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ن مجال األرشيف والوثائق من المجاالت الحيوية الهامة حيـ   أ

تعد الوثائق هى المصدر األساسى التى تعتمـد عليـأ أى دولـة ، فهـى     

ذاكرة األمة وسجل ماضيها وحاضرها . ويتجلـى مفهـوا األرشـيف    

والوثائق عندما يتبارى الكتاب والبـاحوون فـى إرسـاذ هـلا المجـال      

 وتأصيلأ .  

رشيف والوثائق بجوار تخصـص المكتبـات   وقد نشأ تخصص األ

والمعلومات باعتبار أن الوثائق مصدر من مصادر المعلومات، حيـ  ال  

يوجد قسم مستقل لتدريس األرشـيف والوثـائق فـى مصـر والـدول      

العربية إنما ارتبطت دراسـة األرشـيف والوثـائق بدراسـة المكتبـات      

 ( 1والمعلومات فى أغلب الحاالت ألسباب عدة . )

هنـا نسـتطيا القـول بـأن تخصـص األرشـيف والوثـائق         ومن

والمكتبات والمعلومات وجهان لعملة واحدة يصعب الفصـل والتمييـز   

بينهما . حي  يرى أساتلة المجال تكامل دراسات الوثـائق والمكتبـات   

وأنأ من الضرورى أن تستظل بمظلـة واحـدة ألن تمـايز كـل هـل       

المعرفـة يسـتلزا    الدراسات كقطاع مسـتقل مـن قطاعـات دراسـات    

 (2التوحيد وعدا التشتت أو التشقق . )

وتحاول هل  الدراسة التعـر  علـى اتنتـاج الفكـرى العربـى      

الوثائقى المنشـور فـى الـدوريات العربيـة المتخصصـة حيـ  تعـد        

المطبوعات الدورية مصدرًا مهمًا للمعلومات كوسيلة لنشـر اتنتـاج   

 الفكرى واالنتفاع بأ .

وعـاذ للمعلومـات يتفـوق علـى بقيـة أوعيـة       و تعد الدوريات 

المعلومات األخرى بما فيهـا الوعـاذ التقليـدى أال وهـو " الكتـاب "      

وتتمول مظاهر هلا التفوق فى أنها تستوعب وتب  أعدادًا هائلـة  مـن   

المقاالت التى تضم ذخيرة مـن المعلومـات الحديوـة والجاريـة فـى      

 جميا المجاالت .
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 هـد  الدراسـة : ـ  
ن الحاجة ملحة تجراذ هل  الدراسة للوقو  علـى مـدى   نجد أ

ثر  على الـدوريات العربيـة فـى    اتشتت اتنتاج الفكرى الوثائقى وتن

وعلى الدوريات العربية فى ، مجال المكتبات والمعلومات بصفة عامة 

والجدير باللكر أن اتنتـاج  . مجال األرشيف والوثائق بصفة خاصة 

رشيف والوثائق قليل إلى حـد مـا إذا مـا    الفكرى العربى فى مجال األ

كـان  قورن بما أنتج فى مجـال المكتبـات والمعلومـات ، ومـن هنـا      

هل  الدراسة تحليل اتنتاج الفكرى المنشور حول موضوع الهد  من 

، األرشيف والوثـائق المنشـور فـى الـدوريات العربيـة المتخصصـة       

ى تتموـل فـى   وذلك للتعر  على السمات الرئيسية لهلا اتنتـاج التـ  

ومحاولة إبراز بعـ   ، والموضوعية ، واللغوية ، الخصائص الزمنية 

الظواهر األخرى المرتبطة بسمات اتنتاج الفكرى لمقاالت الـدوريات  

ومعرفـة أهـم   ، والمترجمـات  ، لفردى والمشـار   االتأليف أشكال ك

 .   الدوريات التى تنشر فيها مقاالت هلا اتنتاج الفكرى

 اتجابة عن مجموعة من التساؤالت هى:   بالدراسة هل  نى كما تع

ـ ما حجم اتنتاج الفكرى فى مجال األرشيف والوثـائق الصـادر فـى    

 ؟  2000الدوريات العربية المتخصصة حتى عاا 

 ـ ما هى السمات اللغوية لهلا اتنتاج الفكرى ؟  

 ـ ما هى السمات النوعية لهلا اتنتاج الفكرى ؟ 

 جاهات الموضوعية لهلا اتنتاج الفكرى ؟  ـ ما هى أبرز االت

 ـ ما أبرز الدوريات التى تعنى بنشر مقاالت هلا اتنتاج الفكرى؟ 

 ـ ما الخصائص الزمنية لهلا اتنتاج الفكرى ؟  

 ـ من هم المؤلفون األغزر إنتاجًا فى هلا المجال ؟  

 ـ ما حجم التأليف المشتر  لهلا اتنتاج الفكرى ؟  

 جمات لهلا اتنتاج الفكرى ؟  ـ ما حجم المتر
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 حدود البح  ومجالأ : ـ 
لما كان الهد  األساسى للدراسـة هـو التعـر  علـى اتنتـاج      

الفكرى الوثائقى المنشور فى الـدوريات العربيـة فتتنـاول الدراسـة     

تحليل مقاالت الدوريات العربية منل صدور أول مقالـة فـى المجـال    

وذلك من خـلل  ، تلف اللغات الصادرة بمخ 2000وحتى عاا  1937عاا 

رأس الموضوع " األرشيف والوثائق " والموضوعات ذات العلقـة بـأ   

وفقًا للتقسيمات الموضوعية التى حددها الدكتور محمد فتحى عبـد  

الهادى فى الدليل الببليوجرافى لإلنتاج الفكـرى العربـى فـى مجـال     

يم ـ  المكتبات والمعلومات كاألرشـيف الصـحفى ـ الصـيانة والتـرم     

وقـد تـم اسـتبعاد "    ، الـ   …. البردى والبرديات ـ مراكز الوثائق  

المخطوطات " نظرًا الختل  طبيعـة هـلا الموضـوع وأنـأ يحتـاج      

 لدراسة مستقلة .  

وقد تم تجميا مقاالت الدوريات العربية فـى مجـال األرشـيف    

والوثائق باالعتماد على الدليل الببليوجرافى لإلنتاج الفكرى العربـى  

ــى ــة     ف ــأ المختلف ــات بطبعات ــات والمعلوم ــال المكتب ــتاذ مج لألس

إتاحة الدليل بمحمد فتحى عبد الهادى اللى تفضل مشكورًا لدكتور/ا

 .   2000ـ  1996األخير اللى يغطى الفترة الزمنية من 

 منهج الدراسة : ـ  
عتمد هل  الدراسة على المـنهج الوصـفى التحليلـى مسـتعينة     ت

الوراقية التى تعتمد على استقراذ خصـائص   بتطبيق قوانين القياسات

وكـللك  ، اتنتاج الفكرى سواذ اللغوية أو النوعيـة أو الموضـوعية   

كما ، على المنهج اتحصائى االستداللى فى استخلص نتائج الدراسة 

تستخدا الدراسة قانون براد فورد ـ زيف لقياس مدى تشـتت اتنتـاج    

 اسة .  الفكرى المنشور فى المجال موضوع الدر
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فقامت هل  الدراسة بتحليـل محتـوى الـدوريات العربيـة فـى      

(  742 تحليل)حصر ومجال األرشيف والوثائق حي  قامت الباحوتان ب

(  350)  لمـا يقـرب مـن    رأس موضـوع  ( أربعة عشـر  14) تحتًل عم

ــة  ثلثمائــة وخمســين  ــًا ، وذلــك بدراســة االتجاهــات العددي مؤلف

مدى إسـهاا  : سمات المختلفة من حي  والنوعية لها والتعر  على ال

والتوزيـا  ، والتوزيـا الموضـوعى   ، والتوزيا الزمنـى  ، كل دورية 

 وإسهاا المؤلفين .  ، والتوزيا اللغوى  ، الفئوى

 مصطلحات الدراسة : ـ  
فى هلا القسم من الدراسة يتم تقديم التعريفات اتجرائية ألهم 

تعريفـات المقصـودة   المصطلحات فى الدراسة وذلك بغرض إعطاذ ال

 بها عند ورودها فى الدراسة .  

                 Documentsالوثائق 

 مواد يسمح بضمها لألرشيف وتكون مخطوطـات علـى أى مـادة   

مناسبة أو أصول مكتوبة علـى اآللـة الكاتبـة أو مطبوعـة ، أو علـى      

أفلا أو أى مواد أخرى عليها علمـات هجائيـة أو رقميـة أو رمـوز     

كل جزذًا مـن إجـراذات إداريـة ) عامـة أو خاصـة ( والتـى       والتى تش

تركــت فــى عهــدة الشــخص أو األشــخاص المســؤولين عــن تلــك 

 (  3 اتجراذات ولمن يأتى بعدهم بطريقة مشروعة .)

وقد عر  مفتاح دياب الوثـائق علـى أنهـا " مجموعـة المـواد      

المحتوية على نص كامل ويمكن أن تكون على شكل مـادة مطبوعـة   

يط ممغـنط أو أى شـكل مـن أشـكال المصـغرات الفيلميـة أو       أو شر

 ( 4بيانات مرئية . )
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              Archivesاألرشيف 

األرشيف عامة هو مجموعة الوثـائق التاريخيـة غيـر الجاريـة     

التى صدرت من الوحدات اتدارية المختلفة لهيئـة أو ديـوان أو التـى    

لحاجـة إليهـا فـى هـل      تسلمتها نتيجة لنشاطها اليومى ثـم انتهـت ا  

ولكن رؤى اتبقاذ عليها لما لها من أهمية تاريخيـة دائمـة   ،  اتدارات

وتجما تلك الوثائق فى مكان واحـد وفقـًا ألنظمـة معينـة لتيسـير      

 عملية البح  التاريخى فيها والمصـطلح فـى االسـتخداا األمريكـى     

Archives    هو اسم الجما على الرغم من تزايد اسـتخداا كلمـة 

Archives  ( .  5فى الكوير من المعلومات) 

 ـ :على أنأ Archivesوهنا  من يرى أن األرشيف " المحفوظات " 

ـ المكان " مبنى " اللى تستلم فيأ السـجلت غيـر الجاريـة      1

لصلتها بشئون السلطة الرسمية ) أو الحكومـة ( مؤسسـة ، منظمـة ،    

ائلـة وتحفـ    أو أية هيئة أخـرى ، واألوراق الخاصـة بشـخص أو ع   

 بسبب قيمتها المستمرة .  

ـ الوكالة أو الهيئة المسئولة عن اختيـار وحفـ  وتـوفير      2 

 ( 6مول هل  المواد. )

            Documentوثيقة  ال

ويقصد بالوثيقة أى نوع من السجلت دون النظر إلى بياناتهـا  

أو شكلها المادى سواذ كانـت علـى ورق أو فـيلم أو رق أو أى مـادة     

والنتيجة أن لف  " وثيقة " يستخدا عندما نعنى فى الواقـا  ، رى أخ

ويستخدا اللفـ  بـالتراد     " كتابًا " أو أى وسيلة تسجيل أخرى .

ولكن كلمة وثيقة قد تشتمل على   Publicationما لف  منشور 

أنواع خاصة وفريدة مـن المـواد ، موـل اليوميـات الشخصـية حتـى       

واجب مدرسى ، وتطلق بصـورة عامـة   األبحاث التى يكتبها الطلب ك

على المواد الهامة المكتوبـة أو المطبوعـة والتـى تحـوى معلومـات      

بصر  النظر عن طريقة أو خصائص تسجيلها أو قيدها . والوثيقـة  
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( هـى مكتـوب يحـوى فعـًل أى تصـرفًا       الدبلوماطيقيـة  القانونية )

 (  7قانونيًا صادرًا بإرادة المتصر  أو المتصرفين . )

        Document Centerكز الوثائق  مر

منظمة تكون وظائفها أقل من مركز التوثيق وتتركـز تلـك   

الوظائف حـول انتقـاذ وثـائق معينـة والحصـول عليهـا وتخزينهـا        

الستعادتها ومول هلا المركـز يقـوا بنشـر الوثـائق التـى يتسـلمها            

 أو ينشــم موــيلت لهــا . أمــا العمليــات األخــرى موــل االســتخلص

      (  8ال  فيقوا بها مركز التوثيق .)… والتكشيف 

 Document Deliveryخدمـة تســليم الوثـائق   

Service   

ـ فى أنظمة استرجاع المعلومات ، التزويد بالوثائق المنشـورة  1

وغير المنشـورة المطبوعـة   أو المصـورة تصـويرًا مصـغرًا نظيـر       

 تكاليفها .  

ة المكتبـة لمكتـب أو   ـ تقديم الوثائق المطلوبة مـن مجموعـ  2

 (  9)يرمنزل المستع

                     Popyrologyعلم البردى 

هو العلم اللى يهتم بدراسـة الوثـائق القديمـة والمخطوطـات     

 (.10المدونة على البردى )

   Microformالميكروفورا ) شكل ـ وعاذ مصغر ( 

شـفافة  مصطلح عاا يشير إلى الوسائط الشـفافة أو غيـر ال             

لتحويل أوعية المعلومات ، عن طريق التصوير من شـكلها التقليـدى   

المعرو  ) الشكل الورقى ( إلى أشكال مصغرة يصل التصـغير فيهـا   

فى بع  األحيان إلى مائة وخمسين مـرة ، ولهـلا ال يمكـن قراذتهـا     

بالعين المجردة إذ تحتاج إلى أجهزة قراذة خاصـة لتكبيـر بياناتهـا ،    

ــواع ك ــى أن ــروفي    وه ــغرة ) الميك ــات المص ــا البطاق ــرة منه وي
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والميكروكارد( واألفـلا المصـغرة )الميكـروفيلم( والبطاقـات ذات     

: الجاكيت ويمكن تقسيمها إلـى قسـمين  الفتحة والشرائح الفيلمية و

 (.   ) Sheet Film، الفيلم الصحفى  Roll Filmالفيلم الملفو 

                     Periodicalالدورية 

ال يوجد تعريف شـامل جـاما متفـق عليـة لمعنـى أو مفهـوا       

المطبوع الدورى حي  إن التعريفات تتأثر بطبيعة الهيئـة المصـدرة   

 أو طبيعة العمل الدورى نفسأ .  

جـاذ فـى     Periodicalفأول تعريف صدر لمصطلح الدورية 

يليهـا   1908قواعد الفهرسة الخاصة بجمعية المكتبات األمريكية عـاا  

ف أخرى أهمها التعريف الخاص بمنظمة اليونسكو الصـادر فـى   تعاري

وتم نشر  فى  1964المؤتمر العاا لليونسكو اللى عقد فى باريس عاا 

 من العاا نفسأ .    Unesco Year Bookكتابها 

فتعر  الدوريات على أنها " مطبوع يصدر علـى فتـرات ثابتـة    

دور إلـى مـا ال   لها عنوان مميز ، يود الناشرون استمرارها فـى الصـ  

نهاية دون معرفة متى ستتوقف نهائيًا ، وعـادة مـا تحتـوى الدوريـة     

على مجموعة من المقاالت والمراجعات والعـروض والقصـص وأيـة    

  Magazinesكتابات أخرى بأقلا عدة أفراد . وتعتبر المجـلت  

شكًل كلسيكيًا من الدوريات على الرغم من أن بع  المفهرسـين ال  

لت والصــحف اليوميــة وكــللك المجــلت العلميــة يعــدون المجــ

Learned Journal        ضمن أنـواع الـدوريات . مـا العلـم أنـأ ال

يوجد سبب منطقى يدعم مول هلا الرأى باتضافة إلـى ذلـك يعتبـر    

" مسلســـل " مصـــطلحًا مرادفـــًا للدوريـــة   Serialمصـــطلح 

Periodical  ( . إلى حد كبير) 

ى معرفـة مـا المقصـود بمصـطلح     ويقودنا التعريف السابق إلـ 

ينص  Harrod" فهنا  تعريف لقاموس هارود  Serialمسلسل " 

 على أن المسلسل هو : ـ 
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ـ أى إصدار ينشر على أجزاذ متلحقة ويصـدر علـى فتـرات      1

عادة ما تكون منتظمة وقاعدة عامة يود استمرارها إلى ما ال نهايـة .  

ــة    ــحف اليومي ــدوريات ، والص ــا ال ــدرج تحته ــات ،  ويت ، والحولي

والمنفردات ، والنشرات القانونية ، والسير اللاتية الخاصة بشخصيات 

 المجتما .  

فــى الواليــات   Serialـ يســتخدا مصــطلح " مسلســل "   2

المتحدة ليعنى المطبوعات الدورية سواذ كانت على فترات منتظمـة  

 أو غير منتظمة .  

لبيانـات  ـ يـتم تعريـف المسلسـل بواسـطة النظـاا الـدولى         3

وذلـك    International Serials Data Systemالـدوريات  

 Internationalبغرض تخصيص الرقم الدولى الموحد للدوريات 

Standard Serial Number ( ISSN )      أى إصـدار علـى "

شكل مطبوع أو غير مطبوع ، ويـتم إصـدار  علـى أجـزاذ متلحقـة      

ريخيـة مـا هـد     وعادة ما يكون لهـا سـمات عدديـة وترقيميـة وتا    

 ( االستمرارية فى الصدور دون نهاية مرتقبة . )

يــلكر أن   Periodicalوهنــا  تعريــف أخــر للــدوريات 

الدوريات " مطبوع مسلسل أو يقصد لأ أن يصدر تباعًا إلى أجل غير 

مسمى فى فترات منتظمة أو مقررة وذلك أكور من مرة فى السنة. 

و مؤرخـة فـى تتـابا ،    كما أن كـل إصـدارة منـأ تكـون مرقمـة أ     

وتحتوى عادة على مقاالت منفصلة أو قصص أو أى كتابات أخـرى .  

والمطبوعات األخرى ال تدخل تحت هـلا التعريـف " الجرائـد التـى     

ــؤتمرات ، واألوراق أو   ــائا أعمــال الم ــار العامــة ، ووق تنشــر األخب

  (.. )االمنشورات األخرى الصادرة عن الهيئات والمتعلقة باجتماعاته
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وانطلقًا من هل  األهميـة للـدوريات كـان البـد مـن القيـاا       

بدراسة مسحية لهل  الدوريات وذلك بتحليل وضا هـل  الـدوريات   

من حي  الحالة الفنية لها ومكان النشر وبداية سـنة النشـر ومعـدل    

الصدور واللغات التى تنشر بها والتصور الخاص للدوريات األساسـية  

 .   فى مجال األرشيف والوثائق

 الدوريات العربية فى التخصص : ـ  
كما ذكرنا سلفًا أن تخصص األرشيف والوثائق ارتبط ارتباطًا 

وثيقًا بتخصص المكتبات والمعلومات ويتجلـى هـلا االرتبـاط بنشـر     

اتنتاج الفكرى الوثـائقى فـى الـدوريات العربيـة سـواذ فـى مجـال        

نجـد أن عـدد   األرشيف والوثائق أو فى مجال المكتبات والمعلومات ف

الدوريات العربية المتخصصـة فـى كـل المجـالين ثمـان  وثلثـون       

 دورية .   

 (وباتطلع على دليل أورل  الدولى للدوريات )

Ulrich’s : International Periodicals Directory

نجد الدوريات المتخصصة فى المجال على مستوى العالم تزيد 

وخمسـين دوريـة وفقـًا تحصـائيات     ألف وثمنمائة واثنتين  1852عن 

% بالنسبة لعـدد  2.1وأن نسبة الدوريات العربية ال تتجاوز  1996سنة 

 الدوريات المتخصصة على مستوى العالم .  

وفرضت علينا هل  الدراسة تحديد فئات الدوريات العربية وقد 

وجدت الباحوتان ضرورة تقسيم الدوريات فى حد ذاتهـا إلـى أكوـر    

 ى خدمتها للتخصص فهى كالتالى : ـ  من فئة حسب مد

 الدوريات موضوع الدراسة .   (1

 الدوريات الصادرة عن الكليات والجامعات .   (2

 المجلت ) النشرات ( اتخبارية .   (3

 ونتناول كل فئة من هل  الفئات بشىذ من التفصيل : ـ 
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 أواًل : الدوريات العربية موضوع الدراسة : ـ 
مجال تختلف فيما بينها وفقًا نجد أن الدوريات العربية فى ال

لطبيعة ما تحتويأ من موضوعات للا فقد تم تقسـيم الـدوريات إلـى    

 ثلث فئات هى : ـ 

 الفئة األولى  : ـ وتعر  بالدوريات األساسية ) الجوهرية (  

 الفئة الوانية : ـ وتعر  بالدوريات الوانوية ) المحورية ( 

 مشية .  الفئة الوالوة : ـ وتعر  بالدوريات الها

بأنهـا    ويقصد بالفئة األولى : 

الدوريات المتخصصة فى المجال تلك التى تهتم بموضوع األرشـيف  

والوثائق فى المقاا األول من كافة جوانبأ هلا باتضافة إلى أن متن 

الدورية كلأ أو أغلبأ يتناول هل  الموضوعات التى تدور فى فلـك  

 وهلا ما يوضحأ الجدول التالى :   التخصص .

 (1عذٔل رقى )

 فٗ يغبل األرشيف ٔانٕصبئقألسبسيخ انذٔريبد ا

 اٌلٌٚخ ػٕٛاْ اٌلٚريخ َ
سٕخ 

 إٌطر

عبٍر/  

 ِزٛلف
 ِؼلي اٌصلٚر

 ٔصف سٕٛيخ √ 1996 اٌسؼٛكيخ ػبٌُ اٌّقغٛعبد ٚإٌٛاكر 1

  ـ 1975 ٌجٕبْ ِغٍخ اإلكارح ٚاٌٛصبئك اٌٍجٕبٔيخ # 2

  √ 1997 رٛٔس *غٍخ اٌؼرثيخ ٌألرضيف ٚاٌزٛصيك ٚاٌّؼٍِٛبداٌّ 3

 ٔصف سٕٛيخ √ 1995 ِصر ِغٍخ ِؼٙل اٌّقغٛعبد اٌؼرثيخ 4

 سٕٛيخ ـ 1986 ٌيجيب ِغٍخ اٌٛصبئك ٚاٌّقغٛعبد 5

 فصٍيخ ـ 1971 ِصر ِغٍخ اٌيٛٔسىٛ ٌؼٍُ اإلػالَ ٚاٌّىزجبد ٚاألرضيف 6

 ٔصف سٕٛيخ ـ 1972 اٌسٛكاْ اٌٛصبئك 7

 سٕٛيخ √ 1975 اٌؼراق اٌٛصبئك اٌؼرثيخ 8

 ومن الجدول السابق يتضح جليًا أن : ـ 

                                                        
#
.  انظذٔر يعذل يعزفخ يٍ زبٌانجبحض رزًكٍ نى  
*

 .  طذٔرْب طزيقخ اخزهف انذٔريخ ْذِ 
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ـ  عدد الدوريات العربية المتخصصـة فـى مجـال األرشـيف     

% مـن مجمـوع   21.1والوثائق يبلـ  ثمـانى دوريـات فقـط بنسـبة      

ـ وبالنسبة لتوزيعها الجغرافى فنجد الدوريات العربية المتخصصة .  

% وتمول دوريتان فـى حـين أن   25لى نسبة وهى أن مصر تستأثر بأع

باقى الدول ) تونس ، ليبيا ، لبنان ، السعودية ، السودان ( لكـل منهـا   

ـ وبالنسبة للتوزيا الزمنى يتضح أن فترة السـبعينات  دورية واحدة.  

شهدت صـدور أكوـر مـن دوريـة متخصصـة فـى مجـال األرشـيف         

وريـة " مجلـة   والوثائق حيـ  يـتم صـدور أربـا دوريـات هـى : د      

اليونسكو لعلم اتعـلا واألرشـيف والمكتبـات "، دوريـة " الوثـائق      

العربية " ، دورية " الوثـائق "، دوريـة " ومجلـة اتدارة والوثـائق     

% من مجموع هل  الدوريات . وتقل النسبة 50اللبنانية " تمول نسبة 

% وهما : دورية 25فى التسعينات نظرًا لصدور دوريتين فقط بنسبة 

" عالم المخطوطات والنوادر " ، دورية " المجلة العربيـة لألرشـيف   

والتوثيق والمعلومات " وتتساوى كل مـن الخمسـينات والومانينـات    

فى صدور الدوريات بكل منها حيـ  صـدرت دوريـة واحـدة بنسـبة      

 % لكل منها .  12.5

ـ وإذا أردنا معرفة وضا هل  الدوريات من حي  الجارى منهـا  

% 50تساوى نسبة كل مـن الجـارى والمتوقـف بنسـبة     والمتوقف فت

% 37.5لكل منهما ، أما بالنسبة لمعدل الصدور فنجد أعلى نسبة هـى  

وذلك للدوريات التى معدل صدورها مـرتين سـنويًا أى أنهـا نصـف     

سنوية وهى تمول ثلث دوريات هـى : دوريـة " عـالم المخطوطـات     

، دوريـة  العربيـة  والنوادر " ، دوريـة "  مجلـة معهـد المخطوطـات    

" فهى تصدر مـرة واحـدة فـى    الوثائق العربية"، أما دورية"الوثائق"

% والجـدير بالـلكر أنهـا غيـر     12.5السنة أى سنوية وتمول نسـبة  

منتظمة الصدور وتعانى من فترات تأخير وتكاد تقتصر فى السـنوات  

ع األخيرة على األوراق المقدمة إلى المـؤتمرات التـى يعقـدها الفـر    

 .  ()اتقليمى
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أما الدوريتان الباقيتان وهما دوريـة " مجلـة اتدارة والوثـائق    

اللبنانيــة " ، دوريـــة " المجلـــة العربيــة لألرشـــيف والوثـــائق   

. فبالنسبة للدورية األولى لم تتمكن الباحوتان من معرفة والمعلومات

بيـة  معدل صدورها ، أما بالنسبة للدورية الوانية وهى " المجلة العر

لألرشيف والوثائق والمعلومات " فهل  الدورية لها وضا خاص فعلى 

الرغم من أنها مدون عليها أنها تصدر نصـف سـنوية علـى صـفحات     

الدورية يعتبر اسمًا فقط إنما فعليًا فهى تصدر مـرة واحـدة سـنوية    

 ( .  وقد اتضح هلا من أنها تدمج  كل عددين معًا )

ويقصـد بهـا    الفئة الوانية وهى 

الدوريات ذات العلقة بالتخصص نظـرًا ألنـأ يوجـد فـى التخصـص      

موضوعات أخرى ذات علقة متقاربة إلـى حـد مـا ، لهـلا تـم إدراج      

الدوريات التى تتناول األرشيف والوثائق فى هـل  الفئـة . وهـلا مـا     

 يوضحأ الجدول التالى :  

 (2عذٔل رقى )

 فٗ يغبل األرشيف ٔانٕصبئق  ٕيخانضبَانذٔريبد 

 اٌلٌٚخ ػٕٛاْ اٌلٚريخ َ
سٕخ 

 إٌطر

عبٍر/ 

 ِزٛلف
 ِؼلي اٌصلٚر

 ٔصف سٕٛيخ √ 1994 ِصر االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 1

 فصٍيخ √ 1996 اٌسؼٛكيخ أؽٛاي اٌّؼرفخ 2

  ـ 1981 اٌّغرة اإلػالِٝ * 3

 ف سٕٛيخٔص ـ 1982 اٌؼراق اٌزٛصيك اإلػالِٝ 4

 ٔصف سٕٛيخ √ 1983 ِصر رسبٌخ اٌّؼٍِٛبد 5

 فصٍيخ √ 1965 األركْ رسبٌخ اٌّىزجخ ) األركْ ( 6

 ضٙريخ ـ 1972 ٌيجيب رسبٌخ اٌّىزجخ ) ٌيجيب ( 7

 ٔصف ضٙريخ √ 1984 رٛٔس رصيل 8

 √ 1969 ِصر صؾيفخ اٌّىزجخ 9
ِراد فٝ   3

 اٌسٕخ

 فصٍيخ ـ 1984 ِصر ػبٌُ اٌىزبة 11
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 وً ضٙريٓ √ 1981 اٌسؼٛكيخ ٌُ اٌىزتػب 11

 ـ 1976 ٌيجيب ػبٌُ اٌّؼٍِٛبد 12
ِراد فٝ   3

 اٌسٕخ

 ٔصف ضٙريخ √ 1999 ِصر ػبٌُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّىزجبد ٚإٌطر 13

 وً ضٙريٓ ـ 1958 ِصر ػبٌُ اٌّىزجبد 14

 فصٍيخ √ 2111 سٛريب 3000اٌؼرثيخ  15

 ٔصف سٕٛيخ √ 1995 ؼراقاٌ اٌّغٍخ اٌؼراليخ ٌٍّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 16

 ٔصف سٕٛيخ √ 1997 رٛٔس اٌّغٍخ اٌؼرثيخ ٌٍّؼٍِٛبد 17

 ٔصف سٕٛيخ √ 1995 اٌّغرة ِغٍخ ػٍُ اٌّؼٍِٛبد 18

  ـ 1964 ِصر ِغٍخ اٌىزبة اٌؼرثٝ # 19

 ضٙريخ √ 1992 سٛريب ِغٍخ اٌّؼٍِٛبد 21

 ٕٛيخٔصف س √ 1991 اٌغسائر RISTِغٍخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼٍّيخ ٚاٌزمٕيخ  21

  √ 1983 اٌّغرة اٌّغٍخ اٌّغرثيخ ٌٍزٛصيك ٚاٌّؼٍِٛبد # 22

 فصٍيخ √ 1981 اٌسؼٛكيخ ِغٍخ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼرثيخ 23

 فصيٍخ ـ 1963 ِصر ِغٍخ اٌّىزجخ اٌؼرثيخ 24

 ٔصف سٕٛيخ √ 1995 اٌسؼٛكيخ ِغٍخ ِىزجخ اٌٍّه فٙل اٌٛعٕيخ 25

  ـ 1971 اٌسؼٛكيخ ِىزجخ اإلكارح # 26

 ـ 1971 اٌىٛيذ ِىزجخ اٌغبِؼخ 27
ِراد فٝ  3 

 اٌسٕخ

  ـ 1983 ٌجٕبْ اٌّىزجخ اٌؼرثيخ * 28

 فصيٍخ ـ 1983 ٌيجيب إٌبضر اٌؼرثٝ 29

  √ 1994 سٛريب اٌٛعٕيخ ٌٍّؼٍِٛبد # 31

يوضح الجدول السابق الدوريات الوانويـة التـى تـم تحديـدها     

دوريات تسـتأثر بـأعلى   وفقًا لطبيعة هل  الدراسة ويتضح أن هل  الـ 

 %  78.9نسبة للدوريات العربية المتخصصة حي  تبل 

 

 

                                                        
# 
* 
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وإذا نظرنا للتوزيا الجغرافى نلح  أن مصر تسـتأثر بـأعلى   

% حي  تمول ثمانى دوريات وهى  26.7نسبة من الدوريات حي  تبل  

أعلى نسبة حققتها دولـة فـى عـدد الـدوريات العربيـة المتخصصـة       

المملكة العربية السعودية حي  أن بها خمـس  موضوع الدراسة ، تليها 

%، ثم ليبيا والمغـرب وسـوريا بكـل منهـا      16.7دوريات تمول نسبة 

% لكل منها ، وتستمر النسب فـى االنخفـاض   10ثلث دوريات بنسبة 

% فى كل من تونس ، العراق وهى تمول دوريتين لكـل   6.7فنجدها 

، احدة لكل من األردن% وهى تمول دورية و 3.3منهما ، وأخيرًا نسبة 

 الجزائر ، لبنان ، الكويت .

ــات     ــى الومانين ــح أن فترت ــى يتض ــا الزمن ــبة للتوزي وبالنس

والتسعينات كانت لهما الصدارة حي  سجل بكل منهما عشر دوريـات  

% من إجمـالى الـدوريات الوانويـة موضـوع الدراسـة ،       33.3بنسبة 

ت والسبعينيات بنسـبة  تلهما فى الترتيب على التوالى فترتى الستينيا

% بواقا أربا دوريات لكل منهما ، ثم سجلت دورية واحدة فـى   13.3

وهـو أخـر عـاا للحـدود الزمنيـة       2000الخمسينيات وأخرى فى عاا 

% ،  فـنلح    3.3لهل  الدراسة وكانت النسبة لكل منهما تمول بــ  

ى أن فترة الومانينيات والتسعينيات و ما يليها تموـل طفـرة هائلـة فـ    

ــى     ــاط العلم ــًا للنش ــورًا طبيعي ــد تط ــلا يع ــدوريات وه ــدور ال ص

 والتكنولوجى الحادث فى البح  العلمى .  

%  40وإذا أردنا معرفة وفيات الدوريات فنجـدها تموـل نسـبة    

بواقا اثنتى عشرة دورية متوقفة فـى مقابـل ثمـانى عشـرة دوريـة      

وضـوع  % من إجمالى عدد الدوريات الوانوية م 60جارية تمول نسبة 

 الدراسة  .  
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أما بالنسبة لمعدل صدور هل  الدوريات فنجد أن أعلـى نسـبة   

نصـف   تستأثر بها الدوريات التى تصدر " مرتين فـى السـنة " أى "  

%  20% تمول عشر دوريات ، يليها نسـبة   33.3" وتبل  نسبتها سنوية

" أى التـى تصـدر " أربـا مـرات فـى السـنة       وهى تموـل الـدوريات  

" وهى ست دوريات ، وتستمر النسب فى االنخفـاض لنجـدها   فصلية"

% للدوريات التى تصدر " ثلث مرات فـى السـنة " وهـى تموـل      10

ثلث دوريات . وتتساوى نسبة الدوريات سـواذ التـى تصـدر " كـل     

% تموـل   6.7شهرين "  أو الصادرة كل شهر أى " شهرية " بنسـبة  

% فهـى   16.7لباقيـة وهـى  دوريتان فقط لكل منهمـا  ، أمـا النسـبة ا   

للدوريات التى اختلف معدل صـدورها وهـل  النسـبة تخـص خمـس      

 (: ـ     دوريات تتناول كًل منها على حدة )

ـ دورية " مجلة الكتاب العربى" ) مصـر ( كانـت فـى بدايـة     

وبعد ذلـك تغيـرت    1967يوليو  28إصدارها تصدر شهريأ حتى العدد 

حيـ    1971يونيـو   54نة حتى العدد لتصدر فصلية أربا مرات فى الس

 توقفت نهائيًا بعد ذلك التاري  .  

ـ دورية " المجلة المغربية للتوثيق والمعلومـات " ) تـونس (   

نجد أن هل  الدورية قد توقفت لفترة ثم عادت للصدور مرة أخـرى  

ما بداية التسعينات وكانت تصدر مرة واحـدة سـنويًا ثـم أصـبحت     

نصف سنوية وهى مسـتمرة فـى الصـدور     تصدر مرتين فى السنة أى

 حتى وقتنا الحاضر .  

ــ دوريــة " مكتبـة اتدارة " )الســعودية ( قـد اختلــف معــدل    

صدورها فكانت فى بداية صدورها فصلية ثم أصبحت ثلثة أعداد فى 

 السنة إلى أن توقفت .  

ـ دورية " الوطنية للمعلومات " ) سوريا ( وقد أختلف معـدل  

ثـم   1996حتى سـنة   1994شكل نشرة منل سنة  صدورها فصدرت على

ثم منـل   1997حتى  1996صدرت فى شكل مجلة تصدر شهريًا منل عاا 

 بدأت تصدر فصلية حتى اآلن .   1997سنة  9شهر 
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ـ دوريـة " أحـوال المعرفـة " ) السـعودية ( فـأختلف معـدل       

صدورها فقد كانت تصدر على شكل نشرة ثم صدرت فى شكل مجلة 

 فصلية .  

% فهى تمول الدوريات التى لم تـتمكن الباحوتـان    6.7ا نسبة أم

من معرفـة معـدل صـدورها وهمـا دوريتـان األولـى " اتعلمـى "        

 )المغرب( ، والوانية " المكتبة العربية " ) لبنان (

ويقصـد بهـا فـى هـل       الفئة الوالوة 

األرشـيف   الدراسة هى تلك الدوريات غيـر المتخصصـة فـى مجـال    

والوثائق أو مجال المكتبات والمعلومات . إنما هى دوريات قد تكـون  

فى مجاالت أخرى ذات علقة ما بالتخصص موـل " التـاري   ، اتدارة    

" أا أنها صحف ومجلت عامة قد تم نشر بع  المقاالت التى تخص 

مجال األرشيف والوثائق بها بصورة عرضية . وذيـل البحـ  بقائمـة    

 ( .   1دوريات ملحق رقم ) بهل  ال

ــات   ــن الكليـ ــادرة عـ ــدوريات الصـ ــًا : الـ ثانيـ

 والجامعات:ـ 
ـ ويقصد بها مجلت الكليات والجامعات فمن الطبيعى أن تضـم  

هل  المجلت بحوث ودراسات تتعلق بمجال األرشيف والوثائق خاصة 

فى الجامعات والكليات التى بها أقساا المكتبات والوثائق والمعلومـات  

  يحرص أسـاتلة الجامعـات علـى النشـر بهـا وذلـك آلن هـل         حي

المقدمـة للترقيـة علـى    المجلت يكون لها أكبر األثر فى األبحـاث  

 وهى كالتالى : ـ   سبيل الموال

 حوليات كلية اآلداب ـ جامعة عين شمس .   (1

 حولية كلية اتنسانيات والعلوا االجتماعية ) جامعة قطر ( .   (2

 جامعة اتسكندرية .      مجلة آداب اتسكندرية ـ (3

 مجلة آداب المستنصرية ) بغداد ( .   (4
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 مجلة جامعة عين شمس ـ مركز الدراسات البردية والنقوش .   (5

 مجلة كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة .   (6

 مجلة كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ فرع بنىسويف . (7

مجلة كلية الشريعة والدراسات اتسلمية ) جامعة الملـك عبـد    (8

 يز ( .العز

  اتخبارية : ـ( النشرات المجلت ) الوًا : ث
ونجد أن هل  النشرات تصدرها بع  دول الوطن العربـى فـى   

مجال المكتبات والوثائق والمعلومات وهى يطلق عليها نشرة إنما فى 

علـى  واقا األمر تحتـوى علـى مقـاالت ودراسـات بجانـب احتوائهـا       

لدوريات ولكن قد صنفتها هـل   ، وبالتالى فإنها تعد فى نطاق ااألخبار

الدراسة على أنها مجلت إخبارية وهى كالتالى موزعة حسب الـدول  

 نجد : ـ  الصادرة منها 

 AL Docـ الرسالة اتخبارية لمركز التوثيـق والمعلومـات   

Newsletter   يصــدرها مركــز التوثيــق والمعلومــات باألمانــة

 العامة لجامعة الدول العربية .  

ار التراث العربى من أجل تنسيق الجهـود القائمـة حـول    ـ أخب

ــة ،   تحقيــق التــراث ونشــر  وتصــدرها معهــد المخطوطــات العربي

 المنظمة العربية للتربية والوقافة والعلوا .  

ـ أخبار المكتبة نشرة يصدرها مركز المعلومات ودعـم اتخـاذ   

 القرار . رئاسة مجلس الوزراذ.

رة تصدرها الشـبكة  وهى نش ENSTINET Newsletterـ 

 القومية للمعلومات .  

 ـ نشرة الوثيقة التى يصدرها مركز المعلومات القومى .  

 ـ وأيضًا النشرة الداخلية لجمعية المكتبات " دمشق " .  
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ـ و " عرين " نشرة شهرية إخبارية تصدر عن النـادى العربـى   

 للمعلومات  .  

 ـ المكتبة وهى نشرة شهرية تصدرها مكتبة الجامعة األردنية .  

ـ نشرة جمعية المكتبات اللبنانية التى تقوا بإصـدارها جمعيـة   

 المكتبات اللبنانية .  

ــات     ــم المكتب ــدرها قس ــات يص ــات والمعلوم ــرة المكتب ــ نش ـ

 نعاذ.  والمعلومات ـ جامعة ص

ــائق المرك   ــ نشــرة دار الوث ــدرها دار الوثــائق   ـ زيــة تص

 .  المركزية

تحليل محتويات الدوريات العربية فى مجال 

 األرشيف والوثائق : ـ  
تحتل الدراسات الببليوجرافية موقعًا مهمًا فى دراسات المكتبـات  

اتحصـائية التـى   والمعلومات وذلك العتمادها على الطرق الكميـة و 

يمكن من خللها تحليـل النتـاج الفكـرى والتعـر  علـى خصائصـأ       

وطبيعة العلقة بين الوثائق وقيـاس إنتاجيـة الـدوريات والمـؤلفين     

ومعرفــة تشــتت مقــاالت الــدوريات وتقــادا المطبوعــات باســتخداا 

القــوانين األساســية واالختبــارات اتحصــائية وتحليــل االستشــهادات 

 لت المكتبات وخدمات المعلومات .  لغرض تشخيص مشك
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ونجد أن االهتماا بالضبط الببليوجرافى لإلنتـاج الفكـرى فـى    

المجال لم يبدأ إال فى السبعينات ما صـدور أول دليـل ببليـوجرافى    

شامل لإلنتاج الفكرى العربى واللى أصدر  األستاذ الدكتور محمـد  

لـى وقتنـا   فتحى عبد الهادى وقد توالت هـل  األدلـة فـى الصـدور إ    

 الحاضر.  

وانطلقًا من هل  األهمية للضـبط الببليـوجرافى تهـد  هـل      

الدراسة إلى القياا بتحليل الدوريات العربية المتخصصة فـى مجـال   

األرشيف والوثائق من أجل معرفة السمات األساسية لهـل  الـدوريات   

 للتوصل إلى نتائج ومؤشرات للمستقبل .  

 مدى إسهاا كل دورية : ـ  
دفت الدراسة معرفة مدى إسهاا كل دورية من الـدوريات  استه

العربية التى اعتمدت عليها وفقًا للتقسيم التى حددتأ الدراسـة سـلفًا   

 والجدول التالى يوضح ذلك : ـ 

 ( 3عذٔل رقى ) 

 انززريت انطجقٗ إلسٓبو كم فئخ يٍ فئبد انذٔريبد انعزثيخ

 ِزٛسظ اٌلٚريخ خإٌسج ػلك اٌّمبالد ػلك اٌلٚريبد اٌفئخ اٌررجخ

 3479 %3776 279 8 ألسبسيخاٌلٚريبد ا 1

 878 %3577 265 31 خضبٔٛياٌلٚريبد اٌ 2

 273 %1971 141 61 اٌلٚريبد اٌٙبِطيخ 3

 375 %477 35 11 اإلفجبريخّغالد اٌ 4

 278 % 371 22 8 اٌلٚريبد األوبكيّيخ 5

 ــــ 111 742 117 اإلعّبٌٝ 

 

 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
11 

 

( يتضـح أن الـدوريات األساسـية     3 ومن الجدول السابق رقم )

( 279فى مجال األرشيف والوثائق قد احتلت المرتبة األولى وبإسهاا )

% من إجمالى اتنتـاج   37.6مائتين وتسا وسبعين مقالة شكلت نسبة 

( عمـًل   34.9الفكرى وكان متوسط إنتـاج الدوريـة الواحـدة بهـا )     

وريات العربيـة  حي  سجلت الدوريات األساسـية أقـل عـددًا فـى الـد     

المتخصصــة موضــوع الدراســة ، بينمــا ســجلت الــدوريات الوانويــة 

% من المقـاالت التـى تـم حصـرها     35.7المرتبة الوانية بنسبة إسهاا 

( عمًل حي  سـجل بهـا عـدد     8.8ومتوسط إنتاج للدورية الواحدة ) 

( ثلثون دورية ، فى حـين سـجلت    30أكبر من الدوريات وعددها ) 

% مـن اتنتـاج الكلـى    19.0هامشية المرتبة الوالوة بنسبة الدوريات ال

المتخصص والتى غالبًا ما تتسا مساحتها ألكور من تخصص بجانـب  

تخصص األرشيف والوثائق على خل  الدوريات األساسية والوانويـة  

السابقة الرتب عليها ، فى حين سـجلت المجـلت اتخباريـة المرتبـة     

%  4.7ن مقالة بهـا بنسـبة إسـهاا    ( خمس وثلثي35الرابعة بحصر )

( عمًل وبللك احتلت الـدوريات   3.5متوسط إنتاج الدورية الواحدة )

% من إجمالى ما تم حصر  مـن   3األكاديمية الترتيب األخير بنسبة 

مقاالت حي  يعد هلا أمرا منطقيًا التسـاع سـاحة النشـر للـدوريات     

ا بالكليـات  األكاديمية ألكور من تخصص وفقـًا لتخصصـات األقسـا   

 باتضافة إلى قلة عدد الدوريات التى تم حصرها بهل  الدراسة .  

وفيما يلى إسهاا دوريات كل فئة مـن الفئـات السـابقة حسـب     

 حجم إسهامها من المقاالت: ـ 
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ــدوريات ا  ــهاا ال ــية أواًل : إس ــحها ألساس ويوض

 الجدول التالى : ـ 
 (4عذٔل رقى )

ذد انًقبالدٔفقًب نع سبسيخاألانززريت انطجقٗ إلسٓبو انذٔريبد 

 إٌسجخ ػلك اٌّمبالد ػٕٛاْ اٌلٚريخ اٌررت

 %6176 169 اٌٛصبئك اٌؼرثيخ 1

 %1376 38 ٚاألرضيف ِغٍخ اٌيٛٔسىٛ ٌؼٍُ اإلػالَ ٚاٌّىزجبد 2

 %977 27 اٌٛصبئك 3

 %678 19 ِغٍخ اٌٛصبئك ٚاٌّقغٛعبد 4

 %671 17 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ ٌألرضيف ٚاٌزٛصيك ٚاٌّؼٍِٛبد 5

 %178 5 ػبٌُ اٌّقغٛعبد ٚإٌٛاكر 6

 %171 3 ِغٍخ ِؼٙل اٌّقغٛعبد اٌؼرثيخ 7

 % 174 1 ِغٍخ اإلكارح ٚاٌٛصبئك اٌٍجٕبٔيخ 8

 %111 279 اإلعّبٌٝ 

( أن دوريـة " الوثـائق    4يتضح مـن الجـدول السـابق رقـم )     

(   169% ممولـة بــ )    60.6العربية " تحتـل الرتبـة األولـى بنسـبة     

% مـن حجـم اتنتـاج الفكـرى      50الة أى أنها تنشـر أكوـر مـن    مق

الوثائقى فى الدوريات العربية يليهـا فـى المرتبـة الوانيـة " مجلـة      

اليونسكو لعلم اتعلا والمكتبات واألرشيف " ولكن بفـارق ملحـوظ   

% ومن هنا أصبح 13.6حي  انخفضت النسبة بشكل مفاجم ليصل إلى 

ليصل إلـى أقـل نسـبة ممولـة الرتبـة       االنخفاض فى النسبة تدريجيًا

%  لدورية " مجلـة اتدارة والوثـائق اللبنانيـة  "     0.4الوامنة وهى 

 التى لم تنشـر إال مقالة واحدة فقط .

والجدير باللكر أن جميـا الـدوريات العربيـة األساسـية فـى      

مجال األرشيف والوثائق سواذ الجاريـة منهـا أا المتوقفـة يصـدرها     

ة واتقليمية حي  قاا بنشر لمراكز والمنظمات الدوليناشرون منها ا

" الوثائق العربية " الفرع اتقليمى العربى للمجلـس الـدولى   دورية

، دورية " مجلة اليونسكو لعلم اتعلا والمكتبـات  " عربيكا "للوثائق

واألرشيف " قاا بنشـرها مركـز مطبوعـات اليونسـكو حيـ  أنهـا       
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ــ  ــة لدوريـ ــة العربيـ  UNESCO Bulletin forة الطبعـ

Libraries…   وقامت المنظمة العربية للتربية والوقافة والعلوا ،

بنشـر " مجلــة معهـد المخطوطــات العربيـة " ، ومــن الناشــرين "    

مراكز البحوث المستقلة " قامت بنشر كل من دوريـة  " الوثـائق   

والمخطوطات " التى قاا بنشرها مركز جهاد الليبيـين ضـد الغـزو    

الى ) ليبيا ( ، دوريـة " المجلـة العربيـة لألرشـيف والتوثيـق      اتيط

والمعلومــات " يقــوا بإصــدارها مؤسســة التميمــى للبحــ  العلمــى 

والمعلومات ) تونس ( ، أما دورية " عـالم المخطوطـات والنـوادر "    

فتصدرها ناشر تجارى " دار ثقيف للنشـر والتـأليف " ، و دوريـة "    

يتبا هيئة حكوميـة وهـى دار الوثـائق     الوثائق " قاا بإصدارها ناشر

المركزية بدولة السودان ، وأخيرًا دورية " مجلـة اتدارة والوثـائق   

 اللبنانية " فلم تتمكن الباحوتان من معرفة المسئول عن نشرها .  

ونلح  أن عدد الدوريات األساسية التى ما تزال جارية أسهمت 

( مـائتين   279عـددها )  % من إجمالى عدد المقاالت البال  69.5بنحو 

% مـن  87.1وتسا وسبعين مقالـة منهـا دوريـة واحـدة أسـهمت بــ       

( مائــة وأربــا وتســعين مقالــة فــى  194إجمــالى عــدد المقــاالت ) 

 الدوريات الجارية وهى دورية " الوثائق العربية " .  
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ــدوريات ال  ــهاا ال ــًا : إس ــة ويوضــحها وانوثاني ي

 الجدول التالى : ـ 
 ( 5عذٔل رقى ) 

 عذد انًقبالد ٔفقًب نيخ ضبَٕنززريت انطجقٗ إلسٓبو انذٔريبد انا

 إٌسجخ اٌّئٛيخ ػلك اٌّمبالد ػٕٛاْ اٌلٚريخ اٌررت

 %2276 61 ِغٍخ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼرثيخ 1

 %1372 35 اٌٛعٕيخ ٌٍّؼٍِٛبد 2

 %1173 31 اٌّغٍخ اٌّغرثيخ ٌٍزٛصيك ٚاٌّؼٍِٛبد 3

 %978 26 رسبٌخ اٌّؼٍِٛبد 4

 %771 19 ِغٍخ اٌّؼٍِٛبد 5

 %573 14 ػبٌُ اٌىزت 6

 %475 12 االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 7

 %378 11 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ ٌٍّؼٍِٛبد 8

 %371 8 ِىزجخ اإلكارح 9

 %272 6 ِغٍخ ػٍُ اٌّؼٍِٛبد 11

 %178 5 ػبٌُ اٌىزبة 11

 %178 5 ِغٍخ ِىزجخ اٌٍّه فٙل اٌٛعٕيخ 12

 %175 4 اٌزٛصيك اإلػالِٝ 13

 %175 4 رسبٌخ اٌّىزجخ ) األركْ ( 14

 %175 4 إٌبضر اٌؼرثٝ 15

 %171 3 اإلػالِٝ 16

 % 178 2 رسبٌخ اٌّىزجخ ) ٌيجيب ( 17

 % 178 2 صؾيفخ اٌّىزجخ ) اٌمب٘رح ( 18

 % 178 2 ػبٌُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّىزجبد ٚإٌطر 19

 % 178 2 دبجىزّػبٌُ اٌ 21

 % 178 2 3000ٌؼرثيخ ا 21

 % RIST 2 178ِغٍخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼٍّيخ ٚاٌزمٕيخ  22

 % 174 1 أؽٛاي اٌّؼرفخ 23

 % 174 1 رصيل 24

 % 174 1 ػبٌُ اٌّؼٍِٛبد 25
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 % 174 1 ِىزجخ اٌغبِؼخ 26

 % 174 1 اٌّغٍخ اٌؼراليخ ٌٍّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 27

 % 174 1 اٌّىزجخ اٌؼرثيخ ) ثيرٚد ( 28

 % 174 1 غٍخ اٌىزبة اٌؼرثِٝ 29

 % 174 1 ِغٍخ اٌّىزجخ اٌؼرثيخ ) ِصر ( 31

 111 265 اإلعّبٌٝ 

( أن دوريـة " مجلـة    5ويتضح جليًا من الجدول السابق رقم ) 

( 60)" قد احتلت المرتبة األولى بإسهاا المكتبات والمعلومات العربية

اتنتـاج الفكـرى   % أى ما يقرب من ربا 22.6ستين مقالة مولت نسبة 

للدوريات الوانويـة فـى مجـال األرشـيف والوثـائق ، يليهـا دوريـة        

% فى المرتبة 13.2( مقالة بنسبة  35" بإسهاا ) الوطنية للمعلومات"

جلة المغربية للتوثيـق  الوانية ، ثم احتلت المرتبة الوالوة دورية " الم

م المرتبـة  % ، ث11.3( مقالة تمول  30" حي  أسهمت بـ )والمعلومات

% من اتنتـاج  9.8الرابعة احتلتها دورية " رسالة المعلومات " بنسبة 

الكلى لمقاالت الدوريات الوانوية ، فـى حـين تشـتت النسـبة الباقيـة      

% على باقى الدوريات الوانويـة فـى المجـال    43.1والتى تقدر بنسبة 

% وتنخف  النسبة تدريجيًا حتـى تصـل   7.1فنجدها تتراوح ما بين 

للدوريات التى نشرت من  30ـ   5% للرتب من 0.4أقل نسبة وهى إلى 

 تسعة عشر مقالة وحتى مقالة واحدة فقط .  

ونجد أن عدد الدوريات الوانوية الجارية ثمـانى عشـر دوريـة    

% من إجمالى عدد الدوريات الوانوية ، منها أربـا دوريـات    60تمول 

من إجمالى عدد %  13.3صادرة فى جمهورية مصر العربية بنسبة    

( حيـ  يصـدر بهـا ثـلث     سـوريا ، يليها )الدوريات الوانوية الجارية

% من إجمالى الـدوريات موضـوع الدراسـة ، ثـم      10دوريات بنسبة 

يليها على التـوالى فـى الترتيـب ) المغـرب ، تـونس ، والسـعودية (       

بإصدار دوريتين فى كل منها . أما باقى الـدوريات فتصـدر دوريـة    
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قط فى بـاقى الـدول العربيـة وهـى ) الجزائـر ، العـراق ،       واحدة ف

 واألردن ( .    

ثالوــًا : إســهاا الــدوريات الهامشــية ويوضــحها  

 الجدول التالى : ـ 

 ( 6عذٔل رقى ) 

 ذد انًقبالد ٔفقًب نعانززريت انطجقٗ إلسٓبو انذٔريبد انٓبيشيخ 
 إٌسجخ اٌّئٛيخ ػلك اٌّمبالد ػٕٛاْ اٌلٚريخ اٌررت

 %1176 15 خ اٌزبريقيخ اٌّغبرثيخاٌّغٍ 1

 %979 13 اٌلارح 2

 %674 9 رسبٌخ اٌيٛٔسىٛ 3

 %577 8 ربريـ اٌؼرة ٚاٌؼبٌُ 4

 %677 8 اٌّإرؿ اٌؼرثٝ 5

 %5 7 اإلكارح اٌؼبِخ 6

 % 278 4 أفبق اٌضمبفخ ٚاٌزراس 7

 %278 4 اٌّغٍخ اٌزٛٔسيخ ٌؼٍَٛ االرصبي 8

 %278 4 ؼرثيخِغٍخ كراسبد اٌقٍيظ ٚاٌغسيرح اٌ 9

 % 271 3 اإلكارٜ 11

 % 271 3 اٌقٍيظ اٌؼرثٝ 11

 % 271 3 اٌّغٍخ اٌزبريقيخ اٌّصريخ 12

 %271 3 اٌّؼٍِٛبرٝ 13

 %174 2 اإلكارح 14

 %174 2 اٌزراس اٌؼرثٝ 15

 %174 2 اٌقفغٝ 16

 %174 2 كراسبد ربريقيخ ) كِطك ( 17

 %174 2 اٌؼرة 18

 %174 2 اٌفيصً 19

 %174 2 ٍخ اٌلراسبد اٌزبريقيخِغ 21

 %174 2 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ ٌإلكارح 21

 %174 2 إًٌّٙ 22

 %177 1 أؽٛاي ِصريخ 23

 %177 1 األكيت 24

 %177 1 اإلكارح ٚاٌزّٕيخ 25

 %177 1 األز٘ر 26

 %177 1 أػالَ اٌقٍيظ 27

 %177 1 األ٘راَ 28
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 %177 1 اٌجؾش اٌؼٍّٝ 29

 %177 1 ٚاإلكاريخ اٌجؾٛس االلزصبكيخ 31

 %177 1 اٌزرثيخ ) اٌلٚؽخ ( 31

 %177 1 اٌزّٕيخ اإلكاريخ 32

 %177 1 رّٕيخ اٌرافليٓ ) اٌّٛصً ( 33

 %177 1 اٌزٛصيك اٌزرثٜٛ 34

 %177 1 اٌضمبفخ اٌؼرثيخ 35

 %177 1 اٌراثغخ 36

 %177 1 اٌرسبٌخ 37

 %177 1 اٌسيبسخ اٌلٌٚيخ 38

 %177 1 اٌطٙيل ) ٌيجيب ( 39

 %177 1 اٌؼصٛر 41

 %177 1 اٌفْٕٛ اٌطؼجيخ 41

 %177 1 اٌمبفٍخ 42

 %177 1 لبفٍخ اٌسيذ 43

 %177 1 اٌىفبيخ اإلٔزبعيخ 44

 %177 1 اٌّأصٛراد اٌطؼجيخ 45

 %177 1 اٌّلير اٌؼرثٝ 46

 %177 1 اٌّغبي 47

 %177 1 اٌّغٍخ 48

 %177 1 ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌزراس اإلسالِٝ 49

 %177 1 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزبريقيخ 51

 %177 1 اٌّغٍخ اٌزبريقيخ اٌؼرثيخ ٌٍلراسبد اٌؼضّبٔيخ 51

 %177 1 اٌّغٍخ اٌضمبفيخ 52

 %177 1 ِغٍخ كار إٌيبثخ 53

 %177 1 ِغٍخ كراسبد ػرثيخ 54

 %177 1 اٌّغٍخ اٌلٌٚيخ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػيخ 55

 %177 1 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ 56

 %177 1 االعزّبػيخ ِغٍخ اٌؼٍَٛ 57

 %177 1 ِغٍخ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼرثيخ األركٔٝ 58

 %177 1 ِٕجر اإلسالَ 59

 %177 1 اٌّٛرك 61

 %177 1 اٌٙالي 61

 %111 141 اإلعّبٌٝ 
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( يتضح مدى تشتت اتنتاج الفكرى  6من الجدول السابق رقم ) 

 ( إحـدى  61الوثائقى اللى تم حصر  فى الدوريات الهامشـية علـى )  

" وستين دورية استحوذت من خللها " المجلة التاريخيـة المغاربيـة  

مقالـة ، تلتهـا فـى    15% من إجمالى هلا اتنتاج بواقا 10.6على نسبة 

( أربـا   14% أى مـا يعـادل )    9.9الترتيب الوانى " الدارة " بنسـبة  

عشرة مقالة ، وكان فى الترتيب الوال  " رسـالة اليونسـكو " حيـ     

( تسعة مقاالت بها ، ثم فى الترتيب الرابا على التـوالى   9) تم حصر

" ، " المـؤرخ العربـى " تـم     كل من دورية " تاري  العرب والعالم

% ، يليهـا فـى    5.7ثمانى مقـاالت بكـل منهمــا بنسـبة     ( 8) تسجيل

الترتيب الخـامس دوريــة " اتدارة العامـة " التـى اسـتحوذت علـى       

فكرى المنشور فى الدوريات الهامشية ، ثـم  % من اتنتاج ال 5.0نسبة

(  80% بواقـا)  56.7تشتت باقى اتنتاج بهل  الدوريات والبال  نسبتها 

( خمس وخمسين دورية قامت بنشر مـا بـين    55ثمانين مقالة على )

أربا مقاالت و مقالة واحدة ، وهلا مـا يـدعم اتجـا  الدراسـة نحـو      

 موضوع الدراسة .   تصنيفها بالدوريات الهامشية فى المجال
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اتخباريـة  ( النشـرات  المجـلت )   : إسهاا رابعًا

 ويوضحها الجدول التالى : ـ 

 ( 7عذٔل رقى ) 

 انززريت انطجقٗ إلسٓبو انُشزاد اإلخجبريخ فٗ عذد انًقبالد انزٗ اعزًذد عهيٓب انذراسخ
 إٌسجخ اٌّئٛيخ ػلك اٌّمبالد ػٕٛاْ اٌلٚريخ اٌررت

 % 3473 12 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّىزجبد 1

 % 1473 5 ػريٓ 2

3 
اٌرسبٌخ األفجبريخ ٌٍطجىخ اٌمِٛيخ ٌٍّؼٍِٛبد 

ENSTINET Newsletter 
4 1174% 

 %1174 4 اٌٛصيمخ 4

 %876 3 ٔطرح كار اٌٛصبئك اٌّروسيخ ) اٌسٛكاْ ( 5

 %577 2 أفجبر اٌزراس اٌؼرثٝ 6

 %577 2 أفجبر اٌّىزجخ 7

 %279 1 اٌّىزجخ 8

 %279 1 طرح عّؼيخ اٌّىزجبد اٌٍجٕبٔيخٔ 9

 %279 1 إٌطرح اٌلافٍيخ ٌغّؼيخ اٌّىزجبد ) كِطك ( 11

 % 111 35 اإلعّبٌٝ 

( نجــد أن مجلــة " المكتبــات  7مــن الجــدول الســابق رقــم ) 

والمعلومات " والصادرة فى دولة اليمن احتلت المرتبة األولـى حيـ    

نتى عشرة  مقالة مـن إجمـالى   % بواقا اث34.3بلغت نسبة اتنتاج بها 

( خمس  35عدد المقاالت الصادرة بالمجلت اتخبارية البال  عددها ) 

اج الفكـرى تلتهـا فـى    وثلثين مقالة أى ما يربو على ثل  هلا اتنتـ 

% ، ثم احتلت كل من" الوثيقـة" ،  14.3"عرين" بنسبةالترتيب مجلة

الترتيـب الوالـ     " الرسالة اتخبارية للشبكة القوميـة للمعلومـات "  

% لكل منهما ، وجاذت نشرة " دار الوثـائق المركزيـة "   11.4بنسبة 

% ، فـى حـين   8.5التى تصدر فى السودان فى الترتيب الرابا بنسبة  

% علـى سـبا   20.0تشتت باقى اتنتاج الفكرى  والتى تقدر نسبتأ بــ  

ن مجلت احتلتا الرتبتين الخامسة والسادسة يتراوح  إنتاجهم مـا بـي  

 مقالتين ومقالة واحدة .    



 

 ...المتخصصة الدوريات العربية 

 

 01 
 

: إسهاا الدوريات األكاديميـة ويوضـحها    خامساًً

 الجدول التالى : ـ 

 ( 8عذٔل رقى ) 

عذد انًقبالدقًب نفٔانززريت انطجقٗ إلسٓبو انذٔريبد األكبديًيخ 
 إٌسجخ اٌّئٛيخ ػلك اٌّمبالد ػٕٛاْ اٌلٚريخ اٌررت

 %2277 5 ِغٍخ آكاة اٌّسزٕصريخ 1

 %2277 5 وٍيخ اآلكاة عبِؼخ اٌمب٘رح فرع ثٕٜسٛيفِغٍخ  2

 %1872 4 ِغٍخ وٍيخ اآلكاة عبِؼخ اٌمب٘رح 3

4 
ِروس اٌلراسبد اٌجركيخ 7  ِغٍخ عبِؼخ ػيٓ ضّس

 ٚإٌمٛش
3 1376% 

 %971 2 ؽٌٛيبد وٍيخ اآلكاة عبِؼخ ػيٓ ضّس 5

6 
 ؽٌٛيخ وٍيخ اإلٔسبٔيبد ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػيخ

 ) عبِؼخ لغر (
1 476% 

 %476 1 ِغٍخ آكاة ئسىٕلريخ 7

8 
 ِغٍخ وٍيخ اٌطريؼخ ٚاٌلراسبد اإلسالِيخ

 ) عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼسيس (
1 476% 

 % 111 22 اإلعّبٌٝ 

( نجـد أن دوريتـى " مجلـة آداب     8من الجدول السابق رقم ) 

" مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة فرع بنىسويف " و"المستنصرية

( خمس مقاالت مولت  5بة األولى حي  نشر بكل منهما ) احتلتا المرت

% ، يليهمـا فـى المرتبـة الوانيـة " مجلـة كليـة اآلداب       22.7بنسبة 

جامعة القاهرة " حي  سجل بها أربا مقـاالت ، ثـم " مجلـة جامعـة     

عين شمس . مركز الدراسات البردية والنقوش " فى المرتبة الوالوة 

" . جامعة عين شـمس يات كلية اآلدابحولبتسجيل ثلثة مقاالت ، و"

احتلت المرتبة الرابعة بتسجيل مقالتين بها . أمـا الـدوريات الـولث    

الباقية فقد احتلت الرتبة الخامسة بحصر مقالة واحـدة بكـل منهـا ،    

ونلح  أن الدوريات األكاديميـة الصـادرة داخـل جمهوريـة مصـر      

مـس دوريـات ،   % تموـل خ  62.5العربية تستأثر بأعلى نسـبة وهـى   

ونجد الدوريات الولث الباقية موزعـة علـى ثـلث دول هـى قطـر ،      

 % لكل واحدة منهم .12.5العراق ، المملكة العربية السعودية بنسبة 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
31 

 

 التوزيا الزمنى : ـ  
 1937نظرًا ألن الحدود الزمنية تبدأ مـا نشـر أول مقالـة عـاا     

وضح توزيـا  كما سبق ذكر  . فإن الجدول التالى ي 2000وحتى عاا 

 مقاالت الدوريات وفقًا لسنوات الدراسة .  

 ( 9عذٔل رقى ) 

 رٕسيع انًقبالد ٔفقًب نهسُٕاد
 ِزٛسظ اٌسٕخ ِٓ أػّبي إٌسجخ اٌؼلك اٌسٕخ َ

 171 % 175 4 1959ـــ :  1

 176 %272 16 1969ـ  1961 2

 1273 %1676 123 1979ـ  1971 3

 2476 %3371 246 1989ـ  1981 4

 3178 %4279 318 1999ـ  1991 5

6 2111 35 477 % 3571 

  %111 742 اإلعّبٌٝ 

( يتضح الزيـادة المضـطردة فـى     9ومن الجدول السابق رقم ) 

نسب إسهاا المقاالت على مـر الفتـرات الزمنيـة المـلكورة وذلـك      

لدواعى النشاط العلمى فى مجال المعلومات بصفة عامـة ومشـتقاتها   

حظى مجال األرشيف والوثائق بما نالتأ المجـاالت   بصفة خاصة وقد

األخرى وليس أدل على ذلك من اقتصار رؤوس الموضوعات التى تم 

حصرها من خلل الدليل الببليوجرافى األول لإلنتاج الفكرى العربـى  

فى المجال على رأسين موضوع فقط وقد وصـلت إلـى أربعـة عشـر     

ر اللى يغطى  حتى عـاا  رأس موضوع فى الدليل الببليوجرافى األخي

يعـد   2000. ومن الجدير باللكر أن مـا تـم حصـر  فـى عـاا       2000

مؤشرًا على الزيـادة المضـطردة حيـ  يفـوق متوسـط إنتاجـأ عـن        

 متوسط إنتاج العاا فى العقد السابق عليأ .
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 التوزيا الموضوعى : ـ  
شهد مجال األرشيف والوثـائق عـدة تطـورات خـلل السـنوات      

وتشابكت الموضوعات وظهرت موضوعات جديدة لم  الماضية وتعددت

تكن موجودة من قبل وتفرعت موضوعات وتخصصت أكور ونتج عن 

 ذلك زيادة فى اتنتاج الفكرى العربى فى المجال .  

للا قامت الباحوتان بتحليل رؤوس الموضوعات الخاصة بمجـال  

 األرشيف والوثائق بالدوريات العربية ، وقـد اعتمـدت الدراسـة علـى    

ــدليل    ــى ال ــا ف ــيم المتب ــًا للتقس ــيم رؤوس الموضــوعات وفق تقس

الببليوجرافى لإلنتاج الفكـرى العربـى فوجـد أن مقـاالت الـدوريات      

( أربعـة   14العربية المتفق عليها فى هل  الدراسة تم تناولهـا فـى )   

سبعمائة واثنتين وأربعين مقالـة .   742عشر رأس موضوع تغطى بـ  

عى لمقاالت الدوريات العربية التى اعتمدت ولمعرفة التوزيا الموضو

 عليها الدراسة فالجدول التالى يوضح ذلك

 (11عذٔل رقى )

ٔفقًب نعذد انًقبالد انززريت انطجقٗ نزؤٔص انًٕضٕعبد انًزعهقخ ثًغبل األرشيف ٔانٕصبئق

 إٌسجخ اٌؼلك رأش اٌّٛضٛع اٌررت

 % 5178 384 األرضيف ٚاٌٛصبئك 1

 % 3373 247 بئكاٌّؾفٛظبد ٚاٌٛص 2

 % 471 31 ( ٚٔمل )ػرض ٚرؾٍيً ٚرسبئً وزت 3

 % 371 23 ِراوس اٌٛصبئك 4

 % 276 19 رأ٘يً ٚرلريت األرضيفييٓ ٚاٌٛصبئمييٓ 5

 % 174 12 اٌصيبٔخ ٚاٌزرِيُ 6

 % 176 12 ِجبٔٝ األرضيف ٚرغٙيسارٗ 7

 % 175 4 فلِبد رسٍيُ اٌٛصبئك 8

 % 173 2 األرضيف اٌصؾفٝ 9

 % 173 2 اٌجركٜ ٚاٌجركيبد 11

 % 173 2 اٌّيىرٚفيٍُ 11

 % 173 2 ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌٛصبئك 12

 % 171 1 اٌّصغراد 13

 % 171 1 اٌّٛاك اٌسّؼيخ ٚاٌجصريخ 14

 %111 742 اإلعّبٌٝ 
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(  يتضـح أن رأس الموضـوع    10ومن الجدول السـابق رقـم )   

  اسـتحوذ علـى   األول ) األرشيف والوثائق ( يعد الرأس البؤرى حيـ 

% 51.8النسبة األعلى من تمويل الرؤوس الموضوعية وتقـدر بنسـبة   

من إجمالى رؤوس الموضوعات ، حي  استمر هـلا الـرأس منـل عـاا     

 .   2000وحتى  1986

وقد احتـل رأس الموضـوع الوـانى ) المحفوظـات والوثـائق (      

% على الـرغم مـن اسـتخداا هـلا     33.3المرتبة الوانية بنسبة تمويل 

، وكـان  1986رأس منل بداية اتنتاج الفكرى الوثائقى وحتـى عـاا    ال

يتم اتحالة من األرشيف إليأ ثم تمت اتحالة فيمـا بعـد فـى األدلـة     

اللحقة من رأس الموضوع " المحفوظات " إلـى رأس الموضـوع "   

األرشيف والوثائق ".  ثم تتابعت بعد ذلك رؤوس الموضـوعات فـى   

ر فى اتنتاج الفكرى لها حي  تتراوح مـا  االنخفاض ولكن بفارق كبي

( حي  تعـد  10% كما يوضحأ الجدول السابق رقم )0.1% ، 4.2بين 

هل  الرؤوس الموضوعية ذات علقة برأس الموضوع  األساسى وهـو  

" األرشيف والوثائق " وظهرت بالتتالى على مـر األدلـة حتـى عـاا     

 ولم تمول كلها منل الدليل األول . 2000

ير بالـلكر أن رأس الموضـوع " مبـانى األرشـيف     ومن الجـد 

وتجهيزاتأ " قد احتل الترتيب السادس  على الرغم من ظهـور  ألول  

حتى عـاا   1997مرة فى الدليل ـ اللى يغطى الفترة الزمنية منل عاا  

% من إجمالى اتنتاج الفكرى الوثـائقى  1.6ـ إال أنأ مول بنسبة   2000

وفى دوريـة   1997ها جميعًا فى عاا مقالة تم حصر 12المنشور بواقا 

واحدة وهى "الوثائق العربية " وهلا يؤكد مدى التطور اللى لحـق  

 بالمجال .     
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 التوزيا الفئوى : ـ  
استطاعت الباحوتان من خلل تحليل اتنتـاج الفكـرى لمقـاالت    

 : ـ  الدوريات العربية فى المجال أن تقسم المقاالت إلى عدة فئات هى

 اسات .  ـ مقاالت ودر

 ـ عروض الكتب والرسائل الجامعية .  

 ـ تقارير وأخبار .  

وسنتناولها بشـىذ مـن التفصـيل مـن خـلل مـا هـو موضـح         

 بالجدول التالى : ـ 

 (11عذٔل رقى )

 انزٕسيع انفئٕٖ نًقبالد انذٔريبد
 إٌسجخ اٌّئٛيخ اٌؼلك اٌفئخ َ

 % 8573 633 اٌّمبالد ٚاٌلراسبد 1

 % 1175 78 رمبرير ٚأفجبر 2

 %  472 31 ػرٚض اٌىزت ٚاٌرسبئً 3

 % 111 742 اإلعّبٌٝ 

( أن فئـة المقـاالت    11يتضح جليًا من الجدول السـابق رقـم )   

(  633والدراسات احتلت المرتبة األولـى وبنسـبة مشـاركة بلغـت )     

% مـن إجمـالى اتنتـاج    85.3ستمائة وثلث وثلثين مقالة تقدر بــ  

عمائة واثنتين وأربعـين مقالـة ، وهـلا يعـد     (  سب742الفكرى البال  )

الهد  األول من صدور الدوريات ، فى حـين تموـل فئـة " التقـارير     

واألخبار " الرتبة الوانية وهلا يعد من األهـدا  الوانويـة للـدوريات    

هنيـة فـى   التى من خللها يتم الوقو  على األنشـطة للمؤسسـات الم  

 المجال وتغطية أعمال المؤتمرات وتقييمها .  

فى حين ظهر الفئة الخاصة بعروض الكتب والرسائل الجامعيـة  

(  31% ممولة بــ )  4.2واللى على إثر  سجلت نسبة  1981ابتداذ من 

واحد وثلثـين إسـهامًا لعـروض كتـب ورسـائل جامعيـة ، ونظـرًا        

س بالضـرورة مؤلـف   لطبيعة العروض نجد أن القـائم بـالعرض لـي   
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الكتاب نفسأ إنما مـن الممكـن أن يكـون شـخص أخـر أراد أن ينقـد       

 ويحلل ويعرض محتوياتأ .  

 ـ بيان المسئولية :  
وبتحليل اتنتاج الفكرى موضـوع الدراسـة تـم الوقـو  علـى      

طبيعة بيان المسئولية للمقـاالت التـى تـم تحليلهـا وفقـًا للجـدول       

 التالى: 

 ( 12عذٔل رقى )

اإلَزبط انفكزٖ ٔفقًب نجيبٌ انًسئٕنيخرٕسيع 
 إٌسجخ اٌؼلك ثيبْ اٌّسئٌٛيخ َ

 %8175 597 ِسئٌٛيخ " ضقص عجيؼٝ " 1

 %575 41 ِسئٌٛيخ " ضقص ِؼٕٜٛ " 2

 %1471 114 ثلْٚ ِسئٌٛيخ 3

 %111 742 اإلعّبٌٝ 

كان من المنطقى تمويل المسئولية " شخص طبيعـى " بـأعلى   

لملفت للنتبـا  اسـتحواذ المقـاالت " بـدون     نسبة ؛ إال أنأ كان من ا

% وإدراجها فى الترتيب الوانى بعد المسـئولية  14.0مسئولية " نسبة 

" شخص طبيعى " على الرغم من وجود مقاالت بها تقـا فـى إطـار    

التأليف والترجمة والدراسات البحويـة . وهـلا مـا يويـر التسـاؤل "      

فـاظ علـى حـق مسـئول     فلماذا النشر لهل  المقاالت ...! وكيف الح

المقال فى عر  البح  ؟  حي  يعد النشـر هـو المسـلك الطبيعـى     

لتحقيق االعترا  العلمى والتقدير للباح  وسط أقرانـأ واسـتقطاب   

 (الدعم المناسب ألبحاثأ ) 
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توزيــا اتنتــاج الفكــرى بــين االنفــراد     

 واالشترا  فى المسئولية : 
دت ظـاهرة تعـدد   بسبب تعقد وتشـابك المعرفـة العلميـة ازدا   

المؤلفين منل السـبعينيات وحتـى اآلن . ومـن دراسـة أجريـت علـى       

الباحوين المشاركين فـى التـأليف فـى علـم العقـاقير فـى اليابـان        

والصين الشعبية وجد اختل  بـين كـل بلـد وآخـر بالنسـبة لهـل        

الظاهرة ، ووجد أن الدعم المالى ال يمول أهميـة تـلكر فـى نطـاق     

د أن زيادة تعدد التأليف يأتى مـن خـلل التنسـيق    التعاون ، كما وج

بين المؤسسات وليس األفراد ولكن عـن طريـق األقسـاا مـن خـلل      

( وعقد البحوث الجماعية أكور فائـدة  20التخطيط للقسم بالمؤسسة)

 فى تنشئة صغار الباحوين خاصة لألسباب اآلتية : ـ  

 ـ تعميق مفهوا التكامل فى البح  العلمى .   1

 رتقاذ بقدرات الباحوين الجدد فى فريق البح  .  ـ اال 2

ـ توفير مقومات الضبط العلمى حي  يعـد كـل فـرد رقيبـًا       3

 (21على نفسأ وعلى اآلخر)

كما أن زيادة األعمال المشتركة فى مجال ما ، يـدل علـى مـا    

 (   22بلغأ هلا المجال من نضج واستقرار . )

مجـال وعلـى   و يساعد المشاركة فى تكـوين شـبكة توجيـأ لل   

مستوى الباح  الفرد يكون للمشاركة فـى التـأليف أهميـة كبيـرة     

بأنها : عملية وظيفية متبادلة بين باحوين  Patelوالتى عرفتها باتل 

ــ ت . )   ــارات واألدوات والمكاف ــيق المه ــنهم لتنس ــة م ــى محاول ( 23ف

والجدول التالى يوضح التوزيا الكلى لإلنتاج الفكرى الوثـائقى بـين   

 د واالشترا  كًل حسب بيان المسئولية :  االنفرا
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 ( 13عذٔل رقى )

 انزٕسيع انكهٗ نإلَزبط انفكزٖ انٕصبئقٗ ثيٍ االَفزاد ٔاالشززاك

َ 
ٛع  ٔ

َٙب  اإلس

ٌيخ  ِسٛئ

 عجيؼيخ
 إٌسجخ

ٌيخ  ِسٛئ

ٛيخ   ِٕؼ
 إٌسجخ

 ْ ثٚل

ٌيخ  ِسٛئ
ّبٌٝ إٌسجخ  إٌسجخ اإلع

1 
اٌؼًّ 

 اٌفركٜ
588 7973% 31 472% 96 1279% 715 9674% 

2 
اٌؼًّ 

 اٌّطبرن
9 172% 11 173% 8 171% 27 376% 

 %111 742 %1471 114 %575 41 %8175 597 اإلعّبٌٝ 

( أن العمـل الفـردى    13يتضح جليًا من الجدول السابق رقـم )  

% فى حـين نجـد أن العمـل    96.4يستأثر على أعلى نسبة حي  بلغت 

سـئولية ألشـخاص   % ، ونلح  أن الم3.6المشتر  احتل فقط نسبة 

% أمـا  82.2طبيعيين يفضلون العمـل الفـردى حيـ  مولـت نسـبتهم      

 %  .    33.3بالنسبة للعمل المشار  فنجدها ال تتعدى 

 ـ العروض :  
وجدت الباحوتان من تحليل اتنتاج الفكـرى الصـادر للـدوريات    

( إحـدى وثلثـين مقالـة     31العربية فى مجال األرشيف والوثـائق )  

وض الكتـب والرسـائل الجامعيـة قـاا بهـا أشـخاص       متمولة فى عـر 

ألعمالهم أو نقد وعرض ألعمال أشخاص غيرهم وهى موزعـة كمـا   

  يوضحها الجدول التالى :

 (14عذٔل رقى ) 

 انقبئًيٍ ثعزٔع انكزت ٔانزسبئم انغبيعيخ
 إٌسجخ اٌؼلك اٌمبئّيٓ ثبٌؼرٚض َ

 %2971 9 ِٓ لبَ ثؼرٚض ألػّبٌُٙ 1

 %7171 22 ض ألػّبي ضقص أفرِٓ لبَ ثؼرٚ 2

 %111 31 اإلعّبٌٝ 
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وفى إطار تناول عروض األعمال مـن كتـب ورسـائل جامعيـة     

كان تناول اتنتاج الفكرى اللى تم عرضأ بغير أقلا منتجيأ يفـوق  

اتنتاج الفكرى اللى تناول معديـأ عرضـأ حيـ  قـدر األول بنسـبة      

لنقـد والتقيـيم مـن    % ويعد هلا أمرًا أثر إيجابية مـن ناحيـة ا  71.0

وجهات نظر أخرى لضمان الموضـوعية والحيـاد فـى الفكـر وعـدا      

 الميل الشخصى .  

وفيما يلى قائمة بالقائمين بعروض األعمال سواذ منها مـا تـم   

( ، ومـن   16،  15عرضأ ألخرين أو لألعمـال اللاتيـة ) جـدول رقـم     

الجدير باللكر إنأ يوجد أربعة عروض ألعمـال تـم نشـرها بلغـات     

أجنبية استحوذت منها اللغة الفرنسية على ثلثة أعمال منهـا عـرض    

مترجم إلى اللغة العربية. باتضافة إلى وجود عرض أخـر قـاا بهـا    

مســئولية ذات طبيعــة معنويــة وهــى " جمعيــة أمنــاذ المحفوظــات 

 الفرنسيين " .  

 (15عذٔل رقى )

 انقبئًيٍ ثبنعزٔع ألعًبنٓى
 اٌؼلك اسُ اٌمبئُ ثبٌؼرض َ

 1 إِٔيخ ػبِر  1

 1 ئٔصبف ػّر ِصغفٝ  2

 1 ئيّبْ ِؾّل أثٛ سٍيُ  3

 1 عّؼيخ إِٔبء اٌّؾفٛظبد اٌفرٔسييٓ  4

 1 ِؾّٛك أؽّل أريُ  5

 1 ِيفْٛ ، ن  6

 1 ٔب٘ل ؽّلٜ أؽّل  7

 1 ٔجيً اثٓ ػجل اهلل  8

 1 ٔسيت ػجل اٌصّل  9
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 (  16عذٔل رقى ) 

  شخبص آخزيٍانقبئًيٍ ثبنعزٔع ألعًبل أ
 اٌؼلك اسُ اٌمبئُ ثبٌؼرض  َ

 1 أؽّل ػس اٌقغيت 1

 1 أسبِخ اٌمٍص  2

 1 أسبِخ ٔبصر إٌمطجٕلٜ  3

 1 إٌّصف اٌفقفبؿ  4

 1 أٚعسزٛ ثريسيٓ فيزٛريب  5

 1 عّبي اٌقٌٛٝ  6

 1 فٍيفخ ؽسيٓ ِصغفٝ  7

 1 ضريف وبًِ ضب٘يٓ  8

 2 صبٌؼ اٌؾبعٝ  9

 1 ػجل اٌرؽّٓ فراط  11

 1 ػٍٝ ػغيً ًِٕٙ  11

 1 ػّبك اٌليٓ أثٛ غبزٜ  12

 1 ٌيٕب وزٛة  13

 1 ِبعل اٌسثيلٜ  14

 1 ِؾّل عّبي ٔٛير  15

 1 ِؾّل ػجل اٌسالَ اٌغفبئرٜ  16

 1 ِؾّٛك ػجبش ؽّٛكٖ 17

 1 ِصغفٝ ِٛسٝ  18

 2 ٔب٘ل ؽّلٜ أؽّل  19

 1 ٔغُ اٌليٓ ِقزبر اٌّٙبٌٝ  21

 وى : ـ لغالتوزيا ال
( ثلث وستين مقالة كتبت بلغات  63وضحت الدراسة وجود ) أ

% مــن إجمـالى اتنتــاج الفكــرى  8.5أجنبيـة غيــر العربيـة وتموــل   

للدوريات العربية التى خضعت للدراسـة . والجـدول التـالى يوضـح     

 توزيا المقاالت وفقًا للغات .  
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 ( 17عذٔل رقى ) 

 رٕسيع انًقبالد ٔفقًب نهغخ
 خ اٌّئٛيخإٌسج اٌؼلك اٌٍغخ َ

 %9175 679 اٌٍغخ اٌؼرثيخ 1

 %673 47 اٌٍغخ اٌفرٔسيخ 2

 %271 15 اٌٍغخ اإلٔغٍيسيخ 3

 % 172 1 ٌغبد أفرٜ 4

 % 111 742 اإلعّبٌٝ 

ومن التوزيا اللغوى لإلنتاجية احتلت اللغـة العربيـة المرتبـة    

( ستمائة وتسـا وسـبعين    679% حققتها ) 91.5األولى وبنسبة إسهاا 

وهلا يعد أمرًا مألوفـًا ومنطقيـًا ، ألن الغالبيـة العظمـى مـن       مقالة

الدوريات العربية التى قامت الباحوتان بتحليلها تنشر مقـاالت باللغـة   

العربية ، فى حين سجلت اللغة الفرنسية المرتبة الوانية بنسبة تموـل  

% من إجمالى اتنتاج الفكرى وذلك لما يح  بأ مجال األرشيف 6.3

ن اهتماا خاص فى دول شمال أفريقيا باللغـة الفرنسـية ،   والوثائق م

% تحتلهــا المرتبــة الوالوــة الممولــة فــى " اللغــة 2.0يليهــا نســبة 

مقالة فقط وسجلت اللغات األخرى مقالـة   13اتنجليزية " اللى شكل 

 % تمول المرتبة الرابعة .   0.2واحدة تمول 

المقـاالت  ونجد أن بع  الدوريات تخصص قسمًا مستقًل لنشر 

باللغات األجنبية باتضافة إلى ذلك وجود عـدة مقـاالت نشـرت فـى     

دوريات عربية قد ال تخصـص قسـمًا مسـتقًل لهـا منهـا ، فبالنسـبة       

 للدوريات التى تخصص قسمًا مستقًل لها هى : ـ  

 ـ مجلة المكتبات والمعلومات العربية .  

 ـ مجلة علم المعلومات العلمية والتقنية .  

 علم المعلومات .  ـ مجلة 

 ـ المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات .  

 ـ المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات .  

    . ENSTINET Newsletterـ 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
11 

 

 أما الدوريات التى ال تخصص قسمًا مستقًل لها هى : ـ 

 ـ االتجاهات الحديوة فى المكتبات والمعلومات .       

 ات .  ـ المجلة العربية للمعلوم

 ـ الوثائق العربية .  

 ـ رصيد .  

 ـ نشرة جمعية المكتبات اللبنانية .

 المقاالت المؤلفة والمقاالت المترجمة
أرادت الباحوتان معرفة وضا المقاالت المؤلفة والمقاالت التـى  

تمت ترجمتها من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية وهلا ما يوضـحأ  

 الجدول التالى : ـ 

 ( 18قى ) عذٔل ر

 رٕسيع انًقبالد انًؤنفخ ٔانًقبالد انًززعًخ
 إٌسجخ اٌّئٛيخ اٌؼلك اٌفئخ َ

 % 8978 666 اٌّمبالد اٌّإٌفخ 1

 % 1172 76 اٌّمبالد اٌّزرعّخ 2

 % 111 742 اإلعّبٌٝ 

( يتضح جليًا أن إسهامات التـأليف   18من الجدول السابق رقم ) 

تحتـل  المترجمـات المرتبـة    % بينمـا  89.8تستأثر بأعلى نسبة وهى

مقالـة مـن إجمـالى عـدد المقـاالت       76% بتمويل 10.2الوانية بنسبة 

( سبعمائة واثنتين وأربعين مقالة ، وعلى الـرغم   742البال  عددها ) 

ــا تموــل أهميــة كبيــرة نظــرًا  ألن    ــة هــل  النســبة إال أنه مــن قل

المترجمــات تســاعد المتخصصــين والبــاحوين علــى معرفــة اتنتــاج 

الفكرى األجنبى ومواكبأ التطور المستمر فى المجال علـى الصـعيد   

العالمى اللى يؤدى بدور  إلى تطوير إنتاجهم العربـى. وفيمـا يلـى    

الدوريات العربية فى مجال األرشيف والوثائق التـى نشـرت األعمـال    

 ( :  19المترجمة كما يوضحها الجدول التالى رقم ) 
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 (19عذٔل رقى ) 

يت انطجقٗ نهذٔريبد انزٗ رُشز األعًبل انًززعًخانززر
 إٌسجخ اٌؼلك ػٕٛاْ اٌلٚريخ اٌررت

 %4374 33 ِغٍخ اٌيٛٔسىٛ ٌؼٍُ اإلػالَ ٚاٌّىزجبد ٚاألرضيف 1

 %1874 14 اٌٛصبئك اٌؼرثيخ 2

 %1372 11 االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ ػٍُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 3

 %1178 9 خِغٍخ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼرثي 4

 %471 3 ػبٌُ اٌىزت 5

 %276 2 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ ٌألرضيف ٚاٌزٛصيك ٚاٌّؼٍِٛبد 6

 %173 1 اإلكارح 7

 %173 1 اٌّغٍخ اٌّغرثيخ ٌٍزٛصيك ٚاٌّؼٍِٛبد 8

 %173 1 اٌّغٍخ اٌلٌٚيخ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػيخ 9

 %173 1 اٌّىزجخ 11

 %173 1 اٌٛصبئك 11

 %111 76 اإلعّبٌٝ 

ومهمـة الترجمـة مـن المهـن العريقـة فـى كافـة         تعد مهنـة 

( علـى وجـأ الخصـوص لمـا     الحضارات ، وفـى واقعنـا العربـى )   

للترجمة من دور فى ملحقة التطور الخارجى ومسايرة هلا التطـور  

( إحـدى عشـرة    11باتنتاج فى إطار  . ومن هنا كانـت مسـاهمة )   

مترجمـة  دورية من الـدوريات العربيـة موضـوع الدراسـة بأعمـال      

% من جملة اتنتاج اللى تم حصر  ، وقد تـم  10.2وصلت نسبتها إلى 

حصر هل  النسبة فى عدد من الدوريات األساسية يعادل ما نشـر فـى   

الدوريات الوانوية ويعد بأربا دوريات لكل فئة ، ثم نشر البـاقى فـى   

الدوريات الهامشية والمجلت اتخبارية ولكن بنسبة أقل تقدر بـولث  

 % من تجمالى المترجمات .4.0ت أى ما يعادل مقاال

وفيما يلى قائمة بالمساهمين باألعمال المترجمة كمـا  

 ( : 20يتضح من الجدول رقم)
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 ( 21عذٔل رقى ) 
 رٕسيع انًقبالد ٔفقًب إلسٓبيبد انًززعًيٍ

 اٌؼلك اسُ اٌّزرعُ  َ 

 7 ؽسٓ ػٍٝ ؽسٓ اٌؾٍٛح  1

 7 ِؾّٛك ِصغفٝ األػصر  2

 7 ثٛ ضؼيطغ ِصغفٝ أ 3

 6 ِؾّٛك ػجبش ؽّٛكٖ  4

 3 ػجل اٌرؽّٓ ػجل اهلل اٌطيـ  5

 3 ػٛض رٛفيك  6

 3 ِؾّل ِؾّل فضر  7

 2 أؽّل اٌؼٕبٔٝ  8

 2 أؽّل ؽسيٓ ٔصر اهلل  9

 2 آسيب اٌغريؾٝ  11

 2 إٌّصف اٌفقفبؿ  11

 2 ثغرش ؽلاك  12

 2 صبثر ِريلٔبْ 13

 2 ػجل اٌغٍيً اٌزّيّٝ  14

 2 رؽبد ثٙغذ رِٛب ف 15

 2 ِبرٜ ػسِٝ  16

 2 ِؾّل عّبي ٔٛير  17

 1 أِيٓ ِؾّٛك اٌطريف  18

 1 أٔصبف ػّر ِصغفٝ  19

 1 عّبي اٌقٌٛٝ  21

 1 كريخ ػٍٝ اٌىرار  21

 1 سبٌُ األٌٛسٝ  22

 1 سؼبك ػجل اٌرسٛي ؽسٓ  23

 1 ضؼجبْ ػجل اٌؼسيس فٍيفخ  24

 1 صبٌؼ كفغ اهلل 25

 1 ؼُ ضٛ اٌجيذ ػجل إٌّ 26

 1 ػجل اٌؾىيُ ِؾّل كالي  27

 1 ػجل اهلل أثٛ ػسح  28

 1 ػجل اٌّغيل ػجل ػٍٝ  29

 1 ػلٔبْ اٌصفبر  31

 1 ػفذ اٌجٙٝ  31

 1 ِجبرن سرٜ ػّر  32

 1 ِؾّل عالي ػجبش  33

 1 ِؾّل ِؾغٛة ِبٌه  34

 1 ِيرفذ ِصغفٝ ػّر  35

 1 ٕ٘بء ِؾّل وبًِ  36

 1 جل اٌمبكر يٛسف كاٚك ػ 37
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 :  إسهاا المؤلفين
استهدفت الدراسة التعر  على مدى إسهاا المؤلفين فى اتنتـاج  

الفكرى الصادر للدوريات العربيـة فـى مجـال األرشـيف والوثـائق ،      

ولهلا فقد قامت الباحوتان بتحليل هلا اتنتاج لمحاولة معرفة : ابرز 

االنفـراد واالشـترا     المؤلفين إنتاجية ، وتوزيا اتنتاج الفكرى بـين 

فى المسـئولية وعـدد المقـاالت التـى قـاا بتأليفهـا كـل شـخص ،         

وكللك الدور اللى قاا بأ سواذ أكان تأليفًا أا مترجمـًا أو قائمـًا   

بالعرض إلى أخر  . حي  إنأ من المعرو  أن إسهاا المؤلفين لـيس  

 بالطبا كل المقاالت تم تأليفها فقط بل تنوعت .  

وتان باتسهاا أى شكل مـن أشـكال المشـاركة    وقد قصدت الباح

 The Newفى المسئولية فى إنتـاج العمـل فقـد ذكـرت دوريـة      

England Journal of Medicine    أن التأليف يتطلـب إحـدى

 المساهمات فى الجوانب التالية : 

 ـ ما يتعلق بالمفهوا أو التحليل والخبرة .   1

 .  ـ إعداد خطة العمل أو تعديل نقدى للعمل  2

 (  26( ، )  25ـ المراجعة والتصديق على المسودة النهائية . ) 3

وقد أجملتأ الدراسة فى الجدول التالى الـلى يوضـح توزيـا     

ــراد     ــين االنف ــى " ب ــخص طبيع ــئولية " ش ــرى بالمس ــاج الفك اتنت

 واالشترا  كللك الفئات األخرى فى المسئولية :
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 ( 21عذٔل رقى ) 
 حست انًسئٕنيخ " شخض طجيعٗ " رٕسيع اإلَزبط انفكزٖ 

 إٌسجخ اٌؼلك اٌفئخ َ

 %8171 514 اٌزأٌيف اٌفركٜ 1

 %174 9 اٌزأٌيف اٌّطبرن 2

 %1271 76 اٌزرعّخ  3

 %478 31 اٌؼرض ٚإٌمل  4

 %175 3 اٌّراعؼخ  5

 %178 5 اٌزمليُ  6

 %175 3 فئبد أفرٜ  7

 %111 631 اإلعّبٌٝ 

( أن التأليف الفـرى   21ابق رقم ) ويتضح جليًا من الجدول الس

% 80.0يستأثر بأعلى نسبة من إجمالى عدد مقاالت العينة حي  تبلـ   

%  ثم تنخف  النسـبة بعـد ذلـك    12.0يليها نسبة المترجمات وهى 

% وهـل  النسـبة   4.8للقائم بالعرض والتحليـل وهـى تموـل نسـبة     

سـب  تختص بعروض الكتب وكللك الرسائل الجامعية  ، وتستمر الن

فــى االنخفــاض وإن كانــت متقاربــة لكــل مــن التــأليف المشــار  

%  ويرجـا  0.8% ، ونسبة الوانى 1.4والتقديم حي  نجد نسبة األول 

السبب فى قلة التأليف المشتر  إلى أن " إنتاجيـة النشــر بالنسـبة    

للمؤلفين تعتمد أساسًا على الترقية و قرارات تولى المناصـب  ، لـلا   

(  فـى حـين   الفـردى عن التأليف المشـتر  )  يتم تفضيل التأليف

نجد أقل نسبة متمولة فى كل من " المراجعة " و " فئـات أخـرى "   

% لكل منهما  . والجدير باللكر أن الفئات األخرى تشـتمل   0.5هى 

 على كل من إجراذ حوارات ما شخصيات ، تصوير .

    حجم إنتاجية أعضاذ العينة موضوع الدراسة : 
يد حجم إنتاجية أعضاذ العينة موضوع الدراسة مـن  يتطلب تحد

األعمال التى تم حصرها لهم فى هل  الدراسة أن يـتم توزيـا هـؤالذ    

األعضاذ طبقًا للعدد اتجمالى لألعمال التى أعدها كل منهم بمفرد  ، 

(  22أو التى شار  فى إعدادها ما آخرين . ويوضح الجدول رقـم )  
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عضاذ حسب إنتاجيتهم من هل  األعمـال  توزيا اتنتاج الفكرى على األ

التى تم حصرها بحساب العناوين المشتركة كأعمال مسـتقلة لكـل   

 عضو مشتر  فيها .  

ولتطبيق قانون برادفورد ـ زيف لتوزيا اتنتاجيـة تـم ترتيـب     

  هؤالذ األعضاذ تنازليًا وفقًا لعدد األعمال التى تم حصرها لكل منهم .                                         
 ( 22)  عذٔل رقى

 سيف -انزٕسيع انجيبَٗ نقبٌَٕ ثزاد فٕرد 
 يٕضٕع انذراسخإلسٓبيبد انًؤنفيٍ فٗ اإلَزبط انفكزٖ 

 اٌؼلك اٌزراوّٝ اٌررجخ ئٔزبعيخ اٌفئخ ئٔزبعيخ اٌفرك ػلك اٌّإٌفيٓ
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عضاذ العينـة  ( عدد أ 22ويمول الحقل األول من الجدول رقم ) 

اللين قاموا بإعداد عدد معين من المقاالت التى تم ترتيبها تنازليًا فى 

الحقل الوانى من هلا الجـدول ، بينمـا يموـل الحقـل الرابـا العـدد       

التراكمى للمؤلفين اللين تم توزيعهم فى الحقل األول ، ويمول هلا 

سـاس  العدد التراكمى الرتبة التى تم تصنيف المـؤلفين فيهـا علـى أ   

عدد األعمال المسجلة لكل منهم . ويمول آخر رقم فى الحقل الرابـا  

عدد المؤلفين اللين تم حصر إنتـاجهم الفكـرى موضـوع الدراسـة ،     

( ثلومائة وخمسين عضو . أما الحقل الخامس من  350وبل  عددهم ) 

هلا الجدول فيمول العدد التراكمى للمقاالت التى قاا بإعدادها هؤالذ 

( سـتمائة وثلثـين    630، ويمول آخر رقم فى هلا الحقل )المؤلفين 

العدد اتجمالى للمقاالت التى تم حصرها فى هـل  الدراسـة بحسـاب    

 العناوين المشتركة كأعمال مستقلة للمؤلفين المشاركين فيها .  

يمول الشكل البيانى الببليومترى ـ شكل رقـم )    ( ـ الصـيغة     

لتوزيا اتنتاج الفكرى علـى أعضـاذ    البيانية لقانون برادفورد ـ زيف 

العينة موضوع الدراسة . وأعد هلا الشكل على أساس بيانات الجـدول  

( ويتمول هلا الرسم البيانى على محـورين أحـدهما أفقـى     22رقم ) 

لوغاريتمى لرتب األعضاذ ) لوغاريتم العدد التراكمى للمـؤلفين ( ،  

كمى لألعمال المسجلة والمحور الوانى رأسى يمول حساب العدد الترا

لهؤالذ المؤلفين . ويتكون الشكل الناتج عن توزيـا اتنتـاج الفكـرى    

من قطاعين : األول يتخل شكل منحنى صاعد ، والوانى قطـاع خطـى   

يمول القطـاع األول مجموعـة المـؤلفين البـؤريين ، أو ، المـؤلفين      

اع األكور إنتاجية بين من شملتهم هل  الدراسة ، وينتهى هـلا القطـ  

المنحنى ( عند بداية القطاع الخطى ، وعند امتداد القطـاع الخطـى   )

ما المحور األفقى يتم تعيين نقطة ) س ( وهى تعد مؤشرًا لتحديـد  

تشتت اتنتاج الفكرى الوثائقى بين المؤلفين ، وعنـد إسـقاط عمـود    

من النقطة )  ( التى يبدأ فيها المنحنى فى اتستقامة إلـى المحـور   



 

 ...المتخصصة الدوريات العربية 

 

 48 
 

لى يمول رتب المؤلفين يتم عن طريق هـلا العمـود قيـاس    األفقى ال

عدد المؤلفين األساسيين أو البؤريين اللين يمولون أكوـر األعضـاذ   

 ( .   28إنتاجية فى العينة موضوع الدراسة )

( سـبعة وعشـرين    27ومن خلل هلا الرسم البيانى تبـين أن )  

دراسـة ،  شخصًا هم األكور إنتاجية بين األشخاص الـلين شـملتهم ال  

( ثلومائة وخمسين  شخصًا . ويمول هـؤالذ   350واللين بل  عددهم ) 

% مـن إجمـالى عـدد المـؤلفين     7.7األشخاص األكور إنتاجية نسبة 

( مائتين وتسا عشرة  219اللين شملتهم الدراسة حي  بل  إنتاجهم ) 

% مـن إجمـالى اتنتـاج الفكـرى الوثـائقى      34.8مقالة بنسبة مئوية 

( سبا  27سة ، حي  قاا عدد قليل من األشخاص وهم ) موضوع الدرا

(  219% مـن األعضـاذ بإنتـاج )    7.7وعشرون شخصًا يمولـون نسـبة   

مائتين وتسا عشرة مقالة أى أكور من ثل  اتنتاج الفكرى المسـجل  

فى هل  الدراسة . وتتراوح إنتاجية الشـخص مـن هـؤالذ األشـخاص     

ة وثـلث وعشـرين مقالـة ،    ( مقالـ  23، 1المسجلين بالدراسة بين ) 

ويبل  عدد األشخاص اللين قاموا بإعـداد مقالـة واحـدة لكـل مـنهم      

% مـن العـدد   73.7( مائتين وثمانيـة وخمسـين شـخص بنسـبة     258)

( مـائتين   258اتجمالى لألشخاص ، وقاا هؤالذ األشـخاص بإعـداد )   

% مـن إجمـالى حجـم اتنتـاج     41.0وثمان وخمسـين مقالـة بنسـبة    

، بينما يمول عدد األشخاص اللين قاموا بإعداد مقالتين فقط الفكرى 

(  42لكل منهم أكبر نسبة من عدد المنتجين ، حيـ  بلـ  عـددهم )    

% تقريبــًا مـن إجمــالى عــدد   12.0اثنـين وأربعــين شخصـًا بنســبة   

% مـن   13.3( أربعًا وثمانين مقالـة بنسـبة    84األشخاص وسجلوا ) 

مسجل فى هل  الدراسة . وهـى نسـبة   إجمالى حجم اتنتاج الفكرى ال

ضئيلة قياسًا لعدد هـؤالذ األشـخاص . وهـلا مـا تؤكـد  الدراسـات       

بـأن    Shockleyالببليومترية " فقد توصلت الدراسة التى قاا بها 

 ( .   29تتركز اتنتاجية المرتفعة بين جزذ صغير من العلماذ )
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 ( 23عذٔل رقى ) 
 اإلَزبط انفكزٖ انٕصبئقٗ يٕضٕع انذراسخقبئًخ ثبنًؤنفيٍ األكضز إَزبعيخ فٗ 

 إٌسجخ اٌّئٛيخ اإلٔزبعيخ االسُ ررجخ َ

 % 376 23 ِصغفٝ أثٛ ضؼيطغ 1 1

 % 372 21 سبٌُ ػجٛك األٌٛسٝ 2 2

 % 279 18 ِؾّٛك ػجبش ؽّٛكٖ 3 3

 % 275 16 كػل اٌؾىيُ 4 4

 % 179 12 إٌّصف اٌفقفبؿ 5 5

 % 176 11 ٔب٘ل ؽّلٜ أؽّل 6 6

 % 174 9 ػجل اٌىريُ ثغبعخ 8 7

 % 174 9 ِؾّل فضر ِؾّل فضر 8 8

 % 173 8 ؽسٓ ػٍٝ ؽسٓ اٌؾٍٛح 9 9

 % 171 7 عّبي اٌقٌٛٝ 13 11

 % 171 7 ػّبك اٌليٓ أثٛ غبزٜ 13 11

 % 171 7 ِؾّل ئثرا٘يُ اٌسيل 13 12

 % 171 7 ِؾّٛك ِصغفٝ األػصر 13 13

 % 179 6 كاٌّبش ، ثرٚٔٛ 16 14

 % 179 6 ػجل اٌغٍيً اٌزّيّٝ 16 15

 % 179 6 ِؾّل ِؾغٛة ِبٌه 16 16

 % 178 5 أيّٓ كوبن 21 17

 % 178 5 ػّرٚ سؼيل ثغٕٝ 21 18

 % 178 5 غيش صبٌؼ 21 19

 % 178 5 ِجبرن سرٜ ػّر 21 21

 % 176 4 أؽّل عالي اٌزلِرٜ 27 21

 % 176 4 فليغخ رزٚق 27 22

 % 176 4 فضراْ فراط اٌلاِٛن 27 23

 % 176 4 سيل ؽست اهلل 27 24

 % 176 4 سٍٜٛ ػٍٝ ِيالك 27 25

 % 176 4 فٙل اٌؼسىر 27 26

 % 176 4 ِؾّل اٌغساٌٝ ػجل اهلل 27 27

 % 175 3 ثطبر ػجبش 51 28

 % 175 3 ررِيسٜ ، ش 51 29

 % 175 3 عّؼخ ِؾّٛك اٌسريمٝ 51 31

 % 175 3 فٍيفخ ِؾّل سبٌُ األؽٛي 51 31

 % 175 3 يغ اٌجٕٛرٜرث 51 32

 % 175 3 رٚك اٌقٛرٜ 51 33

 % 175 3 ػجل اٌزٛاة ضرف اٌليٓ 51 34

 % 175 3 ػجل اٌرؽّٓ ػجل اهلل اٌطيـ 51 35

 % 175 3 ػجل اٌرؽيُ ػجل اٌرؽّٓ ػجل اٌرؽيُ 51 36

 % 175 3 ػجل اٌىريُ األِيٓ 51 37

 % 175 3 ػجل اٌٍغيف ئثرا٘يُ ػٍٝ 51 38
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 % 175 3 أثٛ ػسح ػجل اهلل 51 39

 % 175 3 ػجل اهلل ؽّل اٌؾميً 51 41

 % 175 3 ػجل إٌّؼُ ضٛ اٌجيذ 51 41

 % 175 3 ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ 51 42

 % 175 3 ػصبَ ػيسٜٛ 51 43

 % 175 3 ػٍٝ اٌفزبؽٝ 51 44

 % 175 3 ػّر ؽبضٝ 51 45

 % 175 3 ػّر ِسيىخ 51 46

 % 175 3 ػٛض رٛفيك 51 47

 % 175 3 ك يٛسف لسأغٝفإا 51 48

 % 175 3 وبًِ عٛاك ػبضٛر 51 49

 % 175 3 وٛن ، ِيطيً 51 51

 % 173 2 ئثرا٘يُ فزؼ اهلل ئثرا٘يُ 93 51

 % 173 2 ئثرا٘يُ ِؾّل اٌسيل 93 52

 % 173 2 أثٛ اٌفزٛػ ؽبِل ػٛكح 93 53

 % 173 2 أؽّل ؽسيٓ ٔصر اهلل 93 54

 % 173 2 أؽّل اٌؼٕبٔٝ 93 55

 % 173 2 أؽّل اٌمالي 93 56

 % 173 2 آسيب اٌغريؾٝ 93 57

 % 173 2 أٔزٛٔٝ ، د 7 أ 93 58

 % 173 2 ئٔصبف ػّر ِصغفٝ 93 59

 % 173 2 ئيّبْ فبضً اٌسبِرائٝ 93 61

 % 173 2 ئيّبْ ِؾّل أثٛ سٍيُ 93 61

 % 173 2 ثغرش ؽلاك 93 62

 % 173 2 رٛفيك اسىٕلر 93 63

 % 173 2 يسعبسُ ِؾّل عرع 93 64

 % 173 2 عجراْ ِسؼل عجراْ 93 65

 % 173 2 عؼفر ؽسٓ اٌطبيمٝ 93 66

 % 173 2 رضبك األِبَ 93 67

 % 173 2 سبِٝ اٌٛسالرٝ 93 68

 % 173 2 سؼيل ِغبٚرٜ ِؾّل 93 69

 % 173 2 سٍيّبْ ِٛسٝ 93 71

 % 173 2 سٙيً صبثبْ 93 71

 % 173 2 صبثر ِريلٔبْ 93 72

 % 173 2 اٌؾبعٝصبٌؼ  93 73

 % 173 2 ػبِر ئثرا٘يُ لٕليٍغٝ 93 74

 % 173 2 ػجل اٌجبلٝ اٌلاٌٝ 93 75

 % 173 2 ػجل اٌجبلٝ لصخ 93 76

 % 173 2 ػجل اٌٍغيف ثٓ ِؾّل اٌؾّيل 93 77

 % 173 2 ػجل اٌٙبكٜ اٌزبزٜ 93 78

 % 173 2 ػلٔبْ اٌصفبر 93 79

 % 173 2 ػٍٝ أثٛ اٌرعبي 93 81

 % 173 2 صبٌؼ اٌىرار ػٍٝ 93 81
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 % 173 2 فبٌؼ ؽسيٓ 93 82

 % 173 2 فرؽبد ثٙغذ رِٛب 93 83

 % 173 2 ِبرٜ ػسِٝ 93 84

 % 173 2 ِؾّل اضصبٌؼ 93 85

 % 173 2 ِؾّل عّبي ٔٛير 93 86

 % 173 2 ِؾّٛك أؽّل أريُ 93 87

 % 173 2 ِصغفٝ ػجل اٌمبكر إٌغبر 93 88

 % 173 2 ِصغفٝ ػريص 93 89

 % 173 2 ِٕٙٝ ئلجبي 93 91

 % 173 2 ٔبكر اٌؼغبر 93 91

 % 173 2 ٘يىً اٌراػٝ 93 92

 % 172 1 ئثرا٘يُ أؽّل اٌّٙلٜٚ 351 93

 % 172 1 ئثرا٘يُ سبٌُ اٌطريف 351 94

 % 172  1 ئثرا٘يُ ِيبسٝ 351 95

 % 172 1 أثٛ اٌسؼٛك ئثرا٘يُ 351 96

 % 172 1 أؽّل رٛفيك 351 97

 % 172 1 ل اٌسؼيل سٍيّبْأؽّ 351 98

 % 172 1 أؽّل ضروس 351 99

 % 172 1 أؽّل ػس اٌقغيت 351 111

 % 172 1 أؽّل فإاك سيل 351 111

 % 172 1 أؽّل ِؾّل ػجل اٌسيل 351 112

 % 172 1 اكِس ، رٚثرد فٝ 351 113

 % 172 1 أرٔٛالٜ ، فرأسٛا 351 114

 % 172 1 أسبِخ اٌمٍص 351 115

 % 172 1 أسبِخ ٔبصر إٌمطجٕلٜ 351 116

 % 172 1 ئسّبػيً اٌلثبش 351 117

 % 172 1 آِبي ِؾّل اٌؼّرٜ 351 118

 % 172 1 إِٔيخ ػبِر 351 119

 % 172 1 أِيٓ رٛفيك اٌغيجٝ 351 111

 % 172 1 أِيٓ ِؾّٛك اٌطريف 351 111

 % 172 1 أٚعسزٛ ثريسيٓ فيزٛريب 351 112

 % 172 1 ايفبٔس ، فرأه 351 113

 % 172 1 ثبرٚرطٝ ، ثيرٚ 351 114

 % 172 1 ثرٚوٙبد ، رٚثرد 351 115

 % 172 1 ثسبَ ػلٔبْ كاغسزبٔٝ 351 116

 % 172 1 ثطير زيبكح 351 117

 % 172 1 ثطير ػضّبْ أؽّل 351 118

 % 172 1 ثطير ػضّبْ ِؾّل 351 119

 % 172 1 ثغيٖٛ ، ٌىجير 351 121

 % 172 1 ثالرخ ، اوسً 351 121

 % 172 1 ثٍسبٔٝ ، سيسار عراسيب 351 122
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 % 172 1 ثٍمبسُ وريُ ثٛغيلح 351 123

 % 172 1 ثٍٕٛة عٛسْٛ 351 124

 % 172 1 ثٙبء األثرا٘يُ 351 125

 % 172 1 ثٙيخ ثبٌساٚيخ 351 126

 % 172 1 ثٛرصب ، ئيفبْ 351 127

 % 172 1 ثٛرلبريال ، ثيبٔرٚ 351 128

 % 172 1 فيٕٝ ، عيٛسبْثٛٔب 351 129

 % 172 1 ثٛٔٛ ، سٍفبرٛرٜ 351 131

 % 172 1 رٛفيك سٍغبْ اٌيٛزثىٝ 351 131

 % 172 1 صيبَ ، ِجبٜ 351 132

 % 172 1 ط 7 ػيبضٝ 351 133

 % 172 1 عجراْ فٍيً عجراْ 351 134

 % 172 1 عؼفر اٌقٍيٍٝ  351 135

 % 172 1 عٛاك ػٍٛاْ أورٚف 351 136

 % 172 1 عٛاك ػٍٛاْ ِؾّل 351 137

 % 172 1 عٛزيف ٔسيُ يٛسف 351 138

 % 172 1 عيٙبْ أؽّل ػّراْ 351 139

 % 172 1 ؽبِل ِؾّل اٌؾليلٜ 351 141

 % 172 1 ؽجيت ، ثٍؼيل 351 141

 % 172 1 ؽجيت اٌمسك ػٍٝ 351 142

 % 172 1 ؽسٓ وبٌيص 351 143

 % 172 1 اٌؾسيٓ ثٛ زيٕت 351 144

 % 172 1 ؽسيٓ مْٔٛ اٌجيبرٝ 351 145

 % 172 1 ؽسيٓ سٍّبْ سٍيّبْ 351 146

 % 172 1 ؽسٕيٓ ِؾّل رثيغ 351 147

 % 172 1 ؽّسح ػجل اٌؼسيس ثلر 351 148

 % 172 1 ؽٕب لبليص 351 149

 % 172 1 فبٌل زيبكح 351 151

 % 172 1 فبٌل ػجل اهلل اٌؼّرٜ  351 151

 % 172 1 فٍيفخ ؽسيٓ ِصغفٝ  351 152

 % 172 1 فٍيفخ ؽّبش  351 153

 % 172 1 فٍيً اٌسبؽٍٝ أٚغٍٝ 351 154

 % 172 1 كريخ ػٍٝ اٌىرار  351 155

 % 172 1 كالي ثٕذ ِقٍل اٌؾرثٝ  351 156

 % 172 1 كيٍيّطّت ، كرٝ  351 157

 % 172 1 رضٛاْ فيبط  351 158

 % 172 1 رِسٜ ضيف اهلل  351 159

 % 172 1 ائل اٌؼسيسٜ رٚوسٝ ثٓ ز 351 161

 % 172 1 سبِٝ فزفذ  351 161

 % 172 1 سؼبك اٌجمبٌغٝ  351 162

 % 172 1 سؼبك ػجل اٌرسٛي ؽسٓ  351 163

 % 172 1 سؼبك ِؾّٛك  351 164

 % 172 1 سؼيل ػٍٝ ضفبػخ  351 165
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 % 172 1 سٍغبْ ثٓ ِؾّل اٌمبسّٝ  351 166

 % 172 1 سٍيّبْ ِؾّل ؽسيٓ  351 167

 % 172 1 سّبء زوٝ اٌّؾبسٕٝ  351 168

 % 172 1 سّيخ ؽسٓ ئثرا٘يُ  351 169

 % 172 1 سٕغٛر ، ٌيٛثٌٛلسيلار  351 171

 % 172 1 سٙيٍخ يبسيٓ اٌغجٛرٜ  351 171

 % 172 1 سيل ِصغفٝ سبٌُ  351 172

 % 172 1 سيٓ ، ٕ٘رٜ  351 173

 % 172 1 ضبثبْ ، ِبرٜ آْ  351 174

 % 172 1 ر غريبٔٝ ضبو 351 175

 % 172 1 اٌطريف ثٕجٍغيش  351 176

 % 172 1 ضريف وبًِ ضب٘يٓ  351 177

 % 172 1 ضؼجبْ ػجل اٌؼسيس فٍيفخ  351 178

 % 172 1 ضٛ ، سزبٔفٛرك 7 ط   351 179

 % 172 1 اٌصبفٝ ضؾيّٗ  351 181

 % 172 1 صبٌؼ كفغ اهلل  351 181

 % 172 1 صجبػ ِؾّل وٍٛ  351 182

 % 172 1 اٌصفصبفٝ أؽّل اٌّرسٝ  351 183

 % 172 1 صفيبْ ثبٚثٗ  351 184

 % 172 1 عبرق غبٌت ؽّبكح  351 185

 % 172 1 عبِٝ ثٓ ٘ليف اٌجمّٝ  351 186

 % 172 1 عب٘ر صبثر  351 187

 % 172 1 ػبعف ِؾّل ثيِٛٝ  351 188

 % 172 1 ػبئطخ كِبط  351 189

 % 172 1 ػجبش أِيٓ  351 191

 % 172 1 ػجبش عيرِبْ  351 191

 % 172 1 ػجبش ضفيك  351 192

 % 172 1 ػجبش صبٌؼ عبضىٕلٜ  351 193

 % 172 1 ػجل اٌؾك فبضً  351 194

 % 172 1 ػجل اٌؾىيُ ِؾّل كالي  351 195

 % 172 1 ػجل اٌؾّيل ؽٛاش  351 196

 % 172 1 ػجل اٌغجبر ِؾّٛك اٌسبِرائٝ  351 197

 % 172 1 ػجل اٌغجبر ٔبعٝ  351 198

 % 172 1 ػجل اٌغٍيً ػضيّٝ  351 199

 % 172 1 ػجل اٌرؽّٓ أؽّل ػجل اٌٙبكٜ فراط  351 211

 % 172 1 ػجل اٌرؽّٓ ؽسٓ اٌسمبف 351 211

 % 172 1 ػجل اٌؼبعٝ ِؾّل ؽسيٓ  351 212

 % 172 1 ػجل اٌؼبٌٝ ِفزبػ  351 213

 % 172 1 ّجبرن ػجل اٌؼسيس ثٓ فيصً اٌ 351 214

 % 172 1 ػجل اٌؼسيس اٌزّسّبٔٝ فٍْٛ  351 215

 % 172 1 ػجل اٌؼظيُ رِضبْ  351 216
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 % 172 1 ػجل اٌغٕٝ كاٚك  351 217

 % 172 1 ػجل اٌغفٛر ػجل اٌفزبػ لبرئ 351 218

 % 172 1 ػجل اٌفزبػ ػجل اٌصّل ِٕصٛر  351 219

 % 172 1 ػجل اٌمبكر اٌطؼجبٔٝ  351 211

 % 172 1 ػجل اٌىريُ ئثرا٘يُ اٌسّه 351 211

 % 172 1 ػجل اهلل ثٓ ِؾّل إٌّيف  351 212

 % 172 1 ػجل اهلل اٌلثيس  351 213

 % 172 1 ػجل اهلل اٌطريف  351 214

 % 172 1 ػجل اهلل ػٍٝ اٌؾلاك  351 215

 % 172 1 ػجل اٌّغيل اٌرفبػٝ  351 216

 % 172 1 ػجل اٌّغيل ػبثليٓ 351 217

 % 172 1 ػجل اٌّغيل ػجل ػٍٝ  351 218

 % 172 1 ػجل إٌّؼُ ئثرا٘يُ اٌغّيؼٝ  351 219

 % 172 1 ػجل إٌّؼُ اٌلسٛلٝ اٌغّيؼٝ  351 221

 % 172 1 ػجل إٌّؼُ رسالْ  351 221

 % 172 1 ػجل اٌٛكٚك ِؾّل يٛسف  351 222

 % 172 1 ػلٔبْ رضيل اٌغجٛرٜ  351 223

 % 172 1 أؽّل سٍيُ ػصبَ  351 224

 % 172 1 ػفبف ػجل اٌّبعل أثٛ ؽسجٛ  351 225

 % 172 1 ػفذ اٌجٙٝ  351 226

 % 172 1 ػفيفخ رؽّبْ  351 227

 % 172 1 ػميً ِؾّل اٌجرثبر  351 228

 % 172 1 ػٍٝ أثب ؽسيٓ  351 229

 % 172 1 ػٍٝ أؽّل اٌّيً  351 231

 % 172 1 ػٍٝ سؼيل عٛاف  351 231

 % 172 1 ػٍٝ اٌطبيت  351 232

 % 172 1 ػٍٝ اٌصبكق ؽسٕيٓ  351 233

 % 172 1 ػٍٝ ػغيً ًِٕٙ  351 234

 % 172 1 ػٍٝ ِؾّل األٔسٝ  351 235

 % 172 1 ػٍٝ ِؾّل اٌغٛثٝ  351 236

 % 172 1 ػٍٝ ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة  351 237

 % 172 1 ػٍٝ ِسرٜٚ  351 238

 % 172 1 ػّبك اٌليٓ غبُٔ  351 239

 % 172 1 ػّبك ػجل اٌؾٍيُ  351 241

 % 172 1 ػّبك ػجل اٌسالَ رؤٚف  351 241

 % 172 1 ػّبر ؽغيلر  351 242

 % 172 1 ػّبرح ثيذ اٌؼبفيخ  351 243

 % 172 1 ػّر اٌجٕيبْ  351 244

 % 172 1 ػّر ػجل اٌسالَ رلِرٜ  351 245

 % 172 1 ػّر ػّرٚ  351 246

 % 172 1 ٜ ػّر ِسمبٚ 351 247

 % 172 1 ػّر ِيّٛٔٝ  351 248

 % 172 1 ػّر يؼمٛة  351 249
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 % 172 1 ػٛض ِؾّل اٌلٚرٜ  351 251

 % 172 1 فبضً ِؾّٛك ز٘لٜ  351 251

 % 172 1 فبعّخ اثٓ سٍيّبْ  351 252

 % 172 1 فبيس اٌغب٘ر  351 253

 % 172 1 فزؾٝ ِٙليٛ  351 254

 % 172 1 فرأزس ، ئيىٙبرد  351 255

 % 172 1 فرؽبد اثٓ سٛيس  351 256

 % 172 1 فرؽبْ لبئل إٌغُ  351 257

 % 172 1 فريل فيبرٜ  351 258

 % 172 1 فٙل ثٓ ػجل اهلل اٌسّبرٜ  351 259

 % 172 1 فإاك ؽّل رزق فرسٛٔٝ  351 261

 % 172 1 فإاك سٛفٝ  351 261

 % 172 1 فإاك صٛفٝ  351 262

 % 172 1 ػجل اٌٛ٘بة اٌطبِٝ فإاك  351 263

 % 172 1 لؾغبْ ؽّيل يٛسف  351 264

 % 172 1 لّر اٌليٓ فضً اٌٌّٛٝ  351 265

 % 172 1 اٌميس سبِٝ ػجل اٌؾبفظ  351 266

 % 172 1 وبصجبٌيب ، ٜ 7 ة  351 267

 % 172 1 وبًِ اٌؼسٍٝ  351 268

 % 172 1 اٌىجير راعٝ  351 269

 % 172 1 ري وطىّيزٝ ، ضب 351 271

 % 172 1 وّبي عرفبي  351 271

 % 172 1 وّبي ِسؼٛك عراكح  351 272

 % 172 1 وٛررر ثيٝ  351 273

 % 172 1 ٌقضر ػّرأٝ  351 274

 % 172 1 ٌيٍٝ ثراكا  351 275

 % 172 1 ٌيٍٝ صجبؽ  351 276

 % 172 1 ٌيٕب وزٛة  351 277

 % 172 1 ِبعل ثطبرح  351 278

 % 172 1 ِبعل اٌسثيلٜ  351 279

 % 172 1 ِبرْٚ ؽجٍص  351 281

 % Marie Edith Brijon  1 172ِبرٜ أٚكيذ ثرعْٛ 351 281

 % 172 1 ِبريٕزٛ ، ٌٛرٔسٚ  351 282

 % 172 1 اٌّبزٜٚ ثليرح  351 283

 % 172 1 ِجرٚوخ ػّر ِؾيريك  351 284

 % 172 1 ِغب٘ل رٛفيك اٌغٕلٜ  351 285

 % 172 1 ب٘ل ػٍٝ ضراة ِغ 351 286

 % 172 1 ِغٛعٝ ، أ 351 287

 % 172 1 ِؾبسٓ ِؾّل اٌٛلبك  351 288

 % 172 1 ِؾغٛة ثبثب  351 289

 % 172 1 ِؾرزيٛ إٌبٜٚ  351 291
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 % 172 1 ِؾسٓ اٌزّيّٝ  351 291

 % 172 1 ِؾّل ئثرا٘يُ أثٛ سٍيُ  351 292

 % 172 1 ِؾّل ئثرا٘يُ اٌىزبثٝ  351 293

 % 172 1 ِؾّل أِؾّل اٌغٛير  351 294

 % 172 1 ِؾّل أِيٓ يٛٔس اٌؼجبكٜ  351 295

 % 172 1 ِؾّل أٔيس  351 296

 % 172 1 ِؾّل ثٓ أػّر  351 297

 % 172 1 ِؾّل رٛفيك  ففبعٝ  351 298

 % 172 1 ِؾّل عالي ػجبش  351 299

 % 172 1 ِؾّل ؽسيٓ زيلاْ  351 311

 % 172 1 اٌجمبػٝ  ِؾّل فير 351 311

 % 172 1 ِؾّل رزٚق 351 312

 % 172 1 ِؾّل رضلٜ  351 313

 % 172 1 ِؾّل رفؼذ رِضبْ  351 314

 % 172 1 ِؾّل اٌطروٝ  351 315

 % 172 1 ِؾّل اٌغب٘ر ػريجٝ  351 316

 % 172 1 ِؾّل عٛيٍٝ  351 317

 % 172 1 ِؾّل ػجل اٌؾّيل اٌزّيسٝ  351 318

 % 172 1 ل ػجل اٌسالَ اٌغفبئرٜ ِؾّ 351 319

 % 172 1 ِؾّل ػجل اهلل ػٕبْ  351 311

 % 172 1 ِؾّل ػجل اٌّؾسٓ ػضّبْ  351 311

 % 172 1 ِؾّل فزؾٝ ػجل اٌٙبكٜ  351 312

 % 172 1 ِؾّل ِؾّل االرٔبؤٚط  351 313

 % 172 1 ِؾّل ِؾّل اٌٙبكٜ  351 314

 % 172 1 ِؾّل ِؾّٛك اٌسرٚعٝ  351 315

 % 172 1 ِؾّل ِرايبرٝ  351 316

 % 172 1 ِؾّل ِرسٝ ػجل اهلل  351 317

 % 172 1 ِؾّل ِٙلٜ ئيٍٙبْ  351 318

 % 172 1 ِؾّٛك ئثرا٘يُ اٌصغيرٜ  351 319

 % 172 1 ِؾّٛك ػٍٝ اٌلاٚك  351 321

 % 172 1 ِؾّٛك ػٍٝ ػبِر 351 321

 % 172 1 ِقزبر اٌٙبكٜ اثٓ يٛٔس  351 322

 % 172 1 ِصغفٝ ػجل اهلل اٌزرعّبْ  351 323

 % 172 1 ِصغفٝ اٌفيبضٝ  351 324

 % 172 1 ِصغفٝ ِررضٝ اٌّٛسٜٛ  351 325

 % 172 1 ِصغفٝ ِٛسٝ  351 326

 % 172 1 ِّلٚػ ػٛض  351 327

 % 172 1 ِيرفذ ِصغفٝ ػّر  351 328

 % 172 1 ِيفْٛ ، ن  351 329

 % 172 1  إٌبعٝ ٌٚل ِؾّل ِؾّٛك 351 331

 % 172 1 ٔبصر ثٓ ِؾّل اٌغٙيّٝ  351 331

 % 172 1 ٔب٘ل ئثرا٘يُ عٗ  351 332

 % 172 1 ٔسيت ػجل اٌصّل  351 333
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 % 172 1 ٔجيً اثٓ ػجل اهلل  351 334

 % 172 1 ٔجيً ِؾّل ػجل اٌؼفٝ  351 335

 % 172 1 ٔغبح ػجل اٌمبكر اٌمٕبػٝ  351 336

 % 172 1 اٌّٙبٌٝ  ٔغُ اٌليٓ ِقزبر 351 337

 % 172 1 ٔلالٜ ، أؽّس  351 338

 % 172 1 ٔسار ِؾّل ػٍٝ لبسُ  351 339

 % 172 1 ّٔر سرؽبْ  351 341

 % 172 1 ٔٛر اٌليٓ اثٓ ػّبر  351 341

 % 172 1 ٔٛفبرٜ ، وريسزيٓ  351 342

 % 172 1 ٔٛفبْ رعب اٌؾّٛك  351 343

 % 172 1 ٕ٘بن ، ثيزر  351 344

 % 172 1 ٕ٘بء ِؾّل وبًِ  351 345

 % 172 1 يبسر ػيْٛ  351 346

 % 172 1 يؾيٝ ِؾّٛك اثٓ عٕيل  351 347

 % 172 1 يسٓ ؽسٓ ئثرا٘يُ  351 348

 % 172 1 يٛسف أسؼل كاغر  351 349

 % 172 1 يٛسف كاٚك ػجل اٌمبكر  351 351

 النتائج :  
 :  ها الدراسةوفى النهاية يمكن تلخيص النتائج التى تمخضت عن

ـ اختل  الدوريات فيما بينها من حيـ  محتوياتهـا ونوعيـة      1

المقاالت التـى تقـوا بنشـرها أدى إلـى ضـرورة تقسـيم الـدوريات        

فقسمتها الدراسة إلى : دوريات جوهرية ويقصد بها تلك الـدوريات  

التى تهتم بتخصص األرشـيف والوثـائق فـى المقـاا األول وعـددها      

مقالة ، والـدوريات المحوريـة ويقصـد     258مت بـثمانى دوريات ساه

دوريـة سـاهمت    28بها تلك الدوريات ذات علقة بالتخصص وعددها 

 148دوريـة أسـهمت    63مقالة ، والـدوريات الهامشـية عـددها     251بـ 

ــددها   ــة وع ــدوريات األكاديمي ــا ال ــة أم ــات والنشــرات  8مقال دوري

 مقالة .   22شر دورية قامت كل منهما بن 11اتخبارية وعددها 

ـ بل  اتنتاج الفكرى الوثـائقى الـلى تـم حصـر  فـى هـل          2

 دورية .   117مقالة موزعة على  742الدراسة 
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ـ من خلل التوزيا الفئوى للـدوريات التـى تـم النشـر بهـا        3

تبوأت الدوريات األساسـية فـى مجـال األرشـيف والوثـائق المرتبـة       

لـلى تـم حصـر  بهـل      % مـن اتنتـاج ا   37.6األولى حي  تم نشـر  

( ثمـانى دوريـات فقـط ، والجـدير      8الدوريات والتى بل  عـددها )  

 باللكر أنأ قد توقف أربا دوريات منها عن الصدور .

ـ فى ضوذ التطور فى البح  العلمى والنشر بصفة خاصـة ،     4

انعكست هل  الحقيقة فى هلا البح  ، حي  أخلت نسـبة النشـر فـى    

الزمنية التى تم التحليل خللها حيـ  مولـت   الزيادة بمرور الفترات 

ـ بأعلى متوسط إنتاج فى العـاا مـن حيـ       2000النسبة األخيرة عاا 

النشر ، فى حين استمر االنخفاض تدريجيًا إلى أعلى بأسبقية التاري  

أى تقل النسبة كلما قلت الفترة الزمنية لتصل إلى ما قبل الستينيات 

ومقالـة   1958ها مقالتان صدرتا عـاا  % تمول أربا دوريات من0.6إلى 

فهـى تعـد أول    1937أما المقالة األخيرة الصادرة عاا  1947واحدة عاا 

مقالة صدرت فى مجال األرشيف والوثـائق . وفـى فتـرة السـتينيات     

،  1961،  1960هنا  سنوات تخلو من نشر أى مقـاالت بهـا موـل سـنة     

1966  ،1969   . 

ق عدة تطورات خـلل السـنوات   ـ شهد مجال األرشيف والوثائ  5

الماضية وتعددت وتشابكت الموضوعات وظهرت موضوعات جديدة لم 

تكن موجودة من قبل فبداًل من وجـود رأس موضـوع واحـد ينـدرج     

تحتأ اتنتاج الفكرى الوثائقى أصبح بمرور الوقت أربعة عشـر رأس  

 .   2000موضوع يغطى اتنتاج الفكرى الوثائقى حتى عاا 

% مـن   85.3فئـة " المقـاالت والدراسـات " نسـبة      ـ احتلـت   6

"  عروض لكتب ورسائل جامعيةإجمالى أشكال التأليف المختلفة من "

 أو " تقارير وأخبار المؤتمرات " .    

ـ مولت المسئولية بأشخاص طبيعيين أعلى نسبة وقـدرت بــ     7

 % من أشكال المسئولية . 80.5
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اتعـداد نسـبة ضـئيلة    ـ كانت نسبة المشاركة فى التأليف و  8

% مـن إجمـالى    3.6جدًا رغم أهميتها فى النشر ، وقد قدرت بنسـبة  

اتنتاج اللى تم حصر  سواذ للمقاالت بمسئولية طبيعيـة أو معنويـة   

 أو بدون مسئولية .

% من إجمالى اتنتـاج  10.2ـ قدرت األعمال المترجمة بنسبة   9

رغم مـن أهميتهـا   الفكرى الوثائقى . وهى تعد نسبة ضئيلة علـى الـ  

حي  تعتبر هى السبيل الوحيد أمـاا البـاحوين الجـدد لمعرفـة أهـم      

 تطورات المجال وخاصة فى العالم المتقدا .  

ـ سجلت اللغة الفرنسية المرتبة الوانية بعـد اللغـة العربيـة      10

من حي  التشتت اللغوى لإلنتاج الفكرى موضوع الدراسة مولت اللغـة  

 % .   6.3الفرنسية قدرت بنسبة  % واللغة 91.58العربية 

( مؤلفـًا أسـهم    350ـ بالنسبة تنتاجية إجمـالى المـؤلفين )    11

% من إجمالى عدد المقاالت موضـوع   85.0( مقالة بنسبة  630بنحو )

 ( مقالة . 742الدراسة البال  عددها ) 

( مقالـة مـن إجمـالى عـدد      439( مؤلفًا بـ )  330ـ اسهم )   12

% مقاالتهم تتـراوح   59.2( مقالة بنسبة  630عددها ) المقاالت البال  

(  92( مؤلفـًا بــ )    14ما بين مقالة واحدة وأربا مقاالت ، وأسهم ) 

% ومقاالتهم تتراوح ما بين خمس وتسا مقـاالت ،  14.6مقالة بنسبة 

 15.7( مقالـة مولـت نسـبة      99فى حين أسهم ست مؤلفين فقط بـ ) 

 عشرة و ثلث وعشرون مقالة .  % مقاالتهم تتراوح ما بين 

ـ سجل األستاذ الدكتور / مصـطفى أبـو شعيشـا المرتبـة       13

(  مقالة وبللك يعد األول على قائمة المؤلفين 23األولى بكم إنتاج )

(  مقالـة وفقـًا   219( مؤلفـًا أنتجـوا )   27البارزين البـال  عـددهم )   

 لتوزيا قانون برادفورد للتشتت .
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فين هم : مصطفى أبو شعيشا أسـهم بــ   ـ ونجد أبرز المؤل  14

مقالـة ، ومحمـود    20مقالة ، يليأ سالم عبود األلوسـى أسـهم بــ     32

مقالـة ،    16مقالة ، دعد الحكيم أسهمت بــ   18عباس حمود  أسهم بـ 

مقالة ، وناهد حمدى أحمد أسهمت بــ   12المنصف الفخفاخ أسهم بـ 

مـد أسـهم كـل    مقاالت ، عبد الكريم بجاجة و محمـد خضـر مح   10

مقـاالت ،   8مقاالت ، وحسن على حسن الحلـوة أسـهم بــ     9منهما بـ 

وكل من جمال الخولى وعماد الـدين أبـو غـازى ومحمـد إبـراهيم      

مقاالت ، يلـيهم   7السيد ومحمد مصطفى األعصر كل واحد أسهم بـ 

دالماس ، برونو وعبد الجليل التميمى و محمد محجوب مالك أسهم 

ت ، ثم أيمن دكا  وعمرو سـعيد بغنـى و غيـ     مقاال 6كل فرد بـ 

مقـاالت ،   4صالح ومبار  سرى عمر ساهم كـل شـخص مـنهم بــ     

مقاالت هم أحمد جلل التـدمرى   4ونجد أن من أسهم كًل منهم  بـ 

و خديجة رزوق و خضران فراج الدامو  و سيد حسب اهلل و سـلوى  

 على ميلد و فهد العسكر و محمد الغزالى عبد اهلل .

 التوصيات :  
 وفى ضوذ ما تقدا تقترح الباحوتان بالتوصيات التالية :  

ـ ضــرورة إصــدار دوريــات أساســية فــى مجــال األرشــيف   1

% مـن الـدوريات العربيـة موضـوع      50.0والوثائق ـ نظرًا لتوقـف   

الدراسة ـ وخاصة فى جمهوريـة مصـر العربيـة حيـ  أن الدوريـة       

مجلـة معهـد المخطوطـات    الجوهرية الوحيدة الصادرة بهـا وهـى "   

العربية " نجدها ليس بأكملها تدور فـى فلـك تخصـص األرشـيف     

والوثــائق  حيــ  أن مصــر تعتبــر رائــد  فــى تأهيــل األرشــيفيين  

اللى أنشم فيأ معهـد الوثـائق والمكتبـات     1951والوثائقيين منل عاا 

فى جامعة القاهرة . والبد من اهتمـاا المتخصصـين والبـاحوين فـى     

يف والوثـائق أن يأخـلوا علـى عـاتقهم إصـدار دوريـة       مجال األرشـ 

متخصصة فى المجال وأن يعملوا جميعًا على تـلليل جميـا العقبـات    
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التى قد تحول دون إصـدار هـل  الدوريـة كمحاولـة لجمـا شـتات       

اتنتاج الفكرى المصرى الوثـائقى إذا نجـد أن مـن أبـرز المـؤلفين      

ؤلفـات عـدة فـى    إنتاجيًا ما يقرب من ثمانى مؤلـف مصـرى لهـم م   

 المجال .

ـ إفساح مساحة أكبر للنشر لتخصص األرشيف والوثائق فى   2

الدوريات الوانوية واألكاديمية بصفة خاصة . والجـدير بالـلكر أن   

دورية االتجاهات الحديوة فى المكتبات والمعلومـات وهـى تعـد مـن     

(  لنشـر  2001( لعاا ) 16الدوريات الوانوية فقد خصصت العدد رقم ) 

قاالت فى مجال األرشيف والوثائق بعنوان " األرشيف والوثائق بـين  م

الواقــا وطموحــات والمســتقبل " وهــى مبــادرة طيبــة مــن رئــيس 

تحريرها األستاذ الدكتور محمد فتحى عبد الهادى فلأ جزيل الشكر 

 واالهتماا على ذلك  .  

ـ التشجيا على النشر المشار  بدعم آليـات المشـاركة فـى      3

لعلمية وعدا تقييدها بضوابط عددية لمـا للمشـاركة مـن    األبحاث ا

 مميزات عدة للباحوين واتنتاجية على السواذ .  

ـ دعوة الجهات المسئولة ومن بيـدهم مقاليـد األمـور فيمـا       4

يتعلق بإتاحة مواد البح  فى مجـال الوثـائق واألرشـيف للبـاحوين ،     

عوائق البحـ   حي  يعد حجب الوثائق والمعلومات والبيانات من أهم 

 وقصور اتنتاجية فى هلا التخصص .  

ــات و      5 ــرات المستخلص ــة ونش ــدار األدل ــى إص ــل عل ـ العم

الببليوجرافيات التحليلية لإلنتاج الفكرى الوثائقى علـى غـرار دليـل    

الرسائل الجامعية لتخصص الوثائق واألرشيف فى مصر الصـادر عـن   

وعـدا االكتفـاذ    جامعة القاهرة ـ فرع بنى سـويف . كليـة اآلداب ،   

فقط بدليل اتنتاج الفكرى العربى اللى يعد  األستاذ الدكتور محمد 

 فتحى عبد الهادى .    
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 (1يهحق رقى ) 
 قبئًخ  ثبنذٔريبد انٓبيشيخ 

 ػٕٛاْ اٌلٚريخ  َ  ػٕٛاْ اٌلٚريخ  َ 

 اٌٙالي  25 اٌىفبيخ اإلٔزبعيخ   1

 اٌمبفٍخ   26 ربريـ اٌؼرة ٚاٌؼبٌُ   2

 األ٘راَ   27 جؾٛس االلزصبكيخ ٚاإلكاريخ اٌ 3

 ِصريخ   أؽٛاي 28 اإلكارح اٌؼبِخ  4

 اٌؼصٛر   29 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ ٌإلكارح  5

 إًٌّٙ   31 ِغٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػيخ  6

 أفبق اٌضمبفخ ٚاٌزراس  31 ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌزراس اإلسالِٝ     7

 إلسالَ ِٕجر ا 32 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزبريقيخ  8

 اٌقفغٝ   33 ٌّغٍخ اٌزٛٔسيخ ٌؼٍَٛ االرصبي ا 9

 اٌّأصٛراد اٌطؼجيخ   34 اٌجؾش اٌؼٍّٝ  11

 لبفٍخ اٌسيذ   35 اٌزّٕيخ اإلكاريخ 11

 اٌفْٕٛ اٌطؼجيخ   36 اٌّغٍخ اٌزبريقيخ اٌّصريخ  12

 اٌضمبفخ اٌؼرثيخ   37 اٌسيبسخ اٌلٌٚيخ   13

 ت  االكي 38 ِغٍخ كار إٌيبثخ  14

 أػالَ اٌقٍيظ   39 اٌّغبي  15

 األز٘ر   41 اٌّغٍخ  16

 خ اٌضمبفيخ  اٌّغٍ 41 اٌؼرة   17

 رّٕيخ اٌرافليٓ " اٌّٛصً "   42 اٌّلير اٌؼرثٝ  18

 اٌّغٍخ اٌؼرثيخ  43 اٌّٛرك   19

 كراسبد ػرثيخ 44 )  ٌيجيب ( اٌطٙيل  21

 اٌقٍيظ اٌؼرثٝ  45 اٌّإرؿ اٌؼرثٝ  21

 اٌرسبٌخ  46 اثغخ  اٌر 22

 اٌفيصً  47 اٌّؼٍِٛبرٝ   23

 اٌزراس اٌؼرثٝ  48 اٌزرثيخ " اٌلٚؽخ "  24

 اٌزٛصيك اٌزرثٜٛ  56 ٌّغٍخ اٌلٌٚيخ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػيخ ا 49

 رسبٌخ اٌيٛٔسىٛ  57 اإلكارح ٚاٌزّٕيخ   51

 اإلكارٜ  58 ِغٍخ كراسبد اٌقٍيظ ٚاٌغسيرح اٌؼرثيخ 51

 اإلكارح 59 ألركٔٝ ا ٍغخ اٌؼرثيخِغٍخ ِغّغ اٌ 52

 اٌلارح  61 اٌّغٍخ اٌزبريقيخ اٌّغبرثيخ 53

 كراسبد ربريقيخ " كِطك "  61 اٌّغٍخ اٌزبريقيخ اٌؼرثيخ ٌٍلراسبد اٌؼضّبٔيخ  54

   ِغٍخ اٌلراسبد اٌزبريقيخ 55



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  
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