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امللخص
هتدف هذه الدراسة إلى التعرف على النتاج الفكري العربي واألجنبي يف مجال
تحليًل الح اقا من حيث :حصر النتاج
ا
المستودعات الرقمية ،وتحليل هذا النتاج
الفكري العربي واألجنبي يف موضوع المستودعات الرقمية يف الفرتة من بداية
صدور أول عمل –توصل إليه الباحث -عن المستودعات الرقمية حتى عام
2020م.
وتحليل الموضوعات التي طرحها النتاج الفكري العربي واألجنبي بغرض
معرفة توجهات هذا النتاج إزاء المستودعات الرقمية ،والتعرف على التوزيع
اللغوي ،والزمني ،والنوعي للنتاج الفكري واألجنبي يف موضوع المستودعات
ا لرقمية ،ورصد األدوات والمناهج البحثية التي استخدمها النتاج الفكري العربي
واألجنبي حول المستودعات الرقمية ،وتحليل مؤلفو النتاج الفكري العربي
واألجنبي من حيث عدد المؤلفين ،والتأليف الفردي والمشرتك ،وجنسياهتم،
وأنواعهم ،وتحديد أبرز المؤلفين العرب واألجانب.
كم ا رصدت الدراسة عناصر التشابه واالختًلف بين كًل من النتاج الفكري
العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية ،واستخدمت لتحقيق هذه األهداف
منهج تحليل المحتوى ،واعتمدت على مسح شبكة اإلنرتنت من قواعد بيانات
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ومحركات بحث عالمية ومحلية من خًلل بنك المعرفة المصري ،للتوصل إلى
هذا النتاج الفكري ،وتم تصميم قائمة مراجعة بعناصر تحليل المحتوي وتطبيقها
على محتوى هذا النتاج.




عمًل
وتم الخروج بنتائج هامة منها :بلغ عدد النتاج الفكري العربي ( )104ا
عمًل فكر ايا ،وأكثر
ا
فكر ايا ،حيث بلغ عدد النتاج الفكري األجنبي ()121
المحاور الموضوعية اهتما اما ودراسة من قِبل النتاج الفكري محل الدراسة
" االتجاهات والسلوكيات نحو المستودعات الرقمية" ،وأقلها المحور
الموضوعي "مستودعات البيانات".
وجاءت اللغة اإلنجليزية أكثر اللغات لنشر هذا النتاج الفكري ،وكان أكثر عام
نشر فيه نتاج فكري حول المستودعات الرقمية عام 2018م بعدد ( )32دراسة،
منشورا يف مقاالت علمية بعدد ( )140ا
مقاال
وجاء أغلب هذا النتاج الفكري
ا
علم ايا ،وأكثر المناهج البحثية استخدا اما "المنهج الوصفي التحليلي"  ،وأقلها
كان من نصيب كل من مناهج البحث (االستكشايف ،والتطبيقي ،وتحليل النظم،
والعمليايت ،الوي بومرتي ،والمزجي ،والعصف الذهني/وأسلوب دلفاي) ،وأكثر
األدوات البحثية استخدا اما "االستبانة" وأقلها استخدا اما "جلسات االتصال
المباشر ،والزيارات الميدانية".
الكلمات املفتاحية(الداللية) :النتاج الفكري -التحليل الًلحق -
المستودعات الرقمية -تحليل المحتوى -اتجاهات مؤلفين.



 دراسة في:النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية
التحليل الالحق



Arab and Foreign Intellectual Literature on Digital
Repositories: A study in the Meta- Analysis
Hamada Arafat Abdel Dayem Arafat
lecturer of Library and Information Science
Department of Documents, Libraries and Information
Faculty of Arabic Language in Menoufia, Al-Azhar
University-The Egyptian Arabic Republic
Hamadaarafat.lan@azhar.edu.eg
Abstract:
This study aims to identify the Arab and foreign
intellectual output in the field of digital repositories, and
to analyze this product later in terms of: Enumeration of
the Arab and foreign intellectual productions on the
subject of digital repositories in the period from the
beginning of the issuance of the first work - reached by
the researcher-on digital repositories
until 2020 AD.
And analyzing the issues raised by the Arab and
foreign intellectual production with the aim of knowing
the orientations of this product towards digital
repositories, identifying the linguistic, temporal, and
qualitative distribution of the intellectual and foreign
product in the subject of digital repositories, monitoring
the tools and research methods used by the Arab and
foreign intellectual production on digital repositories, and
analyzing the authors of the product Arab and foreign
intellectual in terms of the number of authors, individual
and joint authorship, their nationalities, and their types,
and identifying the most prominent Arab and
foreign authors.
The study also monitored the similarities and
differences between the Arab and foreign intellectual
productions about digital repositories, and to achieve
these goals it used the content analysis methodology, and
relied on scanning the Internet from international and
local databases and search engines through the Egyptian



Knowledge Bank, to arrive at this intellectual product.
Design a checklist of content analysis elements and apply
them to the content of this product.
Significant results were obtained from them: The
number of Arab intellectual output reached (104)
intellectual work, where the number of foreign
intellectual output reached (121) intellectual work, and
the most interesting and studied subject matter by the
intellectual product under study is “Attitudes and
behaviors towards digital repositories,” the least of which
is the axis Thematic "Data Repositories"
The English language was the most popular
language for publishing this intellectual product, and the
year 2018 was the most popular year in which an
intellectual product on digital repositories was published
with (32) studies, and most of this intellectual product
was published in scientific articles with (140) scientific
articles, and the most used research methodology.
Descriptive and Analytical ", the least of which was the
share of each of the research methods (exploratory,
applied, systems analysis, operations, webmetric,
blending, brainstorming / Delphi method), the most used
research tools" questionnaire "and the least used" direct
contact sessions, field visits"
Keywords: Intellectual output - Meta- Analysis Digital repositories - Content analysis - Authors' trends.
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مستخلص:
دراسة تحليلية الحقة للنتاج الفكري العربي واألجنبي حول

وأدوات جمع بياناهتا ،ومؤلفوه يف الفرتة من (2020 -2005م)ُ ،
وختمت
الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم رصدها والخروج هبا من إجراء هذه
الدراسة.
الكلمات المفتاحية(الداللية) :النتاج الفكري -التحليل الًلحق -
المستودعات الرقمية -تحليل المحتوى -اتجاهات مؤلفين.



 analysisلعناوينها ،ومحاورها الموضوعية ،ولغتها ،ومناهجها البحثية،



تحليًل الح اقا Meta-
ا
المستودعات الرقمية تقدم تحليًلا لمحتوى هذا النتاج

مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون – إصدار ديسمبر 2020م

احملور األول :منهجية الدراسة.

 1/1متهيد :
يعد التحليل الًلحق  Meta- analysisأسلو ابا حدي اثا يف مجال المكتبات




والمعلومات ،وقد اكتسب شهرة واهتما اما كبيرين يف مجاالت المعرفة المختلفة،
حيث يوجد الكثير من التخصصات ا لعلمية القائمة على إعداد مثل هذه
الدراسات على واقع هذا األسلوب سواء يف العلوم التطبيقية أو الطبيعية أو
االجتماعية وبصفة خاصة تلك التي تعتمد بكثافة على األساليب الكمية،
والتطبيقات القائمة على الرباهين ،كما يف مجال الطب والعلوم الصحية ،وقد
أدى شيوع استخدام هذا األسلوب البحثي يف مجال الطب إلى تطورات مهمة يف
مجال تطبيقات تلخيص البحوث الطبية خًلل عقد التسعينيات من القرن
العشرين الميًلدي ،تتمثل يف إنشاء عدد من الجماعات البحثية التي تتألف من
المتخصصين يف الطب وعلم الوبائيات وغيرها من التخصصات الصحية
المختلفة ،وذلك إلجراء دراسات التحليل الًلحق لتلخيص أثر الرعاية العًلجية
المقدمة للمرضى.

)(1

وبالرغم من أن تطبيقات هذا األسلوب المنهجي تعود إلى ما يزيد عن مائة
عام ،إال أن الفضل يف اكتشافه وسك االسم العلمي له يعود إلى العالم األمريكي
"جًلس"  ،Glassوالذي قدم مقالته األساس عن هذا األسلوب عام 1976م،
وقام بتعريفه بأنه "تحليل إحصائي لمجموعة كبيرة من النتائج التي توصلت إليها
دراسات سابقة وذلك بغرض الوصول إلى التكامل فيما بينها ،ويتطلب ذلك
تسجيل خصائص هذه الدراسات ونتائجها بصورة كمية ،واعتبار ذلك من نوع
البيانات التي تحتاج إلى تط بيق الطرق اإلحصائية المناسبة وصوال إلى نتائج أكثر
دقة حول نتائج تلك البحوث".

)(2

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

 2/1إشكالية الدراسة ودوافع دراستها:
تنبع إشكالية الدراسة مما الحظه الباحث وأكدته بعض الدراسات على
)(3

الموضوعات المطروحة على جبهة البحث يف مجال المكتبات والمعلومات ،يف
الوقت الحالي ،وخاصة يف ظل الظروف التي يمر هبا العالم من تفشي وباء
كورونا المستجد كوفيد ، 19وصعوبة الوصول إلى المعلومات يف ظل الحجر
المنزلي ،وكثيرة هي الدراسات الصادرة حول موضوع المستودعات الرقمية ،يف
محاوره التخصصية المتعددة ،مما جعل الباحث يفكر يف إجراء دراسة تحليلية
الحقة للنتاج الفكري العربي واألجنبي الصادر يف هذا الموضوع الحديث
ومعرفة اتجاهات الباحثين فيه ،وكيف كان لهم معالجة جوانبه المختلفة وبأي
األساليب المنهجية ،ويمكن تلخيص أهمية الدراسة يف النقاط اآلتية:
 -1أهمية التحليل الًلحق باعتباره من الموضوعات الجديرة بالدراسة يف
الوقت الحالي.
 -2ندرة الدراسات العربية واألجنبية يف هذا الموضوع وبخاصة يف مجال
المكتبات والمعلومات.
رئيسا يف الدراسات األكاديمية مثل
 -3أصبح أسلوب التحليل الًلحق
عنصرا ا
ا
األبحاث العلمية ،وأطروحات الماجستير والدكتوراه.
 -4هذه الدراسة متماشية مع التوجهات الحديثة يف تناولها ألسلوب ما وراء
التحليل كأسلوب إحصائي يهتم بدمج نتائج مجموعة من الدراسات السابقة
للوصول إلى نتائج أكثر شمولية.



المستودعات الرقمية أحد أهم طرق الوصول الحر للمعلومات وأحد أبرز



أهمية التحليل الًلحق لألعمال الفكرية يف مختلف المجاالت وتعد
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 3/1أهداف الدراسة:
تدور الدراسة حول تحقيق هدف رئيس وهو "تحليل النتاج الفكري
العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية وف اقا ألسلوب التحليل الًلحق"




ويتفرع عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية التي يسعى الباحث إلى
كشفها ودراستها ومنها:
 -1حصر النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع المستودعات الرقمية
يف الفرتة من بداية صدور أول عمل –توصل إليه الباحث -عن المستودعات
الرقمية حتى عام 2020م.
 -2تحديد عناصر تحليل النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع
المستودعات الرقمية والتي تمثلت يف قائمة مراجعة الدراسة.
 -3تحليل الموضوعات التي طرحها النتاج الفكري العربي واألجنبي بغرض
معرفة توجهات هذا النتاج إزاء المستودعات الرقمية.
 -4التعرف على التوزيع اللغوي ،والزمني ،والنوعي للنتاج الفكري
واألجنبي يف موضوع المستودعات الرقمية.
 -5رصد األدوات والمناهج البحثية التي استخدمها النتاج الفكري العربي
واألجنبي حول المستودعات الرقمية.
 -6تحليل مؤلفو النتاج الفكري العربي واألجنبي من حيث عدد المؤلفين،
والتأليف الفردي والمشرتك ،وجنسياهتم ،وأنواعهم ،وتحديد أبرز المؤلفين
العرب واألجانب.
 -7رصد عناصر التشابه واالختًلف بين كًل من النتاج الفكري العربي
واألجنبي حول المستودعات الرقمية.

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

 4/1تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن عدد من التساؤالت ومنها ما يأيت:

المستودعات الرقمية؟
 -3ما التوزيع اللغوي ،والزمني ،والنوعي للنتاج الفكري واألجنبي يف
موضوع المستودعات الرقمية؟
 -4ما المحاور الموضوعية التي اهتم هبا وتناولها النتاج الفكري العربي
واألجنبي يف المستودعات الرقمية؟
 -5ما المناهج واألدوات البحثية التي اعتمد عليها النتاج الفكري العربي
واألجنبي يف المستودعات الرقمية؟
 -6ما عدد مؤلفي النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات
الرقمية ،وما الدول المنتمين إليها ،وأنواعهم ،وما أبرزهم؟
 -7هل هناك تشابه واختًلف بين كل من النتاج الفكري واألجنبي ف
موضوع المستودعات الرقمية؟
 5/1جمال الدراسة وحدودها:
تلتزم الدراسة بالحدود اآلتية
 -1الحدود الموضوعية تحليل النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع
تحليًل الح اقا.
ا
المستودعات الرقمية
 -2الحدود اللغوية يتم تحليل النتاج الفكري الصادر باللغتين العربية
واإلنجليزية يف موضوع المستودعات الرقمية.



 -2ما عناصر تحليل النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع



 -1ما كم النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع المستودعات الرقمية؟
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 -3الحدود الزمنية تم تحليل النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع
المستودعات الرقمية يف الفرتة بين عامي (2020-1999م) ،مع استبعاد الفرتة
من 1999حتى 2004م ألسباب وضعها الباحث وهي:




أ  -أن تكون الدراسة هبا عناصر التحليل المحددة يف قائمة المراجعة الخاصة
بالدراسة.
ب -أال تختلف أهدافها عن األهداف الرئيسة لدراستنا هذه.
ج -أال تكون مكررة مع أخرى ولكن بعنوان مختلف ونشرت يف مكان
مختلف.
د -أال تكون وحيدة من نوعها بين الدراسات محل التحليل ،ومن ثم فًل
مجال للمقارنة بينها وبين غيرها.
هـ  -أن يتم الحصول على النص الكامل لها.
 -4الحدود النوعية تغطي الدراسة كافة أشكال النتاج الفكري الرقمي
والتقليدي ،من مقاالت علمية ،وأطروحات علمية ،وأعمال المؤتمرات
...الخ.
 6/1منهج الدراسة ،وأدوات مجع البيانات:
المنهج المستخدم هو قرين أية دراسة يتم دراستها وبحثها؛ لذا تعتمد الدراسة
الحالية على منهج تحليل المحتوى  Content Analysisكمنهج رئيس يف
تحليل محتوى النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية،
باعتباره المنهج األكثر استخداما يف التحليل الموضوعي لظهور الكلمات أو
الجمل أو المفاهيم...الخ ،فهو المنهج األنسب يف هذه الدراسة وفقا ألهدافها
المشار إليها سابقا.

)(4

وقد اعتمد الباحث يف تجم يع بيانات هذه الدراسة على مسح شبكة اإلنرتنت
للتعرف على هذا النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية،

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

تحليًل
ا
وإعداد "قائمة مراجعة" والتي تكونت من عناصر تحليل النتاج الفكري
الح اقا ،والشكل اآليت يبين مكونات هذه القائمة:



شكل رقم ( )1قائمة املراجعة
 7/1جمتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات
الرقمية يف الفرتة من عام 1999م حتى أغسطس 2020م ،وقد قام الباحث
بالبحث والتقصي حول هذا النتاج الفكري يف الفرتة من سبتمرب 2019م حتى
عمًل فكر ايا يف مجال المستودعات
أكتوبر 2020م ،وقد توصل إلى ( )287ا
الرقمية ،كما توصل إلى البيانات الوصفية لجميع هذا النتاج ممثل مجتمع
الدراسة ،ولكن بعد تحديد عناصر التحليل التي حددها الباحث يف قائمة


عمًل فكر ايا  ،وبعد استبعاد ما تم استبعاده
المراجعة السابقة ،تم استبعاد ( )62ا
( )

عمًل فكر ايا
وف اقا لشروط االستبعاد السابقة فقد وقع اختيار الباحث على ( )225ا
 انظر الملحق الثاين النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية المستبعد من التحليل الالحق.
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حول المستودعات الرقمية متداخلة المحاور الموضوعية التي على أساسها تم
تحليًل الح اقا.
ا
تحليلها




 8/1مصادر احلصر:
اعتمد الباحث على العديد من األدوات يف حصر وتجميع النتاج الفكري حول
المستودعات الرقمية محل الدراسة ،ومنها
 -1بنك المعرفة المصري www.ekb.org
 -2قاعدة بيانات الهادي arab-afli.org/main/content
 -3االستخدام المباشر لمصادر المعلومات (النتاج الفكري العربي
واألجنبي) يف موضوع المستودعات الرقمية.
 -4مستودعات رقمية مثل
)a. E-Prints in library of Information Science (E-LIS
b. Digital Library of Information Science and
)Technology (dLIST
c. Wits Institutional Repository on DSpace.
d. Repository arXiv .
 -5الدوريات مفتوحة المصدر مثل
(Directory of open access journals (DOAJ
 -6قواعد بيانات عالمية مثل:
a. EBSCO Academic Search Complete
b. EBSCO LISTA
c. ProQuest Dissertation & Thesis Global
d. SCIENCE DIRECT
Google Scholar -7
 9/1مراجعة اإلنتاج الفكري:

من خًلل مراجعة اإلنتاج الفكري المتخصص وفحصه مطبوعا ورقميا،

وفقا لألهداف المرسومة للدراسة والمعالجة الموضوعية لها ،فإن الباحث لم

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

يجد أي دراسة تناولت هذا الموضوع ،ولكن هناك عددا من الدراسات التي
توازي هذه الدراسة يف بعض جوانبها على المستويين العربي واألجنبي.

ُ
الًلحق يف هذه الدراسة بصورة أساسية على
التحليل
لًلتصال العلمي ،وقد ُبنى
ُ
المراجعات التوثيقية ،ودراسات الحالة ،وتحليل بيانات "دليل دوريات الوصول
الحر"  )Directory of open Access journals (DOAJومن الواضح
أنه لم يتم تطبيق أساليب إحصائية محددة ،كما هو متعارف عليه ،للتحليل
الًلحق يف هذه الدراسة.
ثم دراسة Goodman, David & Antelman, Kristin

)(6

 )2006( & Bakkalbasi, Nisaوالتي طبقت بالفعل بعض أساليب
التحليل الًلحق ،فهي تحليل شامل لنتاج القياسات التي أعدهتا مجموعة ستيفن
هارناد  Stevan Harnad' s Groupبغرض تقييم مدى دقة الربنامج
الحاسوبي  robot programللباحث شوقي الحجام وهو أحد أوائل الباحثين
العرب المهتمين بالوصول الحر .واعتمدت هذه الدراسة على عينة من
الدراسات المتاحة وفقا ألسلوب الوصول الحر والمنشور يف مجالي علم
األحياء وعلم االجتماع.
أما الدراسة الثالثة فهي دراسة

)(7

حلمي محمود محسب ( )2007والتي

هدفت إلي تحليل الموضوعات التي طرحتها المجًلت العلمية المصرية
واألمريكية بغرض معرفة توجهات هذه البحوث إزاء اإلنرتنت ،ومعرفة
التوجهات النظرية لدراسات اإلنرت نت بغرض الكشف عن النظريات الجديدة



مراجعة علمية للتطورات الجارية على جبهة الوصول الحر ودالالهتا بالنسبة



تبدأ الدراسات بدراسة  )2004((5) Chen, Ya- Ningعبارة عن
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التي تعتمد عليها دراسات اإلنرتنت ،ومدي اعتمادها علي النظريات التقليدية
التي استقتها من وسائل اإلعًلم التقليدية ،وتلك التي اقتبستها من علوم
اجتماعية أخري ،ورصد األدوات البحثية التي استحدثتها بحوث اإلنرتنت،




وترتبط بدراسات ا إلنرتنت وتميزها عن وسائل اإلعًلم التقليدية.
ثم قدم عبدالرحمن فراج

)(8

دراسته عام ( )2009والتي حاول فيها تطبيق

أسلوب التحليل الًلحق على أحد موضوعات المكتبات والمعلومات وهو
"اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر" .وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من
أن ُجل دراسات الم كتبات والمعلومات وصفي يف طبيعته ،وأن أسلوب التحليل
الًلحق يؤيت أكثر ثماره المرجوة مع الدراسات التجريبية أو اإلمربيقية ،إال أنه
يعد على العموم أداة مفيدة يمكن التوسل هبا ألجل إحداث نوع من تكاملية
البحوث  -يف مقابل تراكمها ،والوصول من ذلك إلى استنتاجات موضوعية قابلة
للتطبيق ،مما يؤدي إلى تطوير المعرفة والبحث العلمي يف المجال  .إضافة إلى
ذلك ،تقدم الدراسة بعض الدالالت المستخلصة من الدراسات محل البحث
فيما يتصل بموضوع الوصول الحر ،واإلفادة من تلك الدالالت ألجل دعم هذا
األسلوب من النشر على صعيد النشاط العلمي العربي ،وتعد هذه الدراسة من
أهم الدراسات يف مجال التحليل الًلحق يف تخصص المكتبات والمعلومات من
وجهة نظر الباحث.
ثم جاءت دراسة Harris

)(9

( )2017والتي قدمت مراجعة علمية

لمنشورات أبحاث جمعية المكتبات البحثية

 ACRLخًلل الفرتة من

2016 -2010حيث إن الجمعية تصدر تق ريرا كل عامين تستعرض فيه القضايا
واالتجاهات الملحة ،وكان الهدف من هذه المراجعة العلمية للنتاج الفكري،
التعرف على االتجاهات والقضايا السائدة يف أدبيات المكتبات األكاديمية
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 Academic librarianshipواالسرتشاد هبا يف إعداد استبانة توجه لعدد من
المحمول وتطبيقاته يف المكتبات األكاديمية يأيت كأحد أهم القضايا باإلضافة



والحفظ الرقمي ،والقياسات البديلة.



المكتبات الجامعية يف جامايكا ،وتوصلت الدراسة إلى أن موضوع الهاتف
لموضوعات أخرى تأتى على قائمة االهتمامات مثل :الميزانيات ،والتوظيف،
وجاءت بعدها دراسة Sujira Ammarukleart, Jeonghyun

)(10

 ) 2017( Kimهدفت هذه الدراسة إلى التحقيق من االتجاهات الطولية
للبحوث يف مجال المستودعات المؤسسية ( )IRباستخدام األساليب القياسية
الببليومرتية واستخراج النصوص ،وقد تم استخدام ملخصات علم المكتبات
والمعلومات وقواعد بيانات االستشهاد بشبكة العلوم كمصادر للبيانات ،وتم
جمع وتحليل ما مجموعة  603مقاالت منشورة يف  109مجًلت راجعها
النظراء من  2005إلى  2015تم تحليل المقاالت من حيث اتجاهات النشر
وأنماط التأليف والكلمات الرئيسية والعبارات التي تظهر يف عناوين المقاالت
والملخصات.
ثم دراسة

)(11

أسماء سيد حسنين ( )2019حاولت هذه الدراسة تطبيق

أسلوب التحليل الًلحق أو البعدي على أحد موضوعات المكتبات
والمعلومات وهو التصنيفات العالمية للجامعات وتأثيره على النشر الدولي ،من
خًلل التعرف على السمات الرئيسة لإلنتاج الفكري الصادر يف مجال
التصنيفات العالمية للجامعات وتأثيره على النشر الدولي.
وأخيرا دراسة )(12سرفيناز حافظ ( )2019هدفت هذه الدراسة إلى رصد
ا
وتحليل النتاج الفكري العربي حول استخدام تطبيقات الهواتف الذكية يف مجال
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المكتبات والمعلومات بغرض التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف ،وقد
استخدمت الباحثة منهج تحليل المحتوى اعتمادا على أدبيات الموضوع
المتاحة ىف شكل ورقى أو إلكرتوين ،كما عمدت إلى عقد مقارنة بين توجهات




النتاج الفكري العربي والنتاج الفكري األجنبي للتعرف على مدى توافق
االتجاهات الموضوعية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ،أن
أول دراسة علمية عربية تناولت موض وع استخدام الهواتف الذكية ىف مجال
المكتبات والمعلومات ترجع إلى عام2007 ،وأن حجم الدراسات المتاحة ىف
الموضوع والتى توصلت إليها الباحثة وتناولتها بالمعالجة بلغ ( )55دراسة،
تمكنت من تحليل محتويات( )46دراسة منها.
أوجه الشبه واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية :
 -1تختلف أهداف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يف أن الهدف
الرئيس لهذه الدراسة هو "تحليل النتاج الفكري العربي واألجنبي يف موضوع
تحليًل الحقا" وهو هدف لم يتم تناوله يف الدراسات
ا
المستودعات الرقمية
السابقة.
 -2تعتمد الدراسة الحالية على منهج رئيس وهو "تحليل المحتوى" وتتفق
مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمته ،ولكن بشكل جانبي ضمن مناهج
أخرى.
 -3تبين أن عنوان البحث الحالي لم يتم دراسته من قبل وفقا لألهداف
المرسومة له ،حيث إن هذا البحث ال يكمل بحثا آخر أو يحدث بيانات
ومعلومات بحث قديم ،وهو ما يؤكد جدة البحث والحاجة إلى دراسته.
 -4أن الباحث سيفيد من الدراسات السابقة يف استكمال اإلطار النظري
والتطبيقي لهذه الدراسة.
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حيث نوع المصادر وأشكالها ،والتوزيع الزمني ،واللغوي لهذا النتاج ،كما



يأيت:



احملور الثاني :اإلطار التطبيقي (التحليلي)
تعدد وتنوع النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
تعددت محاوره الموضوعية ،ومؤلفو هذا النتاج ،ويمكن توضيح ذلك أكثر يف ما
 1/2التوزيع النوعي للنتاج الفكري:
لقد تنوع أشكال النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقيمة
ما بين :مقاالت الدوريات العلمية ،واألطروحات العلمية ،وأعمال
المؤتمرات...الخ من أنواع مصادر المعلومات ،ويوضح الشكل اآليت أنواع
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية:

شكل رقم ( ) 2التوزيع النوعي للنتاج الفكري حول املستودعات الرقمية
يتضح من خالل الشكل السابق ما يأيت:
 -1أن المقاالت العلمية تأيت يف المرتبة األول حيث جاء عددها ()140
ا
مقاال علم ايا ُنشر يف دوريات علمية وقواعد بيانات أكاديمية من إجمالي
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النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق وهو ( )225دراسة وبنسبة مئوية
قدرها ( ) %62.2وهي نسبة عالية مقارنة بباقي أنواع النتاج الفكري ،ويعد




أمرا طبيع ايا ألن المقاالت هي المصدر الرئيس للنشر يف مجال
هذا ا
المكتبات والمعلومات وموضوعاته ،وطبيعة حتمية لتخصص
المستودعات الرقمية وباعتبارها أحد أهم طرق الوصول الحر للمعلومات
العلمية والبحثية.
 -2جاءت األطروحات العليمة يف المرتبة الثانية تالية للمقاالت العليمة
بعدد ( )42أطروحة بنسبة مئوية قدرها ( )%18.7من إجمالي النتاج
الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية ،منها ( )25أطروحة
ماجستير بنسبة مئوية قدرها ( )%59.5من إجمالي األطروحات العلمية
المتاحة يف النتاج الفكري محل التحليل ،و( )17أطروحة دكتوراه بنسبة
مئوية قدرها ( ) %40.5من إجمالي األطروحات العلمية المتاحة يف النتاج
الفكري محل التحليل.
 -3وكانت المرتبة الثالثة من نصيب أعمال المؤتمرات بعدد ()31
دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%13.8من إجمالي النتاج الفكري العربي
واألجنبي حول المستودعات الرقمية نشرت أو ُألقيت يف مؤتمرات علمية
متخصصة يف المجال.
 -4وجاءت فئة "أعمال أخرى" يف المرتبة الرابعة واألخيرة بعدد ()12
عمل وذلك بنسبة مئوية قدرها( )%5.3من إجمالي النتاج الفكري العربي
واألجنبي حول المستودعات الرقمية ،وقد أدرجت هذه الفئة تحت هذا
المسمى؛ لعدم انتماء نوع هذا النتاج إلى األنواع سالفة الذكر ،وقد تنوعت
هذه األعمال منها على سبيل المثال:
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هذا العمل ضمن أعمال التحليل مع إنه كتاب ألنه مطابق لعناصر التحليل



ب -دراسة ) Abednego Corletey(14المرقمة برقم ( )61يف جدول



أ  -دراسة ) MARKEY, Karen, et al(13المرقمة برقم ( )16يف
جدول بيانات النتاج الفكري ( )وهو عمل نشر يف شكل كتاب ،وقد دخل
المحددة ساب اقا.
بيانات النتاج الفكري وهو عمل نشر ضمن أعمال وقائع الندوة الدولية
الرابعة عشرة حول الرسائل اإللكرتونية والرسائل العلمية ،كيب تاون،
جنوب أفريقيا.
وأيضا دراسة ) Shajitha C(15المرقمة برقم ( )223يف جدول
ج-
ا
بيانات النتاج الفكري وهو عمل ال ينتمي إلى أي من أنواع النتاج الفكري
المدرج يف الشكل السابق ،ونشر يف:
Global Knowledge, Memory and Communication
 2/2التوزيع اللغوي للنتاج الفكري:
تعددت لغات النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية ما بين اللغة
العربية ،واللغة اإلنجليزية وهما اللغتان األساسيتان يف لغات النتاج الفكري،
واللغة اإلسبانية التي نشر هبا عمًلن ،ويمكن توضيح التوزيع اللغوي لهذا النتاج
من خًلل الجدول اآليت:

 الملحق األول النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية الخاضع للتحليل الالحق.
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جدول رقم ( ) 1التوزيع اللغوي للنتاج الفكري حول املستودعات الرقمية
أخرى إمجايل
أعمال
األطروحات العلمية
املقاالت
اللغة
املؤمترات
العلمية
ماجستري دكتوراه
العربية
األجنبية

2

1

-

-

1

4

العربية
األجنبية

1

1

-

1

-

3

العربية

1

1

-

-

-

2

األجنبية

7
7
2

-

-

1
-

2
-

9
8
2

األجنبية
العربية

9
-

-

1
1

1
1

-

11
2

األجنبية

14

1

-

-

-

15

العربية
األجنبية

1
3
3
8

1
2
3

1
1
-

-

1
-

3
4
6
11

العربية
األجنبية
العربية

3
8

-

-

2

-

3
10

9
4

3
-

3
2

1
1

1

16
8

5
3

1
-

2
-

1

2

8
6

العربية
األجنبية
العربية

العربية
األجنبية

األجنبية
العربية
األجنبية
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األجنبية

ماجستري
4

-

-

13

العربية
األجنبية
العربية

3
5

2

1

1
2

1

4
11

9
8

-

1
1

15

1

10
25

األجنبية
العربية

4
5

1
4

1
1

-

1
1

7
11

األجنبية

6

-

-

2

-

8

العربية
األجنبية

1
3

-

-

1

-

1
4

امجايل

140

25

17

31

12

225

يتضح من خالل اجلدول السابق:
 -1أن اللغة األجنبية تفوقت على اللغة العربية يف النتاج الفكري حول
عمًل فكر ايا باللغة األجنبية
المستودعات الرقمية؛ وكان ذلك بعدد ( )121ا

بنسبة مئوية قدرها ( )%54من إجمالي النتاج الفكري الخاضع للتحليل ،من
بين هذه الدراسات دارستان باللغة اإلسبانية وهما دراسة رقم ()8،201
بملحق بيانات النتاج الفكري ،ودراسة باللغة السويدية وهي رقم (،)89
وجاءت اللغة اإلنجليزية مرتبعة على عرش اللغات األجنبية بمائة وتسع
عشرة دراسة تنوعت ما بين مقاالت علمية ،وأطروحات علمية منها ()7
أطروحات ماجستير و( )5دكتوراه ،وأعمال مؤتمرات...الخ.
 -2ثم جاءت اللغة العربية يف المرتبة الثانية من حيث لغات النتاج الفكري
بعدد ( )104بنسبة مئوية قدرها ( )%46من إجمالي النتاج الفكري الخاضع
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ا
شماال وجنوبًا ،غر ابا
للتحليل ،تفرقت هذه الدراسات بين البلدان العربية
وشر اقا ،آسيو ايا وأفريق ايا ،جميعها يدور ويتناول المستودعات الرقمية من

جميع اتجاهاهتا ،أولها دراسة كريمة بن عًلل رقم ( )13وذلك كان يف عام
)(16




2007م ،وأخرها دراسة أسامة القلش رقم ( )221لعام 2020م.
)(17

 3/2التوزيع الزمني للنتاج الفكري:
تم توزيع النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية يف القرتة من 2005م حتى
 2020م ويف تلك الفرتة توصل الباحث إلى العديد من الدراسات العلمية التي
تناولت المستودعات الرقمية ،خضع منها للتحليل الًلحق مائتان وخمسة
وعشرون دراسة ،ويمكن توزيع هذه الدراسات زمنيًا وف اقا للشكل اآليت:

شكل رقم ( )3التوزيع الزمين للنت اج الفكري العريب واألجنيب حول املستودعات الرقمية

يكشف التوزيع الزمين املوجود يف الشكل السابق أن النتاج الفكري
املتاح يف موضوع املستودعات الرقمية متحور ما بني 2005م حىت 2020م،
وبتحليل هذه املدة يتبني ما يأيت:

 -1كان عام 2018م هو المركز البؤري من حيث عدد النتاج الفكري؛

حيث اشتمل على ( )32دراسة حول موضوع المستودعات الرقمية ،بنسبة مئوية
قدرها ( ) %14.2من إجمالي عدد النتاج الفكري محل الدراسة ،منها ()25

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

دراسة صادرة باللغة العربية ،و( )7دراسات صادرة باللغة األجنبية؛ ويمكن
للباحث أن يربر سبب زيادة النتاج الفكري العربي يف هذه الفرتة بانعقاد المؤتمر

األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث
وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية
والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات ،وبالطبع شارك فيه العديد من
الباحثين العرب وقد نشر يف هذا المؤتمر وحده ( )13عمل حول المستودعات
الرقمية.
 -2جاء عام  2014م يف المرتبة الثانية؛ حيث اشتمل على ( )24دراسة
حول المستودعات الرقمية بنسبة مئوية قدرها ( )%10.7من إجمالي النتاج
الفكري الخاضع للتحليل ،منها ( )16دراسة صادرة باللغة العربية ،و()8
دراسات صادرة باللغة األجنبية.
 -3كانت المرتبة الثالثة من نصيب عام 2017م حيث نشر فيه ( )21دراسة
تناولت المستودعات الرقمية من جوانب مختلفة بنسبة مئوية قدرها ()%9.3
من إجمالي النتاج الفكري محل الدراسة ،منها ( )11دراسة صادرة باللغة
العربية ،و( )10دراسات صادرة باللغة األجنبية.
 -4أتى عام 2019م يف المرتبة الرابعة بعدد ( )19دراسة بنسبة مئوية قدرها
( )%8.4من إجمالي عدد الدراسات محل الدراسة ،صدر منها ( )11دراسة



مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات



الدولي األول للمكتبات والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات:
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باللغة العربية ،وثماين باللغة اإلنجليزية ،ويًلحظ يف األربع أعوام السابقة أن
اللغة العربية متصدرة هذه الفرتة ،وأكثر فرتة التي انحصرت ما بين - 2018
 2019حيث نشر فيها العرب ( )36دراسة حول المستودعات الرقمية كأسلوب




للوصول الحر للمعلومات.
 -5المرتبة الخامسة للتوزيع الزمني للنتاج الفكري حول المستودعات
الرقمية كانت من نصيب عام 2010م والذي نشر فيه ( )18دراسة بنسبة مئوية
قدرها ( )%8من إجمالي الدراسات محل الدراسة ،منها ( )3دراسات باللغة
العربية ،و( )15دراسة باللغة اإلنجليزية.
 -6وكان عام 2016م صاحب المرتبة السادسة بنصيب ( )17دراسة وذلك
بنسبة مئوية قدرها ( )%7.6من إجمالي عدد الدراسات محل الدراسة ،صدر
منها ( )13دراسة باللغة العربية ،و( )4دراسات باللغة اإلنجليزية.
 -7جاء عام 2012م يف المرتبة السابعة بعدد ( )16دراسة بنسبة مئوية
قدرها ( )%7.1من إجمالي عدد الدراسات محل الدراسة ،صدر منها ()6
دراسة باللغة العربية ،و( )10باللغة األجنبية ،تسع منها باللغة اإلنجليزية،
وواحدة باللغة السويدية.
 -8عام 2015م يف المرتبة الثامنة بعدد ( )14دراسة بنسبة مئوية قدرها
( )%6.2من إجمالي عدد الدراسات محل الدراسة ،صدر منها ( )8دراسات
باللغة العربية ،وست باللغة اإلنجليزية.
 -9المرتبة التاسعة من نصيب أعوام 2013 ،2009م بعدد ( )13دراسة
وبنسبة مئوية قدرها ( ) %5.8من إجمالي عدد النتاج الفكري محل الدراسة لكل

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

منهما ،نشر منها يف عام 2009م دراستان فقط باللغة العربية ،و ( )11دراسة
نشرت باللغة اإلنجليزية ،ونشر يف عام 2013م ثًلث دراسات باللغة العربية،

العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب عام 2007م بعدد ()11
دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%4.9من إجمالي الدراسات الخاضعة للتحليل
الًلحق ،منها دراستان باللغة العربية و( )9دراسات باللغات األجنبية منها دراسة
نشرت باللغة اإلسبانية ،وثماين دراسات باللغة اإلنجليزية.
 -11أتت المرتبة الحادية عشر والثانية عشر على التوالي من نصيب كًل من
عامي 2008م 2011،م بعدد ثماين دراسات لألولى بنسبة مئوية قدرها ()%3.6
جميعها باللغة اإلنجليزية ،وسبع دراسات للثانية بنسبة مئوية قدرها ( )%3.1من
إجمالي النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية ،منها ثًلث دراسات باللغة
العربية ،وأربعة أعمال باللغة اإلنجليزية.
 -12جاءت المرتبة الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر على التوالي
من نصيب كل من أعوام 2020م2005،م2006،م بعدد خمس دراسات
لألولى بنسبة مئوية قدرها ( )%2.2أربعة منها باللغة اإلنجليزية ،وواحدة باللغة
العربية ،وأربع دراسات للثانية بنسبة مئوية قدرها ( )%1.8جميعها باللغة
اإلنجليزية ،وثًلث دراسات للثالثة بنسبة مئوية قدرها ( )%1.3جميعها باللغة
اإلنجليزية من إجمالي النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية.



 -10كما كانت المرتبة العاشرة من مراتب التوزيع الزمني للنتاج الفكري



و( )10دراسات باللغة اإلنجليزية.
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 -13لوحظ يف أعوام 2005م2006،م2008،م أن جميع النتاج الفكري
المنشور حول موضوع المستودعات الرقمية يف الثًلثة أعوام المذكورة –
الخاضع للتحليلُ -نشر باللغات األجنبية ،ولم ينشر يف تلك الفرتات نتاج فكري




عربي ،ويدل وجود نتاج فكري أجنبي فقط يف بداية فرتة الدراسة على أن الكتابة
والتأليف يف موضوع المستودعات الرقمية ودراستها عند الغرب كانت سابقة
بأعوام عديدة عن دراستها والكتابة عنها يف البيئة العربية.
 4/2حتليل املناهج البحثية للنتاج الفكري حول املستودعات الرقمية:
تنوعت وتعددت األساليب المنهجية للنتاج الفكري الذي تناول
المستودعات الرقمية ،فلكل دراسة منهجها البحثي الخاص هبا الذي يحدد بناء
على ما تسعى إليه الدراسة من تحقيقه من أهداف ،وهناك العديد من الدراسات
التي استخدمت أكثر من منهج ويبين الشكل اآليت المناهج البحثية المستخدمة يف
النتاج الفكري العربي واألجنبي المتعلق بالمستودعات الرقمية:

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق



شكل رقم ( ) 4املناهج البحثية يف النتاج الفكري حول املستودعات الرقمية
يتضح من خالل الشكل السابق ما يأتي
 -1عدد المناهج المستخدمة يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
منهجا
المستودعات الرقمية يف الفرتة من عام 2005م حنى 2020م ()20
ا


وهي  :المنهج االستكشايف ،الببليومرتي ،التجريبي ،تحليل المحتوى،
( )

تحليل النظم ،التحليلي ،التحليلي التقييمي ،التطبيقي ،دراسة الحالة ،شبه
 رتبت المناهج هجائيًا ،مع مراعاة عرض المناهج كما سماها الباحثون ،مع العلم أن هناك
مسميات مختلفة للمنهج الواحد مثل (الوصفي التحليلي – الوصفي – المسحي – التحليلي
التقييمي...الخ).
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التجريبي ،العصف الذهني ،واسلوب دلفاي ،العمليايت ،الكمي ،المزجي،
ال مسحي ،المقارن ،الميداين ،الوصفي ،الوصفي التحليلي ،الويبومرتي،
باإلضافة إلى إضافة عنصر غير واضح وهذا يدل على عدم وضوح أو عدم




ذكر المنهج يف الدراسة.
 -2جاء على رأس هذه المناهج من حيث االستخدام يف النتاج الفكري
حول المستودعات الرقمية "المنهج الوصفي التحليلي" يف المرتبة األولى
حيث استخدم يف ( )58دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%25.8من إجمالي
عدد النتاج الخاضع للتحليل ،وأكثر الدراسات استخدما لهذا المنهج
الدراسات العربية بعدد ( )36دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%63.2من
إجمالي النتاج الفكري المعتمد على هذا المنهج ،بينما استخدم هذا المنهج
يف النتاج الفكري األجنبي بعدد ( )21دراسة بنسبة مئوية قدرها ()%36.8
من إجمالي النتاج الفكري المستخدم لهذا المنهج.
 -3كانت المرتبة الثانية من نصيب "المنهج المسحي" حيث استخدم يف
( )54دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%24من إجمالي عدد النتاج الخاضع
للتحليل ،وأكثر الدراسات استخدما لهذا المنهج الدراسات األجنبية بعدد
( )37دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%68.5من إجمالي النتاج الفكري
المستخدم لهذا المنهج ،بينما اعتمد على هذا المنهج يف النتاج الفكري
ُ
العربي بعدد ( )17دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%31.5من إجمالي النتاج
الفكري المستخدم لهذا المنهج.
 -4جاءت المرتبة الثالثة من نصيب فئة "غير واضح" والتي تدل على
عدم وضوح المنهج البحثي أو عدم النص عليه صراحة وتعذر وصول
الباحث إليه فصنف هذا النتاج تحت فئة غير واضح ،حيث وصل عدد النتاج
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%12.9من
المنتمي لهذه الفئة إلى ( )29ا

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

إجمالي عدد النتاج الخاضع للتحليل ،وأكثر األعمال التي انتمت لهذه الفئة
إجمالي النتاج الفكري الغير واضح مناهجه البحثية ،بينما جاء النتاج الفكري



الفكري الغير واضح مناهجه البحثية.



الدراسات األجنبية بعدد ( )22دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%75.9من
العربي بعدد ( )7أعمال فقط بنسبة قدرها ( )%24.1من إجمالي النتاج
" -5منهج دراسة الحالة" جاء يف المرتبة الرابعة حيث استخدم يف ()28
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%12.4من إجمالي عدد النتاج الفكري
ا
محل الدراسة ،وأكثر األعمال استخد اما لهذا المنهج األعمال الفكرية
األجنبية بعدد ( )15دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%53.6من إجمالي النتاج
المستخدم لهذا المنهج ،بينما اعتمد النتاج الفكري العربي على هذا
الفكري ُ
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%46.4من إجمالي النتاج
المنهج يف ( )13ا
الفكري المستخدم لهذا المنهج.
 -6بينما كانت المرتبة الخامسة من نصيب "المنهج الوصفي" حيث
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%10.7من إجمالي عدد
استخدم يف ( )24ا
النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه الدراسة ،والنتاج الفكري
عمًل
العربي أكثر النتاج الفكري العلمي استخد اما لهذا المنهج بعدد ( )17ا
المعتمد على
فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%70.8من إجمالي النتاج الفكري ُ
هذا المنهج ،بينما اعتمد النتاج الفكري األجنبي على هذا المنهج يف ()7
أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%29.2من إجمالي النتاج الفكري
المعتمد على هذا المنهج.
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 -7احتل " المنهج التحليلي" المرتبة السادسة من مراتب استخدام
المناهج البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%8من
الرقمية حيث ُاستخدم يف ( )18ا




إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه الدراسة،
والنتاج الفكري األجنبي أكثر النتاج الفكري العلمي استخدا اما لهذا المنهج
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%66.7من إجمالي النتاج
بعدد ( )12ا
المعتمد على هذا المنهج ،بينما اعتمد النتاج الفكري العربي على
الفكري ُ
هذا المنهج يف ( )6أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%33.3من إجمالي
النتاج الفكري المعتمد على هذا المنهج.
 -8كانت المرتبة السابعة من مراتب استخدام المناهج البحثية يف النتاج
الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب "المنهج
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ()%6.2
التجريبي" حيث ُاستخدم يف ( )14ا
من إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه الدراسة،
والنتاج الفكري العربي أكثر النتاج الفكري العلمي استخد اما لهذا المنهج
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%78.6من إجمالي النتاج
بعدد ( )11ا
المعتمد على هذا المنهج ،بينما اعتمد النتاج الفكري األجنبي على
الفكري ُ
هذا المنهج يف ( )3أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%21.4من إجمالي
النتاج الفكري المعتمد على هذا المنهج.
 -9المرتبة الثامنة من مراتب المناهج البحثية المستخدمة يف النتاج
الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب "المنهج
شبة التجريبي" حيث ُاستخدم يف ( )8أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها
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( )%3.6من إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه
 -10جاءت المرتبة التاسعة من مراتب استخدام المناهج البحثية يف النتاج



الميداين" حيث ُاستخدم يف ( )7أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%3.1من



الدراسة ،جميع األعمال المعتمدة على هذا المنهج أعمال فكرية عربية بحتة.
الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب "المنهج
إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه الدراسة،
والنتاج الفكري العربي أكثر النتاج الفكري العلمي استخد اما لهذا المنهج
بعدد ( )6أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%85.7من إجمالي النتاج
المعتمد على هذا المنهج ،بينما اعتمد النتاج الفكري األجنبي على
الفكري ُ
عمًل فكر ايا واحد بنسبة مئوية قدرها ( )%14.3من إجمالي
هذا المنهج يف ا
النتاج الفكري المعتمد على هذا المنهج.
 -11كما أتى "منهج تحليل المحتوى" يف المرتبة العاشرة من مراتب
استخدام المناهج البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
المستودعات الرقمية حيث ُاستخدم يف ( )5أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها
( ) %2.2من إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه
الدراسة ،والنتاج الفكري األجنبي أكثر استخد اما لهذا المنهج بعدد ()3
المعتمد
أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%60من إجمالي النتاج الفكري ُ
على هذا المنهج ،بينما اعتمد هذا المنهج يف عملين فقط من النتاج الفكري
العربي بنسبة مئوية قدرها ( )%40من إجمالي النتاج الفكري المعتمد على
هذا المنهج.

مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون – إصدار ديسمبر 2020م

 -12جاء "المنهج التحليلي التقييمي" صاحب المرتبة الحادية عشرة من
مراتب استخدام المناهج البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
المستودعات الرقمية؛ حيث ُاستخدم يف ( )4أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها




( ) %1.8من إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه
الدراسة ،والنتاج الفكري األجنبي أكثر استخد اما لهذا المنهج بعدد ()3
المعتمد
أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%75من إجمالي النتاج الفكري ُ
على هذا المنهج ،بينما اعتمد هذا المنهج يف عمل واحد فقط من النتاج
الفكري العربي بنسبة مئوية قدرها ( )%25من إجمالي النتاج الفكري
المعتمد على هذا المنهج.
 -13كانت المرتبة الثانية عشرة من مراتب المناهج البحثية المستخدمة يف
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب
"المنهج الببليومرتي" حيث ُاستخدم يف ( )3أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها
( ) %1.3من إجمالي عدد النتاج الفكري الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه
الدراسة ،والنتاج الفكري العربي أكثر استخد اما لهذا المنهج بعدد عمًلن
المعتمد على هذا
بنسبة مئوية قدرها ( )%66.7من إجمالي النتاج الفكري ُ
المنهج ،بينما اعتمد على هذا المنهج يف عمل واحد فقط من النتاج الفكري
األجنبي بنسبة مئوية قدرها ( )%33.3من إجمالي النتاج الفكري المعتمد
على هذا المنهج.
 -14المرتبة الثالثة عشرة من مراتب المناهج البحثية المستخدمة يف النتاج
الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كًل من
"المنهج الكمي ،والمنهج المقارن" حيث ُاستخدم كًل منهما يف عملين من
األعمال الفكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%0.9من إجمالي عدد النتاج الفكري
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الخاضع للتحليل الًلحق يف هذه الدراسة ،استخدم المنهج الكمي يف
 -15كانت المرتبة الرابعة عشرة واألخيرة من نصيب كل من مناهج



والمزجي ،والعصف الذهني/وأسلوب دلفاي) حيث استخدم كل منهج منها



األعمال األجنبية ،بينما استخدم المنهج المقارن يف األعمال العربية.
البحث (االستكشايف ،والتطبيقي ،وتحليل النظم ،والعمليايت ،والويبومرتي،
يف عمل واحد بنسبة مئوية قدرها ( )%0.4من إجمالي عدد األعمال الفكرية
الخاضعة للتحليل الًلحق يف هذه الدراسة ،استخدمت جميعها يف األعمال
العربية ،باستثناء المنهج االستكشايف الذي استخدم يف عمل أجنبي.
 -16هناك العديد من األعمال الفكرية التي استخدمت أكثر من منهج من
أيضا دراسات كانت تذكر المنهج يف جملة
أجل تحقيق أهدافها ،كما أن هناك ا
مثال اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي ،أو المسح من أجل
التحليل ففي هذه الحالة والتي يرى فيها صاحب هذا البحث أن هذه الجملة
توحي اعتماد العمل على منهجين فقام الباحث بفصل هذا عن ذاك بما يؤكد
تعدد المناهج يف العمل الواحد.
 5/2حتليل األدوات البحثية للنتاج الفكري حول املستودعات الرقمية:
تعددت األدوات البحثية للنتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات
الرقمية ،مثل ما تعددت وتنوعت المناهج البحثية لهذه األعمال ،ويمكن توضيح
ذلك من خًلل الشكل اآليت:
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شكل رقم ( ) 5األدوات البحثية يف النتاج الفكري حول املستودعات الرقمية
يتضح من خالل الشكل السابق ما يأتي
 -1عدد األدوات البحثية المستخدمة يف النتاج الفكري العربي واألجنبي


حول المستودعات الرقمية محل الدراسة ( )21أداة بحثية وهي  :االتصاالت
( )

الهاتفية ،اختبار ،االستبانة ،استطًلع الويب ،استمارة رصد احتياجات،
أسلوب المسح والفحص على اإلنرتنت ،البحث الوثائقي ،البحث والتحقيق
المتعمق ،الربيد االلكرتوين ،الربيد العادي ،بطاقة المًلحظة ،تحليل المحتوى
والبيانات ،جلسات االتصال المباشر ،خرائط ذهنية ،زيارات ميدانية ،قائمة
مراجعة ،قائمة معايير ،المقابًلت ،المقارنات النوعية ،المًلحظة ،باإلضافة

 رتبت األدوات البحثية هجائيًا ،مع مراعاة عرض األدوات البحثية كما سماها المؤلفون.
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إلى عنصر غير واضح وهذا يدل على عدم وضوح أو عدم ذكر األداة البحثية يف
 -2جاءت يف مقدمة األدوات البحثية المستخدمة يف النتاج الفكري العربي



عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%35من إجمالي النتاج الفكري
ا
()79



العمل الفكري.
واألجنبي يف موضوع المستودعات الرقمية "االستبانة" حيث استخدمت يف
عمًل فكر ايا باللغات األجنبية
الخاضع للتحليل يف هذه الدراسة ،منها ( )47ا
استخدم هذه االداة البحثية وذلك بنسبة مئوية قدرها ( )%79.7من إجمالي
عمًل فكر ايا باللغة
النتاج الفكري المستخدم لهذه األداة يف جمع بياناته ،و( )32ا
العربية استخدم هذه األداة البحثية يف جمع بياناته العلمية بنسبة مئوية قدرها
( ) %20.3من إجمالي النتاج الفكري المستخدم لهذه األداة.
 -3كانت المرتبة الثانية من نصيب أداة البحث "المقابًلت" حيث
استخدمت يف ( )53دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%23.5من إجمالي عدد
النتاج الخاضع للتحليل ،وأكثر النتاج استخدا اما لهذه األداة النتاج األجنبي
بعدد ( )30دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%56.6من إجمالي النتاج الفكري
المستخدم لهذه األداة ،بينما اعتمد على هذه األداة يف النتاج الفكري العربي
ُ
عمًل بنسبة مئوية قدرها ( )%43.4من إجمالي النتاج الفكري
بعدد ( )23ا
المستخدم لهذه األداة.
 -4المرتبة الثالثة من نصيب أداة البحث "تحليل المحتوى والبيانات" وفئة
"غير واضح" والتي تدل على عدم وضوح األداة البحثية أو عدم النص عليه
صراحة وتعذر وصول الباحث إليها فصنف هذا النتاج تحت فئة غير واضح
بعدد تكرار لكل منهما ( )35بنسبة مئوية قدرها ( )%15.5لكل منهما من
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إجمالي عدد النتاج الخاضع للتحليل ،وأكثر النتاج استخد اما ألداة "تحليل
المحتوى والبيانات" النتاج األجنبي بعدد ( )23دراسة بنسبة مئوية قدرها
المستخدم لهذه األداة ،بينما اعتمد على
( )%65.7من إجمالي النتاج الفكري ُ




هذه األداة يف النتاج الفكري العربي بعدد ( )12عمل بنسبة مئوية قدرها
( ) %24.3من إجمالي النتاج الفكري المستخدم لهذه األداة ،بينما أكثر
األ عمال التي انتمت لهذه الفئة الدراسات األجنبية بعدد ( )24دراسة بنسبة
مئوية قدرها ( ) %68.6من إجمالي النتاج الفكري الغير واضح أداة البحثية،
بينما جاء النتاج الفكري العربي بعدد ( )11عمل فقط بنسبة قدرها ()%31.4
من إجمالي النتاج الفكري الغير موضح ألدواته البحثية.
 -5كانت المرتبة الرابعة من نصيب األداة البحثية "أسلوب المسح
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية
والفحص على اإلنرتنت" حيث استخدمت يف ( )31ا
قدرها ( ) %13.8من إجمالي عدد النتاج الفكري محل الدراسة ،وأكثر
األعمال استخد اما لهذه األداة األعمال الفكرية األجنبية بعدد ( )20عمل بنسبة
المستخدم لهذه األداة يف
مئوية قدرها ( )%64.5من إجمالي النتاج الفكري ُ
جمع بياناته البحثية ،بينما اعتمد النتاج الفكري العربي على هذه األداة يف ()11
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%35.5من إجمالي النتاج الفكري
ا
المستخدم لهذه األداة.
 -6بينما كانت المرتبة الخامسة من نصيب األداة البحثية "البحث الوثائقي"
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%9.3من إجمالي
حيث استخدمت يف ( )21ا
عدد النتاج الفكري محل الدراسة ،وأكثر األعمال استخد اما لهذه األداة
األعمال الفكرية العربية بعدد ( )16عمل بنسبة مئوية قدرها ( )%76.2من
المستخدم لهذه األداة يف جمع بياناته البحثية ،بينما
إجمالي النتاج الفكري ُ

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
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اعتمد النتاج الفكري األجنبي على هذه األداة يف ( )5أعمال فكرية بنسبة مئوية
قدرها ( ) %23.8من إجمالي النتاج الفكري المعتمد على هذه األداة يف جمع

استخدام األدوات البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
المستودعات الرقمية حيث ُاستخدمت يف ( )18ا
( )%8من إجمالي عدد النتاج الفكري محل الدراسة ،وأكثر األعمال استخد اما
عمًل بنسبة مئوية قدرها
ا
لهذه األداة األعمال الفكرية العربية بعدد ()13
المستخدم لهذه األداة يف جمع بياناته
( )%72.2من إجمالي النتاج الفكري ُ
البحثية ،بينما اعتمد النتاج الفكري األجنبي على هذه األداة يف ( )5أعمال
فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%27.8من إجمالي النتاج الفكري المعتمد على
هذه األداة يف جمع بياناته البحثية.
 -8أتت األداة البحثية "اختبار" يف المرتبة السابعة من مراتب استخدام
األدوات البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%7.1من إجمالي
حيث ُاستخدمت يف ( )16ا
عدد النتاج الفكري محل الدراسة ،وجميع األعمال المعتمدة على هذه األداة
أعمال عربية فقط.
 -9جاءتا أداتان البحث "بطاقة مًلحظة ،وقائمة المراجعة" يف المرتبة
الثامنة من حيث أكثر أدوات البحث استخدا اما يف النتاج الفكري حول
المستودعات الرقمية ،حيث استخدمت كل منهما يف ( )14عمل بنسبة مئوية



 -7األداة البحثية "المًلحظة" جاءت يف المرتبة السادسة من مراتب



بياناته البحثية.
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قدرها ( )%6.2لكل منهما من إجمالي عدد الدراسات محل التحليل ،كما تم
استخدام هاتين األداتين يف النتاج الفكري العربي دون سواه.
 -10كما كانت المرتبة التاسعة من نصيب األداة البحثية "استطًلع ويب"




حيث استخدمت يف ( )7أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%3.1من إجمالي
عدد األع مال الفكرية محل الدراسة ،واستخدمت يف النتاج الفكري بعدد أربعة
أعمال بنسبة مئوية قدرها ( )%57.1ويف األعمال العربية بعدد ثًلثة أعمال
المستخدم لهذه األداة
بنسبة مئوية قدرها ( )%42.9من إجمالي النتاج الفكري ُ
يف جمع بياناته البحثية.
 -11األداة البحثية "قائمة المعايير" جاءت يف المرتبة العاشرة من مراتب
استخدام األدوات البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
المستودعات الرقمية حيث ُاستخدمت يف ( )6أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها
( ) %2.7من إجمالي عدد النتاج الفكري محل الدراسة ،وأكثر األعمال
استخد اما لهذه األداة األعمال الفكرية العربية بعدد ( )5عمل بنسبة مئوية قدرها
المستخدم لهذه األداة يف جمع بياناته
( )%83.3من إجمالي النتاج الفكري ُ
البحثية ،بينما اعتمد النتاج الفكري األجنبي عليها يف عمل واحد فقط بنسبة
مئوية قدرها ( )%16.7من إجمالي النتاج الفكري المعتمد على هذه األداة يف
جمع بياناته البحثية.
 -12جاءت المرتبة الحادية عشرة من مراتب استخدام األدوات البحثية يف
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب األداة
البحثية "البحث والتحقيق المتعمق" حيث ُاستخدمت يف ( )4أعمال فكرية
بنسبة مئوية قدرها ( )%1.8من إجمالي عدد النتاج الفكري محل الدراسة،
واستخدمت هذه األداة يف ثًلثة أعمال عربية بنسبة مئوية قدرها ( )%75من
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المستخدم لهذه األداة يف جمع بياناته البحثية ،بينما
إجمالي النتاج الفكري ُ
( )%25من إجمالي ال نتاج الفكري المعتمد على هذه األداة يف جمع بياناته



 -13كانت المرتبة الثانية عشرة من مراتب استخدام األدوات البحثية يف



اعتمد النتاج الفكري األجنبي عليها يف عمل واحد فقط بنسبة مئوية قدرها
البحثية.
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كًل من
األداة البحثية " االتصاالت الهاتفية ،والربيد االلكرتوين" حيث ُاستخدمت كل
منهما يف ( )3أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%1.3من إجمالي عدد النتاج
الفكري محل الدراسة ،واستخدمت هاتين األداتين يف النتاج الفكري األجنبي
دون سواه.
 -14المرتبة الثالثة عشرة من مراتب استخدام األدوات البحثية يف النتاج
الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كًل من األداة
البحثية " الربيد العادي ،والمقارنات النوعية" حيث اس ُتخدمت كل منهما يف
عملين فقط بنسبة مئوية قدرها ( )%0.9لكل منهما من إجمالي عدد النتاج
الفكري محل الدراسة ،واس ُتخدمت هاتين األداتين يف النتاج الفكري األجنبي
دون سواه.
 -15جاءت المرت بة الرابعة عشرة واألخيرة من مراتب استخدام األدوات
البحثية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
نصيب كل من األدوات البحثية "استمارة رصد احتياجات ،وجلسات االتصال
المباشر ،وخرائط ذهنية ،وزيارات ميدانية" حيث اس ُتخدمت كل منها يف عمل
واحد فقط بنسبة مئوية قدرها ( )%0.4لكل منها من إجمالي عدد النتاج
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الفكري محل الدراسة ،واس ُتخدمت جميعها من قِبل النتاج الفكري العربي
دون سواه.




 6/2حتليل االجتاهات املوضوعية "األهداف /النتائج" يف النتاج الفكري العريب
واألجنيب حول املستودعات الرقمية:
من أجل التوصل إلى المحاور الموضوعية العريضة الدقيقة ،وتساؤالت
البحث الرئيسة والفرعية المشرتكة بين الدراسات محل التحليل ،فقد وقع اختيار
الباحث على المحور الذي اشرتك بين دراستين


على األقل وتوصًل إلى النتيجة حول هذا المحور ،والشكل اآليت يوضح هذا
( )

أكثر:

 تم ترتيب المحاور الموضوعية يف هذا الشكل ترتي ًبا هجائيًا.
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شكل رقم ( )6امل حاور املوضوعية اليت تناوهلا النتاج الفكري حول املستودعات الرقمية

يتبين من خالل الشكل السابق ما يأتي
تعددت وتنوعت المحاور الموضوعية يف النتاج الفكري العربي واألجنبي
حول المستودعات الرقمية حتى وصلت إلى ( )21محور اا/متغير اا ،وترتب عليها
أيضا تحت هذه
مجموعة من النتائج -توصل إليها النتاج الفكري  -تندرج ا
المحاور وتلك المتغيرات ،وبتحليل هذه المحاور تبين اآليت:
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 -1كان أكثر المحاور الموضوعية اهتما اما ودراسة من قِبل النتاج الفكري
محل الدراسة " االتجاهات والسلوكيات نحو المستودعات الرقمية" والذي




عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%36من إجمالي النتاج
ا
تواجد يف ()81
الفكري العربي واألجنبي الذي تناول المستودعات الرقمية ،كما تناولت هذه
األعمال نتائج تتعلق هبذا المحور ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%51.9من إجمالي
النتاج العربي بعدد ( )42ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج األجنبي يف
النتاج الفكري ُ
المتناول
( )39عمل بنسبة مئوية قدرها ( )%48.1من إجمالي النتاج الفكري ُ
لهذا المحور الموضوعي.
 -2يليه يف المرتبة الثانية من حيث االهتمام والدراسة المحور الموضوعي
عمًل فكر ايا بنسبة
"تحليل وتقييم المستودعات الرقمية" والذي تواجد يف ( )66ا
مئوية قدرها ( )%29.3من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي الخاضع
للتحليل ،كما تناولت هذه األعمال نتائج تتعلق هبذا المحور ،وقد تم تناول هذا
المحور الموضوعي بعدد ( )33عمل يف كًل من النتاج الفكري العربي واألجنبي
بنسبة مئوية قدرها ( )%50لكل منهما.
 -3جاء يف المرتبة الثالثة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي تناولها
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية المحور الموضوعي
" برمجيات إدارة المستودعات الرقمية على شبكة اإلنرتنت" والذي تواجد يف
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%27.6من إجمالي النتاج الفكري
ا
()62
العربي واألجنبي محل الدراسة ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%61.3من إجمالي
النتاج األجنبي بعدد ( )38ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري
النتاج الفكري ُ
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العربي يف ( )24عمل بنسبة مئوية قدرها ( )%38.7من إجمالي النتاج الفكري
 -4كما كانت المرتبة الرابعة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي



المحور الموضوعي "بناء /تصميم المستودعات الرقمية" والذي تواجد يف



المتناول لهذا المحور الموضوعي.
ُ
تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%26.2من إجمالي النتاج الفكري
ا
()59
العربي واألجنبي محل الدراسة ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%66.1من إجمالي
النتاج العربي بعدد ( )39ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري
النتاج الفكري ُ
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%33.9من إجمالي النتاج
األجنبي يف ( )20ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي.
الفكري ُ
 -5المرتبة الخامسة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي تناولها
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية كانت من نصيب
المحور الموضوعي " الوصول الحر/المفتوح والمستودعات الرقمية" والذي
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%25.8من إجمالي النتاج
تواجد يف ( )58ا
الفكري العربي واألجنبي محل الدراسة ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
ا
المحور النتاج الفكري األجنبي بعدد ()34
المتناول لهذا المحور الموضوعي ،بينما
( )%58.6من إجمالي النتاج الفكري ُ
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ()%41.4
تناوله النتاج الفكري العربي يف ( )24ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي.
من إجمالي النتاج الفكري ُ
 -6بينما أتت المرتبة السادسة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي
تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب
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المحور الموضوعي " المكتبات ،وأخصائي المعلومات ودورهما مع
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
المستودعات الرقمية" والذي تواجد يف ( )51ا



أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور النتاج الفكري األجنبي بعدد ()27
المتناول
ا
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%52.9من إجمالي النتاج الفكري ُ



( ) %22.7من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي محل الدراسة ،وكان

عمًل
ا
لهذا المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري العربي يف ()24
المتناول لهذا
فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%47.1من إجمالي النتاج الفكري ُ
المحور الموضوعي.
 -7بينما حصل المحور الموضوعي "المستودعات الرقمية وتطوير
التعليم/التدريس والبحث واالتصال العلمي" على المرتبة السابعة من مراتب
ترتيب المحاور الموضوعية التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
ا
المستودعات الرقمية والذي تواجد يف ()46
( ) %20.4من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي محل الدراسة ،وكان
عمًل
أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور النتاج الفكري العربي يف ( )25ا
المتناول لهذا
فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%54.3من إجمالي النتاج الفكري ُ
عمًل فكر ايا
المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري األجنبي بعدد ( )21ا
المتناول لهذا المحور
بنسبة مئوية قدرها ( )%45.7من إجمالي النتاج الفكري ُ
الموضوعي.
 -8جاءت المرتبة الثامنة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي تناولها
النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب المحور
الموضوعي " القضايا والتحديات والصعوبات التي تواجه المستودعات
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%19.6من
ا
الرقمية" والذي تناوله ()44
إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي الخاضع للتحليل الًلحق ،وكان أكثر
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الموضوعي.
 -9بينما كانت المرتبة التاسعة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي
تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب
المحور الموضوعي "سياسات وحقوق المستودعات الرقمية" والذي تواجد يف
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%14.7من إجمالي النتاج الفكري
ا
()33
العربي واألجنبي الخاضع للتحليل الًلحق ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
هبذا المحور النتاج الفكري العربي بعدد ( )18ا
المهتم هبذا المحور الموضوعي ،بينما
( )%54.5من إجمالي النتاج الفكري ُ
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ()%45.5
تناوله النتاج الفكري األجنبي يف ( )15ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي.
من إجمالي النتاج الفكري ُ
 -10تل تها المرتبة العاشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية التي
تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية والتي جاءت
من نصيب المحور الموضوعي "المستودعات الرقمية على شبكة اإلنرتنت،
تعريفها ،نشأهتا ،وأهميتها وأنواعها ،ووظائفها ،وأهدافها ،وخصائصها...الخ"
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية
من محاور فرعية يف هذا السياق والذي تواجد يف ( )28ا
قدرها ( ) %12.4من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي محل الدراسة،
وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور النتاج الفكري العربي بعدد ()21
المتناول لهذا
ا
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%75من إجمالي النتاج الفكري ُ



المتناول لهذا المحور
بنسبة مئوية قدرها ( )%47.7من إجمالي النتاج الفكري ُ



عمًل
ا
النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور النتاج الفكري العربي بعدد ()23
المهتم هبذا
فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%52.3من إجمالي النتاج الفكري ُ
عمًل فكر ايا
ال محور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري األجنبي يف ( )21ا
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المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري األجنبي يف ( )7أعمال فكرية
المتناول لهذا المحور
بنسبة مئوية قدرها ( )%25من إجمالي النتاج الفكري ُ
الموضوعي.




 -11جاءت المرتبة الحادية عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية
التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية كل من
المحورين الموضوعين "مصادر المعلومات والكائنات الرقمية والتعليمية،
عمًل
والميتاداتا بالمستودعات الرقمية على اإلنرتنت" والذي تواجدا يف ( )27ا
فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%12من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي
محل الدراسة لكل منهما ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذين المحورين
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%59.3لكل منهما
النتاج األجنبي بعدد ( )16ا
المتناول لهذين المحورين الموضوعين ،بينما تناوله
من إجمالي النتاج الفكري ُ
النتاج الفكري العربي يف ( )11عمل بنسبة مئوية قدرها ( )%40.7لكل منهما
المتناول لهذين المحورين الموضوعين.
من إجمالي النتاج الفكري ُ
 -12بينما كانت المرتبة الثانية عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية
التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
نصيب المحور الموضوعي "معايير المستودعات الرقمية" والذي تواجد يف
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%11.6من إجمالي النتاج الفكري
ا
()26
العربي واألجنبي الخاضع للتحليل يف هذه الدراسة ،وكان أكثر النتاج الفكري
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية
اهتما اما هبذا المحور النتاج الفكري العربي بعدد ( )20ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي،
قدرها ( )%70.6من إجمالي النتاج الفكري ُ
بينما تناوله النتاج الفكري األجنبي يف ( )6أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها
المتناول لهذا المحور الموضوعي.
( )%29.4من إجمالي النتاج الفكري ُ
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 -13حيث جاءت المرتبة الثالثة عشرة من مراتب ترتيب المحاور
الرقمية من نصيب المحور الموضوعي "دور المستودعات الرقمية يف خدمة



قدرها ( )%11.1من إجمالي النت اج الفكري العربي واألجنبي الخاضع للتحليل



الموضوعية التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية
المستفيدين ،وإفادة الباحثين" والذي تواجد يف ( )25ا
يف هذه الدراسة ،وكان أكثر النتاج الفكري اهتما اما هبذا المحور النتاج الفكري
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%52من إجمالي النتاج
األجنبي بعدد ( )13ا
المتناول لهذا المحور الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري العربي يف
الفكري ُ
المتناول
( )12ا
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%48من إجمالي النتاج الفكري ُ
لهذا المحور الموضوعي.
 -14كما أتت المرتبة الرابعة عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية
التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
نصيب المحورين الموضوعين " االتجاهات العددية ،والموضوعية ،واللغوية،
والزمنية ،والجغرافية...الخ للمستودعات الرقمية ،والمستودعات التعليمية/
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
ا
وعناصر التعلم" والذي تواجدا يف ()24
( ) %10.7لكل منهما من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي محل
الدراسة ،وقد انقسم النتاج الفكري العربي واألجنبي نصفين من حيث االهتمام
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها
بالمحور األول من محاور هذه المرتبة بعدد ( )12ا
( ) %50لكل نتاج فكري ،أما المحور األخر من محاور هذه الرتبة تم تناوله يف
عمًل فكر ايا عربي بنسبة مئوية قدرها
ا
النتاج الفكري العربي بعدد ()21
المتناول لهذا المحور ،بينما تناوله يف
( )%87.5من إجمالي النتاج الفكري ُ
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النتاج الفكري األجنبي يف ( )3أعمال بنسبة مئوية قدرها ( )%12.5من إجمالي
النتاج الفكري المهتم هبذا المحور الموضوعي.
 -15تًلها المرتبة الخامسة عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية




التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
نصيب المحور الموضوعي " اإليداع يف المستودعات الرقمية على شبكة
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%8من
ا
اإلنرتنت" والذي تواجد يف ()18
إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي الخاضع للتحليل يف هذه الدراسة،
وكان النتاج الفكري األجنبي أكثر اهتما اما هبذا المحور بعدد ( )10أعمال فكرية
المتناول لهذا المحور
بنسبة مئوية قدرها ( )%55.6من إجمالي النتاج الفكري ُ
الموضوعي ،بينما تناوله النتاج الفكري العربي يف ( )8أعمال فكرية بنسبة مئوية
المتناول لهذا المحور الموضوعي.
قدرها ( )%44.4من إجمالي النتاج الفكري ُ
 -16جاءت المرتبة السادسة عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية
التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
نصيب المحور الموضوعي " الحفظ والمحتوى الرقمي يف المستودعات
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%7.1من
الرقمية" والذي تواجد يف ( )16ا
إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي محل التحليل يف هذه الدراسة ،وكان
النتاج الفكري العربي أكثر اهتما اما هبذا المحور بعدد ( )10أعمال فكرية بنسبة
المهتم هبذا المحور
مئوية قدرها ( )%62.5من إجمالي النتاج الفكري ُ
الموضوعي ،بينما اهتم به النتاج الفكري األجنبي يف ( )6أعمال فكرية بنسبة
المتناول لهذا المحور
مئوية قدرها ( )%37.5من إجمالي النتاج الفكري ُ
الموضوعي.
 -17كما كانت المرتبة السابعة عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية
التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

نصيب المحور الموضوعي " العًلقة بين أنواع المستودعات الرقمية" والذي

المهتم هبذا المحور الموضوعي ،بينما اهتم به النتاج
إجمالي النتاج الفكري ُ
الفكري العربي يف ( )5أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%38.5من إجمالي
المتناول لهذا المحور الموضوعي.
النتاج الفكري ُ
 -18كما أتت المرتبة الث امنة عشرة وقبل األخيرة من مراتب ترتيب المحاور
الموضوعية التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات
الرقمية من نصيب المحور الموضوعي "اإلعًلن والتسويق والرتويج عن
المستودعات الرقمية" والذي تم تناوله يف ( )5أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها
( )%2.2من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي محل الدراسة ،وقد تم
معالجة هذا المحور من قِبل النتاج الفكري األجنبي وحده دون غيره.
وأخيرا المرتبة التاسعة عشرة من مراتب ترتيب المحاور الموضوعية
-19
ا
التي تناولها النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من
نصيب المحور الموضوعي "مستودعات البيانات" والذي تواجد يف ( )4أعمال
فكرية بنسبة مئوية قدرها ( ) %1.8من إجمالي النتاج الفكري العربي واألجنبي
محل الدراسة ،وقد انقسم النتاج الفكري العربي واألجنبي نصفين من حيث
االهتمام هبذا المحور بعدد عمًلن لكل نتاج فكري.
 7/2حتلي ل مؤلفي النتاج الفكري العريب واألجنيب حول املستودعات الرقمية:
تنوع النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية من حيث
الشكل ،والنوع ،والزمن ،والمناهج البحثية ،واألدوات البحثية ،واللغات،



اهتما اما هبذا المحور بعدد ( )8أعمال فكرية بنسبة مئوية قدرها ( )%61.5من



عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%5.8من إجمالي النتاج
ا
تواجد يف ()13
الفكري العربي واألجنبي محل الدراسة ،وكان النتاج الفكري األجنبي أكثر
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والمحاور الموضوعية ،كما تنوع مؤلفو هذا النتاج من حيث الجنس ،والتأليف
الفردي والمشرتك ،والدول المنتمي إليه مؤلفو هذا النتاج ،ويمكن توضيح ذلك
فيما يأيت:




جدول رقم ( )2توزيع مؤلفو النتاج الفكري العريب واألجنيب على فترة الدراسة

العام

عدد املؤلفني

عدد األعمال

عرب

أجانب

عرب

أجانب

مشرتك

فردي

عرب أجانب عرب

أجانب

2005

-

7

-

4

-

1

-

3

2006

-

4

-

3

-

2

-

1

2007

3

18

2

9

1

3

1

6

2008

-

17

-

8

-

4

-

4

2009

2

21

2

11

2

2

-

9

2010

3

26

3

15

3

6

-

9

2011

3

7

3

4

3

1

-

3

2012

6

16

6

10

6

2

-

8

2013

3

15

3

10

3

4

-

6

2104

21

9

16

8

11

5

5

3

2015

11

11

8

6

5

3

3

3

2016

16

7

13

4

10

2

3

2

2017

15

17

11

10

6

4

5

6

2018

38

11

25

7

14

3

11

4
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207

104

121

73

45

31

76

المجموع 117

من خالل الجدول السابق يتبين اآلتي
 -1بلغ إجمالي عدد المؤلفين للنتاج الفكري العربي واألجنبي حول
المستودعات الرقمية ( )324مؤل افا ،منهم ( )117مؤل افا عربي بنسبة مئوية قدرها
( )%36.1من إجمالي مؤلفي النتاج الفكري العربي واألجنبي ،وبلغ عدد
المؤلفين األجانب ( )207مؤل افا بنسبة قدرها ( )%63.9من إجمالي عدد
المؤلفين.
عمًل فكر ايا ،منها
 -2عدد األعمال الفردية التي انتجها مؤلف واحد ( )118ا
عمًل تم تأليفها من قِبل مؤلف واحد عربي ،وبنسبة مئوية قدرها
ا
()73
عمًل تم تأليفها من قِبل مؤلف
( ) %61.9من إجمالي األعمال الفردية ،و( )45ا
واحد أجنبي ،وبنسبة مئوية قدرها ( )%37.1من إجمالي األعمال الفردية.
عمًل
 -3بلغ عدد األعمال المشرتكة التي انتجها أكثر من مؤلف ( )107ا
عمًل تم تأليفها من قِبل مؤلفين عرب ،وبنسبة مئوية قدرها
فكر ايا ،منها ( )31ا
عمًل
( )%29من إجمالي األعمال التي اشرتك يف تأليفها أكثر من مؤلف ،و( )76ا
تم تأليفها من قِبل مؤلفين أجانب ،وبنسبة مئوية قدرها ( )%71من إجمالي
األعمال التي اشرتك يف تأليفها أكثر من مؤلف.



2020

1

7

1

4

1

1

-

3



2019

15

14

11

8

8

2

3

6
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 -4قد يرجع سبب ارتفاع عدد النتاج الفكري العربي الذي تم تأليفه من قِبل
مؤلف واحد إلى أن أكثر من س تين بالمائة من المؤلفين العرب يعمل كل منهم



المنفرد بتأليفه مؤلف واحد فهو قليل مقارنة بالعربي.



منفردا دون االشرتاك مع أحد من أقرانه ،على عكس النتاج الفكري األجنبي
أيضا سبب ارتفاع عدد النتاج الفكري األجنبي الذي تم
 -5كما قد يرجع ا
تأليفه من قِبل أكثر من مؤلف إلى أن أكثر من سبعين بالمائة من المؤلفين
األجانب يعملون مع بعضهم وباالشرتاك مع أقراهنم ،على عكس النتاج الفكري
العربي الذي تم تأليفه من قِبل أكثر من مؤلف فهو قليل مقارنة باألجنبي،
والتأليف المشرتك قد يكون له ثقله العلمي والبحثي أكثر من التأليف الفردي.
 1/7/2تو زيع جنسيات مؤلفي النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
المستودعات الرقمية:
توزع مؤلفو النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية على
دول العالم المختلفة العربية منها ،واألفريقية ،واألسيوية ،واألوربية...الخ ،وتم
توزيعهم على فئتين كما يأيت:
 1/1/7/2جن سيات املؤلفني العرب:

لقد تنوعت وتعددت الدول العربية المنتمي إليها مؤلفي النتاج الفكري حول

المستودعات الرقمية ،ويمكن توضيح ذلك من خًلل الشكل اآليت:

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق



شكل رقم ( )7توزيع املؤلفني العرب على الدول العربية
يتبن من خًلل الشكل السابق اآليت:
توزع المؤلفون العرب على ( ) 10دول عربية مختلفة هي :مصر،
والسعودية ،والسودان ،والجزائر ،وفلسطين ،والعراق ،وسلطنة عمان ،وليبيا،
وسوريا ،واألردن ،ويمكن توزيعها وف اقا لرتتيب عدد المؤلفين بكل دولة كاآليت:
 -1تأيت مصر يف مقدمة الدول العربية التي ينتمي إليها مؤلفي النتاج الفكري العربي
حول المستودعات الرقمية بعدد ( )55مؤل افا ،بنسبة مئوية قدرها ( )%47من
إجمالي المؤلفين العرب.
 -2يليها الجزائر بعدد ( )43مؤل افا جزائري مهتمين بموضوع المستودعات الرقمية
بنسبة مئوية قدرها ( )%36.8من إجمالي المؤلفين العرب.
 -3جاءت السعودية يف المرتبة الثالثة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري حول
المستودعات الرقمية بعدد ( )19مؤل افا سعودي بنسبة مئوية قدرها ()%16.2
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من إجمالي المؤلفين العرب ،من بينهم ( )5مؤلفين قاموا بالتأليف باللغة
اإلنجليزية لثًلث أعمال واحدة منها رسالة ماجستير باللغة اإلنجليزية ،وأخرى
مقالة علمية ،والثالثة بحث مؤتمر علمي.





 -4تأيت السودان يف المرتبة الرابعة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري العربي حول
المستودعات الرقمية بعدد ( )12مؤل افا سوداين بنسبة مئوية قدرها ( )%10.3من
إجمالي المؤلفين العرب.

 -5جاءت العراق يف المرتبة الخامسة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري العربي
حول المستودعات الرقمية بعدد ( )7مؤلفين بنسبة مئوية قدرها ( )%6من
إجمالي المؤلفين العرب.
 -6كما كانت المرتبة السادسة من نصيب كل من فلسطين ،وليبيا من حيث عدد
مؤلفي النتاج الفكري العربي حول المستودعات الرقمية بعدد مؤلفين لكل منهما
بنسبة مئوية قدرها ( )%1.7من إجمالي المؤلفين العرب.
 -7المرتبة السابعة واألخيرة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري العربي حول
المستودعات الرقمية من نصيب كل من األردن ،وسلطنة عمان ،وسوريا بمؤلف
واحد لكل دولة بنسبة مئوية قدرها ( )%0.9من إجمالي المؤلفين العرب.
 2/1/7/2جنسيات املؤلفني األجانب:
لقد تنوعت وتعددت الدول األجنبية المنتمي إليها مؤلفو النتاج الفكري
حول المستودعات الرقمية ،ويمكن توضيح ذلك من خًلل الشكل اآليت:

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق



شكل رقم ( )8توزيع املؤلفني األجانب على الدول األجنبية

من خالل الشكل السابق يتضح اآلتي
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توزع المؤلفين األجانب على ( )28دولة أجنبية ما بين أوربا ،وأفريقيا،


وامريكا الشمالية ،وامريكا الجنوبية ،وآسيا ،وهذه الدول هي :األرجنتين،
( )

اسبانيا ،اسرتاليا ،األكوادور ،امريكا ،انجلرتا ،إندونيسيا ،أوغندا ،ايران ،ايطاليا،




بتسوانا ،بولندا ،تنزانيا ،جنوب أفريقيا ،جورجيا ،الدنمارك ،السويد ،الصين،
غانا ،فرنسا ،كرواتيا ،كندا ،كينيا ،ماليزيا ،المانيا ،نيجريا ،الهند ،اليونان ،ويمكن
توزيعها وف اقا لرتتيب عدد المؤلفين بكل دولة كاآليت:
 -1جاءت دولة الهند متصدرة الدول األجنبية من حيث عدد المؤلفين
األجانب للنتاج الفكري األجنبي-محل الدراسة -حول المستودعات الرقمية،
بعدد ( )40مؤل افا بنسبة مئوية قدرها ( )%19.3من إجمالي المؤلفين األجانب.
 -2يليها امريكا بعدد ( )32مؤل افا مهتمين بموضوع المستودعات الرقمية
بنسبة مئوية قدرها ( )%15.5من إجمالي المؤلفين األجانب.
 -3جاءت انجلرتا يف المرتبة الثالثة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري حول
المستودعات الرقمية بعدد ( )17مؤل افا بنسبة مئوية قدرها ( )%8.2من إجمالي
المؤلفين األجانب.
 -4تأيت نيجيريا يف المرتبة الرابعة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري
األجنبي حول المستودعات الرقمية بعدد ( )15مؤل افا بنسبة مئوية قدرها
انتاجا
( )%7.2من إجمالي المؤلفين األجانب ،وهي أولى الدول األفريقية
ا
للنتاج الفكري حول المستودعات الرقمية باللغة اإلنجليزية.
 -5جاءت المانيا يف المرتبة الخامسة من حيث عدد مؤلفي النتاج الفكري
األجنبي حول المستودعات الرقمية بعدد ( )12مؤل افا بنسبة مئوية قدرها
( )%5.8من إجمالي المؤلفين األجانب.

 مرتبة هجائ ًيا.

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
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 -6كما كانت المرتبة السادسة من نصيب دولة أفريقية أخرى وهي جنوب
أفريقيا من حيث عدد مؤلفيالنتاج الفكري األجنبي حول المستودعات الرقمية

األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب اسبانيا بعدد ( )8مؤلفين بنسبة
مئوية قدرها ( )%3.9من إجمالي المؤلفين األجانب.
 -8كانت المرتبة الثامنة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج الفكري
األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب دولة ماليزيا بعدد ( )6مؤلفين
بنسبة مئوية قدرها ( )%2.9من إجمالي المؤلفين األجانب.
 -9جاءت المرتبة التاسعة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج
الفكري األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب دولة اليونان بعدد ()5
مؤلفين بنسبة مئوية قدرها ( )%2.4من إجمالي المؤلفين األجانب.
 -10ج اءت المرتبة العاشرة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج
الفكري األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كل من اسرتاليا،
وايطاليا ،وتنزانيا بعدد ( )4مؤلفين بنسبة مئوية قدرها ( )%1.9لكل دولة من
إجمالي المؤلفين األجانب.
 -11أتت المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج
الفكري األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كل من غانا ،وفرنسا
بعدد ( )3مؤلفين بنسبة مئوية قدرها ( )%1.4لكل دولة من إجمالي المؤلفين
األجانب.
 -12المرتبة الثانية عشرة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج الفكري
األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كل من إندونيسيا ،أوغندا،



 -7المرتبة السابعة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج الفكري



بعدد ( )9مؤلفين بنسبة مئوية قدرها ( )%4.3من إجمالي المؤلفين األجانب.
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بتسوانا ،الصين ،كندا ،كينيا بعدد مؤلفان بنسبة مئوية قدرها ( )%1لكل دولة من
إجمالي المؤلفين األجانب.
وأخيرا المرتبة الثالثة عشرة من حيث الدول المنتمي إليها مؤلفي النتاج
-13
ا




الفكري األجنبي حول المستودعات الرقمية من نصيب كل من األرجنتين،
األكوادور ،ايران ،بولندا ،جورجيا ،الدنمارك ،السويد ،كرواتيا بمؤلف واحد
لكل دولة بنسبة مئوية قدرها ( )%0.5من إجمالي المؤلفين األجانب.
 3/1/7/2نوع مؤلفو النتاج الفكري العريب واألجنيب:
تنوع مؤلفو النتاج الفكري حول المستودعات الرقمية من حيث النوع بين
ذكور وإناث ،كما تنوعت الجنسيات والدول والقارات والثقافات المختلفة،
ويمكن توضيح ذلك من خًلل الشكل اآليت:

89

118

120

67

100

80
50

60
40
20
0

شكل رقم ( )9التوزيع النوعي للمؤلفني العرب واألجانب

باستقراء الشكل السابق يتبن اآلتي

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

 -1بلغ إجمالي عدد المؤلفين الذكور ( )164مؤل افا ،من بينهم ( )50مؤل افا من
العرب بنسبة مئوية قدرها ( ،)%30.5وبلغ عدد المؤلفين األجانب من الذكور

 -2بلغ إجمالي عدد المؤلفين من اإلناث ( )160مؤل افا ،من بينهم ( )67مؤل افا من
العرب بنسبة مئوية قدرها ( ، )%41.9وبلغ عدد المؤلفين األجانب من اإلناث
( )89مؤل افا بنسبة مئوية قدرها ( )%58.1من إجمالي مؤلفي النتاج الفكري
العرب واألجنبي من اإلناث.
 -3المؤلفون العرب اإلناث أكثر من المؤلفين العرب الذكور بفارق ( )%14.5من
إجمالي المؤلفين العرب ،وهذا يدل على اهتمام العرب من اإلناث بالكتابة
والتأليف عن المستودعات الرقمية.
 -4المؤلفون األجانب الذكور أكثر من المؤلفين األجانب اإلناث بفارق ( )%14من
إجمالي المؤلفين العرب ،وهذا يدل على اهتمام األجانب من الذكور للكتابة
والتأليف عن الم ستودعات الرقمية ،وهي تقريبًا نفس نسبة الفارق بين المؤلفين
العرب.
 4/1/7/2أبرز املؤلفني العرب واألجانب:
يمكن إبراز أهم المؤلفين العرب واألجانب من حيث أكثر المؤلفين
إنتاجا ،ويوضح الشكل اآليت أهم وأبرز المؤلفين
تألي افا أو ا
 أبرز المؤلفين الذين لهم أكثر من عملين.



( )



العرب واألجنبي من الذكور.



( )118مؤل افا بنسبة مئوية قدرها ( )%69.5من إجمالي مؤلفي النتاج الفكري
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شكل رقم ( )10أبرز املؤلفني العرب واألجانب
يتضح من الشكل السابق اآليت:
-1

عدد أبرز المؤلفين العرب واألجانب الذين تجاوزت أعمالهم العمًلن

( )3من العرب ومثلها من األجانب.
 -2أبرز المؤلفين العرب األول منهم وصل عدد نتاجه ( )4أعمال ،والثاين
والثالث ( )3أعمال لكل منهما.
 -3تنوع انتماء أبرز المؤلفين العرب جاء األول منهم مصري ،والثاين
والثالث من الجزائر ،وهذا إن فإنما يدل على اهتمام الباحثين الجزائريين
بموضوع المستودعات الرقمية.
-4

تنوع أبرز المؤلفين العرب بين الذكور واإلناث األول منهم أنثى ،والثاين

ذكر ،والثالث أنثى.

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

 -5أبرز المؤلفين األجانب تساوى يف عدد النتاج بعدد ( )3أعمال لكل
منهم ،كما تنوع من حيث النوع بين الذكور واإلناث ،األولى منهم أنثى ،والثاين

الهند ،والثالث من امريكا.



-6

تنوع انتماء أبرز المؤلفين األجانب جاء األول منهم ماليزي ،والثاين من



والثالث ذكور.
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 نتائج الدراسة:

-1بلغ عدد النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية والذي
عمًل فكر ايا
عمًل فكر ايا ،منها ( )121ا
خضع للتحليل يف هذه الدراسة ( )225ا




عمًل فكر ايا باللغة العربية ،وذلك بعد استبعاد ()62
باللغة األجنبية ،و( )104ا
عمًل فكر ايا.
ا
-2أكثر فرتة خصبة للباحثين العرب كانت ما بين  2019-2018حيث نشر
فيها العرب ( )36دراسة حول المستودعات الرقمية كأسلوب للوصول الحر
للمعلومات.
 -3جميع النتاج الفكري المنشور حول موضوع المستودعات الرقمية يف
األعوام 2005م2006 ،م2008 ،م والخاضع للتحليل يف هذه الدراسة ُنشر
باللغات األجنبية ،ولم ينشر يف تلك الفرتات نتاج فكري عربي ،ويدل وجود نتاج
فكري أجنبي فقط يف بداية فرتة الدراسة على أن الكتابة والتأليف يف موضوع
المستودعات الرقمية ودراستها عند الغرب كانت سابقة بأعوام عديدة عن
دراستها والكتابة عنها يف البيئة العربية.
 -4أكثر المناهج البحثية استخدامًا يف النتاج الفكري العربي واألجنبي حول
المستودعات الرقمية هو "المنهج الوصفي التحليلي" حيث استخدم يف ()57
نتاج فكري.
 -5أكثر الدراسات استخداما للمنهج الوصفي التحليلي الدراسات العربية
بعدد ( )36دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%63.2من إجمالي النتاج الفكري
المعتمد على هذا المنهج ،بينما استخدم هذا المنهج يف النتاج الفكري األجنبي

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

بعدد ( )21دراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%36.8من إجمالي النتاج الفكري
المستخدم لهذا المنهج.

فكري عربي.
-7أقل المناهج استخدا اما يف النتاج الفكري األجنبي والتي لم تتواجد يف
األعمال الفكرية األجنبية كل من المناهج التالية "التطبيقي ،وتحليل النظم،
والعمليايت ،والويبومرتي ،والمزجي ،والعصف الذهني/وأسلوب دلفاي" والتي
لم تستخدم يف أي نتاج فكري أجنبي.
-8االستبانة هي أكثر أدا ة بحثية اعتمد عليها النتاج الفكري العربي واألجنبي
حول المستودعات الرقمية يف تجميع البيانات البحثية حيث استخدمت يف ()79
عمًل فكر ايا بنسبة مئوية قدرها ( )%35من إجمالي النتاج الفكري الخاضع
ا
للتحليل يف هذه الدراسة.
 -9المحور الموضوعي الوحيد الذي لم يترتك إليه النتاج الفكري العربي ،وتم
تناوله يف النتاج الفكري األجنبي يف ( )5أعمال فقط هو "اإلعًلن والتسويق
والرتويج عن المستودعات الرقمية"
 -10المؤلفين العرب اإلناث أكثر من المؤلفين العرب الذكور بفارق ()%14.5
من إجمالي المؤلفين العرب ،وهذا يدل على اهتمام العرب من اإلناث للكتابة
والتأليف عن المستودعات الرقمية.



األعمال الفكرية العربية "المنهج االستكشايف" الذي لم يستخدم يف أي نتاج



-6أقل المناهج استخدا اما يف النتاج الفكري العربي والذي لم يتواجد يف
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 -11اهتمام المؤلفين األجانب الذكور بالكتابة والتأليف حول المستودعات
الرقمية ،أكثر بنسبة مئوية قدرها ( )%34.8من المؤلفين العرب من نفس النوع.
 -12اهتمام المؤلفين العرب من اإلناث بالكتابة والتأليف حول المستودعات




الرقمية ،أكثر بنسبة مئوية قدرها ( )%13.8من المؤلفين األجانب من نفس
النوع.
 توصيات الدراسة:

-1إعداد دراسات حول المحور الموضوعي " اإلعًلن والتسويق والرتويج
عن المستودعات الرقمية" يف النتاج الفكري العربي.
 -2تشجيع الباحثين على إجراء التحليل الًلحق يف موضوعاهتم البحثية،
كعنصر أساسي من عناصر البحث ،وخاصة طًلب الماجستير والدكتوراه.
 -3إجراء المزيد من دراسات التحليل الًلحق حول العديد من الموضوعات
األخرى يف تخصص الوثائق والمكتبات والمعلومات ،والتخصصات األخرى.
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التحليل الالحق
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 والدراسات التي ليس،هجائيا
 ثم داخل العام، تم ترتيب الجدول زمنيًا من األقدم لألحدث
ً
.لها شهر محدد تم وضعها يف أخر العام الذي نشرت فيه
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178

http://search.mandumah.com/Record/913537
جيانا قاسم خزاعلة " .الوصول الحر للمعلومات يف المكتبات الجامعية:
جامعة العلوم والتكنولوجيا نموذجًا ".المؤتمر الدولي األول للمكتبات




والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز البحث وتطوير
الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد
البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص .507 - 483
من:

179

مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/913424
دحمان مجيد ،نجوى حسيان ،نادية بن بلقاسم " .المستودعات الرقمية
المؤسساتية وديناميكية الولوج الحر يف الجامعات الجزائرية ".المؤتمر
الدولي األول للمكتبات والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر
للمعلومات  :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية
المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات
والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية
المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات

180

والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص  .538 - 509مسرتجع من:
http://search.mandumah.com/Record/913428
شيماء رايس " .المستودعات الرقمية ودورها يف تحقيق المرئية للجامعات
الجزائرية :دراسة تقييمية لمنصة  DSPACEبجامعة سطيف ".2
المؤتمر الدولي األول للمكتبات والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر
للمعلومات  :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية
المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية
المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات

لمكتبة الشارقة العامة نموذجًا ".المؤتمر الدولي األول للمكتبات
والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز البحث وتطوير
الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد
البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص .362 - 343
من:

182

مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/913385
لطيفة علي الكميشي " .أخصائي المعلومات ودوره يف تعزيز مفهوم
المستودعات الرقمية ".المؤتمر الدولي األول للمكتبات والمعلومات
والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية
رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية
للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح
وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات

183

والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص  .166 - 151مسرتجع من:
http://search.mandumah.com/Record/913314
محمد مصطفي محمد" .األرشيفات الرقمية المفتوحة ودورها يف حركة



المحتوى الرقمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة :المستودع الرقمي



181

والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص  .406 - 383مسرتجع من:
http://search.mandumah.com/Record/913406
علي فتحي الشريف " .المستودعات الرقمية يف المكتبات العامة وإثراء
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الوصول الحر للمعلومات على شبكة اإلنرتنت ".المؤتمر الدولي األول
للمكتبات والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز البحث
وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية



184

والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير
الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص .182 - 167
من:

مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/913320
مزيان بيزان ،سعيدة صابور" .المستودعات الرقمية المؤسسية بين إتاحة
الوصول الحر وإمكانيات الحصول :جامعة الجيًللي بونعامة خميس

مليانة  -الجزائر أنموذجًا ".المؤتمر الدولي األول للمكتبات
والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز البحث وتطوير
الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد
البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية
الجزائرية للمكتبات والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص .262 - 243
مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/913343
نوجود بيوض ،زينب بن الطيب ،وسام بن زكة" .دور المستودعات
من:

185

الرقمية يف تفعيل إسهامات المكتبات الجامعية يف إتاحة المنشورات
العلمية :دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية لجامعة بسكرة ".المؤتمر الدولي
األول للمكتبات والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز
البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات
األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية
والجمعية الجزائرية للمكتبات والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص - 323

يف النشر العلمي Dspace :بالمكتبة المركزية بجامعة باتنة  1نموذجًا".
المؤتمر الدولي األول للمكتبات والمعلومات والتوثيق :الوصول الحر
للمعلومات  :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية
المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات
والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية
المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات

187

والمعلومات( ، ،ابريل  .)2018ص  .662 - 637مسرتجع من:
http://search.mandumah.com/Record/913534
يسرى هاديف ،حامي ماجد" .مستودعات الكائنات الرقمية ودورها يف ترقية
التعليم بالجامعة الجزائرية :وجهة نظر الهيئة التدريسية لقسم علم
المكتبات بجامعة عنابة ".المؤتمر الدولي األول للمكتبات والمعلومات
والتوثيق :الوصول الحر للمعلومات :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية
رماح وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية
للمكتبات والمعلومات عمان :مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح
وجمعية المكتبات والمعلومات األردنية والجمعية الجزائرية للمكتبات

188

والمعلومات( ،ابريل  .)2018ص  .592 - 573مسرتجع من:
http://search.mandumah.com/Record/913524
نجاة بن حريرة ،غانم نذير" .اإلطار القانوين إلتاحة الرسائل الجامعية



186

مسرتجع
.342
http://search.mandumah.com/Record/913381
وردة سوكحال ،عائشة لوشن " .المستودعات المؤسساتية الرقمية ودورها



من:
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بالمستودعات الرقمية بالجامعات الجزائرية :نموذج رسائل دكتوراه علم
المكتبات بجامعة قسنطينة  ".02اعلم :االتحاد العربى للمكتبات





189

190

والمعلومات .ع( 22يونيو .)2018ص  .362 - 333مسرتجع من
http://search.mandumah.com/Record/970674
إيمان رمضان محمد" .التخطيط لبناء مستودع رقمي ألدب األطفال
العربي ".مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم المكتبات
والمعلومات  :المركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم المكتبات
والمعلومات مج ،5ع( 10يوليو  .)2018ص  .61-30مسرتجع من:
http://search.mandumah.com/Record/908596
عفيفة شورار" .أهمية المستودع الرقمي المؤسسايت يف تسيير وإدارة
المعلومات يف المؤسسات االقتصادية :سوناطراك انموذجا ".مجلة المركز
العربي للبحوث والدراسات يف علوم المكتبات والمعلومات :المركز
العربي للبحوث والدراسات يف علوم المكتبات والمعلومات مج ،5ع10
من:

191

(يوليو  .)2018ص  .80 - 62مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/908604
هبجة بومعرايف" .دور المستودعات الرقمية المؤسسية يف تعزيز االتصال
العلمي :دراسة توجهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قسنطينة ".2
 .Cybrarians Journalع( 51سبتمرب  .)2018ص .19 - 1
من:

192

مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/961758
محمود محمد أحمد أبو الدهب" .فاعلية نمطي الفصول " المقلوبة /
االفرتاضية " يف تنمية مهارات بناء المستودعات الرقمية ومهارات التعلم
المنظم ذاتيا لدى طًلب قسم تكنولوجيا التعليم ".دراسات عربية يف
الرتبية وعلم النفس :رابطة الرتبويين العرب ع( 103نوفمرب  .)2018ص
277

-

.348

مسرتجع

من:



 دراسة في:النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية
التحليل الالحق



http://search.mandumah.com/Record/947762
Shajitha C, Abdul Majeed K.C ."Content growth of
institutional repositories in South India: a status
report." Global Knowledge, Memory and
Communication Journal. Vol 67, No. 8/9,
November 2018. pp. 547-565. Available at:
https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2018-0018
 " استخدام طًلب جامعة. فضل عبدالرحيم عبداهلل،سلوى عبداهلل إبراهيم

193

194

 جامعة:" مجلة آداب النيلين. دراسة تحليلية:شندي للمستودع الرقمي
.224 - 208  ص.)2018  (ديسمرب4 ع،3 كلية اآلداب مج- النيلين
:من

مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/982040
Victor Chuks Nwokedi, Grace Iyabo Nwokedi.
"Open Access Institutional Repositories in Academic
and Research Institutions in Nigeria: A Review of
Benefits and Challenges." International Journal of
Academic Library and Information Science. Vol.
6, No 8, pp. 242-252, December 2018. Retrieved
from:
http://www.academicresearchjournals.org/IJALIS/Ind
ex.htm
 "المستودعات الرقمية ودورهنا يف يف تطوير خدمات.عمر عثمان فردوس

195

196

 نموذج المستودع الرقمي:المكتبات والمعلومات بالجامعات السودانية
Online .2018
."لمكتبات جامعة غرب كردفان
http://dspacewku.repository.edu.sd/handle/12345678
9/1463
". " المستودعات الرقمية البحثية والجامعات العراقية.هدى عباس قنرب
.2018 . العدد الخاص بالمؤتمر العلمي السادس.مجلة األستاذ
:من
مسرتجع
.918-589ص
https://www.academia.edu/39715322/Digital_Resear

197
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ch_Repositories_and_Iraqi_Universities
: "المستودعات الرقمية بمراكز المعلومات السودانية.هيام كمال محمد

198

:من

199



مسرتجع
.2018
http://search.mandumah.com/Record/1001966
Pauline Ruguru Njagi, Ben Namande ."The status of
the implementation of institutional repositories in
selected newly established universities in Kenya."
Regional Journal of Information and Knowledge
Management. Vol 3. No1.2018. pp 30-40. Retrieved
from:
https://www.semanticscholar.org/paper/Thestatus-of-th
Rebecca D. Frank. "The Social Construction of
Risk in Trustworthy Digital Repository Audit and
Certification." A dissertation submitted in partial
fulfillment of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy (Information) in the University
of
Michigan,
2018.
Retrieved
from:
http://hdl.handle.net/2027.42/147539
Yuridia García Romero, Mesta Tello, Gabriela del
Rocío. "Repositorio digital de la colección
“Diagnóstico en Salud” de la biblioteca “Samuel
Hahnemann” del IPN." Bachelor thesis, Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
2018. . Retrieved from: http://eprints.rclis.org/32917/
 "دور نظام المعلومات المحاسبي اإللكرتوين يف.رجاء جاسم محمد



، أم درمان، جامعة أم درمان االسًلمية.دراسة تقويمية" أطروحة دكتوراه

200

201

202

" المجلة العربية. دراسة تطبيقية يف شركة المروة:أعمال المستودعات
. المؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب:لآلداب والدراسات االنسانية
: مسرتجع من.152 - 137  ص.)2019  (فرباير7ع
http://search.mandumah.com/Record/944814
George Eromosele. "Information and Communication
Technology Skills as Determinants of Utilizations of
Institutional Repositories by Lecturers in two
Universities in Nigeria." Library Philosophy and

203

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

اإلنرتنت المرتابطة  :جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي
من:

205

206

(مارس  .)2019ص  .642 - 626مسرتجع
http://search.mandumah.com/Record/946958
Israel Nunda, Emmanuel Elia. "Institutional
repositories adoption and use in selected Tanzanian
higher learning institutions." International Journal
of Education and Development using ICT. Vol 15,
No
1,
May
2019.
Retrieved
from:
https://www.learntechlib.org/p/209740/
رحمة حمدي بشرى" .الربمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقها يف المكتبات
الجامعية بوالية الخرطوم ".مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات يف
علوم المكتبات والمعلومات :المركز العربي للبحوث والدراسات يف
علوم المكتبات والمعلومات .مج ،6ع( 12يونيو .)2019ص - 274
مسرتجع
.298
http://search.mandumah.com/Record/995013
وسام يوسف بن غيدة" .مشاريع المستودعات الرقمية المؤسساتية
من

207

بالجامعات الجزائرية :مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة - 02
عبدالحميد مهرى نموذجا .Cybrarians Journal ".ع .54يونيو
.2019

ص

1

–

.50

مسرتجع

من:



المتخصصة فرع الخليج العربي :إنرتنت األشياء :مستقبل مجتمعات



204

 Practice (e-journal). University of NebraskaLincoln.
February
2019.
Retrieved
from:
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2501
Mohammed Abdulla, Elvira A. Zingapan. "The
Legislation, Regulatory Procedures, and Rights for
Institutional Repositories in the Arab Gulf States: An
"Analytical Study.
أوراق عمل المؤتمر السنوي الخامس والعشرون لجمعية المكتبات
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 دراسة حالة:االسرتاتيجي لبناء المستودعات الرقمية المؤسساتية وإدارهتا



208

209



http://search.mandumah.com/Record/970797
Scholastica Chizoma Ukwoma, Patrick Ngulube.
"Obstacles to the Utilization of Institutional
Repositories by Academics in Higher Education in
Nigeria." Webology, Vol 16, No 1, June, 2019.
Retrieved
from:
http://www.webology.org/2019/v16n1/a183.pdf
 "التخطيط. الصديق أحمد محمد القرشي،وحيد على محمد
 جامعة حسيبة بن:" مجلة األندلس.2027 - 2018 جامعة وادي النيل
 (سبتمرب18 ع،5 مج. مخرب نظرية اللغة الوظيفية- بوعلي الشلف
:من

مسرتجع
.306
273
ص
.)2019
http://search.mandumah.com/Record/982512
Ayla Stein Kenfield. "Metadata Documentation
Practices at ARL Institutional Repositories."
Libraries and the Academy, Vol 19, No 4, October
2019.
pp.
667-699.
Retrieved
from:
https://muse.jhu.edu/article/735360
Mushashu Lumpa, Hussein Suleman. "Investigating
the Feasibility of Digital Repositories in Private
Clouds." International Conference on Asian
Digital Libraries. ICADL October 2019. Digital
Libraries at the Crossroads of Digital Information for
the Future. pp 151-164. Retrieved from:
https://doi.org/10.1007/978-3-030-34058-2_15
Arwendria,
Ariska
Oktavia.
"Pengembangan
Repositori Institusi Sebagai Sarana Komunikasi
Ilmiah Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Imam
Bonjol Padang." Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu
Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan. Vol. 7
No.2, Juli –Desember 2019. Retrieved from:
https://doi.org/10.24252/kah.v7i2a5
 "دور مستودعات الرسائل.هبجة مكي بومعرايف.، مطاعي خالد
واألطروحات الجامعية يف دعم الوصول الحر للمعلومات والمعرفة

210

211

212

213

النتاج الفكري العربي واألجنبي حول المستودعات الرقمية :دراسة في
التحليل الالحق

األكاديمية على المستوى العالمي  NDLTD :نموذجا ".المجلة العربية
لألرشيف والتوثيق والمعلومات .س  ،23ع ( 46ديسمرب  .)2019ص

اإلرشادي عرب مستودع كائنات التعلم الرقمية على تنمية المواطنة الرقمية
وحل المشكًلت لدى تًلميذ المرحلة اإلعدادية ".أطروحة ماجستير.
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