
 

 العلمي بالبحث اإللكترونية المعلومات مصادر من اإلفادة واقع
 (الطالبات شطر)بجدة العزيز عبد الملك بجامعة

 ه0241-0241 عام منذ الجامعية بالرسائل المرجعية االستشهادات تحليل
 إعداد                                                                         

 جوهري عزة.د                                                             
 والمعلومات المكتبات بقسم مساعد أستاذ                                                                              

 العزيز عبد الملك جامعة                                                                          
 سويف بني جامعة والوثائق المكتبات قسم مدرس                               

 : مقدمة
  (0)الصناعية الثورة أهمية بنفس العالم في ثورة "اإلنترنت" العالمية المعلومات شبكة أنشأت لقد         

_ في أنماط  والتزال فاهيم التقليدية _من الم ثيرالك غيرتمن ذلك أنها و وال سيما المجتمع العلمي  ، 
سلوك الباحثين في الحصول على المعلومات بما توفره من كم هائل من المعلومات والسرعة العالية في 

مثل مراكز  أصبح هناك هياكل جديدة للبحث العلمي وإلنتاج المعلومات العلمية،ف.االسترجاع للمعلومات
التي ليس لها حدود جغرافية بفضل  أو،مجموعات البحث اإلفتراضياإلنتاج العلمي والتقني بدون جدران ،

الشبكات ،حيث يحدث التفاعل العلمي بين الباحثين في عدة جامعات ويسهل تبادل المعلومات فيما بينهم 
ما اكسب المؤلفون عادات جديدة لتحرير مؤلفاتهم وبثها دون معبر شبكات المعلومات واالطالع عليها ،

 .(4)قنوات التقليديةاللجوء إلى ال

 أهمية الدراسة:
تواجه معظم المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية اليوم تغيرات وتحوالت جذرية في سلوكياتها        

على احتياجاتها من المعلومات،وفى ظل تطور تقنيات الشبكات والنمو المتزايد  المتبعة نحو الحصول
المجتمع العلمي كان لها تأثيرها الواضح في تغيير طريقة ثورة في  ته منأحدث وما لشبكة اإلنترنت

مصادر المعلومات اإللكترونية  على إثره تنامت ، حيثتجاهها وأسلوب اإلتصال العلمي وسلوك الباحثين
المتاحة على شبكة اإلنترنت وهذا واضح في تنامي الدوريات اإللكترونيةوالمجالت والرسائل اإلخبارية 

النشر الذاتي، وأعمال ما قبل ما تزايدت أنماط المنشورات على شبكة اإلنترنت مثل ،ك (3)على اإلنترنت
ستخدام هذه  الطبع، وأعمال المؤتمرات ،والمنشورات الحكومية وغيرها .لكن إلى أى مدى تم قبول وا 

زال المصادر اإللكترونية كبديل أو مصادر إضافية للمصادر التقليدية من قبل الباحثين األكادميين؟ ما 
قد أثبتت أن الدافع األول  _ على سبيل المثال _إال أن بعض الدراسات في مصر.(2)األمر غير معروف

 .(1)وراء استخدام اإلنترنت هو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراة
و تعد جامعة الملك عبد العزيز بجدة من أولى الجامعات الرائدة في تطبيق إستخدام شبكةاإلنترنت       
بدأت العمل مع منسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة حيث ير من المجاالت التعليمية ،في كث

و فأقامت الدورات التدريبية  التدريس على اعتبار أنهم األركان األساسية في تطوير التعليم األكاديمي
 .(6)ئهم من خالل دعم الدراسات المسحية المختلفةادآ حرصت على قياس والتأهيلية لهم 



 

إلى أنه على الرغم من وجود ZHANG (7)من هنا برزت أهمية الدراسة الحالية حيث يشير زهانج       
الجهود الرامية لدراسة ما لإلنترنت من تأثير على األوساط العلمية ،إالأن هناك العديد من المجاالت التي 

ات المرجعية لدراسة للبحث،ومنها البحوث التي تعتمد على أسلوب تحليل اإلستشهاد في حاجةالتزال 
 .على سلوك الباحثين في استقاء المعلوماتتأثير المصادر اإللكترونية المتاحة عل اإلنترنت 

 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى أي مدى تم إستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة        

بجامعة الملك عبد العزيز من خالل تحليل على شبكة اإلنترنت من قبل الباحثات السعوديات 
االستشهادات المرجعية الواردة ضمن رسائل الماجستير والدكتوراة المجازة بشطر الطالبات،كما تهدف إلى 

 من حيث االستخدام االتعرف على أهم الخصائص لهذ
اء معلوماتهم .العدد اإلجمالي لألطروحات التي استعان أصحابها بمصادر إلكترونية عن بعد في استق0

 ،في مقابل العدد الكلي لألطروحات في المدة موضوع الدراسة.
.نسبة مرات اإلستشهاد بمصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة على شبكة اإلنترنت إلى إجمالي 4

 المصادر المستشهد بها.
 .نسبة اإلستشهادات بمصادر المعلومات اإللكترونية في السنوات المختلفة.3
 سبة اإلستشهادات في التخصصات المختلفة..تشتت ن2
 ..أنواع مصادر المعلومات المتاحة والتي تم اإلعتماد عليها1
 .للمصادر اإللكترونية التي تم اإلعتماد عليها اللغويالتشتت ما .6
 .ط التوثيق للمصادر اإللكترونيةاأنم ا.7

 مجال وحدود الدراسة:
المجازة في جامعة الملك عبد العزيز شطر الطالبات في الفترة تناولت هذه الدراسة الرسائل الجامعية    
 في كليات ه0241ـ0241من 

 .الطب1                          اآلداب والعلوم االنسانية  .0
 .العلوم6                                  اإلقتصاد واإلدارة .4
 اإلقتصاد المنزلي .3

 *التربية بالمدينة المنورة.2    

 

 .تم حصر وتحليل اإلستشهادات المرجعية بها جامعية رسالة( 426)امها قو  وكان
وقد إختارت الباحثة هذه الفترة ألسباب منها أن خدمات اإلنترنت بدأت بشكل رسمي في أغلب الدول 

،وهذه مدة كافية لتثبت تواجدها في أبحاث أجيزت (8)من العشرسنوات العربية قبل هذا التاريخ بما يقرب
 الفترة نطاق الدراسة . بالفعل في

والباحثين خدماتها  أعضاء هيئة التدريس كما أن جامعة الملك عبد العزيز بجدة تتيح لمنسوبيها من
 .للجامعة المركزية المكتبةبالبحث كخدمة بالمجانية من اإلنترنت ،سواء عن طريق موقعها الخاص أو 

.......................................... 
 بة بالمدينة المنورة اآلن*جامعة طي

 نهج الدراسة:م 



 

المنهج الوصفي التحليلي الببليومتري والذي يتضمن تحليل االستشهادات المرجعية  على إعتمدت الباحثة
المعلومات اإللكترونية المتاحة على  لدراسة تأثير مصادرو ذلك  بالرسائل الجامعية موضوع الدراسة ،

عوديات كقطاع من الباحثات تتوافر لهن إمكانات هذا النمط االتصالي شبكة اإلنترنت على الباحثات الس
،أو استقصاء رأيهن،حيث أن (9)،وقياس سلوكهن كباحثات دونما الحاجة إلى المالحظة المباشرة لهن

  .(01)المؤشرات المعتمدة على االستشهادات المرجعية تعد مقاييس موضوعية عن اإلنتاجية العلمية
 ات:     أدوات جمع البيان

 هذا الموقع جمع بيانات الدراسة من خالل اإلستعانة بموقع الجامعة ،حيث يعرضب بدأت الباحثة      
دليل بالرسائل المجازة بالجامعة في كافة التخصصات والكليات ،وتم من خالله حصر أولي للرسائل بشطر 

الطالب  يمن المكتبة المركزية بشطر الطالبات في الفترة موضوع الدراسة ،ثم قامت بتجميع وتدقيق نهائي 
والطالبات لحتمية اإلطالع على كافة الرسائل ذاتها ،وتصوير قائمة المصادر والمراجع من كل رسالة 

الذي  ،ومن هذا الحصر الميداني وجدت الباحثة بعض القصور في بيانات دليل الرسائل بموقع الجامعة
على  المسجلةفي السنوات أيضًا و  أسماء الباحثين ،خطاء في األ بعض ،حيث وجدت سبق اإلشارة إليه

وفي العناوين ،واألقسام وغير ذلك ،كما وجدت الباحثة رسائل غير مسجلة بالدليل على بل  الرسائل ،
 .،رغم أن تاريخ إجازتها يرجع لبداية فترة الدراسة اإلطالق 
عداد دليل ) ببليوجرافية( بالرسائل وعليه فقد تم مراجعة ما حصلت عليه الباحثة من الموقع وا          

تم إجراء التحليل من خالله واإلعتماد عليه  حيث ميدانياً  ه0241/0241لشطر الطالبات في الفترة من 
 في الدراسة .

 الدراسات السابقة:
منذ دخول شبكة المعلومات العالمية اإلنترنت للمكتبات ومراكز المعلومات العربية واألجنبية وهى       
بوصفها أكبر مرفق ومصدر معلوماتي على ،بإهتمام بالغ من قبل الباحثين والدارسين في المجال  تحظ

وظلت البيئة األكاديمية في مقدمة الجهات المستهدفة للدراسة والبحث نتيجة لطبيعة أهدافها    اإلطالق.
هيئة التدريس يحتل  ونشاطاتها المرتبطة بمصادر المعلومات،والزال التركيز حول قياس استخدام أعضاء

 الصدارة بصورة واضحة تليها دراسات استخدام الطالب. 
وبمراجعة اإلنتاج الفكري العربي لدراسات سابقة في الموضوع وجدت عشرات الدراسات والتي        

رأي  باستطالعللشبكة  االستخدامارتبطت بالمجتمع األكاديمي على وجه الخصوص ولكنها ركزت على 
 معا ومنها والفئتينأ ريسية أو الطالب لدراسة االحتياجات واإلفادة من الشبكة سواء لفئة واحدةالهيئة التد

. 
، حيث استخدم  م0997عام  عن استخدام شبكة اإلنترنت في جامعة البحرين(00)دراسة ربحي عليان

الب %(من المستخدمين من ط70.29( مستفيداً وأظهرت النتائج أن نسبة )142ستبانة وزعت على)ا
%( من المستفيدين 91.13%(.وأن نسبة )01.17البكالوريوس يليهم أعضاء هيئة التدريس بنسبة )

 .يستخدمون الشبكة للبحث عن المعلومات ولكتابة البحوث والدراسات والتقارير
 

،  م0999 في شبكة الجامعات المصريةعن استخدام اإلنترنت  (04)فيدان عمر مسلم أعدتها دراسةوفي 
( مفردة من المستخدمين لهذه الخدمة وكان 211خدمت االستبيان والمقابلة أيضًا لعينة قوامها )حيث است



 

من أبرز النتائج أن أولى الفئات استخدامًا للشبكة من أعضاء هيئة التدريس هم المدرسون والمدرسون 
 %(.6)نسبتهم %(،أما طلبة الدراسات العليا ف47.1)،%(32المساعدون إذ بلغت نسبتهم على التوالي )

عن إستخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بمدينة (03)ثم كانت دراسة جاسم جرجيس
،حيث استخدم اإلستبانة والمقابلة لعينة من أعضاء هيئة التدريس م0999عام صنعاء لشبكة اإلنترنت

 ( فقط شبكة اإلنترنت.08(مفردةإستخدم منها)043أجاب عليها )
حول دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو اإلنترنت (02)وال عبد اهللوهناك دراسة ن

،واستخدمت الباحثة االستبانة على مائة مفردة ،وكان من أبرز نتائجها أن اإلنترنت كمصدر م0999عام 
( من العينة %63.1معلومات التغني عن المكتبة التقليدية ،هذا على الرغم من اإلتجاه اإليجابي لنسبة )

 نحو شبكة اإلنترنت لمتابعة التطورات الحديثة.
 استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض لإلنترنت  (01)كما درس محمد جالل غندور

( عضو هيئة تدريس 048،حيث استعان الباحث باالستبانة التي وزعها على عينة قوامها)م0999عام 
 تخدم شبكة اإلنترنت،كما وجد أن استخدام أعضاء هيئة التدريس في العلومعضو منهم اس(10،وجد أن )

 .واإلنسانية التقنية والطبية يفوق نظرائهم في العلوم االجتماعية
 

عن كيفية إدماج اإلنترنت في المحيط الجامعي بجامعة منتوري  (06)وهناك دراسة عبد اللطيف صوفي
( عضو هيئة تدريس 011لباحث خالله استبانة وزعت على )واستخدام ا م ،0999عام قسنطينة بالجزائر 

 لمعرفة أرائهم في هذا االتجاه ،والذين أكدوا على ضرورة وأهمية استغالل اإلنترنت في التعليم والبحث.
ة ت الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز بجدااستخدام طالب (07)كما درس حسن عواد السريحي

( 019( استمارة ،ُأجيبت منها )066لكترونية ،وجمعت معلومات الدراسة بتوزيع )لمصادر المعلومات اإل 
%(من طالبات الدراسات 72.3استمارة ،حققت نتائج كان أهمها أن االستخدام كان من جانب نسبة )
%( من العينة ،يليه البريد 36العليا ،وكان وجه اإلفادة هو البحث عن المقاالت والدراسات لنسبة)

 %(.44وني بنسبة)اإللكتر 
قياس مدى فائدة شبكة اإلنترنت (08)كريز وفي دراسة أجريت لنيل درجة الدكتوراة ،تناول الباحث محمد ال

لطالب الدراسات العليا السعوديين المبتعثين في جامعات الواليات المتحدة األمريكية للتعرف على دور 
ت في درجة أهمية الشبكة بين طالب الماجستير الشبكة في حياتهم العامة والتعليمية ،وهل هناك إختالفا

 ( استبانة .170( استبانة كان  الصالح منها )0011والدكتوراة ،ووزع خالل الدراسة )
%( يستخدمون اإلنترنت وخاصة في خدمة االحتياجات البحثية 98ومن تحليلها اتضح أن نسبة)        

وأن هناك عالقة طردية بين  ، ت الشبكة المستخدمةوالتعليمية ،وأن البريد اإللكتروني في مقدمة خدما
 مستوى خدمة الطالب في استخدام الحاسب وبين االعتماد على الشبكة كمصدر من مصادر المعلومات.

بعنوان)اإلفادة من اإلنترنت من جانب األكاديميين المصريين(  (09)ثم كانت دراسةتهاني عمر عبد العزيز
( مفردة ممثلة للمجتمع األكاديمي من 311خاللهاأراء عينة تقدر ب )دراسة تحليلية وصفية استطلعت 

 في قطاع العلوم اإلجتماعية خاصة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من جامعتي القاهرة وعين شمس
لى أي مدى يفيد المجتمع العلمي المصري من اإلنترنت؟ ، و كان من أهم نتائجها أن  لمعرفة كيف وا 

من جانب الباحثين المصريين بكفاءة،إلفتقارهم لمهارات التعامل معها،بجانب إفتقارهم اإلنترنت التستخدم 
 للقدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع اإلنترنت.



 

للماجستيرأحدث الدراسات وأقربها للدراسة الحالية ،حيث سعت لقياس (41) وكانت دراسة سرة فراج الحزمي
ك عبد العزيز لشبكة اإلنترنت ،لمعرفة دوافعهم ومدى تلبيتها إستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة المل

( استبانة سجلت نتائج مفادها أن 211( إستبانة ،استجابت منها )648إلحتياجاتهم ،حيث وزعت )
%( من أعضاء هيئةالتدريس من شطر الطالب والطالبات يستخدموا اإلنترنت ،منها نسبة 90)
 في إجراء البحوث.%( من العينة 07.8)

ومن هذا العرض للدراسات العربية التوجد دراسة واحدة استخدمت إسلوب تحليل االستشهادات         
المرجعية للوقوف على الواقع الفعلى في االستخدام ،اللهم فيما عدا ثالث دراسات في قطاع المكتبات 

 والمعلومات ،أعد األولى منها
ل العلمي عند الباحثين العرب في علم المكتبات إلتصاعن دور اإلنترنت في ا (40)محمد بن صالح الخليفي

(. 4111-0999والمعلومات.حلل خاللها أستشهادات مقاالت سبع دوريات عربية في المجال من عام) 
وكان من أبرز نتائجه أن المؤلفين العرب أستشهدوا بالمراجع التقليدية بعدد يفوق المصادر اإللكترونية 

 كثر في الدراسات والمقاالت التي تتناول التقنية كموضوع لها.،وأن االستشهاد باألخيرة ي
للماجستير من جامعة الملك عبد العزيز في نفس المجال بعنوان) أثر (44)وكانت دراسة مروان علي مدهر 

مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة على شبكة اإلنترنت على الباحثين العرب في مجال المكتبات 
م( وتوصل 4114-0991ناول خاللها ست دوريات في المجال في الفترة من )والمعلومات...(ت

خاللهاإلى أنه هناك زيادة ملحوظة ومتنامية في االستشهادات بهذه المصادر من قبل الباحثين العرب 
%( ،وباللغة 96نجليزية على اإلنترنت )وخاصة في السنوات األخيرة ،وبلغ اإلستشهاد بالمصادر اإل 

 .%(4العربية )
المصادر اإللكترونية المتاحة عن بعد في اإلستشهادات بعنوان)    (43)ثم كانت دراسة يسرية زايد 

المرجعية :دراسة تحليلية لألطروحات المجازة من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بآداب القاهرة 
 لرسائل الجامعيةاالمرجعي بالمصادر اإللكترونية عن بعد ب ستشهادلرصد عملية اال(   م4113_0998

موضوع الدراسة والخروج بمؤشرات كمية ونوعية عن هذه الظاهرة في الفترة  واقعيا في جامعة القاهرة
% فقط من عينة 46.91وخاصة فيما يتعلق بالتوثيق لهذه المصادر،وكان من أبرز نتائجها أن نسبة 

% من 6.18إللكترونية بها ،كما وصلت نسبة اإلستشهادات ا الدراسة استشهدت بمصادر الكترونية
،كما أثبتت أن الباحثين في تسجيلهم لعناصر البيانات في اإلستشهاد المرجعي إجمالي اإلستشهادات
أنهم لم يعتمدوا على أدلة إرشادية معتمدة أومقننة في  ابترتيب واحد،كم اال يلتزمو  بالمصادر اإللكترونية

 . هذا الصدد 
تحليل االستشهادات لغير أن معظمها تعرض بي  وجدت دراسات عدة باألدب األجن وفيما يتعلق       

المجال فيما يتعلق بتخصص معين ولدوريات متخصصة في هذا  خاصة بأعمال الدوريات المرجعية
إال أن هناك دراسة مثيلة أجرتها الباحثة باربارا سيزان ،سواء كانت دوريات تقليدية أم تم نشرها إلكترونيا.

) (24)Barbara Cezanne  م وبعنوان ))اإلنترنت والتعليم العالي : 4111كرسالة للدكتوراة عام
 م((0998_0989إستخدام اإلنترنت باستشهادات األطروحات بجامعة والية أوكالهوما في الفترة من عام 

د طالب جامعة أوكالهوما في أبحاثهم للدكتوراة على اإلنترنت وما اعتمإ مدى عنوذلك بهدف الكشف 
( أطروحة دكتوراة في خمس كليات هي ،الزراعة 831من مصادر .وقد بلغ مجتمع البحث لديها ) تحوية

%( فقط من هذه 08والفنون،والهندسة ،والعلوم اإلنسانية .وقد تبين من الدراسة أن ) ،والتربية،والعلوم



 

 ا لإلنترنتاستخداماألطروحات هي التي إعتمد أصحابها على اإلنترنت وأن المجاالت العلمية أكثر 
 للحصول على المعلومات.

 عينة الدراسة:
تضمنت الدراسة تحليل للرسائل الجامعية المجازة بجامعة الملك عبد العزيز شطر الطالبات في        

 ست كليات كما يتضح من الجدول التالي 
 (0) رقم جدول

 ه0241/0241الرسائل الجامعية بالكليات موضوع الدراسة في الفترة من
  بها واقعات االستشهاد المرجعي وعدد 

 عدد واقعات االستشهاد عدد الرسائل الكليات
 8798 94 كلية العلوم

 3918 10 كلية االقتصاد واإلدارة
 2111 27 كليةاآلداب والعلوم االنسانية

 2147 37 كلية التربية
 0690 02 كلية االقتصاد المنزلي

 727 1 كلية الطب والعلوم الطبية
 43476 426 المجموع

  ما يلي:تضح ي (0رقم)ومن الجدول 
جلت كلية العلوم أعلى معدل في عدد الرسائل في الفترة موضوع الدراسة وكان الترتيب في العدد الكلي س

وكلية  †رغم أن كلية العلوم تعد الثالثة في اإلنشاء بعد كلية االقتصاد واإلدارة، حسبما وضحه الجدول
 ،وهذا من سمات البحث العلمي في الكليات العملية التي ةاآلداب والعلوم االنساني

عن البحث  أكثر للسيطرة على آليات البحث ومعطياته وذلك للبحوث غالباً  تستغرق وقتًا أقل في اإلعداد
التي يتاح فيها برنامج  الثالثة في الكليات النظرية.ومن الجدير بالذكر أن كلية العلوم من الكليات

  ، التاريخ يبقسم ،كما يتاح بكليتي اآلداب والتربية قسمي األحياء واإلحصاء بها فيتاح في الدكتوراة
 

............................................ 
 م0967/0968-ه0387/0388أنشئت كلية االقتصاد واالدارة  

 م0969/0971-ه0389/0391أنشئت كلية اآلداب والعلوم االنسانية  
 م0971/0976-ه0391/0396أنشئت كلية العلوم  
 م0971/0976-ه0391/0396أنشئت كلية الطب

 م0980/ه0210أنشئت كلية االقتصاد المنزلي  
 
 
 
 
 



 

التربية اإلسالمية والمقارنة و  ،والمكتبات والمعلومات بكليةاآلداب ،وقسمي التخطيط واإلدارة التعليمية 
الرسائل التي تم حصرها بالدراسة بالقسمين بكلية التربية.وقد سجلت رسالتان فقط بدرجة الدكتوراة من 

 األخيرين بكلية التربية.
 الدراسة التحليلية:

  :بالكليات موضوع الدراسة كثافة االستشهادات بالمصادر اإللكترونيةأواًل 
( رسالة 426من حصر وتحليل اإلستشهادات المرجعية بالرسائل موضوع الدراسة والبالغ عددها )      

وجد منها واقعات استشهاد إلكتروني كما يتضح  ( واقعة استشهاد مرجعى43476)،والتي تضمنت 
 بالجدول التالي 

 (4) رقم جدول
 كثافة االستشهاد اإللكتروني بالرسائل موضوع الدراسة

عدد  الكليات
الرسائل 

 الكلي

عدد الرسائل 
المعتمدة على 

 اإلنترنت

عدد واقعات  النسبة
االستشهاد 

 الكلي 

عدد واقعات 
الستشهاد ا

 اإلكتروني

 النسبة

 %0.4 27 2111 %01.6 1 27 كلية اآلداب
كلية االقتصاد 

 واإلدارة
10 04 43.1% 3918 66 0.7% 

كلية االقتصاد 
 المنزلي

02 6 24.8% 0690 40 0.4% 

 %1.114 6 2147 %8.0 3 37 كلية التربية
 %0.4 9 727 %21 4 1 كلية الطب
 %1.09 07 8798 %1.2 1 94 كلية العلوم
 ـ 066 43476 ـ 33 426 المجموع
  %1.70  %03.2 النسبة

 (0) رقم شكل
 مقابل غير المعتمدة عل المصادراإللكترونية يالرسائل المعتمدة على المصادر اإللكترونية ف

             
213; 
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 (4شكل )

 التقليديواقعات االستشهاد المرجعي اإللكتروني في مقابل  
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إلكترونية الرسائل المعتمدة على مصادر يتضح أن نسبة  (0،والشكل رقم )(4رقم ) الجدول وبتحليل*

( رسالة من 33% منها وبواقع )03.2ُسجلت بنسبة قليلة جدًا من الرسائل موضوع الدراسة بما يعادل 
في دراسته عن إستخدام  (41)تي توصل لها حسن السريحيذلك رغم النتيجة ال،و  ( رسالة426أصل )

وكان من نتائجها أن  طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز لمصادر المعلومات اإللكترونية
، وذلك عن طريق إستطالع ( مفردة019والمقدرة) % من العينة المدروسة72.3اإلستخدام قدر بنسبة 

 (46).كما أتضح من دراسة رباب مجلد (%36ستخدام للبحث من قبل نسبة تقدر)وموجه هذا اإلالرأي فقط 
%(من 97.67عن استخدام طالبات الدراسات العليا خاصة في كلية العلوم أن نسبة اإلستخدام قدرت ب)

.كما زاد من حجم سوء هذه النتيجة أن عدد واقعات االستشهاد المرجعي ( مفردة 23عينة قوامها)
 (43476(واقعة إلكترونية من إجمالي )066%( فقد سجلت )0ته لم تصل إلى نسبة )اإللكتروني ذا

( ،و 4%( وذلك كما يتضح من الجدول رقم)1.70الواقعات المستشهد بها،أي ما يعادل نسبة) حجم
 . السابقين(4الشكل رقم )

ن دل على شيء يؤكد ما   تشهادات المرجعية أن تحليل اإلسمن الباحثة في أهمية الدراسة  توقعتههذا وا 
وهذا الينفي وجود االستخدام للشبكة مع  .من استقصاء األراء تقدم نتائج إفادة أكثر واقعية عن االستخدام

 منها ضعف اإلفادة منها والذى تقترح الباحثة له بعض األسباب 
عة مصدراً .ضعف مهارات البحث عبر الشبكة، فإذا توافرت هذه المهارات فستجد الباحثات في هذه الجام0

تقدم خدماتها المجانية بالنص  عالمية ( قاعدة بيانات31ثرياً جدًا حيث تتيح الجامعة ما يقرب من )
الكامل والمستخلص في كافة فروع المعرفة البشرية، ولكافة أشكال أوعية المعلومات سواء عن طريق 

يق خدمة مركز اإلنترنت موقع الجامعة وبكلمة المرور الخاصة بكل منسوبة في الجامعة ،أو عن طر 
 بالمكتبة المركزية مجاناً.

.كثرة النتائج والمواد التي يتوصل إليها المستفيد عند البحث عبر الشبكة تشكل عائق في االختيار بين 4
 ما هو مناسب وغير مناسب األمر الذي ربما يدفع البعض بعيداً عنها.

كترونية على الشبكة ديناميكية الشبكة مما يؤدي وربما أيضًا مما يحول دون اإلفادةمن المصادر اإلل.3
 في مرات الحقة للبحث.  ور أومعاودة االهتداء لمصادر بعينهاثإلى صعوبة الع

 .صعوبة الحصول على مصداقية بعض المصادر حتى يمكن اإلعتماد عليها أحيانًا إال بخبرة الباحث2
 ير والدكتوراة.والتي يتحسسها طالب الدراسات العليا في مرحلتي الماجست

لضمان جودة المصادر اإللكترونية من حيث التحكيم أو . إضافة إلى عدم وجود معايير متفق عليها 1
 .(47)التقييم أو الصحة

وجود عائق آخر وهو عدم وجود مواصفات معيارية متفق عليها لإلستشهاد بالمصادر  فضاًل عن.6
إلى أنه من بين مشكالت اإلفادة من موارد GreenhillوFletcherاإللكترونية ،فقد أشار كل من 



 

اإلنترنت عدم وجود مواصفات معيارية متفق عليها لإلستشهاد بالمصادر اإللكترونية مما قد يؤدي إلىقلة 
، مع توافر عدم الوعي في التخصصات المختلفة بجوانب  (48)اإلعتراف بها في األوساط األكاديمية

 .صادر الكترونية من اإلنترنتيعتمد عليه من م االتوثيق المقنن لم
 
سجلت كلية االقتصاد واإلدارة أعلى عدد في الرسائل المسجل بها مصادر إلكترونية حيث أتيح هذا *

%( 43.1رسالة تم حصرها بهذه الكلية ، وبما يعادل نسبة ) (10( رسالة من إجمالي )04الشكل ب )
( واقعة إستشهاد مرجعي إلكتروبي 66لرسائل )، كما ُسجل من خالل هذ العدد من امن عدد الرسائل بها 

.وبهذا احتلت المرتبة األولى في عدد الرسائل المعتمدة علي المصادر اإللكترونية ،وعدد واقعات 
%( من واقعات اإلستشهاد المرجعي الكلي بالنسبة لهذه الكلية 0.7اإلستشهاد بها حيث يقدر بنسبة )
 (3،كما يتضح من الشكل التالي رقم )

 (3ل رقم )شك
 كثافة اإلعتماد على المصادر اإللكترونيةوفقًا لعدد الرسائل بالكليات موضوع الدراسة
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*سجلت كلية االقتصاد المنزلي أعلى نسبة بالنسبة للرسائل المعتمدة على المصادر اإللكترونية في 

( رسالة ،وبهذا سجلت 02( رسائل من إجمالي )6ت)مقابل المصادر التقليدية ،حيث أتيح االعتماد بس
%( بها معتمدة على مصادر إلكترونية ،تلتها كلية الطب في نسبة عدد الرسائل المعتمدة 24.8نسبة )

%( منها معتمدة على هذه المصادر أى رسالتين  من 21’)على المصادر اإللكترونية ،حيث سجلت نسب
 .لى المصادر اإللكترونيةإجمالي خمس رسائل تم االعتماد فيها ع

 
على المصادر اإللكترونية ،رغم إتاحة هذه  *سجلت كلية العلوم أقل نسبة في عدد الرسائل المعتمدة

%( وهى أقل نسبة 1.2المصادر بها في خمس رسائل ،إالأنها لكثرة عدد الرسائل بها شكلت نسبة )
( واقعة استشهاد مرجعي 07%( بعدد )1.09متاحة بالدراسة ،وبذلك كانت واقعات االستشهاد بها تعادل )

 جعي كلي.( واقعة استشهاد مر 8998إلكتروني من أصل )
( واقعة استشهاد مرجعي إلكتروني  %1.114ة القائمة كلية التربية بنسبة ) ي*وكانت في نها

( واقعة_كما 2147استشهاد من إجمالي )( رسالة ،بست واقعات 37( رسائل من إجمالي )3سجلتها)
 (.2،3تضح من الشكلين رقمي )إ

 (2شكل رقم )
 فقًا لعدد واقعات اإلستشهاد اإللكتروني بالكلياتكثافة اإلعتماد على المصادر اإللكترونيةو  

 موضوع الدراسة
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 كثافة االستشهادات المرجعية اإللكترونية وفقًا للتخصصات:ثانيًا 
( اتضحت نسب توزيع وكثافة االستشهادات 2،3( والشكلين رقمي )4من الجدول السابق رقم )     

ونية بالكليات موضوع الدراسة ومثلت كلية االقتصاد واإلدارة المرتبة األولى في عدد بالمصادر اإللكتر 
.ومثلت كلية الطب ،وعدد واقعات االستشهاد اإللكتروني التي اعتمدت على مصادر إلكترونية الرسائل

 العليا بهاة الدراسات المجارة بها أصاًل لحداثة نشأ لالرسائالمرتبة األخيرة في عدد الرسائل لقلة عدد 
 ،وكانت كلية التربية األقل في عدد واقعات اإلستشهاد اإللكتروني لطبيعة أبحاثها الميدانية التربوية

م األعتماد في رسائل هذه الكلية على اإلستشهادات المرجعية بكثافة تصل رغ المرتبطة بالواقع المحلي،
 ( مصدر في الرسالة الواحدة.311إلى مايفوق ال)

الجداول  الباحثة وردتالكليات موضوع الدراسة  زيع كثافة االستشهادات المرجعية بأقسامولكن لتو     
 (8-3التالية أرقام )

 ( 3) رقم جدول
 اآلداب والعلوم االنسانية أنماط االستشهادات المرجعية بالرسائل الجامعية بأقسام كلية

 االستشهاد اإللكترونيعدد واقعات  عدد واقعات االستشهاد الكلي  عدد الرسائل األقسام
 41 427 2 قسم المكتبات والمعلومات

 ـ 718 01 قسم االجتماع
 ـ 0117 9 قسم التاريخ 

 44 0123 42 قسم اللغات األوربية وآدابها
 27 2111 27 المجموع

 (2) رقم دولج
 االقتصاد واإلدارة أنماط االستشهادات المرجعية بالرسائل الجامعية بأقسام كلية

 عدد واقعات االستشهاد اإللكتروني عدد واقعات االستشهاد الكلي عدد الرسائل ماألقسا
 0 390 1 قسم االقتصاد

 1 871 04 قسم اإلدارة العامة 
 11 0332 09 قسم إدارة األعمال

 01 0363 01 قسم المحاسبة
 66 3918 10 المجموع

 
 (1) رقم دولج

 االقتصاد المنزلي عية بأقسام كليةأنماط االستشهادات المرجعية بالرسائل الجام
 اإللكترونيعدد واقعات االستشهاد  عدد واقعات االستشهاد الكلي عدد الرسائل األقسام



 

دارة المنزل  03 97 0 قسم اإلسكان وا 
 ـ 001 0 قسم االقتصاد المنزلي التربوي

 ـ 000 0 قسم الفنون اإلسالمية
 ـ 426 4 قسم دراسات الطفولة 

 2 288 2 والتغذيةقسم الغذاء 
 2 639 1 قسم المالبس والنسيج 

 

 المجموع
02 0690 40 

 
 

 (6)رقمول جد
 التربية أنماط االستشهادات المرجعية بالرسائل الجامعية بأقسام كلية 

عدد  األقسام
 الرسائل

 عدد واقعات االستشهاد اإللكتروبي عدد واقعات االستشهاد الكلي

 ـ 097 4 قسم علم النفس التربوي
 ـ 434 4 قسم التخطيط واإلدارة التعليمية

 ـ 214 3 قسم االقتصاد المنزلي
 ـ 277 3 قسم الصحة النفسية

 2 781 6 قسم التربية اإلسالمية والمقارنة
 4 0932 40 قسم المناهج وطرق التدريس

 6 2147 37 المجموع
 

 ( 7) رقم دولج
 الطب بأقسام كلية أنماط االستشهادات المرجعية بالرسائل الجامعية

عدد واقعات االستشهاد  عدد واقعات االستشهاد الكلي عدد الرسائل األقسام
 اإللكتروبي

 4 007 0 قسم الكائنات الدقيقة
قسم الكيمياء الحيوية 

 السريرية
 ـ 011 0

 7 271 3 األعضاءقسم علم وظائف 
 9 727 1 المجموع

 (8) رقم جدول
 العلوم بالرسائل الجامعية بأقسام كليةأنماط االستشهادات المرجعية  

عدد واقعات االستشهاد  عدد واقعات االستشهاد الكلي عدد الرسائل األقسام
 اإللكتروبي

 ـ 473 7 قسم اإلحصاء
 ـ 228 03 قسم الفيزياء
 ـ 312 6 قسم الكيمياء

 ـ 181 41 قسم الرياضيات



 

 ـ 4219 03 قسم الكيمياء الحيوية
 07 2682 33 قسم علوم األحياء

 07 8798 94 المجموع
 

( قسمًا ، 20ومن الجدير بالذكر هنا أن عدد األقسام بالكليات الستة موضوع الدراسة بلغ )         
( قسم لم تتاح بها برامج دراسات عليا ،أو لم تناقش فيها 04( قسم والباقي )49شارك منها في الدراسة )

( قسم التي 49( قسم من )02ارك بمصادر إلكترونية ما يعادل )وقد ش رسائل في الفترة موضوع الدراسة.
 تناولتها الدراسة،أى أن المشاركة تقارب نصف عدد األقسام تقريبًا ،ولكن من دراسة هذه األقسام وجد أن

( ،حيث 2(شاركت كلية االقتصاد واإلدارة بأعلى نسبة في عدد األقسام كما يوضح الجدول رقم )0)
والتي تضمنتهم الدراسة في االعتماد على المصادر اإللكترونية ،وهذا ربما يرجع  بها شاركت أربعة أقسام

دارة   األعمال والمحاسبة وما يتطلبه من تفاعل مع النشاط العالميالرتباطها بنشاط حيوي وهو التجارة وا 
كونها كلية (_وذلك ل1( أقسام بها_كما يوضح الجدول رقم )3.تلتها كلية االقتصاد المنزلي بمشاركة )

،ثم تساوت كليات اآلداب والتربية والطب  نشاطها مهني إجرائي يتطلع إلى الجديد في الممارسة دائماً 
( وهي أقسام يرتبط نشاطها 7،6،3بمشاركة قسمين فقط لكل منها كما اتضح من الجداول أرقام )

وبمشاركة قسم واحد  (_8رقم ) باتجاهات التطوير العالمي ،ثم تأتي كلية العلوم في نهاية القائمة _جدول
( باحثة بالدراسات العليا 23وهو قسم األحياء ،رغم ما أكدته رباب مجلد من استطالع رأي عينة قوامها )

وعقب هذه الدراسة الحالية مباشرة أن نسبة  ه0246بكلية العلوم ممثالت لكافة األقسام في نهاية عام 
 (49)ونية %( منهن يعتمدن على المصادر اإللكتر 97.67)
 
(وفيما يتعلق بكثافة االستشهادات المرجعية بكل قسم سجل قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد واإلدارة 4)

( 41( استشهاد إلكتروني ،تاله قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب ب)11أعلى معدل قدر بواقع )
( ،ثم في المرتبة 44لية اآلداب أيضًا )واقعة استشهاد إلكتروني ثم قسم اللغات األوروبية وأدابها بك

دارة المنزل بكلية 07الرابعة قسم األحياء بكلية العلوم بواقع ) (استشهاد إلكتروني، ثم قسم اإلسكان وا 
-3كما اتضح من الجداول أرقام ) ،ثم تتالى الترتيب ببقية األقسام بالكليات( واقعة03االقتصاد المنزلي )

بواقعة استشهاد دارة اإلإلى نهايته مع قسم االقتصاد بكلية االقتصاد  ( ،حتى وصل1( والشكل رقم )8
 واحدة به.

 (1شكل رقم)
 كثافة اإلستشهاد المرجعي اإللكتروني بأقسام الكليات موضوع الدراسة 
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 وكثافة االستشهاد اإللكتروني بالرسائل موضوع الدراسة: التشتت الزمني ثالثاً 

( رسالة 426كان حصادها ) ه0241-0241غطت الدراسة نطاق زمني يقدر بست سنوات منذ        
،تشتت على هذا النطاق الزمني كما يوضح الجدول  ( رسالة على مصادر إلكترونية33إعتمدت منهم )

 (6والشكل رقم) (9التالي رقم )
 
 

 (9) رقم جدول
 بها اإلعتماد على المصادر اإللكترونية التشتت الزمني للرسائل موضوع الدراسة وكثافة

 المجموع 0241 0242 0243 0244 0240 0241 الكليات/السنوات

 (1)  27 ـ (0) 1 (0)  9 9 (4)  8 (0)  06 كلية اآلداب
 (04)10 (3)8 (3) 6 (1)02 7 6 (0)  01 كليةاالقتصادواإلدارة
 (6) 02 (0)0 (0) 0 (0)  7 (0)3  ـ (4)    4 كلية االقتصادالمنزلي

 (3) 37 ـ ـ (0)  7 (0)01 6 (0)  02 كلية التربية
 (4)  1 (  0)0 ـ ـ 4 (0)  4 ـ كلية الطب
 (1) 94 00 (3)07 (4)04 02 06 44 كلية العلوم

 426 40 49 29 21 38 62 مجموع الرسائل
على  ةلمعتمدالرسائل ا
ل  ةكترونيمصادرا 

(1) (3) (4) (01)  (8) (1)  (33) 

 
 
 (6رقم )شكل 

 تشتت الرسائل المعتمدة على المصادر اإللكترونية على النطاق الزمني موضوع الدراسة
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( سجل أعلى معدل في الرسائل التي ه0243(، وجد أن عام )6(و الشكل رقم)9ومن الجدول رقم )

(رسائل 01ذه الرسائل وبواقع )%( من مجموع ه31.3إعتمدت على المصادر اإللكترونية وبنسبة )
ت من الستة موضوع الدراسة ،فيما عدا كلية الطب التي لم تشارك بأي رسائل في ا،وبمشاركة خمس كلي

% (،وهذا 42.4( رسائل وبنسبة) 8وبواقع ) ه0242(.ثم تاله عام ه0243-0244-0241األعوام )



 

حيث يمثل الطرفين ،البداية والنهاية نسب طبيعيًا في األعمال التي تعتمد على حصر ميداني ، يعد وضعاً 
حيث سجلت كل  ه0244،0240أقل وتمثل الذروة في المنتصف ،إالأن أقل األعوام مشاركة كان عامي 

وثالث رسائل لألولى بكليتي اآلداب والطب،ورسالتين للثانية بكليتي االقتصاد  منهما مشاركة كليتين فقط
 المنزلي والتربية.

 شهاد اإللكتروني:أنماط االسترابعاً 
( واقعة إستشهاد مرجعي 066التي بلغ عددها )من واقع هذه االستشهادات التي تم حصرها ،و         

والشكل رقم  (01إلكتروني وجدت الباحثة بتحليلها إنها تمثل سبع فئات كما يوضحه الجدول التالي رقم )
(7) 

 (01) رقم جدول
 في الرسائل موضوع الدراسةأنماط المصادر اإللكترونية المستشهد بها

 النسبة العدد الفئة
 %32.9 18 أو مقال الكتروني( بحث 0)
 %31.0 11 (بحث دورية4)
 %07.1 49 (تقارير3)
 %6 01 (مواقع متخصصة2)
 %1.1 9 (كتاب إلكتروني1)
 %3 1 (حلقات نقاش 6)
 %3 1 (رسائل جامعية7)

 %011 066 المجموع
 

 
 (7شكل رقم )

 ادر اإللكترونية المستشهد بهافي الدراسةأنماط المص
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الباحثة بعض الغموض والصعوبة في إلحاق بعض المصادر بفئة أو نمط معين لذلك  وجدت وبالتحليل

جد التفوق للمصدر األول )بحث إلكتروني أو مقال( وهي األعمال المنشورة بموقع فقط ،دون أي بيانات وُ 
المعيارية على مستوى الباحث  عدموجود  اً و لألعمال التي نشرت بجرائد .ومن الصعوبة أيضأخرى أ

في ضوء مايكتنف الباحثين من قصور معرفي في مبادئ التوثيق _حتى الواحد في عرض مصادره ،ف
عليها  لتي تم االعتمادللمصادرا_والتي الحظته الباحثة من االطالع على الرسائل ذاتها للمصادر التقليدية



 

يسجل عنها المسئولية الفكرية )شخص طبيعي أو معنوي( ،ثم العنوان  فالبعض في هذه الدراسات ،
،والبعض اآلخريضيف التاريخ ،وبعضها يعطي بيانات المصدر كاملة دون أي للعمل ،ثم بيانات الموقع 

ن اتفقت الخ لفيات الموضوعية ،فقد إتساق وذلك في ظل الخلفيات الموضوعية المتباينة للباحثين ،حتى وا 
في هذا الصدد انهم لم  بجامعة القاهرة ي قسم المكتبات والمعلوماتاثبتت دراسة يسرية زايد على باحث

يلتزموا بترتيب معين لعناصرالبيانات المسجلة عن المصادر اإللكترونيةوأن هناك تفاوتًا حتى على مستوى 
تمد أوعام من جانبهم ،وهم أقرب المتخصصين للتقنين الباحث الواحد ،كما لم يتم األعتماد على مصدر مع

،ومما يثير اإلنتباه أيضًا تسجيل بعض الباحثين لمواقع تم األستفادة . (31)في عرض مصادرهم وتوثيقها
منها ولم يوثقوا منها مصادر بعينها وأكتفوا بسردها فقط كما وضحته الفئة الرابعة من الجدول السابق رقم 

و لتدعيم بث الوعي التوثيقي في هذا الجانب لدى كافة التخصصات وبصفة إلزامية ( وهذا ما يدع01)
( قاعدة في 31.ومن ثم يتم األعتماد على قواعد البيانات التي تتيحها الجامعة والتى تجاوزت ) للباحثين

 قيق.كافة التخصصات وتغطي حتى الوقت الراهن زمنياً  وكال يستفيد بالمواقع التي تتعلق بتخصصه الد

 التشتت اللغوي للمصادر اإللكترونية المستشهد بها:خامساً 
وفيما يتعلق بلغات المصادر اإللكترونية التي تم اإلستشهاد المرجعي بها وجد أن اللغة          

والمصادر  اإلنجليزية تفوقت بهذه المصادر كلغة أولى لها، كحال دراسات شتى تناولت النشر اإللكتروني
،إال أنه ثبت من الدراسة الحالية وجود نسبة الذي يثبت في النهاية تفوق اللغة اإلنجليزيةو  اإللكترونية

 (8( والشكل رقم)00من المصادر ليست بقليلة باللغة العربية كما يوضح الجدول  رقم)
 ( كثافة اللغات المستخدمة في المصادر اإللكترونية00جدول )

 المجموع اللغة الفرنسية اللغة العربية ةاللغة اإلنجليزي الكم              اللغة

 066 4 08 026 عدد المصادر
 %011 %0.4 %01.8 %88 النسبة

 (8شكل رقم )
 تشتت لغات المصادر اإللكترونية بالدراسة
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بشكل خاص ويرجع اإلعتماد على نسبة البأس بها في اللغة العربية إلى االعتماد على مصادر عربية 

،خاصة في  ووزاراتوالمتمثلة في حلقات النقاش والتقارير الصادرة عن مؤسسات خاصة أو عامة 
( وجاءت اللغة الفرنسية في 01الرسائل الخاصة بكلية اإلقتصاد واإلدارة،كما اتضح من الجدول رقم )

عة لقسم اللغات األوربية نهاية القائمة بمصدرين فقط وتم حصرهما في إحدى الرسائل بكلية اآلداب والتاب
 وآدابها.

 النتائج والتوصيات:



 

 أواًل النتائج:
 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها في النقاط التالية

نسبة االستشهادات المرجعية اإللكترونية ُسجلت بنسبة قليلة جدًا من الرسائل موضوع الدراسة بما (0)
( رسالة. كما أن عدد واقعات االستشهاد 426رسالة من أصل )( 33% منها وبواقع )03.2يعادل 

(واقعة إلكترونية من إجمالي 066%( فقد سجلت )0المرجعي اإللكتروني ذاته لم تصل إلى نسبة )
 .%( 1.70( حجم الواقعات المستشهد بها،أي ما يعادل نسبة)43476)
 
ل بها مصادر إلكترونية حيث أتيح هذا سجلت كلية االقتصاد واإلدارة أعلى عدد في الرسائل المسج(4)

%( 43.1رسالة تم حصرها بهذه الكلية ، وبما يعادل نسبة ) (10( رسالة من إجمالي )04الشكل ب )
 إلكتروني( واقعة إستشهاد مرجعي 66من عدد الرسائل بها ، كما ُسجل من خالل هذ العدد من الرسائل )

المعتمدة علي المصادر اإللكترونية. ومثلت كلية الطب  .وبهذا احتلت المرتبة األولى في عدد الرسائل
المجارة بها أصاًل لحداثة نشأتها ،وكانت كلية التربية  لالمرتبة األخيرة في عدد الرسائل لقلة عدد الرسائ

األقل في عدد واقعات اإلستشهاد اإللكتروني لطبيعة أبحاثها الميدانية التربوية المنصبة على المجتمع 
 المحلي.

 
شاركت كلية االقتصاد واإلدارة بأعلى نسبة في عدد األقسام،حيث شاركت أربعة أقسام بها والتي (3)

ثم تأتي كلية العلوم في نهاية القائمة ،  تضمنتهم الدراسة في االعتماد على المصادر اإللكترونية ،
 وبمشاركة قسم واحد وهو قسم األحياء .

 
( استشهاد إلكتروني ، 11اد واإلدارة أعلى معدل قدر بواقع )(سجل قسم إدارة األعمال بكلية االقتص2)

 حتى وصل إلى نهايته مع قسم االقتصاد بكلية االقتصاد واإلدارة بواقعة استشهاد واحدة به.
 
( أعلى معدل في الرسائل التي إعتمدت على المصادر اإللكترونية وبنسبة ه0243( سجل عام )1)
(رسائل ،وبمشاركة خمس كليات من الستة موضوع 01واقع )%( من مجموع هذه الرسائل وب31.3)

 . ه0244الدراسة ،فيما عدا كلية الطب . إالأن أقل األعوام مشاركة كان عام
 
( واقعة إستشهاد 066من واقع حصر وتحليل االستشهادات المرجعية اإللكترونية والتي بلغ عددها ) (6)

فئة)بحث  ئات من المصادر اإللكترونية كان في مقدمتهامرجعي إلكتروني وجدت الباحثة إنها تمثل سبع ف
إلكتروني أو مقال( وهي األعمال المنشورة بعنوان وموقع فقط ،دون أي بيانات أخرى أو لألعمال التي 
نشرت بجرائد. ،وكما وجدت نتيجة مثيرة لإلنتباه أيضاً تسجيل بعض الباحثين لمواقع تم االستفادة منها 

در بعينها واكتفوا بسردها فقط ،وذلك في ضوء مايكتنف الباحثين من قصور معرفي ولم يوثقوا منها مصا
 في مبادئ التوثيق _حتى للمصادر التقليدية والتي الحظته الباحثة من االطالع على الرسائل ذاتها.

سجلة لم يلتزموا بترتيب معين لعناصرالبيانات المبالتحليل للمصادر المدروسة أن الباحثين  حكما أتض( 7)
عن المصادر اإللكترونيةوأن هناك تفاوتًا حتى على مستوى الباحث الواحد ،كما لم يتم األعتماد على 

 ،خاصة وأنهم أتوا من خلفيات موضوعية متباينة.مصدر معتمد أوعام من جانبهم



 

كان  تأنها ثالث لغا ( وفيما يتعلق بلغات المصادر اإللكترونية التي تم اإلستشهاد المرجعي بها وجد8)
،تلتها اللغة العربية، ثم اللغة تفوقت بهذه المصادر كلغة أولى لها ،حيث اللغة اإلنجليزيةفي مقدمتها
 الفرنسية . 

  
 ثانيًا التوصيات:

 توصي الباحثة بالتاليفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج 
 قواعد لتوثيق المصادر وقوع مسئولية كبيرة على عاتق أساتذة المكتبات والمعلومات في إرساء(0)

للتعامل مع هذه المصادر وتفعيل دورها في حلقة  الماسة تهمجالح العرب اإللكترونية وبثها بين الباحثين
. وليكن بتعريب ماتتيحه مكتبة الكونجرس أو جمعية علم النفس األمريكية من اإلتصال العلمي العربي

 .(30)في هذا السياق إرشادات
حيث يمثل   من جانب الناشرين والباحثين كقناة للنشر العلمي إللكتروني العربيدعم مصادر النشر ا(4)

فمن نتائج بحث حول تحليل استشهادات مقاالت دوريات ،كمصادر إلكترونية القدر الضئيل بجانب األجنبي
ر علوم المكتبات والمعلومات كأحد العلوم الحيوية المرتبطة بمصادر التقنية وجد أن االستشهاد بمصاد

 (34)%(96%( في مقابل اللغة اإلنجليزية) 4المعلومات االلكترونية على اإلنترنت باللغة العربية بلغ)

ضرورة تفعيل دور الجامعة أكثر لمجابهة ضعف مهارات البحث عبر الشبكة لدى الباحثين، رغم ما  (3)
بهاوالتي تطبق من بداية  تبذله الجامعة من تقديم دورات وما تتبناه اآلن من تطوير للخطط األكاديمية

 . ه0247/0248العام الجامعي
 

 المصادر:
تقرير ،في، ( روبرت،كاهن.تطور شبكة المعلومات العالمية :اإلنترنت ،ترجمة يونس الحمالوي0)

.ـص 4111.ـ القاهرة : مركز مطبوعات اليونسكو ،م 0999/4111االتصاالت والمعلومات في العالم 
 .062-017ص 

المؤتمر  )) ،في،.إعداد أمناء المكتبات العربية في عصر المعرفة وشبكات المعلومات ( وحيد قدورة4)
الحادي عشر لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات :نحو استراتيجية لدخول النتاج الفكري المكتوب باللغة 

 ٍٍ  .4110أغسطس 06ـ04،القاهرة  ((العربية في الفضاء اإللكترونٍي
(3)D.,Mogge.Directory of scholarly electronic journals and academic 

)(ARL,Washington,Dec.2000ed
stlists discussion 1       

   
  

(2)Zhang ,Yin. The impact of internet –based electronic resources on 

formal scholarly communication in the area of library and information 
science: acitation analysis.-Journal of Information Science 
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