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 الملخص 

هدفت الدراسة إلى حصر وتسجيل اإلنتاج الفكري المنشور ف  قواعد البيانات العربية؛ حي  تعم إععداد 
ات  وقععد قائمععة ببليوجرافيععة تحصععر وترصععد مقععاالت وبحععو  وكتععب ودراسععات علععم المكتبععات والمعلومعع

( قواععد بيانعات عربيعة هعم: الهعادي   6( تسعجيله؛ تعم رصعدها معن خعالل ) 36213حصرت الدراسة عدد )
المعرفة   دار المنظومة   المنهل  العبيكان  أس  زاد(؛ اعتمدت الدراسة على األسعلوب المسعح   والمعنهج 

؛ للتعععر  علععى االتجاهععات  الببليععومتري  وقععد تععم اسععتخدام بعععض األسععاليب اإلحصععائية والنسععب المئويععة
الموضعوعية  الزمنيععة  المكانيعة  النوعيععة  للمقعاالت والبحععو  والكتعب والدراسععات فع  المجععال؛ كمعا طبقععت 

للتععر  علعى  Bradfordبعض القوانين الببليومترية الخاصة بقياسات اإلنتاج الفكري مثل قانون برادفعورد 
للتعععر  علععى أنمععاط التععألي  )الفععردي   Subramanyamالععدوريات األكثععر نشععراً وقععانون سععوبرا مععانيم 

للتعععر  علععى أكثععر المععؤلفين نشععراً فعع  علععم المكتبععات  Price  وبععرايس Lotkaالمشععتر ( وقععانون لوتكععا 
 والمعلومات.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  كعان معن بينهعا  تصعدر قاععدن بيانعات الهعادي المرتبعة األولعى 
%(  تليهععا قاعععدن بيانععات 85أهتمععت بالنشععر فعع  علععم المكتبععات والمعلومععات بنسبةععـ)مععن بععين القواعععد التعع  

%(  فع  حعين أحتلعت قاععدن  4%(  بينمعا أحتلعت دار المنظومعة المرتبعة الثالثعة بنسبةعـ)6.7المعرفة بنسبةـ) 
بعة الخامسعة %( كما جاءت قاعدن بيانعات "العبيكعان" فع  المرت1.6بيانات "المنهل" المرتبة الرابعة بـنسبةـ) 

%(  كمعا 0.7%(  بينما احتلعت قاععدن بيانعات أسع  زاد المرتبعة السادسعة واألخيعرن بنسبةـعـ) 1.1بنسبةـــــ)
رصدت الدراسة تشتتاً لانتاج الفكعري العربع  الصعادر فع  مجعال علعم المكتبعات والمعلومعات  خعالل الفتعرن 

اسعتحوذت مقعاالت العدوريات علعى أعلعى نسعبة ( بين قواعد البيانعات العربيعة  بينمعا 2018-1951الزمنية ) 
%(  ثعم 17.3% (  وتليها أعمال المؤتمرات  بنسعبة)58.1من اإلنتاج الفكري المنشور ف  المجال  بنسبة)

%(   وأوصعععت الدراسععة بأهميعععة 10.3%(  ثعععم األطروحععات الجامعيعععة بنسععبة ) 14.2الكتععب  بنسععبة )   
تعى ال تعؤثر علعى جعودن التسعجيالت وبالتعال  علعى جعودن قواععد مراقبة الجودن ف  مرحلة إدخعال البيانعات  ح

 البيانات.

 قواعد البيانات. -علم المعلومات –علم المكتبات  –اإلنتاج الفكري الكلمات الدالة:  

 المقـدمــة: 

بمعا يقدمونعه  -يعتبر علم المكتبات والمعلومات واحداً من التخصصات األكاديمية الت  يسعهم أصعحابها 
ج علمع  فع  النهضعة الفكريعة بمعا يععين علعى الرقعى والتقعدم اإلنسعان   ويمهعد الطريعق أمعام البعاحثين من إنتا

وراء المعرفة الت  تنير للبشرية سبيلها  ويقدم لنا تراثاً إنسانياً يتوارثعه العلمعاء والبعاحثون  واإلنتعاج الفكعري 
ور األكبعر فع  إرسعاء أسعس هعذا العلعم و ركن أساس  من أركان علم المكتبات والمعلومات  إذ يقا عليعه العد

نظرياتععه وفلسععفته  وبيععان دوره فعع  خدمععة المجتمععا  فضععالً عععن إضععافة الجديععد إلععى معارفععه والمسععاهمة فعع  
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التغلب على المشعكالت و الصععوبات التع  تواجعه الععاملين فع  مرافعق المعلومعات بمختلع  فئاتهعا  والمتعابا 
كمياً ملموساً كان وراءه تطور حركة نشعر الكتعب فع  علعم المكتبعات  لعلم المكتبات والمعلومات  يجد تطوراً 

والمعلومععات  و كععذل  االزديععاد فعع  أعععداد بحععو  ودراسععات الماجسععتير والععدكتوراه  إضععافة إلععى النشععاط 
الملحوظ ف  إصدار الدوريات العلمية بما تحمله من مقاالت متخصصة  فضالً عن نشاط حركعة المعؤتمرات 

 ة  مما كان له الفضل ف  إثراء االنتاج الفكري ف  علم المكتبات والمعلومات. العلمية المتخصص

وقد شهدت السنوات األخيرن اهتماًما ملحوظعاً فع  إنتعاج قواععد البيانعات باللغعة العربيعة بكافعة أنواعهعا  
يعة  ومعا سواء أكانت قواععد خاصعة بالكتعب والمقعررات الدراسعية  أو الرسعائل الجامعيعة  أو العدوريات العلم

مععن شعع  فعع  حاجععة البععاحثين العععرب لمثععل هععذه القواعععد  حيعع  أن هنععا  حاجععة ملحععة لوجودهععا فعع  شععتى 
 المجاالت العلمية  وبكافة األشكال  من أجل تلبية احتياجاتهم البحثية أيٌا كانت تل  االحتياجات.

 مشكلة الـدراسة وأهميتها:

الببليوجراف  لانتاج الفكري علعى كافعة المسعتويات  تمثل قواعد البيانات العربية أدان من أدوات الضبط
المحلية واإلقليمية والعالميعة لمختلع  المجعاالت الموضعوعية وبأشعكاله المتععددن وبلغاتعه المتنوععة  حيع  أن 
كافة المجاالت العلمية والت  منها  مجال المكتبعات والمعلومعات   تشعهد تطعوراً سعريعاً وملحوظعاً علعى كافعة 

موضوعية والنوعية والجغرافية واللغويعة  األمعر العذى أدى إلعى تنعوع االنتعاج الفكعري الصعادر المستويات ال
فيععه  والععذى ينشععر بمختلعع  أقطععار الععوطن العربعع  بأشععكال متعععددن كالكتععب والععدوريات وبحععو  المععؤتمرات 

ولقعد الحعظ  واألطروحات وغيرها من األشكال االخرى  إال أنه ال تتعوفر معلومعات كافيعة ععن هعذا االنتعاج 
الباح  غعزارن فع  كعم االنتعاج الفكعري المتعاح عبعر قواععد البيانعات العربيعة  كمعا ال يوجعد حصعر دقيعق ععن 
وضععا االنتععاج الفكععري العربعع  المنشععور فعع  قواعععد البيانععات العربيععة  لكععى نضععا البيانععات الدقيقععة عععن هععذا 

هذا االنتاج كفيلة بعأن تجسعد وترسعم معالمعه  االنتاج الفكري عند إعداد الخطط المستقبلية  وعليه فإن دراسة 
بحي  يمكن استيعاب إتجاهاته ومن ثم إتخاذ ما من شعأنه تععديل اإلتجاهعات نحعو وجهتهعا اإليجابيعة وخاصعة 

 ف  رسم الخطط المستقبلية للجهود البحثية لانتاج الفكري العرب  محل الدراسة.

يد الباحثين والدارسين والمهتمين؛ بعلم المكتبعات وتستمد الدراسة أهميتها مما ستضيفه من معلومات تف
والمعلومات بكعل فروععه واتجاهاتعه علعى قواععد البيانعات العربيعة  وتسعاعد علعى تعوفير الوقعت والجهعد عنعد 
القيام بعملية البح  والتنقيب عن هعذا اإلنتعاج الفكعري  ممعا يسعهم فع  تطعوير مععارفهم وخبعراتهم ومهعارتهم 

  دفععا عجلععة التنميععة والنهضععة العلميععة والثقافيععة فعع  المجتمععا   وقععد ارتععبط االهتمععام وتنميععة المجععال نفسععه فعع
بدراسة اإلنتاج الفكري العربع  فع  تخصعص المكتبعات والمعلومعات كأحعد المجعاالت الحيويعة والمتخصصعة 
ما صدور أول عمل ببليوجراف  شامل يحصر اإلنتاج الفكري العربع  فع  هعذا المجعال ويععر  بعه  والعذى 

 ك  على إعداده أ.د/ محمد فتح  عبد الهادي منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين.ع

 أهــــداف الـدراسـة:

 -وضعت الدراسة عدداً من األهداف سعت للتحقق منها، تمنلت في اآلتى:

دراسععة سععمات وخصععائص اإلنتععاج الفكععري العربعع  فعع  علععم المكتبععات والمعلومععات المتععاح فعع  قواعععد  -1
 لعربية )العددية  والموضوعية واللغوية والزمنية والمكانية والنوعية(.البيانات ا

 تحديد الدوريات المحورية ) البؤرية( ف  علم المكتبات والمعلومات. -2

 الكتاب األكثر إنتاجية وإسهاماً ف  علم المكتبات والمعلومات. بيان -3

ومععات المنشععور فعع  قواعععد رصععد معععدالت النمععو والتعطععل لانتععاج الفكععري فعع  علععم المكتبععات والمعل -4
 .البيانات العربية
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 حدود الدراسة :

 تتمنل حدود الدراسة في اآلتي:          

:  اإلنتاج الفكري المنشور ف  علم المكتبات والمعلومات المتاح ف  قواعد البيانعات الحدود الموضوعية -

 أس  زاد(. -نهلالم -العبيكان -دار المنظومة -معرفة -) قاعدن الهادي العربية  ممثلة ف 

: تغطى الدراسة االنتاج الفكري ف  قواعد البيانات العربية بمختل  أنواععه  والعذى قعام الحدود النوعية -

أعمععال  –األطروحععات الجامعيععة –الباحعع  برصععده فعع  قواعععد البيانععات العربيععة والمتمثععل فعع  الكتععب 
 مقاالت دوريات. -المؤتمرات

للدراسة لتشمل مقاالت وبحو  وكتب وأطروحات علعم المكتبعات  : تمتد الحدود الزمنيةالحدود الزمنية -
  وقعد تعم اختيعار   2018حتعى ععام   1951والمعلومات المتاح على قواعد البيانعات العربيعة  منعذ ععام 

باعتبععار أول عمععل تمععت إتاحتععه فعع  علععم المكتبععات والمعلومععات فعع  قواعععد البيانععات  1951تحديععد عععام 
 م.  2018ه الحصر الببليوجراف  كان ف  سنة العربية؛ وآخر عمل تم رصد

 : تمثلت الحدود اللغوية للدراسة ف : الحدود اللغوية -

اللغات الت  يصدر بها االنتاج الفكري العربى ف  علم المكتبات والمعلومات المتاح ف  قواععد البيانعات 
 العربية  وه  اللغة العربية  اإلنجليزي ...الخ.

 منهجية الدراسة وأدواتها:

 نظراً لطبيعة موضوع الدراسة ومجالها  فقد اعتمدت الدراسة على كل من:

: وهو النوع األول من أنواع المنهج الوصف   وهو أكثر  أنعواع الدراسعات الوصعفية األسلوب المسحي -

شععيوعاً  حيعع  تعمععل الدراسععات المسععحية علععى جمععا كافععة البيانععات والمعلومععات عععن مجتمععا الدراسععة  
 لها وتفسيرها ليتم دراستها وتحديد الوضا الحال  لها.والعمل على تحلي

: نوع من البحو  والدراسات يتعامعل معا المظعاهر الكميعة للمعلومعات  وذلع  معن المنهج الببليومتري -
خالل تطبيق المعادالت الرياضية واألساليب اإلحصائية على اإلنتاج الفكرى المنشعور  وذلع  معن أجعل 

 نتاج الفكرى المنشور من مختل  جوانبهالخروج بمؤشرات كمية  تص  اإل

 أدوات جمع البيانات:

(  بهعد  Excelاعتمد الباح  ف  جما البيانعات علعى "اسعتمارات "تصعمم علعى برنعامج إكسعيل )    
حصر وتسجيل كافة مقاالت الدوريات وأعمال المؤتمرات والكتعب واألطروحعات الجامعيعة فع  مجعال "علعم 

حععة فع  قواعععد البيانعات العربيعة ثععم تعم تععدوين وتسعجيل هعذه البيانععات علعى نظععام المكتبعات والمعلومعات" المتا
"حي  وفعر هعذا النظعام قاععدن بيانعات  متكاملعة  تتميعز ععن غيرهعا  وهعو معا يعطعى للنظعام  KOHAكوها " 

القدرن على إدخال ععدد كبيعر جعدا معن البيانعات التع  تصعل إلعى ماليعين  التسعجيالت باإلضعافة إلعى إمكانيعات 
لبحعع  فعع  التسععجيالت والتعععديل فعع  مععداخل البحعع   وذلعع  مععن أجععل تععوفير دليععل ببليععوجراف  يجمععا شععتات ا

 الدراسات واألبحا  الت  أهتمت بمجال "علم المكتبات والمعلومات" المتاح على قواعد البيانات العربية.

 صياغة االستشهادات المرجعية:

للجمعية األمريكية لعلم النفس   APAعلى أسلوب اعتمد الباح  ف  صياغة االستشهادات المرجعية   
 لتوثيق االستشهادات المرجعية ف  الدراسة.
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  مجتمع الدراسة:

اشتمل مجتما الدراسة على اإلنتعاج الفكعري العربع  فع  علعم المكتبعات والمعلومعات المتعاح فع  قواععد 
اإلطروحععات  -الكتععب  –ت بحععو  المععؤتمرا -البيانععات العربيععة  والععذى تنععوع  مععا بععين مقععاالت الععدوريات

الجامعيععة  وقععد تععم إسععتبعاد المكععررات وأيضععاً فصععول مععن الكتععب  وعععروض الكتععب  وعععروض الرسععائل  
( تسجيلة  تم رصدها معن خعالل ععدد معن 36213واألفتتاحيات...إلخ  وقد بلد عدد اإلنتاج الفكرى العرب  )
 –العبيكععان -المنهععل  –دار المنظومععة  –معرفععة ال –القواعععد البيانععات العربيععة والمتمثلععة فعع ) قاعععدن الهععادي 

 .أس  زاد(

 النسبة المئوية المجموع  القواعد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              %                                                                                                                            85 31060 الهادى

 %6.7 2419 معرفة

 %4 1458 دار المنظومة

 %1.6 588 المنهل

 %1.1 410 العبيكان

 %0.7 278 أس  زاد

 %100 36213 المجموع

 فصول الدراسة: 

 يشتمل البح  على مقدمة   وأربعة فصول  وخاتمة  موزعين على النحو التال :

وأهميتهعا  وأهدافعه الدراسعة  وتسعاؤالت الدراسعة   وتتضعمن: تمهيعد  مشعكلة الدراسعة  مقدمة منهجية

ومجععال الدراسععة وحععدودها  ومنهجيععة الدراسععة وأدواتهععا  صععياغة االستشععهادات المرجعيععة.  ومجتــــععـما 
 .الــدراســـــــــــــة  والمراجعة العلمية لانتاج الفكري  وفصول الدراسة

 الفصل األول: قواعد البيانات العربية : 

تمهيد  قواعد البيانات وأهميتها ف  مجال البحع  العلمع    أهعدا  قواععد البيانعات   مراحعل ويتضمن: 
 Al-Hadiتطعور قواععد البيانعات   أنعواع قواععد البيانعات   قواععد البيانعات العربيعة  قاععدن بيانعات الهعادي: 

database   :قاععععدن بيانعععات معرفعععة  Knowledge database  . قاععععدن دار المنظومعععةDar Al-

Manzuma database  قاعععدن بيانععات المنهععل   Al Manhal database  قاعععدن بيانععات العبيكععان   
Obeikan database  قاعدن بيانات أس  زاد  AskZad database  ومراحل إعداد المحتوى بقواعد  

 البيانات العربية  وخالصة.

 ور في قواعد البيانات العربية:الفصل الناني: الدراسة الببليوجرافية لإلنتاج الفكري المنش

ويتضععمن: تمهيععد  مراحععل إجععراء الدراسععة الببليوجرافيععة  ثععم اختيععار النظععام المناسععب إلعععداد قاعععدن 
( واسعتخدامه كقاععدن بيانعات.  وأيضعاً مراحعل  تسعجيل وحفعظ KOHAالبيانات  ومعيار اختيار نظام كوها )

   الخالصة.Kohaر  على نظام كوها    أشكال تسجيلة ماkohaالبيانات على نظام "كوها "

 الفصل النالث: الدراسة الببليومترية لإلنتاج الفكري المنشور في قواعد البيانات العربية:

ويتضمن: تمهيد  ثم المؤشعرات الموضعوعية لانتعاج الفكعري المنشعور فع  قواععد البيانعات العربيعة  و 
البيانات العربيعة  المؤشعرات المكانيعة لانتعاج الفكعري المؤشرات اللغوية لانتاج الفكري المنشور ف  قواعد 



 رباح فوزى محمد .عروض وقراءات متخصصة / اشرا   أ.د

 

 

 -569 -                                                                      (2021ديسمبر   –اكتوبر  ) 4  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

المنشععور فعع  قواعععد البيانععات العربيععة  و المؤشععرات النوعيععة لانتععاج الفكععري المنشععور فعع  قواعععد البيانععات 
 العربية  وأخيراً المؤشرات الزمنية لانتاج الفكري المنشور ف  قواعد البيانات العربية والخالصة.

 وريات  البؤرية ُ المحوريةو في علم المكتبات والمعلومات وإنتاجيتها:الفصل الرابع: الد

ويتضععمن: تمهيععد  الععدوريات البؤريععة التعع  أهتمععت بالنشععر فعع  مجععال "علععم المكتبععات والمعلومععات.  و 
معدى إسععهام الععدوريات بالنشععر فع  مجععال "علععم المكتبععات والمعلومععات"  العدوريات األكثععر إنتاجععاً مععن خععالل 

لتشتت العدوريات. أنمعاط التعألي  فع  علعم المكتبعات والمعلومعات بحسعب المنشعور  Bradfordن تطبيق قانو
ف  قواعد البيانات العربية. المؤلفون األكثر إنتاجيعة فع  علعم المكتبعات والمعلومعات مععدالت النمعو والتعطعل  

 لانتاج الفكري المنشور ف  علم المكتبات والمعلومات  والخالصة.

 وتوصياتها:نتائج الدراسة 

أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج الت  تٌعد إنعكاساً مباشراً ألهدا  الدراسة  ويمكعن توضعيحها 
 -ف  النقاط األتية :

 المحور األول : نتائج تتعلق بقواعد البيانات العربية :

لعم المكتبعات بلد عدد قواعد البيانات العربية الت  أهتمت بنشر مقاالت وبحو  وكتب ودراسعات مجعال "ع .1
( للمملكة العربية السعودية وهما قاعدن 2(  قواعد بيانات عربية  منهم: )6والمعلومات موضوع الدراسة )

( لدولة األردن وهمعا  قاععدن "المنهعل"  2بيانات "دار المنظومة" وقاعدن بيانات "العبيكان"  وأيضاً عدد )
احدن وهى قاعدن بيانات "أس  زاد" وأيضعاً قاععدن "والمعرفة"  بينما كان لجمهورية مصر العربية قاعدن و

 الهادي الت  قام اإلتحاد العرب  للمِكتبات والمعلومات على إعدادها ومقرها ف  دولة تونس العربية.

تتصدر قاعدن الهادي المرتبة األولى من بين القواعد الت  أهتمت بنشر مجال "علم المكتبات والمعلومات"   .2
%(  4%(  بينما جاءت دار المنظومعة المرتبعة الثالثعة بعـ) 6.7يانات المعرفة بــ) %(  تليها قاعدن ب85ـ)

%( كما جاءت قاعدن بيانات "العبيكان" ف  1.6ف  حين أحتلت قاعدن بيانات "المنهل" المرتبة الرابعة بــ) 
% 0.7خيرن بــ) %(  بينما احتلت قاعدن بيانات أس  زاد المرتبة السادسة واأل1.1المرتبة الخامسة بـــــ)

.) 

اإلسععتفادن مععن قاعععدن البيانععات الببليوجرافيععة التعع  قععام الباحعع  بإعععدادها فعع  التعععر  علعع  االنتععاج  .3
 الفكري ف  المجال  وإتاحتها عبر اإلنترنت وتحديثها بصفة دورية.

 ة:المحور الناني : نتائج تتعلق باإلنتاج الفكري لمجال "علم المكتبات والمعلومات" موضوع الدراس

بلد عدد اإلنتاج الفكري المتاح ف  قواعد البيانات العربية ف  مجال علم المكتبات والمعلومعات إلعى  .1
 عمالً فكرياً.36213

استحوذ قطاع "مؤسسات المعلومات "  النصيب األكبر من اإلنتاج الفكعرى العربعى محعل الدراسعة  .2
طععاع أنشععطة المعلومععات %  وق17.4%  ثععم قطععاع علععم المكتبععات والمعلومععات بنسععبة 25بنسععبة 
 %.  2.1%  بينما جاء قطاع قياسات المعلومات بأقل القطاعات نشراً بنسبة 14.1بنسبة 

تعد اللغة العربية هى اللغة السعائدن فع   مجعال " المكتبعات والمعلومعات" موضعوع الدراسعة  حيع   .3
%(  بينمععا  93.9( تسععجيلة   بنسععبة قععدرها )33707بلععد عععدد المععواد المنشععورن باللغععة العربيععة )

% ( فع  حعين 6.9( تسعجيله بنسعبة قعدرها ) 2498أحتلت اللغة اإلنجليزية  المرتبة الثانية بععدد  )
( تسعععجيالت  بنسعععبة  قعععدرها  8جعععاءت اللغعععة الفرنسعععية  فععع  المرتبعععة الثالثعععة واألخيعععرن بععععدد ) 

(0.02.)% 
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الفكعري لمجعال  استحوذت ثال  دول )مصر  السعودية  تونس( علعى معا يزيعد معن نصع  اإلنتعاج .4
%( مععن 54.2"علععم المكتبععات والمعلومععات" المتععاح علععى قواعععد البيانععات العربيععة  وذلعع  بنسععبة )

 إجمال  االنتاج الفكري مجتما الدراسة. 

احتلت "مقاالت الدوريات" المرتبة األولى من بين أشكال المعلومات الت  أهتمت بالنشر ف  مجعال  .5
 %( من إجمال  "علم المكتبات والمعلومات.58.1ت نسبتها )"علم المكتبات والمعلومات"  إذ بلغ

جاءت مجلة "االتجاهات الحديثة ف  المكتبات والمعلومات" ف  مقدمة الدوريات المتخصصعة التع   .6
%(  يليهعا 4.9( مقالعة   وذلع  بنسعبة )1048نشر بهعا مقعاالت علعم المكتبعات والمعلومعات بععدد )

%(  تليهعا مجلعة " الملع  فهعد 4.3الة علمية  وذلع  بنسعبة) ( مق900مجلة "رسالة المكتبة" بعدد )
 %(.3.6(مقالة  وذل  بنسبة )752الوطنية" بعدد) 

( دراسعة  أي 6927( بمجمعوع ) 2015-2011أن أكثر الفترات الزمنية نمواً وإنتاجاً ه  الفترن ) .7
فتعرات %( فع  حعين كانعت أقعل ال12.4%( وذل  بمععدل زيعادن ععن متوسعط النمعو )19.6بنسبة )

% ( مععن إجمععال  اإلنتععاج 0.03( دراسععة  بمععا يعععادل )15( بمجمععوع )1960 -1956نمععواً هععى )
 الفكري العرب  محل الدراسة.

 نانياً: التوصيات:

 بناًء على النتائج السابقة تتقدم الدراسة بالتوصيات األتية، والتي يمكن عرضها فيما يلى:

ة العربية فع  مجعال "علعم المكتبعات والمعلومعات"  العمل على التوسا ف  أعمال الترجمة إلى اللغ .1
 وخصوصاً ف  الموضوعات الحديثة.

 دعون الباحثين للنشر ف  الدوريات المتخصصة بمجال "علم المكتبات والمعلومات". .2

توجيه البحو  العلمية نحو المجاالت والموضوعات الت  لم تتم دراستها من قبل  أو التع  لعم تنعل  .3
 .ام لدى الباحثينحظا كبيرا من اإلهتم

 -نالنا الدراسات المستقبلية:

إمكانيععة إجععراء البحععو  العلميععة التعع  تقععيس التععداخل بععين قواعععد البيانععات العربيععة فعع  "مجععال علععم  .1
 المكتبات والمعلومات"  نظراً الفتقار إنتاجنا العرب  لمثل هذه الدراسات.

المتخصعص فع  مجععال "علعم المكتبععات إععداد دراسعة تحليليععة مقارنعة بعين االنتععاج الفكعري األجنبعع   .2
والمعلومععات"  واالنتععاج الفكععري العربعع  المتخصععص فعع  ذات المجععال  للمقارنععة بععين التوجهععات 

 البحثية التخصصية الدولية والعربية.

 
                                          


