الدددكتور طددالل ندداظم الزهيددري الدددرس األدبددي"،" 

"، مدونة المدونات في علدم المعلومدات والمكتبدات"،" مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي
مدونددددة د. أحمددددد فددددرج "،" مدونددددة خدددددمات المعلومددددات االلكترونيددددة"،" األولمدونددددة المسددددتوى "

حمددد مسددعد يدداقوت "،" ممدونددة قطددر الندددى"،" مدونددة د. ريمددا"،" للمكتبددات وتقنيددات المعلومددات
نحددددن والبحددددث "،"  مجتمددددع عربددددي قددددارئ نحددددو "،" العلددددم والبحددددث العلمددددي فددددي الددددوطن العربددددي

 " . يوميات أستاذة جامعية"،" العلمي

http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
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االنتحددال فددي هددى"  9008% وتخددص ثمدداني مدددونات صدددرت عددام 9136تليهددا نسددبة 
مدوندة الددكتور "،" مدونة الدكتور علي شاكر" ، " آالء فور نتمدونة "،  " عصر المعلومات 

الدرحمن الخنيفدر لتقنيدة  عبدد"،" مدوندة الفلسدطينيينمدونة المكتبيدين " ، "  محمد أحمد آلجاللي
 Teaching" "،الجددالب لعلدددوم المكتبددات والمعلومدددات يمدوندددة محمددد فتحددد" ، "  المعلومددات

English in Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total ES"  . 

% تمثددل المدددونات التددي صدددرت فددي 534وتددنخفض النسددبة بشددكل ملحددول لتصددل إلددى 
مدونددددة " ، " التقنيدددة بضدددغطة زرهدددى "  9005، ففدددي عدددام  9006،  9005كدددل مدددن عدددامي
 " . المكتبييدن العرب

و)التقنيدة  الكتدب والمكتبدات والمعلومدات والقدراءة(المددونات هدي "  9006أما في عدام 
 " . WinISIS_Arabic"" ،    ( العربية

المدونات التي صدرت في تخص  وهى% 937 وتستمر النسب فى االنخفاض فنجدها
نجددد  1227وهدي تمثدل مدونددة واحددة لكدل منهمدا . ففدي عدام  9002، 1227كدل مدن عدامي 
 . "التكشيف واالستخالص مدونة " 9002ي عام " وف أشرف إحسان فقيهمدونة " مدونة 

 فدى واضدح هدو كمدا الوقدت بمدرور تدزدادمدونات األكاديميين العرب  أن القول ومجمل
 فدى السدبب أن الباحثدة وتدرى ، مددوناتال صددور فدى هائلدة طفدرة تمثدل إنهدا حيدث 9007عدام 
انتشار المدونات بشكل دفع المدونيين في اجتيداز تجربدة التددوين والتعبيدر عدن  إلى يرجع ذلك

 ما يجول في خاطرهم . 

مددونات وال الجاريدة اتندو مدال نسدبة هدى لهدا التطدرق  مدن البدد يالتد العناصدر أهدم ومن
مدونات " ال وفياتالمتوقفة أو ما يطلق عليها "لمدونات لجارية وامدونات اال ولمعرفة المتوقفة،
 :(6ي رقم)الجدول التال فيوضحها

 

 ( 6جدول رقم )

http://ala4net.maktoobblog.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aks4lis/blog/
http://mjalali.jeeran.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://www.saudi-itc.com/
http://www.saudi-itc.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
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 مدونات األكاديميين العرب وفقًا للجاري والمتوقف

 % ع  م

 5235 99 المدونات الجارية 1

 4035 15 المدونات المتوقفة 9

 100 37 المجموع 

يتضددح جليددًا مددن الجدددول السددابق ارتفدداع نسددبة المدددونات الجاريددة حيددث سددجلت نسددبة 
مدونة ، ترى الباحثة أن المدونات بطبيعتها وكمدا هدو معدروف يقدوم  99تمثل  %5235قدرها 

المدون بإنشائها من تلقداء نفسده ويخدوض عمليدة التددوين ومدن المتوقدع أن يسدتمر المددون فدي 
التدددوين أي أنهددا تتصددف باالسددتمرارية وخاصددة لفئددة األكدداديميين نظددرًا لمددا تتمتددع بدده هددذه الفئددة 

اث علمية حيث يعددوا بمثاندة نهدر ومدورد  مدن المعلومدات ال ينضدب من خبرات وتجارب وأبح
. 

هددذا مددن خددالل دراسددة مدددونات األكدداديميين العددرب موضددوع الدراسددة لددوحظ أن هندداك 
% . ويرجدددع السدددبب فدددي المقدددام 4035بعدددض المددددونات توقدددف مددددونيها عدددن التددددوين نسدددبتها  

النشدغالهم بأعبداء بحثيدة وتدريسدية  األول إلى عدم تدوافر وقدت كداِف يسدمح لهدم بالتددوين نظدراً 
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخدرى تشدتت بعدض المددونين األكداديميين بالتددوين فدي أكثدر مدن 
مدوندددة ، فمدددن الطبيعدددي أن تهمدددل بعدددض المددددونات والتركيدددز علدددى الدددبعض األخدددر وهدددذا مدددا 

جددول التدالي توصلت إليه الباحثة من خدالل تحليهدا للمددونات موضدوع الدراسدة ، ويوضدحه ال
 (.7رقم )

 

 ( 7جدول رقم )



 آداب بنى سويف                              المجلة العلمية

 
 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                         مدونات األكاديميين العرب 

 

 

423 

 

 مدونات األكاديميين العرب الجارية والمتوقفة
 متوقفة جارية عنوان المدونة م

   االنتحال في عصر المعلومات 1
   التددقدندديددة بددضددغددطدة زر 9
   التكشيف واالستخالص 3

   الحوراء 4
   الدكتورة هند الخليفة 5

   العربية( الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و )التقنية 6
   المبادرات العربية في مجال الوصول الحر 7

   جامعة الملك سعود 8

جريدة يومية يصدرها الدكتور  جريدة الصحافة الجديدة 2
 مجدي الداغر

 
 

   "" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا رحالتي حول العالم 10
   سدنة المعرفة 11
   للطالب فقم 19
   العلم والبحث العلمي في الوطن العربيمحمد مسعد ياقوت  13

   مدونة أشرف إحسان فقيه 14
   آالء فور نتمدونة  15
   مدونة الباحثين 16
   مدونة الدرس األدبي 17
   مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري  18
   مدونة الدكتور علي شاكر 12
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http://hend-alkhalifa.com/
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http://bklibinfo.blogspot.com/
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 متوقفة جارية عنوان المدونة م

   مدونة الدكتور محمد أحمد آلجاللي 90
   مدونة الدكتور محمد سالم غنيم 91
   مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي 99
   مدونة المدونات في علم المعلومات والمكتبات 93

   مدونة المستوى األول 94

  Arab Librarians Blog  مدوندة المكتبييدن العرب   95
   مدونة المكتبيين الفلسطينيين 96

   مدونة خدمات المعلومات االلكترونية 97

   مدونة د. أحمد فرج للمكتبات وتقنيات المعلومات 98
   مدونة د. ريما 92
   عبد الرحمن الخنيفر لتقنية المعلوماتمدونة  30
   مدونة قطر الندى 31
   الجالب لعلوم المكتبات والمعلومات مدونة / محمد فتحي 39
   نحو مجتمع عربي قارئ  33
   نحن والبحث العلمي 34

   يوميات أستاذة جامعية 35

36 Teaching English in Saudi Arabia 

ESL EFL TEFL Blog from Total ESL 
  

37 WinISIS_Arabic   

يوضددح الجدددول السددابق المدددونات الجاريددة والمتوقفددة حيددث نتوقددف قلددياًل مددع المدددونات 
المتوقفة ونتناولها بشيء من التفصيل للتعرف على متى بدأت ومتى توقفت. ونجدد أن النسدبة 
الكبرى مدن المددونات المتوقفدة كدان مدن نصديب مدن قدام بإعدداد أكثدر مدن مدوندة ، فكمدا سدبق 
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وجعلنداكم لجرف " قامت بإعداد تسع مدونات هى " رحالتي حول العدالم ذكره أن " ريما سعد ا
"،" ا ريمدمدوندة د.  "،"األولمدوندة المسدتوى " ، "  مدوندة البداحثينا " ، " شدعوبا وقبائدل لتعدارفو 

 يوميدات أسدتاذة جامعيدة"،" ينحدن والبحدث العلمد"،"  ئ نحو مجتمع عربدي قدار "،" م للطالب فق
"،" Teaching English in Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total 

ES  
"  نحدن والبحدث العلمدي نجدد خمدس مددونات توقفدت صداحبتها عدن التددوين بهدا هدى"  

" هدذه المدوندة ال يوجدد  األولالمسدتوى " مدوندة ، و  9008يونيدو   27خر تدوينة سجلت في أ
مدايو سدنة  93، والثانيدة فدي  9007يونيه سنة  19بها غير تدوينتين فقم األولى سجلت في 

 مدونة البداحثين، و" 9008أغسطس " توقف في  نحو مجتمع عربي قارئ ، ومدونة "  2008
" متوقفة. وهذا أن دل على  للطالب فقم، وأيضًا مدونة "  2008مايو سنة  93" متوقفة في 

ة المددونات التسدع وعددم قددرتها علدى مواصدلة التددوين فدي شيء فإنما يدل على تشتت صداحب
بعددض المدددونات وبالتددالي أهملددت بعددض المدددونات وتوقفددت نظددرًا لكثددرة األعبدداء الملقدداة علددى 

 عاتقها من تدريس في الجامعة وأبحاث علمية ..الخ .

مدونة المدونات في علم ونجد طالل ناظم الزهيري قام بإعداد مدونتين األولى " 
، أما المدونة الثانية بعنوان "  9008سنة  األول" متوقفة في كانون  المعلومات والمكتبات

 " ما تزال جارية.  مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري 

في حين استطاع " محمد سالم غنيم " أن يستمر في التدوين في أكثر من مدونة فيما 
مدونة واحدة فقم هى " مدونة الدكتور محمد سالم غنيم " توقفت في نفس يوم بدايتها عدا 
 حيث ال يوجد بها تدوينات . 9007يوليه سنة  99في 

هذا من حيث من لهم أكثر من مدونة ، أما بقية المدونات المتوقفة  فنجد مدونة " 
ها وتحتوى على ثالث بعد شهر من بدايت 9007منذ شهر مايو عام   متوقفة الحوراء " 

 تدوينات فقم .

http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog3/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
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مدونة " الدكتورة هند الخليفة " على الرغم من كون التدوينات توقفت في سبتمبر 
إال أنها ال تعد متوقفة بالمعنى المتعارف عليه في الدراسة حيث أن هذه المدونة لها  9008

يح من خالله طابع خاص كما ذكر سلفًا أنها تعد موقع شخصي للدكتورة هند الخليفة تت
وبالتالي أخر بحث تم  Self Archivingأبحاثها العلمية من مبدأ تحقيق األرشفة الذاتية 

 . إضافته في ذلك التاريخ 

وترى الباحثة أن استخدام صاحبة المدونة لهذا الغرض تمثل دعوة لكل األكاديميين 
ن كان   Self  صطلحيستخدم المفي مختلف التخصصات إلى إتاحة أبحاثهم للجميع . وا 

Archiving  من وضع مقاالتهم في مواقعهم بعض المؤلفين ل شارة إلى ما قد يقوم به
من الناحية التقنية، ال الشخصية، على الرغم من أن وضع األعمال في المواقع الشخصية، 

  ذاته، حيث ليس هناك تأكيد على مفهوم الحفظ والوقايةفي حد   archiving  يعتبر أرشفة
preservation (46 )  

 حمد عبد" التي يقوم بالتدوين بها الدكتور أمدونة خدمات المعلومات االلكترونية "  و
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. وترجح الباحثة أن هذه المدونة  هللا سعود خضير

كان المفترض لها أن تساند المقررات الدراسية لصاحبها كما هو مبين في هدفها إال أنها 
 توقفت عن التدوين. 

مدونة د. أحمد فرج " و " مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجنديونجد كل من " 
" توقفتا بعد مرور أكثر من عام على التدوين بها األولى توقفت للمكتبات وتقنيات المعلومات

 . 9008ديسمبر سنة  12والثانية في  9008أكتوبر سنة  16في 

 الء عبد الستار مغاورى للدكتور عمدونة قطر الندى أما المدونتان الباقيتان فهما " 
ديسمبر سنة  92منذ بدايتها حيث ال يوجد بها أي تدوينات فبدأت وتوقفت في  متوقفة
 الجالب لعلوم المكتبات والمعلومات يمدونة / محمد فتح، والمدونة األخرى هى "  9007

 بها تدوينتان فقم  9008فبراير سنة  6متوقفة في 

http://www.elshami.com/Terms/A/archive.htm
http://www.elshami.com/Terms/P/preservation.htm
http://www.elshami.com/Terms/P/preservation.htm
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
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أن المدددونات المتوقفددة يرجددع السددبب الددرئيس فددي توقفهددا إلددى عدددم تفددرغ ومجمددل القددول 
مدونيها للتدوين بها هذا من جانب ومن جانب أخر ترجح الباحثة أن السبب في توقف بعض 
المدونات وخاصة تلك التي ال تحتوى على تدوينات أو على عدد قليدل منهدا ال يتجداوز ثدالث 

نشداء مدونددة ولديس مددن أجددل تددوينات إلددى رغبدة أصددحابها فدي مجددرد خدد وض تجربدة التدددوين وا 
 التدوين للتعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم . 

 التوزيع الجغرافي لمدونات األكاديميين العرب:  3/9/4

نظدددرًا ألن هددددف هدددذه الدراسدددة التعدددرف علدددى التوزيدددع الجغرافدددي لمددددونات األكددداديميين 
الجغرافيددة للددوطن العربددي حيددث تددم رصددد العددرب، فقددد كددان طبيعيددًا أن تلتددزم الباحثددة بالحدددود 

مدوندددة لألكددداديميين داخددددل الدددوطن العربدددي، والجدددددير بالدددذكر أن الباحثدددة قامددددت  37وحصدددر 
مدون ، ومن ناحية  99مدونة وليس عدد المدونيين البالغ عددهم  37باعتبار عدد المدونات 

ية مدددونها، أخددرى تددم رصددد المدددونات حسددب الدولددة المصدددرة للمدونددة بغددض النظددر عددن جنسدد
 (.8كما يوضحه الجدول التالي رقم )
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 (8جدول رقم )
 التوزيع الجغرافي لمدونات األكاديميين العرب

 %  ع  الدولة  م 
 6432 94 السعودية  1
 9433 2 مصر 9
 534 9 العراق 3
 937 1 فلسطين  4
 937 1 المغرب 5
 100 37 المجموع  

يتضح جليا من الجدول السابق أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة األولى بين 
مدوندددة تمثدددل نسدددبة قددددرها  94الددددول العربيدددة فدددي مددددونات األكددداديميين العدددرب حيدددث سدددجلت 

، تليهددا  فددي المرتبددة   99% مددن نسددبة المدددونيين ال50مدددون تمثددل  11% ، قددام بهددا 6432
بيدددة ولكدددن بفدددارق كبيدددر يصدددل إلدددى مدددا  يزيدددد مدددن النصدددف بلغدددت الثانيدددة جمهوريدددة مصدددر العر 

%. 534%، ثددددم احتلددددت فددددي المرتبددددة الثالثددددة دولددددة العددددراق حيددددث تمثددددل نسددددبتها 9433نسددددبتها 
% وهددذه النسددبة تخددص 937وتسددتمر النسددب فددي االنخفدداض حتددى تصددل إلددى أقددل معدددل لهددا 

حدددة فقددم لكددل منهمددا. المدددونات الصددادرة فددي كددل مددن فلسددطين والمغددرب وهددي تمثددل مدونددة وا
 والجدول التالي يوضح المدونات الصادرة في كل دولة: 
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 (2جدول رقم )
 المدونات الصادرة في كل دولة

 الدولة  عنوان المدونة  م

 السعودية الدكتورة هند الخليفة 1

 السعودية  بددضددغددطدة زرالتددقدندديددة  9
 السعودية الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و )التقنية العربية( 3
 السعودية الحوراء 4
 السعودية الحرالمبادرات العربية في مجال الوصول  5

 السعودية جامعة الملك سعود 6

 السعودية "" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا رحالتي حول العالم 7
 السعودية سدنة المعرفة 8
 السعدية  مدونة أشرف إحسان فقيه 2
 السعودية مدونة الباحثين 10
 السعودية مدونة الدكتور علي شاكر  11
 السعودية للطالب فقم 19
 السعودية مدونة الدكتور محمد أحمد آلجاللي 13
 السعودية مدونة الدكتور محمد سالم غنيم 14
 السعودية مدونة المستوى األول  15
 السعودية  Arab Librarians Blogمدوندة المكتبييدن العرب   16
 السعودية مدونة خدمات المعلومات االلكترونية 17

 السعودية د. ريمامدونة  18
 السعودية عبد الرحمن الخنيفر لتقنية المعلوماتمدونة  12

http://hend-alkhalifa.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://www.saudi-itc.com/
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 الدولة  عنوان المدونة  م

 السعودية نحو مجتمع عربي قارئ  90
 السعودية نحن والبحث العلمي 91

 السعودية يوميات أستاذة جامعية 99

93 Teaching English in Saudi Arabia 

ESL EFL TEFL Blog from Total ESL 
 السعودية

94 WinISIS_Arabic السعودية 
 مصر التكشيف واالستخالص 95

جريدة يومية يصدرها الدكتور مجدي  جريدة الصحافة الجديدة 96
 الداغر

 مصر

 مصر االنتحال في عصر المعلومات 97

 مصر مدونة د. أحمد فرج للمكتبات وتقنيات المعلومات 98
 مصر آالء فور نتمدونة  92
 مصر العلم والبحث العلمي في الوطن العربيمحمد مسعد ياقوت  30

 مصر مدونة قطر الندى 31
 مصر مدونة / محمد فتحي الجالب لعلوم المكتبات والمعلومات 39
 مصر مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي 33
 فلسطين مدونة المكتبيين الفلسطينيين 34

المملكة  مدونة الدرس األدبي 35
 المغربية 

 العراق  مدونة المدونات في علم المعلومات والمكتبات 36
 العراق مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري  37

 

http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ala4net.maktoobblog.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
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 التوزيع اللغوي ملدونات األكادمييني العرب:  3/2/5
لم تقتصر مدونات األكاديميين العرب موضوع هذه الدراسة خالل الفترة الزمنية  

ن كانت هي الغالبة،  9002المحددة للدراسة حتى مارس  على التدوين باللغة العربية فقم، وا 
حيث تساهم اللغة في زيادة الترابم بين الباحثين والمتخصصين  بل هناك لغات أجنبية أخرى.

 أهم وسائل االتصال وتبادل المعلومات بينهم .والمهنيين فهي من 

 534تمثل اللغة اإلنجليزية بمدونتين ألكاديميين عرب ُتدون أوضحت الدراسة وجود 
مدونات يوضح توزيع ي خضعت للدراسة ، والجدول التال يالتالمدونات  إجمالي% من 

 .األكاديميين العرب حسب لغة التدوين بها 

 (10جدول رقم )
 لغوي لمدونات األكاديميين العربالتوزيع ال

 % ع لغة التدوين م
 7537 98 اللغة العربية فقم 1
 534 9 اللغة  اإلنجليزية فقم 9
 1832 7 اللغة العربية واإلنجليزية معا 3
 100 37 المجموع 

يتضدددح جليدددًا مدددن الجددددول السدددابق أن اللغدددة العربيدددة هدددي اللغدددة السدددائدة فدددي التددددوين 
للمددددونات موضدددوع الدراسدددة، وهدددذا يعدددد أمدددرًا طبيعيدددًا ألنهدددا اللغدددة الرئيسدددية فدددي جميدددع الددددول 
العربية، باإلضافة إلى أنها لغة الكتابة األولى لدي األكاديميين الباحثين والمؤلفين العدرب. قدد 

% . واحتلدت اللغدة اإلنجليزيدة 7537مدونة بنسدبة قددرها  98مدونات باللغة العربية بلغ عدد ال
الرتبدة الثانيدة وبفدارق كبيددر جددًا، حيدث بلددغ عددد المددونات باللغدة اإلنجليزيددة اثندان تمثدل نسددبة 

 Teaching English in Saudi" ، " مدوندددة المسدددتوى االول % همددا مدوندددة " 534

Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total ES  وهاتدان المددونتان تخدص د ريمدا "
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سددعد الجددرف أسددتاذ اللغددات والترجمددة بجامعددة الملددك سددعود ويعددد ذلددك أمددرًا مقبددواًل اسددتخدامها 
 اللغة اإلنجليزية في التدوين .

فددي حددين هنددداك بعددض المدددونات تددددون باللغددة العربيددة واإلنجليزيدددة جدداءت فددي الرتبدددة 
المبددادرات العربيددة فددي مجددال % هددى " 1832مدددونات بنسددبة قدددرها  الثالثددة واألخيددرة بعدددد سددبع

ا " " وجعلنداكم شدعوبا وقبائدل لتعدارفو "  مرحالتدي حدول العدال"، "مدونة د. ريمدا"،" الوصول الحر
"،أمددا المدونددة التاليددة  الدددكتورة هنددد الخليفددة"،" ومدونددة " للطددالب فقددم"، " مدونددة البدداحثين "، 

" تتميز بتندوع لغدات التددوين بهدا بدين مدونة د. أحمد فرج للمكتبات وتقنيات المعلوماتبعنوان "
 اللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية.

 هدف األكادمييني العرب من إنشاء مدوناتهم :  3/2/6
كما هو مبين في ن للتعرف على األهداف التي دفعت األكاديميين العرب األوننتقل 

لخوض تجربة التدوين وا عداد مدونات تمثل نافذة وأداة لهم على اإلنترنت يستطيعوا مدوناتهم 
مدونة ذكر مدونيها ما يجول  17الكتابة بها بحرية تامة كما ذكر سلفًا. والجدير بالذكر أن 

عدد % من إجمالي 4660على القارئ حيث بلغت نسبتهم بخاطرهم وما ستطرحه مدوناتهم 
 مدونة.  37المدونات الخاضعة للدراسة والبالغ عددها 

وأردات الباحثة التعرف على أهداف المدونيين األكادييمين العرب بشيء من التفصيل 
سواء تلك المدونات التي ذكرت الهدف بشكل مباشر أم ال ، فقامت برصد هذه األهداف ، 

 حيث تم تقسيمها إلى أربع فئات هى :

ن المدونات فإ، ثقافي ، تعليمي ، ترفيهي ، وبطبيعة الحال  إخباري/ إعالمي
إليصال صوته إلى العالم حيث ساعد أفكاره  بنشرها يقوم صاحباأللكترونية كما ذكر سلفًا   

األفكار، التدوين المستخدمين بشكل عام على الحصول على المعلومات بشكل أسرع وطرح 
فهناك  بالتالي تتنوع أهدافه بين الحين واآلخر، و  دون قيودوتبادل اآلراء وحرية النقاش 

مدونات جمعت بين الهدف الثقافي واإلخباري تارة ، وبين الثقافي والتعليمي تارة أخري ، 

http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/


 آداب بنى سويف                              المجلة العلمية

 
 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                         مدونات األكاديميين العرب 

 

 

433 

 

، و هذا ما يوضحه الجدول التالي  وهناك مدونات اقتصرت أهدافها على هدف واحد فقم 
 ( : 11رقم)

 (11جدول رقم )

 اء مدوناتهمهدف األكاديميين العرب من إنش

 %  ع  الهدف  م 
 1734 8 إخباري/ إعالمي 1
 4133 12 ثقافي  9
 9833 13 تعليمي  3
 433 9 ترفيهي 4
 837 4 غير مبين  5
 100 46 المجموع  

من الجدول السابق يتضح جليًا ان الهدف الرئيس من إنشاء المدونيين األكاديميين 
 12% كما تم رصدها في 4163الثقافي بنسبة قدرها العرب لمدوناتهم يرجع إلى الهدف 

% لمن اقتصرت مدوناتهم على الهدف التعليمى لتمثل قناة اتصال 9868مدونة ، تليها نسبة 
 بينه وبين الطالب .

% لمن كان هدفهم إخباري / إعالمي ، أما من اقتصر 1764وتقل النسبة إلى  
% . أما النسبة الباقية 433مثل نسبة هدف خوض تجربة التدوين على الجانب الترفيهي ت

% لم يفصحوا عن هدفهم من وراء إنشاء مدوناتهم وهى في حقيقة األمر أربع 867وهى 
مدونات منها ثالثة متوقفة لم يوجد بها أي تدوينات توضح الهدف منها  ، في حين المدونة 

ي يوضح أهداف الرابعة ما هى إال موقع شخصي للدكتورة هند الخليفة . والجدول التال
 األكاديميين العرب من إنشاء مدوناتهم : 
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 (19جدول رقم )

 هدف األكاديميين العرب من إنشاء مدوناتهم

 الهدف  عنوان المدونة م

 ثقافي االنتحال في عصر المعلومات 1
 ثقافي / تعليمي  التددقدندديددة بددضددغددطدة زر 9
 تعليمي التكشيف واالستخالص 3

 ثقافي الحوراء 4
  الدكتورة هند الخليفة 5

 إعالمي / ثقافي  )التقنية العربية(الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و  6
 ثقافي / إخباري  المبادرات العربية في مجال الوصول الحر 7
 إخباري  جامعة الملك سعود 8

جريدة يومية يصدرها الدكتور  جريدة الصحافة الجديدة 2
 مجدي الداغر

 إعالمي / إخباري 

 ترفيهي  "" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا رحالتي حول العالم 10
 ثقافي  سدنة المعرفة 11
 تعليمي للطالب فقم 19
 ثقافي في الوطن العربيالعلم والبحث العلمي محمد مسعد ياقوت  13

 ثقافي مدونة أشرف إحسان فقيه 14
 ثقافي آالء فور نتمدونة  15
 تعليمي / ثقافي مدونة الباحثين 16
 ثقافي مدونة الدرس األدبي 17
 تعليمي / ثقافي مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري  18

http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://ala4net.maktoobblog.com/
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 الهدف  عنوان المدونة م

 تعليمي  الدكتور علي شاكرمدونة  12
 تعليمي مدونة الدكتور محمد أحمد آلجاللي 90
  مدونة الدكتور محمد سالم غنيم 91
 ثقافي مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي 99
 إخباري  المدونات في علم المعلومات والمكتباتمدونة  93
 تعليمي مدونة المستوى األول 94
 ثقافي / إخباري   Arab Librarians Blogمدوندة المكتبييدن العرب   95
  مدونة المكتبيين الفلسطينيين 96

 تعليمي  االلكترونيةمدونة خدمات المعلومات  97

 ثقافي / إخباري  مدونة د. أحمد فرج للمكتبات وتقنيات المعلومات 98
 ثقافي / تعليمي مدونة د. ريما 92
 ثقافي/ تعليمي  عبد الرحمن الخنيفر لتقنية المعلوماتمدونة  30
  مدونة قطر الندى 31
  مدونة / محمد فتحي الجالب لعلوم المكتبات والمعلومات 39
 ثقافي نحو مجتمع عربي قارئ  33
 تعليمي  نحن والبحث العلمي 34

 ترفيهي يوميات أستاذة جامعية 35

36 Teaching English in Saudi Arabia 

ESL EFL TEFL Blog from Total ESL 
 تعليمي

37 WinISIS_Arabic ثقافي 

http://mjalali.jeeran.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://www.saudi-itc.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
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 برامج التدوين املستخدمة يف مدونات األكادمييني العرب:   3/2/7
تنوعدددت بدددرامج التددددوين التدددي اسدددتخدمها األكددداديميين العدددرب فدددي مددددوناتهم وأن كاندددت 

مدوندة  15% تمثدل 4065حيدث بلغدت النسدبة   Blogger من BlogSpotالنسبة الكبري ل 
 والجدول التالي يوضح ذلك : 

 (13جدول رقم )

 برامج التدوين المستخدمة في مدونات األكاديميين العرب

 % ع برامج التدوين م
1 BlogSpot 15 4035 
9 Word Press 5 1335 
3 MaktoobBlog 8 9136 
4 Jeeran 9 534 
 1832 7 أخري  5
 100 37 المجموع 

تحتددددل النسددددبة الكبددددرى مددددن إجمددددالي البددددرامج  BlogSpotيبددددين الجدددددول السددددابق أن 
عصدر " االنتحدال فدي  مدونة هدى 15% تمثل  4065المستخدمة في المدونات بنسبة قدرها  

الكتددددب والمكتبددددات والمعلومددددات والقددددراءة( و  " ، ، "التكشدددديف واالسددددتخالص "  "  المعلومددددات
" ،  ، " جامعة الملك سعود " المبادرات العربية في مجال الوصول الحر"،  " )التقنية العربية(

مدوندة " العلم والبحث العلمي في الوطن العربي " ،  " سدنة المعرفة " ، " محمد مسعد ياقوت
مدوندة المكتبييدن " " مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي "، ، الدكتور محمد سالم غنيم "

مدونددة د. أحمددد  " " مدونددة المكتبيددين الفلسددطينيين " ، ، " Arab Librarians Blogالعددرب
مدوندة / محمدد فتحدي الجدالب " ، " مدونة قطر النددى " ، " فرج للمكتبات وتقنيات المعلومات

 .  "WinISIS_Arabic "" ، لعلوم المكتبات والمعلومات

http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/


 آداب بنى سويف                              المجلة العلمية

 
 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                         مدونات األكاديميين العرب 

 

 

437 

 

% وهدددذ النسدددبة تخدددص المددددونات التدددي تسدددتخدم 9166وتدددنخفض النسدددبة لتصدددل إلدددى 
MaktoobBlog  جريدددة يوميددة يصدددرها  جريدددة الصددحافة الجديددةهدى " تمثدل ثمددان مدددونات

" ، "  " وجعلنددداكم شدددعوبا وقبائدددل لتعدددارفوا رحالتدددي حدددول العدددالم" ، "  الددددكتور مجددددي الدددداغر
مدونددددددة المدددددددونات فددددددي علددددددم المعلومددددددات " ، "  آالء فددددددور نددددددتمدونددددددة " ، "  للطددددددالب فقددددددم

 يوميدات أسدتاذة جامعيدة" ، " نحدن والبحدث العلمدي"، "  نحدو مجتمدع عربدي قدارئ ،" "والمكتبدات
 ." 

% 1365خمدس مددونات بنسدبة قددرها  Word Pressوتسجل المدونات التي تستخدم 
هددددى " الحدددددوراء"، " مدونددددة أشدددددرف إحسددددان فقيددددده " ، " مدونددددة عبدددددد الددددرحمن الختيفدددددر لتقنيدددددة 

 المعلومات " ، "مدونة الدرس األدبي " ،"
Teaching English in Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from 

Total ES  

% وهذه النسبة تمثل في حقيقة األمدر مددونتين فقدم 534وتقل النسبة بشدة لتصل إلى 
 " .  مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري " ، "  دونة الدكتور محمد أحمد آلجالليهما "م

% منهددددا خمددددس مدددددونات 1832أمددددا النسددددبة الباقيددددة تمثددددل سددددبع مدددددونات نسددددبة قدددددرها 
مدوندددة خددددمات المعلومدددات دمت بدددرامج التددددوين الخاصدددة بجامعدددة الملدددك سدددعود هدددى " اسدددتخ

"  مدوندة المسدتوى األول" ، "  مدوندة د. ريمدا" ، " مدونة الدكتور علي شاكر" ، "  االلكترونية
" والجدير بالذكر أن هذه المدونات هدفها في المقام األول كما سدبق ذكدره  مدونة الباحثين، " 

 تعليمي . 

دكتورة هنددددد الخليفددددة األولددددي فددددي حددددين المدددددونات الباقيددددة وهددددى اثنددددان فقددددم تخددددص الدددد
"التقنية بضغطة زر" تستخدم برامج التددوين خاصدة بدالموقع تحمدل نفدس االسدم " التقتيدة مدونة

 نية " الدكتورة هند الخليفة " تخص " تصميم ديزاين كافية " بضغطة زر " والمدونة الثا

وبطبيعة الحال ترتبم برامج التدوين المستخدمة إتاحة خدمة االشتراك في الخالصات 
RSS , Atom  خدمة الخالصاتRSS  أوAtom  هي عبارة عدن وسديلة سدهلة تمكندك مدن

http://eldagher.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://ala4net.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
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الحصول على آخر التحديثات فور نشرها على مواقعدك المفضدلة علدى شدبكة اإلنترندت. فبدداًل 
من فتح صفحات المواقع والبحث عن المواضيع الجديدة، فإن خدمة الخالصات هذه تخطرك 

 بما يستجد من أخبار ومواضيع على تلك المواقع فور نشرها.

و تعندددي حرفيدددًا  Really Simple Syndicationي اختصدددار لدددد ( هدددRSSلدددد)" ا
 (XML، وهدددي تكنولوجيدددا تعتمدددد أساسدددًا علدددى لغدددة ” االرتبددداط بطريقدددة سدددهلة و بسددديطة“

Extensible Markup Language )–  لغددة ُتسدتخدم إلعددادة تمثيدل بنيددة و شدكل البيانددات
” االرتبدددددداط“أو ” شدددددتراكاال“( للمتصدددددفحين RSS(. تتدددددديح الدددددد)serverالقادمدددددة مدددددن المدددددزود )

( بتنبيده و RSSبصفحات و مواقع االنترنت التي تدعم هدذه الخدمدة. و بعدد االشدتراك، تقدوم )
إشعار المستخدم المشترك بأي تغيير أو تحديث طرأ على تلك الصفحة أو الموقع مباشرًة مدن 

ي تتغيددر ( أساسددا فددي المواقددع التددRSSخددالل برنددامج أو تطبيددق معددين. ُتسددتخدم خالصددات الددد)
 باستمرار مثل مواقع األخبار والمدونات.

( RSSو طريقدددة االشدددتراك بخالصدددة موقدددع سدددهلة جددددًا، هدددي عمليدددة نسدددخ عندددوان الدددد)
 (، فقم ال أكثر RSSلموقع يدعم هذه التقنية ولصقه في برنامج متصفح للد)

وتتمثدددل إحددددى  XMLهدددى صددديغة بياندددات حاسدددوبية مبنيدددة علدددى  (  Atom)" الدددد 
. تفيددد التليقمددات فددي إعددالم مددن يتابعونهددا بتحددديث المواقددع التددي التلقيمدداتفددي نشددر تطبيقاتهددا 

مدثال( والمددونات دون توفر التلقيمات، مما يسدمح بمتابعدة عددد ضدخم مدن المواقدع )اإلخباريدة 
 الحاجة لزيارة المواقع كلها لمعرفة الجديد فيها.

كما أنها بروتوكول للتواصل ما بدين البرمجيدات المختلفدة التدي تكدون منظومدات النشدر 
علددددى الويددددب، مثددددل تطبيقددددات سددددطح المكتددددب ونظددددم إدارة المحتددددوى علددددى الددددوب ممددددا يمكددددن 

 (47)ت فيما بينها نظاميا". البرمجيات والنظم المختلفة من تبادل البيانا

لمدددونات  RSS  ،Atom( يوضددح االشددتراك فددي خالصددات14والجدددول التددالي رقددم )
 األكاديميين العرب موضوع الدراسة : 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
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 (14جدول رقم )

 في مدونات األكاديميين العرب RSS , Atomاالشترك في خدمة 

 % ع  م

1 RSS 17 4630 

9 Atom 15 4035 

 1335 5 غير مبين 3

 100 37 المجموع 

تحتددل أكبددر نسددبة  RSSمدن الجدددول السددابق يتضددح جليددًا أن االشددتراك فددي خالصددات 
جريددة  جريددة الصدحافة الجديددة"،"  التددقدندديدددة بددضددغددطددة زرمدونة هى "  17% تمثل 46هى 

" وجعلندداكم شددعوبا وقبائددل  رحالتددي حددول العددالم" ، "  يوميددة يصدددرها الدددكتور مجدددي الددداغر
مدوندددة  "،"آالء فدددور ندددتمدوندددة "،"  مدوندددة أشدددرف إحسدددان فقيددده "،"للطدددالب فقدددم"،" "لتعدددارفوا

"، " مدوندددة الددددكتور علدددي شددداكر "،" مدوندددة الددددكتور طدددالل نددداظم الزهيدددري  "،" الددددرس األدبدددي
"،" علدددم المعلومدددات والمكتبددداتمدوندددة المددددونات فدددي "،" مدوندددة الددددكتور محمدددد أحمدددد آلجاللدددي
نحو "،" عبد الرحمن الخنيفر لتقنية المعلوماتمدونة "،"  مدونة خدمات المعلومات االلكترونية

 Teaching "،" يوميددات أسددتاذة جامعيددة"،" نحددن والبحددث العلمددي"،"  مجتمددع عربددي قددارئ 

English in Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total ES  ." 

 Atomخالصددات   فددي حددين نجددد مدددونات األكدداديميين العددرب يتيحددون االشددتراك فددي
التكشدديف "،"  االنتحددال فددي عصددر المعلومدداتمدونددة هددى "  15% تخددص 4065تبلددغ نسددبتها 
المبددددادرات "،" الكتددددب والمكتبددددات والمعلومددددات والقددددراءة( و)التقنيددددة العربيددددة("،"  واالسددددتخالص

http://eldagher.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://ala4net.maktoobblog.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://www.saudi-itc.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
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محمددد "،"  جامعدة الملدك سدعود"، " ة الملدك سدعودجامعد" ، " العربيدة فدي مجدال الوصدول الحدر
 "،" مدوندة الددكتور محمدد سدالم غنديم"،" مسعد ياقوت العلم والبحدث العلمدي فدي الدوطن العربدي

مدونددة المكتبيددين " "،مدوندددة المكتبييدددن العددرب "،"  مدونددة الدددكتور محمددود عبددد الكددريم الجندددي
"،  مدونددة قطددر الندددى "، "مدونددة د. أحمددد فددرج للمكتبددات وتقنيددات المعلومددات"،"  الفلسددطينيين

 Teaching English in  "،"مدوندة / محمدد فتحدي الجدالب لعلدوم المكتبدات والمعلومدات

Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total ES   " ، "
WinISIS_Arabic  "  

% ال تتديح خدمدة االشدتراك 1335أما النسبة الباقية تمثدل خمدس مددونات بنسدبة قددرها 
" ،  مدوندة د. ريمدا" ، " الحدوراءوهذه المدونات هدى "   Atomأو الد   RSSفي خالصات الد 

 . الدكتورة هند الخليفة" ، "  مدونة الباحثين" ، " مدونة المستوى األول" 
 وابط مبدونات األكادمييني العربتوافر الر 3/2/8

تتميدددز المددددونات اإللكترونيدددة بإتاحدددة روابدددم تحيدددل قارئهدددا إلدددى مواقدددع مفضدددلة ينصدددح 
باالطالع عليها أو مدونات أخري بالرغم من توافر هذه الخدمة إال أن هناك بعدض المددونيين 

( يوضددددح تددددوافر الددددروابم بمدددددونات 15األكدددداديميين ال يسددددتفيدوا منهددددا والجدددددول التددددالي رقددددم )
 ضوع الدراسة . األكاديميين العرب مو 

  

http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://libsciences.blogspot.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://hend-alkhalifa.com/
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 (15جدول رقم )
 توافر الروابم بمدونات األكاديميين العرب

 % ع الروابم م
 5638 91 يتوافر 1
 4339 16 ال يتوافر 9
 100 37 المجموع 

يبددين الجدددول السددابق أن المدددونات التددي يتددوافر بهددا روابددم تسددتأثر بددأعلى نسددبة هددى 
مدونددددة ال يتددددوافر بهددددا روابددددم بنسددددبة قدددددرها  16مدونددددة، فددددي حددددين نجددددد  91% تمثددددل 5638
4339 . % 

ذا تتبعنددا مددددونات األكددداديميين العدددرب التدددي تتددوافر بهدددا روابدددم بشددديء مدددن التفصددديل  وا 
" تتدددديح روابددددم هامددددة فددددي مجددددال المكتبددددات عصددددر المعلومدددداتاالنتحددددال فددددي فنجددددد مدونددددة " 

" تتدديح روابددم ) لمجموعددات النقدداش الخاصددة  التكشدديف واالسددتخالصوالمعلومددات ،  مدونددة " 
الكتدددب بموضدددوع المدوندددة ، وأشدددهر محركدددات البحدددث ، ومواقدددع ينصدددح بزيارتهدددا(، ومدوندددة " 

" تتديح روابدم متعدددة هدى )مددونات عربيددة بدات والمعلومدات والقدراءة( و )التقنيدة العربيدة(والمكت
شقيقة ، مدونات أجنبية شقيقة ، منتديات عربية ومجموعات إخباريدة ، الجمعيدات واالتحدادات 
المهنيدددة للمكتبدددات ، أقسدددام المكتبدددات العربيدددة ، مكتبدددات عربيدددة ، مراجدددع مكتبيدددة إلكترونيدددة ، 

" تتدديح رابددم ) جامعددة الملددك سددعود / الصددفحة  جامعددة الملددك سددعودمددة( ، مدونددة " روابددم ها
 الرئيسية( .

مدونددددة ،" "" وجعلندددداكم شددددعوبا وقبائددددل لتعددددارفوا رحالتددددي حددددول العددددالممدددددونات " أمددددا 
،" "نحدن والبحدث العلمدي " ، "نحدو مجتمدع عربدي قدارئ " ، "  مدونة د. ريمدا"، " المستوى األول

 Teaching English in Saudi Arabia: ESL EFL           "، يوميات أستاذة جامعية

TEFL Blog from Total ES   تتديح روابدم لتلدك المددونات حيدث أنهدا تخدص الددكتورة "

http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/blog1
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
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ح رابدم " تتديسددنة المعرفدةريما الجرف فهي تعرف قارئهدا بمددوناتها األخدري فقدم ،  ومدوندة " 
" فهددذه المدونددة تددوفر روابددم لمدددونات  مدونددة أشددرف إحسددان فقيددهلألخبلددر الهامددة ، ومدونددة " 

شخصددية ألصدددقاء المدددون تشددترك بعضددها فددي مجددال التقنيددة والددبعض األخددر مجددرد مدددونات 
شخصية هى ) انزالقات الكالم ، بثينة العيسي، بوادر، حياة القلوب، خالدد الصدامطي، سدعود 

ان عليوان ، محمد العباس ، محمدد العشدري ، محمدد حسدن علدوان ، ياسدر بكدر( العمر ، سوز 
. 

" يتددوافر بهددا روابددم ) البوابددة العربيددة للمكتبددات والمعلومددات ، آالء فددور نددتو" مدونددة 
قسددددددم المكتبددددددات الجمعيددددددة المصددددددرية للمكتبددددددات والمعلومددددددات ، جريدددددددة المصددددددريون ، موقددددددع 
مدونددة الدددكتور والمعلومددات أداب اإلسددكندرية ، شددبكة أخصددائي المكتبددات والمعلومددات (، و"  

" تتددديح روابدددم  مدوندددة المددددونات فدددي علدددم المعلومدددات والمكتبدددات" و "  طدددالل نددداظم الزهيدددري 
 ومواقع مفضلة .

" تحيددل قارئهددا إلددى ) مدونددة جيددران ، مدونددة الدددكتور محمددد أحمددد آلجاللدديكمددا نجددد " 
خدمة المدونات من جيران ، استضافة مجانية ، احصل على اسم نطداق ، غيمدة تصدانيف ، 

م " بهدا رابدمدونة الددكتور محمدود عبدد الكدريم الجندديموقع الدكتور محمد أحمد آلجاللي (، " 
 Arab Librariansمدوندة المكتبييددن العدرب  واحد فقم لقسم المكتبات جامعة المنوفية ، و" 

Blog  بها ) روابم مهمة في مجال المكتبات والمعلومات ، روابم مهمة للمددونيين ، مواقدع "
" تتدديح روابددم علددى الددرغم مددن توقفهددا إلددى )جامعددة دىمدونددة قطددر الندد ينصددح بزيارتهددا( ، " و

المنصدددددددورة ، البوابدددددددة العربيدددددددة للمكتبدددددددات والمعلومدددددددات ، شدددددددبكة أخصدددددددائي المكتبدددددددات(، و" 
WinISIS_Arabic تتدديح روابددم )مدددونات شددقيقة ، منتددديات ومجموعددات إخباريددة ، مواقددع "

 هامة( 

ن كانددت وممددا سددبق يتضددح تنددوع الددروابم التددي يتحهددا المدددونيين األكدد اديميين العددرب وا 
هذه الروابم تعكس مجال اهتمامداتهم والمواقدع التدى يتدرددوا عليهدا باسدتمرار وينصدح األخدرون 

 بزيارتها .

http://ala4net.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
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 التوزيع املوضوعي للتدوينات املتاحة مبدونات األكادييمني العرب:  3/2/9

كبري حيث نظرًا لما تمثله التدوينات المتاحة بمدونات األكاديميين العرب من أهمية 
تعبر في المقام االول على ما يجول بخاطرهم واهتماماتهم ، فأرادت الباحثة التعرف على 
طبيعة الموضوعات التي تحتويها مدونات األكاديميين العرب موضوع الدراسة ، لما كان من 

إمكانية تصنيف التدوينات وفقا لتقسيمات موضوعية عريضة،  الطبيعي أن تتيح المدونات
 ، وحرية المدونة في كتابة التدوينات دون تحكم أو قيد. ى واجهة المدونةعل تظهر

وجدت الباحثة عند تحليل مدونات األكاديميين العرب موضوع الدراسة أنها ال تسير 
على نهج ثابت في تصنيف التدوينات تصنيفًا موضوعيًا ، وهذا ما يبينه الجدول التالي رقم 

(16 : ) 

 (16جدول رقم )

 الموضوعي للتدوينات بمدونات األكاديميين العربالتوزيع 

 % ع التوزيع الموضوعي للتدوينات م

 6736 95 يتوافر 1

 3934 19 ال يتوافر 9

 100 37 المجموع 

يبين الجدول السابق أن خمس وعشرون مدونة يقوم مدونيها بتصنيف تدويناتها وفقًا 
التكشيف  "،"التددقدندديددة بددضددغددطدة زر% ، هى "  6736للتوزيع الموضوعي بنسبة قدرها 

الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و "،" الدكتورة هند الخليفة"، "الحوراء"،"  واالستخالص
"،"  جامعة الملك سعود"،" المبادرات العربية في مجال الوصول الحر" ، "  )التقنية العربية(

http://massoudalshareef.wordpress.com/
http://hend-alkhalifa.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
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سدنة ، " "" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا رحالتي حول العالم"،"  جريدة الصحافة الجديدة
 محمد مسعد ياقوت العلم والبحث العلمي في الوطن العربي" ، "  للطالب فقم" ، "  المعرفة
" ، "  مدونة الدرس األدبي" ، "  آالء فور نتمدونة  " ، " شرف إحسان فقيهمدونة أ" ، " 

مدونة " ، " مدونة الدكتور محمد أحمد آلجاللي،" "مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري 
مدونة د. أحمد " ، "  مدوندة المكتبييدن العرب" ، "  المدونات في علم المعلومات والمكتبات

" ، "  حمن الخنيفر لتقنية المعلوماتعبد الر مدونة " ، "  فرج للمكتبات وتقنيات المعلومات
" ، "  ت أستاذة جامعيةيوميا" ، "  نحن والبحث العلمي" ، "  نحو مجتمع عربي قارئ 

WinISIS_Arabic في حين تمثل نسبة المدونات التي ال تتبع توزيعًا موضوعيًا  ."
مدونة " ، "  مدونة الباحثين" ، "  االنتحال في عصر المعلومات% هى "  3934لتدويناتها 

عبد مدونة الدكتور محمود " ، "  مدونة الدكتور محمد سالم غنيم" ، "  الدكتور علي شاكر
دونة " ، "م مدونة المكتبيين الفلسطينيين" ، "  مدونة المستوى األول" ، "  الكريم الجندي

مدونة / " ، "  مدونة قطر الندى" ، " مدونة د. ريما" ، "  خدمات المعلومات االلكترونية
 Teaching English in           " ، "محمد فتحي الجالب لعلوم المكتبات والمعلومات

Saudi Arabia: ESL EFL TEFL Blog from Total ES   . " 

إذا نظرنا إلى تلك المدونات التي ال تتبع توزيعًا موضوعيًا لتدويناتها بشيء من 
مدونة الدكتور محمد سالم  " ، " مدونة الباحثينلكل من " التفصيل نجد األمر يعد مقبواًل 

مدونة "، "  مدونة المستوى األول" ،"  مدونة الدكتور محمود عبد الكريم الجندي" ، "  غنيم
" ،"  مدونة قطر الندى"، "  دونة خدمات المعلومات االلكترونية" ، "م المكتبيين الفلسطينيين

" نظرًا لتوقف مدونيها عن التدوين مدونة / محمد فتحي الجالب لعلوم المكتبات والمعلومات
بها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يوجد منها مدونات ال يوجد بها أى تدوينات كما سبق 

 ذكره سلفًا . 

http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://aljarf-travels.maktoobblog.com/
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http://ala4net.maktoobblog.com/
http://mjalali.jeeran.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
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http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
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http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
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% من 6637ة وتبلغ نسبة المدونات المتوقفة التي ال تتبع توزيعًا موضوعيًا نسب
 19إجمالي عدد مدونات األكاديميين العرب التي ال تتبع توزيعًا موضوعيًا البالغ عددها 

 مدونة . 

هذا وأرادات الباحثة التعرف على أكثر مدونات األكاديميين العرب موضع هذه 
 : (17ما يوضحه الجدول التالي رقم )الدراسة من حيث عدد التدوينات المتاحة بها ، وهذا 

 (17ول رقم )جد

 ترتيب مدونات األكاديميين العرب وفقًا للتدوينات 

  المدونة م

 83080 جريدة الصحافة الجديدة 1

9 Arab Librarians Blog 662 مدوندة المكتبييدن العرب 

 617 أشرف إحسان فقيهمدونة  3

 493 للطالب فقم 4

 407 نحو مجتمع عربي قارئ  5

 362 العلمي نحن والبحث 6

 341 المبادرات العربية في مجال الوصول الحر 7

 314 الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و )التقنية العربية( 8

http://eldagher.maktoobblog.com/
http://eldagher.maktoobblog.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
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 913 يوميات أستاذة جامعية 2

 179 عبدالرحمن الخنيفر لتقنية المعلوماتمدونة  10

 195 المعلوماتمدونة د. أحمد فرج للمكتبات وتقنيات  11

19 WinISIS_Arabic 27 

 75 مدونة الدكتور طالل ناظم الزهيري  13

 70 آالء فور نتمدونة  14

 52 جامعة الملك سعود 15

16 Teaching English in Saudi Arabia 

ESL EFL TEFL Blog from Total ESL 

44 

 97 سدنة المعرفة 17

 12 مدونة المدونات في علم المعلومات والمكتبات 18

 11 التكشيف واالستخالص 12

 11 الحوراء 90

جريدة يومية وهى  جريدة الصحافة الجديدةيتضح جليا من الجدول السابق أن مدونة 
تستأثر بأعلى تدوينات بها حيث أنها تأخذ طابع أخباري  يصدرها الدكتور مجدي الداغر

دد التدوينات في المقام شامل ومتنوع لموضوعات عدة في شتى نواحي الحياة ، ويتوقف ع

http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://aljarf-diary.maktoobblog.com/
http://www.saudi-itc.com/
http://ahmadfarag.blogspot.com/
http://ala4net.maktoobblog.com/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://totalesl.com/blogs/reemasado/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://docstu.maktoobblog.com/
http://massoudalshareef.wordpress.com/
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 آداب بنى سويف                              المجلة العلمية

 
 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                         مدونات األكاديميين العرب 

 

 

447 

 

األول على عمر المدونة نفسها فكلما زاد عمر المدونة كلما زادات التدوينات ، وبطبيعة 
 الحال استمرارها وعدم توقف مدونتها عن التدوين . 

والملفت للنظر أن من بين المدونات األكثر تدوينًا موضوع الدراسة خمس مدونات 
نحو مجتمع تدوينة ، تليها " 493" رصد بها  للطالب فقمتخص " ريما سعد الجرف " هى " 

تدوينة  362" تحتوى على نحن والبحث العلميتدوينة ، ثم مدونة "  407" بها  عربي قارئ 
تدوينة ، أما أقل مدوناتها تدوينيًا كان من  913، ثم " يوميات أستاذة جامعية " رصدت 

 Teaching English in Saudi Arabia: ESL EFL TEFL           نصيب مدونة "

Blog from Total ES   ن دل هذا على شيء إنما يد 44" بها ل على قدرة تدوينة . وا 
 المدون ومجاالت اهتمامه المتعددة وقضاياه التي يود طرحها على قارئه . 

 اخلالصة : 4
 النتائج :  4/1

حاولددت الدراسددة الحاليددة استكشدداف مدددونات األكدداديميين العددرب ، ومعرفتهددا وحصددرها 
 وتحليلها، من أجل التعدرف علدى طبيعتهدا وجدوهر مدا يحديم بهدا مدن مفداهيم مدن أجدل مواجهدة
التطددور والتقدددم الحددادث فددي اآلونددة األخيددرة. وتددرى الباحثددة أن الدراسددة قددد اسددتطاعت أن تقدددم 
صورة تكاد تكون مكتملدة عدن مددونات األكداديميين العدرب موضدوع الدراسدة . ولعدل مدن أبدرز 

 مالمح هذه الصورة ما توصلت إليه من نتائج هي كما يلي : 

رجاًل ، حين  94% تمثل 6339تفوق المدونون الذكور عن األناث حيث بلغت نسبتهم   - 1
 % من إجمالي العدد الكلي للمدونين . 3638نسبتهن  14يبلغ عدد النساء 

 17% تمثل 4437تحتل الجنسية السعودية والمصرية للمدونين الصدارة بنسبة قدرها   - 9
% ،  ثم من 533راقية بعدد مدونان تبلغ نسبتهما مدون لكل منهما ، تليها الجنسية الع

% وهى تخص مدون واحد 936يحملون الجنسية الفلسطينية والمغربية بنسبة قدرها 
 لكل منهما . 

http://aljarf-students.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-reading.maktoobblog.com/
http://aljarf-researcher.maktoobblog.com/


 العدد السابع عشر   

 

 

448 

 

% ، تليها بفارق كبير في 5533يستأثر تخصص المكتبات والمعلومات بأعلى نسبة  - 3
مات ، وأخيرًا تخصص اللغات والترجمة ، ثم تخصص علوم الحاسبات والمعلو 

تتساوى النسبة في كل من مدونات األكاديميين في مجاالت االجتماع ، األدب ، 
قيقة األمر مدونة % ،  وهذه النسبة تمثل في ح936اإلعالم ، والفيزياء بنسبة قدرها 

 . واحدة لكل منها

نسبة مدون ب 16 اسهم نحومدونًا  99 دونين إجمالى الم دونين بالنسبة إلنتاجية الم - 4
% لمن قام بإعداد 1839بنسبة   مدونين  4، وأسهم  % بمدونة واحدة7938قدرها 

مؤلفين بنسبة    5% ، وأخيرًا أسهم  9609مؤلفًا بنسبة   13، فى حين أسهم مدونتين 
% لكل من قام بإعداد مدونات تتراوح 435وادسهم مدون واحد نسبة هى  %. 0678

 دوناتبين أربع مدونات ، وأكثر من خمس م

% في حين نجد 2733يسود طابع االنفراد لمدونات األكاديميين العرب حيث بلغت  -د 5
، دادها كل من " عبد الرحمن فراج "% اشترك في إع937مدونة واحدة تبلغ نسبتها 

 "سليمان سالم الشهري " هي مدونة " المبادرات العربية في مجال الوصول الحر ".

مدونة  93وهى  9007مثل المدونات التي صدرت عام % ت6939 أن أعلى نسبة هى - 6
وتنخفض النسبة  9008% وتخص ثماني مدونات صدرت عام 9136، تليها نسبة 

% تمثل المدونات التي صدرت في كل من 534بشكل ملحول لتصل إلى 
تخص  وهى% 937 وتستمر النسب فى االنخفاض فنجدها،  9006،  9005عامي

وهي تمثل مدونة واحدة  9002، 1227من عامي المدونات التي صدرت في كل 
 لكل منهما .

مدوندة ، أن  99% تمثدل 5235ارتفاع نسبة المدونات الجارية حيث سجلت نسدبة قددرها  - 7
 % . 4035هناك بعض المدونات توقف مدونيها عن التدوين نسبتها  
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فددددي مددددددونات  تحتددددل المملكددددة العربيدددددة السددددعودية المرتبددددة األولدددددى بددددين الدددددول العربيدددددة  - 8
 11% ، قدام بهدا 6432مدوندة تمثدل نسدبة قددرها  94األكاديميين العرب حيث سجلت 

، تليهددا  فددي المرتبددة الثانيددة جمهوريددة   99% مددن نسددبة المدددونيين ال50مدددون تمثددل 
مصدددر العربيدددة ولكدددن بفدددارق كبيدددر يصدددل إلدددى مدددا  يزيدددد مدددن النصدددف بلغدددت نسدددبتها 

%. 534دولددددة العددددراق حيددددث تمثددددل نسددددبتها  %، ثددددم احتلددددت فددددي المرتبددددة الثالثددددة9433
% وهددذه النسددبة 937وتسددتمر النسددب فددي االنخفدداض حتددى تصددل إلددى أقددل معدددل لهددا 

تخص المدونات الصادرة في كل من فلسدطين والمغدرب وهدي تمثدل مدوندة واحددة فقدم 
 لكل منهما. 

ذا يعددد أمددرًا اللغددة العربيددة هددي اللغددة السددائدة فددي التدددوين للمدددونات موضددوع الدراسددة، وهدد - 2
طبيعيدًا ألنهدا اللغدة الرئيسددية فدي جميدع الدددول العربيدة، باإلضدافة إلددى أنهدا لغدة الكتابددة 
األولدددى لددددي األكددداديميين البددداحثين والمدددؤلفين العدددرب. قدددد بلدددغ عددددد المددددونات باللغدددة 

% . واحتلدددت اللغدددة اإلنجليزيدددة الرتبدددة الثانيدددة 7537مدوندددة بنسدددبة قددددرها  98العربيدددة 
% 534ير جدًا، حيث بلغ عدد المدونات باللغة اإلنجليزيدة اثندان تمثدل نسدبة وبفارق كب

، تليهدددا المددددونات تددددون باللغدددة العربيدددة واإلنجليزيدددة بعددددد سدددبع مددددونات بنسدددبة قددددرها 
1832. % 

ان الهدف الرئيس من إنشاء المدونيين األكاديميين العرب لمدوناتهم يرجع إلى الهدف  - 10
% 9868مدونة ، تليها نسبة  12% كما تم رصدها في 4163 الثقافي بنسبة قدرها

لمن اقتصرت مدوناتهم على الهدف التعليمى لتمثل قناة اتصال بينه وبين الطالب ، 
% لمن كان هدفهم إخباري / إعالمي ، أما من اقتصر هدف 1764وتقل النسبة إلى 

النسبة الباقية % . أما 433خوض تجربة التدوين على الجانب الترفيهي تمثل نسبة 
 % لم يفصحوا عن هدفهم من وراء إنشاء مدوناتهم.867وهى 

تحتل النسبة الكبرى من إجمالي البرامج المستخدمة في  BlogSpotبرامج التدوين  – 11
وتنخفض النسبة لتصل إلى مدونة  15% تمثل  4065المدونات بنسبة قدرها  
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تمثل ثمان مدونات ،  MaktoobBlog% تخص المدونات التي تستخدم 9166
% 1365خمس مدونات بنسبة قدرها  Word Pressوتسجل المدونات التي تستخدم 
% وهذه النسبة تمثل في حقيقة األمر مدونتين 534، وتقل النسبة بشدة لتصل إلى 

 فقم .

مدونة ، في  17% تمثل 46تحتل أكبر نسبة هى  RSSأن االشتراك في خالصات  - 19
تبلغ  Atomكاديميين العرب يتيحون االشتراك في  خالصات حين نجد مدونات األ

مدونة، أما النسبة الباقية تمثل خمس مدونات بنسبة  15% تخص 4065نسبتها 
 .  Atomأو الد   RSS% ال تتيح خدمة االشتراك في خالصات الد 1335قدرها 

مدونة،  91% تمثل 5638المدونات التي يتوافر بها روابم تستأثر بأعلى نسبة هى  - 13
 % . 4339مدونة ال يتوافر بها روابم بنسبة قدرها  16في حين نجد 

أن خمس وعشرون مدونة يقوم مدونيها بتصنيف تدويناتها وفقًا للتوزيع الموضوعي  - 14
% ، وتبلغ نسبة المدونات المتوقفة التي ال تتبع توزيعًا موضوعيًا  6736بنسبة قدرها 

ونات األكاديميين العرب التي ال تتبع توزيعًا % من إجمالي عدد مد6637نسبة 
 مدونة .  19موضوعيًا البالغ عددها 

 جريدة يومية يصدرها الدكتور مجدي الداغروهى  جريدة الصحافة الجديدةأن مدونة  - 15
شامل ومتنوع لموضوعات  تستأثر بأعلى تدوينات بها حيث أنها تأخذ طابع أخباري 

عدة في شتى نواحي الحياة ، ويتوقف عدد التدوينات في المقام األول على عمر 
المدونة نفسها فكلما زاد عمر المدونة كلما زادات التدوينات ، وبطبيعة الحال 

 استمرارها وعدم توقف مدونتها عن التدوين . 
  

http://eldagher.maktoobblog.com/
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 التوصيات :  4/2
سة وبناء على تحليل مدونات األكاديميين العرب فى ضوء النتائج الموضوعية للدرا
 موضوع الدراسة توصى الباحثة بما يلى: 

تشجيع األكاديميين العرب على خوض تجربة التدوين بعمل ورش عمل تدريبهم على  -1
 التدوين وكيفية االستفادة من المدونات في تخصصاتهم . 

ية ومحاولة تعميمها على غرار االستفادة من المدونات االلكترونية في العملية التعليم -9
بعض األكاديميين العرب باستخدام المدونات كمرجع إلكتروني في مقرراتهم الدراسية 

 . 

االستفادة من المدونات االلكترونية كنافذة لنشر األبحاث والدراسات لألكاديميين  -3
 العرب كما قامت به الدكتوره هند الخليفة . 
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