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 مواصفات ومعايري الدوريات العلمية بني املفهوم والتطبيق

 د.عمار عبد اللطيف زين العابدين أ.

24/8/2007 تأريخ القبول:   22/7/2007 تأريخ التقديم:  
 المستخلص :

ناولت الدراسة موضوع الدوريات ومواصفات ومقاييس إعدادها ونشرها، إذ تم التطرق ت     
إلى تعريف الدوريات بشكل عام وتم تحديد مفهوم المجلة العلمية من الدوريات ، وتم التطرق 
إلى المشكالت التي تواجهها الدوريات بشكل عام مع ذكر بعض المشكالت ذات الطبيعة 

لمجالت العلمية األكاديمية، وتم تناول موضوع الدوريات العلمية الخاصة التي تواجهها ا
والتقييس ومايمكن أن يقدمه التقييس من فوائد في مجال المعلومات، وعرضت الدراسة 
المواصفات والمقاييس الفنية والشكلية لنشر الدوريات العلمية التي كونت دلياًل لكيفية أعداد 

ى توصيات نشر الدوريات العلمية التي أصدرتها ونشر المجالت العلمية ، وتطرقت إل
ًً إلى توصيات عرض الدوريات التي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس  اليونسكو وصواًل
لنشر وعرض الدوريات العلمية لتشكل أساس علمي يمكن أن تعتمد عليه هيئات تحرير 

 المجالت العلمية في إصدار مجالت علمية رصينة .
 المقدمة: 

يصال الخبرات ظ      هرت حتى اآلن وسائل وأوعية متعددة لنقل المعرفة اإلنسانية، وا 
البشرية إلى مناطق متعددة من العالم. ولعل ابرز الوسائل المعروفة حتى اآلن هي الكلمة 
المطبوعة، إذ أن الطباعة تعد الحدث األهم في تاريخ نقل وتبادل المعارف المطبوعة، وكان 

األوعية وهو األكثر تأهياًل لهذا الغرض لما يتميز به من صفات الكتاب من أشهر هذه 
تتعلق باألمور العلمية والفنية المتوافرة فيه، وبعد الكتاب ظهرت الدوريات بوصفها إحدى 
الوسائل المهمة لنقل الكلمة المطبوعة وحملها إلى ِأرجاء العالم وقد أخذ هذا الشكل من 

ما يتميز به من خصائص يتفوق بها على غيره من أشكال مصادر المعرفة أهمية خاصة ل
 المطبوعات مثل حداثة المعلومات والسرعة في نشرها، وتسلسل إصداراتها وغير ذلك .

                                                 

 جامعة الموصل قسم المعلومات والمكتبات /كلية اآلداب /. 
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 مشكلة الدراسة :
اليختلف اثنان على ما للدوريات العلمية من أهمية كبيرة في مجال البحث العلمي     

من معلومات غزيرة وغنية بالمعرفة تجعل واإلتصال العلمي وما يمكن أن تقدمة للباحثين 
الباحث اليستطيع االستغناء عنها وتجعله في حاجة دائمة وماسة لمعلوماتها ،أذ الحظ 
الباحث أن بعض المجالت العلمية ) وهي أحدى أنواع الدوريات ( التي تصدرها الجمعيات 

ضمه من معلومات علمية العلمية والمراكز البحثية والمؤسسات األكاديمية وغيرها وبرغم مات
ونتاج فكري غزير تفتـقر إلى بعض المواصفات والمقاييس الشكلية التي يجب على هذه 
المؤسسات المسؤوله عن إصدارها الوعي بها والعمل بموجبها، إذ قامت اليونسكو والمنظمة 

تعلقة الدولية للتقييس والمنظمة العربية للمقاييس بوضع تعليمات ومقاييس وحتى األدلة الم
صدار المجالت العلمية لضبط إصدار هذه األخيرة لما لذلك من أهمية كبيرة  بكيفية تحرير وا 
في إعداد مصادر المعلومات الرصينة وتسهيل التبادل العلمي ولحفظ حقوق التأليف 

 للباحثين الناشرين في المجالت العلمية . 
 األسئلة البحثية

البحثية اآلتية من خالل فقرات الدراسة المختلفة ، ترمي الدراسة اإلجابة عن األسئلة      
 وهذه التساؤالت هي كما يأتي : 

هل فعاًل هناك مواصفات ومعايير علمية دولية ترشد إلى كيفية إصدار الدوريات  .1
 العلمية ؟

هل يؤثر عدم اإللتزام وتطبيق المواصفات والمعايير العلمية على نشر الدوريات العلمية  .2
 ؟

 ماهي إنعكاسات ومشكالت عدم تطبيق المواصفات والمعايير العلمية على الدوريات ؟  .3
 أهمية الدراسة :

تعد المجالت العلمية اآلداة واألسلوب الرئيس في نشر البحوث العلمية والحصول على    
السبق العلمي ونمو الوعي المعرفي والعلمي بين أفراد المجتمع ، ويشكل إستمرار صدور 

ت العلمية على إختالف أنواعها واحدًا من أبرز مالم  تطور مختلف المؤسسات المجال
العلمية التي تصدر هذه المجالت والسيما المؤسسات األكاديمية على اعتبارها من أولى 
المؤسسات التي ترعى هذا المجال في بلدنا الجري  والذي يسعى إلى تعزيزه بإستمرار وفق 
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ع مستجدات العلم ضمن إختصاصات الباحثين إلى جانب أسلوب مميز يحقق التواصل م
تشجيعهم ودعمهم في إجراء البحوث التطبيقية ذات الفائدة العلمية المباشرة التي تحقق لبنة 
المؤسسات األكاديمية ولتحقيق التنمية في بلدنا بشكل عام ، ولكي تكتمل هذه الصورة 

د أوتعليمات أوضوابط )أي تسمية كانت( المتميزة فالبد من إتباع معايير أومقاييس أوقواع
تمكن هيئات تحرير المجالت من عرض وتنظيم وصياغة وتقنين مجالتها بشكل يسهل 
استخدامها سواًء في أخراجها بشكلها الخارجي أوفي طريقة عرض البحوث المنشورة فيها، 

فيها، فالبد  ولكي يكون الباحث على بينة تامة بأسلوب وسياق نشر المجلة التي يروم النشر
من وجود تعليمات وخصوصًا للمجالت المقصرة في هذا المجال تغطي جميع النواحي 
الشكلية والفنية التي تخص طريقة عرض البحث، وخصوصًا أن هذه التعليمات والقواعد قد 
نالت جانبًا كبيرًا من اهتمام المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال من خالل 

اصفات قياسية دولية تعالج موضوع النشر العلمي للدوريات العلمية إصدارها لعدة مو 
 وتوحديه دوليًا .

 أهداف الدراسة :
 يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي :   
  إعالم هيئات تحرير المجالت العلمية والسيما المجالت األكاديمية بوجود مواصفات

مي للدوريات في العالم وبضرورة إتباعها ومقاييس دولية متبعة ألغراض النشر العل
 لغرض تطوير نشر مجالتها ومحاولة االبتعاد عن تقليد المجالت العلمية المتخصصة .

  إحاطة الباحث الذي يروم النشر في المجالت العلمية بأن هناك ضوابط وتعليمات
ة إلصدار البحوث العلمية تتعلق بالمضمون العلمي للبحث وكيفية أخراجه بالصور 

 الالئقة لنشره في المجالت العلمية.
  إستعراض المواصفات والمقاييس والضوابط التي تتعلق بنشر المجالت العلمية وكيفية

خراجها علمًا أن هناك تقارب بين فقرات وتعليمات كل منها والتي سيتم  أعداد البحوث وا 
 تناولها في متن الدراسة . 

  ويهدف الباحث إلى اعتبار هذه الدراسة مساهمة متواضعة في التعريف بهذه
المواصفات والمقاييس والتأكيد على أهميتها وبيان أهمية األخذ بها والذي سيؤدي بدون 
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شك إلى سهولة  استخدام الدوريات وتبادلها الدولي والعمل على تحسين مستواها العلمي 
 الجهات المصدرة لتلك الدوريات .     في المستقبل والمساهمة في خدمة 

 تعريف الدوريات :
قبل الدخول في تعريف الدوريات تجدر اإلشارة إلى أن الدوريات التي تمثل  

مجموعات الصحف والمجالت والنشرات وغيرها مرآة تعكس تاريخ األمم والشعوب 
لك التاريخ وتلك وحضارتها، وتمثل حركة المجتمع اليومية، وهي وسيلة هامة للتعبير عن ذ

الحضارة وعلى هذا األساس فالدوريات تعد أداة فعالة وهامة في الحفاظ على التراث الوطني 
 .1والقومي واإلنساني للقطر واألمة البشرية جمعاء

عرفت منظمة اليونسكو الدوريات بأنها تلك المطبوعات التي تصدر في أوقات محددة      
ظمة، ولها عنوان واحد يرافق جميع أعدادها ويشترك أو غير محددة، منتظمة أو غير منت

في تحريرها عدٌد من الكتاب ويقصد بها أن تصدر إلى ما ال نهاية ، وقد قسمت المنظمة 
الدوريات إلى فئتين: هما الصحف بجميع إصداراتها، والمجالت منها العامة والموضوعية 

 .2المتخصصة
( على أنها Periodicalأو الدورية ) 3دورياتوقد عرفت المنظمة الدولية للتقييس ال     

مطبوع يصدر بصيغة منتظمة أكثر من مرة في السنة عادة، ويحتوي كل عدد على مقاالت 
منفصلة أو قصص أو كتابات أخرى ، واليدخل ضمن هذا التعريف مصطل  الصحف 

 اإلخبارية، ووقائع المؤتمرات والحوليات . 

                                                 
1  - Andrew Osborn . Serial Publications : There Place and Treatment in 
Libraries, 2nd. Ed.  .-Chicago : ALA , 1973.- P.20. 
2 - Unesco Year Book. Tables of Periodical.- Paris: Unesco, 1964.- P8. 
  
3 - ISO /4. Document- International standard Code for the Abbreviation  of 
Periodical.- Geneva: ISO, 1972.- P2. 
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( الدورية على 1943في معجمها الصادر سنة ) 1مريكيةوقد عرفت جمعية المكتبات األ    
أنها مسلسل في أجزاء ليست مونوجرافيات، وعادة تحتوي على مقاالت لكتاب متعددين ولها 
عنوان مميز بوجه عام، ويقصد من إعدادها المتتابعة أو أجزائها أن تظهر في أوقات محددة 

 أو منتظمة ولمدة غير محددة .
( وقد شاع Journalر تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام وهو المجلة )وهناك مصطل  آخ    

استخدامه بين أوساط المكتبيين، ورجاالت المعلومات وخاصة من يرتبط منهم بالعلوم 
والتكنولوجيا، ويستخدم غالبًا على أنه نوع من أنواع الدوريات ، وهذا المصطل  يرتبط 

 .2الدوريات المتخصصة والدوريات األكاديمية  بالدوريات العلمية، أو دوريات البحث أو
 أنواع الدوريات:

ليس من السهل وضع مواصفات خاصة وثابتة محددة للتمييز بين أنواع الدوريات، ولكن    
كان هناك محاولة لوضع جملة من المواصفات العامة التي يمكن بموجبها أن توضع 

وعليه يمكن أن تقسم الدوريات الدوريات فيها ضمن مجاميع تشترك في بعض الخصائص 
 وفق األنواع اآلتية:

 الدورياتتقسم الدوريات في هذا النوع إلى نوعيين هما :  3الدوريات وفق جهة اإلصدار .1
الصادرة عن جهات تجارية على أنها دور نشر أوشركات أو مؤسسات إعالمية أوأفراد 

الصادرة عن  الدورياتالغرض منها تجاري وأعالمي وغيرها، أما النوع الثاني وهو 
جهات غير تجارية مثل المؤسسات األكاديمية ومؤسسات الدولة واألحزاب والفئات 

 السياسية والمنظمات والهيئات الدولية واالتحادات والنقابات وغيرها .

                                                 
1 - Glossary of Library and Information Science .- Chicago :ALA ,1988 .  ورد فـي

 .40.ـ ص1986أبي بكر محمد الهوش . الدوريات والمطبوعات الرسمية .ـ طرابلس : الدار الجماهيرية ، 
تنميــــة مقتنيــــات المكتبــــات .ـــــ القــــاهرة: دار غريــــب للطباعــــة ، حشـــمت قاســــم . مصــــادر المعلومــــات و  - 2

 .74.ـ ص 1988
مكانـات اسـتخدام الحاسـوب لضـبطها. - 3 مجلـة رسـالة المكتبـة  محمد تيسير درويش. الدوريات: أهميتها واِ 

 .75( .ـ ص 1987) 22، ع 4، مج
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وفق فترات صدورها : وتدخل من حيث توقيت صدورها ضمن أنواع مختلفة  الدوريات .2
واألسبوعية والشهرية  الدورياتالنصف أسبوعية  رياتالدو اليومية و  الدوريات منها

 ...الخ.
حسب التغطية الموضوعية : تدخل حسب التغطية الموضوعية ضمن نوعيين  الدوريات .3

التي تهتم بنشر المقاالت والتحقيقات  الدورياتالعامة، وهي  الدوريات رئيسين وهما
المتخصصة  الدوريات والعامة المتنوعة في شتى الموضوعات بأسلوب مبسط ومفهوم 

) العلمية( والتي يهتم هذا النوع بنشر البحوث العلمية والمقاالت والدراسات الدقيقة 
والمتعمقة واألصيلة في موضوع معين ويكتب هذه البحوث والمقاالت مجموعة من 
المتخصصين في الموضوع وممن لهم خبرة واسعة مثل العلماء والمفكرين وأساتذة 

 الجامعات .
 . 1حسب الوظيفة من وراء إصدارها الدورياتحسب الجانب الوظيفي : وتقسم  رياتالدو  .4
ظهر هذا النوع في المؤسسات السعودية أذ تدخل : وقد 2حسب نوع العمل الدوريات .5

 الدوريات تحت التفرعين اآلتيين :
 . الدوريات العمل الخارجية 
 . الدوريات العمل الداخلية 
 :3وريات هيهناك طريقة أخرى في تقسيم الد .6
( ويمتاز هذا النوع بأنه سجل دائم ومهم لألبحاث، وتنشر Primaryأ.دوريات أولية )   

الدوريات األولية دائمًا من مؤسسات متخصصة، فالمقاالت واألبحاث المنشورة يجيزها 
متخصصون ويكون ضمن محتوياتها رسائل ومناقشات وآراء من القراء، وربما قد تتضمن 

 القوائم الببليوغرافية. الكشافات والمستخلصات وحتى

                                                 
1  - Bernard Honaghton. Scientific Periodical: Their Historical Developments , 
Characteristics and control .- London: Clive, Bingtes , 1975 .- P18. 

(.ــ جـدة : مكتبــة 9االتجاهـات الحديثـة العدديـة والنوعيــة للـدوريات السعودية.ــ سلسـلة الكتــاب الجـامعي) - 2
 .198ص -.1988تهامة ، 

ن . تحرير أنور عكروش ، صدقي المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات . مجموعة من المكتبيي - 3
 .66-65.ـ ص 1982دحبور .ـ عمان : الجمعية المكتبات األردنية، 



 
 م2020/هـ1441                                (                        81العدد ) –                        

 739 

( تتعدد أنواع الدوريات الثانوية وتتفاوت في مستوى Secondaryب. الدوريات الثانوية )
الموضوعات والشكل حتى الهدف من صدورها وتعتمد في مادتها على الدوريات األولية كما 

لومات أنها عادة ماتترتب وفقًا لخطط نسقيه تهدف لتحقيق أهداف معينة، وتشتمل على مع
 سبق تناولها وتعطي تفسير التطورات العلمية المسجلة في النتاج الفكري األولي. 

. ويمكن إضافة تقسيم أخر للدوريات يعتمد الشكل أساس للتقسيم ، وأنواع الدوريات فيه 7
 كما يأتي :

 .الدوريات الورقية التي تصدر بشكل ورقي .1
 أقراص مكتنزة .. الدوريات اإللكترونية التي تصدر على شكل 2
 . الدوريات اإللكترونية التي تصدر بشكل مباشر على اإلنترنيت من محرريها .   3

 أهمية الدوريات ) المجالت ( :
تعد الدوريات من أهم مصادر المعلومات، وتعتبر المجالت العلمية أحدى أنواع     

كل عدد من أعداد الدوريات من مصادر المعلومات المهمة في مجال التكنولوجية ويحتوي 
المجلة الواحدة على مقاالت وموضوعات ومعلومات متعددة، فضاًل عن أن المجالت تعد 
قنوات رسمية من حيث مرور أصول البحوث والمقاالت بمرحلة التحكيم، ثم المراجعة 
والتعديل لبلوغ أقصى درجات الجودة بعدها يسم  لها بالمرور إلى القطاع الرسمي، إذ يمكن 

 . 1اد بها واسترجاعها بال لبس أو غموضاالستشه
 : 2ما يأتيويمكن إيجاز أهمية المجالت  ب

  تنفرد الدوريات بشكل عام والمجالت العلمية بشكل خاص في نشر الموضوعات
 الحديثة التي قد ال نجدها في أي مصدر من مصادر المعلومات األخرى .

 مكانية قراءتها تمتاز المجالت )الورقية( من الناحية الشكلية والماد ية بسهولة الحمل وا 
في أي وقت على عكس بعض مصادر المعلومات التي تحتاج إلى أوقات وأماكن 

 معينة لغرض استرجاع المعلومات منها.
                                                 

،ع 16المجلة العربيـة للمعلومـات،مج  جاسم محمد جرجيس.دوريات الجامعات العراقية:دراسة تحليلية.ـ - 1
 .77-76ص  -(.1995) 
ت والتوثيــق والمعلومــات .ـــ عمــان: عمــر احمــد همشــري.ربحي مصــطفى عليــان. أساســيات علــم المكتبــا - 2

 .97.ـ ص 1990المؤلفان،
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 : 1وقد أضاف درويش مايأتي
  تعد المجالت من أهم مصادر المعلومات في مختلف المجاالت العلمية، وال يمكن ألي

 باحث في هذه المجاالت أن يستغني عنها واستشارتها والرجوع إليها .
  توفر المجالت للمستفيد والباحث فرصة لمتابعة تطور األفكار ونموها، خصوصًا

 يمكن نشره على شكل كتاب . األفكار التي ال يستغرق التعبير عنها نصًا مطوالً 
 2ثم أضيفت صفة أتسام البحوث والمقاالت فيها بالتركيز والتغطية الموضوعية الدقيقة ،

وعدت المجالت مكانًا يتبادل فيه المتخصصون وجهات النظر واآلراء في 
 .3الموضوعات المختلفة

 ويمكن إضافة مايأتي :
 كنولوجية يقوم الباحثون ويسارعون في مختلف المجاالت العلمية خصوصًا العلمية والت

إلى طبع بحوثهم ونشرها بأقصى سرعة ممكنة في إحدى المجالت العلمية، وهذا 
 يعطي لبحوثها صفة الحداثة واألسبقية العلمية .

  تبقى المجالت قريبة من المدى الذي يصل إليه العلم عن طريق اإلضافة المستمرة
 .وتصحي  المعلومات

أن المجالت العلمية هي من أهم مصادر المعلومات التي يمكن أن  يرى الباحثلذلك كله 
تدعم البحث العلمي والتطور في مختلف المجاالت العلمية واإلنسانية، ألنها السبيل األكثر 

 أهمية للتقدم العلمي الحر المبني على األسس العلمية المتبعة في إعداد البحوث العلمية.
 مشكالت الدوريات:

من األهمية والمزايا المتعددة فهناك بعض المشكالت التي تكتنف الدوريات  على الرغم    
بشكلها التقليدي ويعزى الى بعض أسباب هذه المشكالت هو عدم ألتزام هيئات تحرير هذه 

                                                 
مكانـات اسـتخدام الحاسـوب لضـبطها. - 1 مجلـة رسـالة المكتبـة  محمد تيسير درويش. الدوريات: أهميتها واِ 

 .71( .ـ ص 1987) 22، ع 4، مج
العربيـــة  جاســـم محمـــد جـــرجيس. جعفـــر ســـعد إبـــراهيم . الـــدوريات األردنيـــة : دراســـة تحليلية.ــــ المجلـــة - 2

 .50-49( .ـ ص 1997)        1، ع 18للمعلومات ، مج 
ياسر يوسف عبدالمعطي . تنمية المجموعات المكتبية في المكتبات ومراكـز المعلومـات .ــ اإلسـكندرية   -3

 .22.ـ ص1998: مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات ، 
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الدوريات بالمواصفات والمعايير الدولية الخاصة بالدوريات العلمية، ولكن على الرغم من 
 االستغناء عنها، وهذه المشكالت هي : وجود هذه المشكالت فال يمكن

  تأخر النشر : يعد من أكثر المشكالت التي يعاني منها مؤلفو المقاالت والبحوث
العلمية، وهو تأخير نشر مقاالتهم أو بحوثهم، وقد يصل ذلك إلى عام كامل في بعض 

 . 1البحوث المقدمة للنشر
 عداد الدوريات: ِإرت ًَ طت المجالت العلمية بالنهضة العلمية الحديثة التي بدأت بتضخم َأ

في القرن السابع عشر، واستمر هذا االرتباط حتى عصرنا الحاضر. كما أن نمو 
النشاط العلمي واكبه زيادة مماثلة في عدد المجالت العلمية وبحوثها فتضاعف عدد 

الت تطلب السيطرة ، إن هذا التضاعف والزيادة في أعداد المجالت والمقا2الدوريات
الببليوغرافية الفاعلة ألجل تنظيمها وجعلها متوافرة بسهولة للباحثين وتحليل محتويات 
الدوريات عن طريق إعداد الكشافات الالزمة لها، ألنه بدون هذه السيطرة سوف يؤدي 
إلى ضياع ثروة علمية بسبب التراكم غير المنظم للمقاالت والبحوث ومن ثم يؤدي إلى 

 .3في الجهود الفكرية تكرار
  التحكم في حجم البحث أوالمقالة : فمعظم هيئات تحرير الدوريات تحدد حجمًا للبحوث

والمقاالت يجب عدم تجاوزه ، وقد يؤدي هذا التحديد إلى اإليجاز والحذف في نصوص 
 البحوث .

  تشتت البحوث والمقاالت : إذ أن البحوث التي تتناول موضوعات محددة نرى أنها
التصلها جهود  4شر في مجالت مختلفة وفي مناطق متباعدة وحتى في لغات متعددة تن

 التكشيف واألستخالص التي تقوم بها بعض المكتبات لحصر النتاج الفكري .

                                                 
فــي هيئــة المعاهــد الفنيــة: دراســة تقويميــة للخصــائص  منــى هــادي صــال  الســامرائي. الــدوريات العلميــة - 1

 .45. .ـ ص2001بغداد: الجامعة المستنصرية،  -الشكلية والفنية وفق المعايير الدولية. رسالة ماجستير.
حشمت قاسم . مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات .ـ القاهرة: دار غريب للطباعة ،   -2

 . 90.ـ ص1988
جـرجيس. محمـد حسـن خفـاجي . كشـافات الـدوريات العربيـة: دراسـة حصـرية تقويميـة .ــ مجلـة جاسم محمـد  - 3

 .46( .ـ ص 1990، ع)9التوثيق اإلعالمي ،مج 
 .  70المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات . مجموعة من المكتبيين .ـ مصدر سابق.ـ ص  -4
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  تقويم وتحكيم البحوث : عادًة ما تتعرض البحوث المقدمة للنشر في الدوريات والمجالت
العلمية للتقييم والحكم على مدى صالحيتها للنشر، ويتم هذا من خالل االستعانة 
بمحكمين محايدين لهم مكانتهم في تخصصاتهم لغرض استبعاد ماهو غير صال  

يلة تضمن المحافظة على المستوى العلمي للنشر، وعملية التحكيم هي من ناحية وس
للدورية من خالل استبعاد البحوث التي ال تتوافر فيها الرصانة العلمية التي تؤهلها 
للنشر ومن ناحية أخرى أثارت الكثير من المشكالت واالتهامات بين المؤلفين 
 والمحكمين حول رفض أو قبول البحوث، وكذلك تأخير نشر البحوث الذي يؤدي إلى

 .1الشك واالدعاء من جانب المؤلفين
  إرتفاع معدالت التقادم لبعض البحوث والمقاالت العلمية في بعض التخصصات

 . 2خصوصًا العلمية منها مما يتطلب ِإخراج الدورية وتوزيعها بأقصى سرعة ممكنة
 إن ماورد ذكره من مشكالت تنطبق على الدوريات العلمية بشكل عام األ أن الدوريات     

والمجالت العلمية األكاديمية جاءت بإضافة مشكالت ذات طبيعة جديدة وهذه المشكالت 
 : 3كما يأتي

  افتقار المؤسسة األكاديمية )الجامعة( إلى الجهاز المنظم واعتمادها على األفراد غير
المتخصصين في مهنة النشر، ويتولى هذه الجهاز عملية تحرير المادة المراد نشرها 

قريرًا أم بحثًا أم مجلة حتى كتاب بشكل يضمن صدورها على أكمل وجه سواء كانت ت
 شكاًل ومضمونًا.

  عدم االهتمام بالشكل الخارجي لبعض الدوريات واألغلفة والتصاميم، التي تعد من
 ضروريات الدورية ونشرها .

                                                 

. ترجمــة حشــمت قاسم.ـــ القــاهرة: المركــز  جــاك ميــدوز . آفــاق االتصــال فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا 1-
 . 51-49.ـ ص 1979العربي للصحافة ، 

عمر احمد همشري.ربحي مصطفى عليان. أساسيات علم المكتبات والتوثيق والمعلومات.ـعمان:  2-
 . 103.ـ ص1990المؤلفان ، 

) ، 1، ع7تـب ، مـج هشام عبداهلل عباس . حركة النشر في جامعة الملك عبدالعزيز .ـ مجلة عالم الك - 3
 .22-20ص  -( .1985
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  ضعف العناية واالهتمام بالدعاية واإلعالن مع إنها ضرورية وملحة لتعريف المستفيد
 إصدارات الجامعة الحديثة، وكيفية الحصول عليها .ب

  سوء التوزيع الذي تعاني منه مطبوعات الجامعة والذي يعد السبب الرئيس للحد من
 انتشارها وتداولها .

 . ضعف الحصر الببليوغرافي لمطبوعات الجامعة 
  يالحظ صفة تأخر نشر المجالت األكاديمية وهي مشكلة من مشكالت المجالت

عالوة على ذلك تأخير صدور األعداد ولهذا التأخير تأثير سلبي في المادة  العامة،
 العلمية مما يؤدي إلى فقد أهم عناصر ومقومات الجودة والحداثة .

 . تفاوت حجم البحوث والمقاالت في المجلة الواحدة أو المجلد الواحد 
ختلف المؤسسات نتيجة للتطورات التي حدثت في مختلف المجاالت العلمية وظهور م    

التي تنتج المعلومات والمؤسسات التي تتعامل مع المعلومات، ونتيجة للدور الحيوي التي 
تقوم به هذه المؤسسات وجب تقنين أعمالها وذلك إلنتاج معلومات يمكن التبادل بها على 
النطاق الدولي، لذلك وجد مفهوم التقييس للمعلومات الذي يهدف إلى صب المعلومات في 

لب مهيأة مسبقًا وذلك لتحقيق الفائدة القصوى منها وخصوصًا مايتعلق بالمعلومات قوا
 ونشرها.   

 الدوريات العلمية والتقييس :
شكلت لجنة مشتركة من اإلتحاد الدولي للتوثيق والمجلس الدولي  1962في عام     

القياسي لدراسة  لإِلتحادات العلمية واإلتحاد الدولي للمكتبات والمنظمة الدولية للتوحيد
، وقد أسفرت الوسائل الممكن إتباعها دوليًا لتحسين الوضع بالنسبة للمعلومات العلمية

/ن س( وهي قواعد 177اجتماعات هذه اللجنة عن إصدار وثيقة اليونسكو ذات الرقم )
تنظيم جودة إصدار المطبوعات العلمية، وقد وجدت اللجنة أن عدم وجود نظام مقبول 

طبوعات هو احد األسباب األساسية للزيادة غير المرغوبة في حجم الوثائق إلصدار الم
المطبوعة، وارتفاع تكاليف طباعتها واستخالصها وتبويبها والحصول عليها . وقد اقترح 
سكرتير لجنة االستخالص التابعة للمجلس الدولي لإِلتحادات العلمية ومحررو الدوريات 

                                                 
 -   لنقل المعلومات العلمية وتداوالً على أعتبار أن الدوريات العلمية هي الوعاء األشهر واألكثر أنتشارًا . 
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اليونسكو بإصدار وتوزيع هذا الدليل ِإيمانًا منها بأن إتباع العلمية دلياًل، وقد قامت منظمة 
ما تضمنه من قواعد سوف يسرع بعمليات التوثيق، ويزيد من أمنية المعلومات هذا فضاًل 

، وهذا مؤشر 1عن خفض النفقات الباهضة التي تتحملها مراكز التوثيق العلمي في العالم 
 رة من منظمة دولية .واض  على وجود مواصفات ومعايير دولية صاد

ويعرف التقييس بأنه إنشاء معايير قياسية يمكن بها تقديم أي نوع من الخدمات     
نها معايير لأَلداء والتنظيم  المكتبية وقياس المخرجات بوصفها مؤشرات للغاية والكفاءة ، وا 

 .2الببليوغرافي
 أهمية التقييس في مجال المعلومات:

والمقاييس أصب  مطلوبًا في جميع مجاالت الحياة، منها مجال  إن اإِللتزام بالتقنينات    
النشر لمصادر المعلومات بأشكالها المتعددة، ومنها الدوريات العلمية حيث أصب  االلتزام 
بالمواصفات القياسية في هذا المجال في مجتمعنا المعاصر مسألة حتمية من اجل تسهيل 

على مختلف المستويات الوطنية والدولية، مما عملية تداول تلك المصادر واإلفادة منها 
 .3يوفر الوقت والجهد والمال

بناًء على ذلك أصبحت مسألة التزام المؤسسات المصدرة للدوريات العلمية والتقنية     
بالمواصفات المقاييس الدولية ذات العالقة بالمالم  الشكلية والفنية والمادية للدوريات 

أريد لتلك الدوريات تحقيق األهداف المرسومة لها . وفي الوطن  العلمية أمرًا حتميًا، إذ
العربي قامت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بتعريب المواصفات الخاصة بالتوثيق 
والمعلومات التي تتناول مجاالت وحقواًل متعددة في هذا القطاع منها المواصفات القياسية 

                                                 
منظمـــة اليونســـكو. دليـــل إعـــداد البحـــوث العلميـــة للنشـــر . ترجمـــة مـــدحت محمـــود .ــــ مجلـــة اليونســـكو  - 1

 .84ص ( .ـ1970) 1، ع1للمكتبات، س 
 -أحمــد محمــد الشــامي . ســيد حســب اهلل . المعجــم الموســوعي لمصــطلحات المكتبــات والمعلومــات . - 2

 .205.ـ ص1988الرياض : دار المريخ ، 
مــد جــرجيس . محمـــد حســن الخفــاجي . الــرقم المعيـــاري الــدولي للكتاب)ردمــك( : الضـــرورة جاســم مح - 3

 .43-12(.ـ ص1994)2، ع29ومستلزمات التطبيق .ـ مجلة رسالة المكتبة ، مج
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فه أسلوبًا لعرضها وما تحويه قائمة محتوياتها ، ذات العالقة بالدوريات العلمية بوص
 .1وعرض االسهامات فيها 

 المواصفات والمعايير الفنية والشكلية لنشر الدوريات العلمية :
لقــد قامـــت منظمـــة اليونســـكو بوضـــع بعــض المواصـــفات إلعـــداد ونشـــر الـــدوريات، وقـــد     

يئــــات تحريـــر الــــدوريات كانـــت هــــذه المواصـــفات فنيــــة وشـــكلية، لكــــي تكـــون دلــــياًل يرشـــد ه
، وهـــذه المواصـــفات هـــي كمـــا 2/3والمجـــالت العلميـــة لكيفيـــة إعـــداد ونشـــر دوريـــاتهم العلميـــة

 يأتي:
سوف يتم تقسيم هذه المواصفات إلى محاور وفقرات وكـل محـور يعـالج جـزء مـن  مالحظة:

 الدورية، وهذه المحاور هي :
 :المحور األول: عنوان الدورية

 .يجب أن يكون العنوان قصيرا وسهل االقتباس قدر اإلمكان 
  يجــــب أن يحــــدد العنــــوان بدقــــة قــــدر اإلمكــــان ميــــدان المعرفــــة والنشــــاط المعــــالج فــــي

 الموضوع.
  إذا لــم يكــن للعنــوان أي معنــى واضــ  فيجــب توضــي  موضــوع المطبــوع بعنــوان فرعــي

 يلي العنوان.
 المحور الثاني: قائمة محتويات الدورية:

  أن تطبــع قائمـة محتويــات كــل عـدد علــى صــفحة العنـوان أو الغــالف الخــارجي ، يجـب
 ويجوز أن ترد مقتطفات في قائمة المحتويات من نفس العدد.

  يجـب أن يكـون التتـابع المسـتخدم فـي ترتيـب المحتويـات هـو ذاتـه المسـتخدم فـي ترتيـب
 المقاالت في الدورية.

 مـن كـل عـدد ضـمن نفـس المجلـد أو  تظهر قائمة المحتويات في نفس الموقع يجب أن
 السنة.

                                                 
 .77جاسم محمد جرجيس . دوريات الجامعة العراقية : دراسة تحليلية .ـ مصدر سابق .ـ ص  -1
 . 89-85ص -المصدر السابق نفسه . - 2
مصدر  -جاسم محمد جرجيس ، جعفر سعد إبراهيم عبد النبي. الدوريات األردنية: دراسة تحليلية ز - 3

 سابق .
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  يجـــب أن تظهـــر قائمـــة المحتويـــات فـــي الصـــفحة األولـــى للعـــدد مباشـــرة بعـــد الغـــالف
األمــامي الــداخلي، ويوصــى بــان تظهــر قائمــة المحتويــات أيضــا فــي الصــفحتين األولــى 

 والرابعة من الغالف.
  معلومــات وفــق  يجــب أن تشــير قائمــة المحتويــات بالنســبة لكــل مقــال إلــى مــا يلــي مــن

 الترتيب المبين أدناه :
 سم )أسماء( المؤلف )المؤلفين( كما ورد في رأس المقال.ا .1
العنوان الكامل وجميع العناوين الفرعية )للمقاالت( التـي تصـدر علـى حلقـات، يجـب  .2

 أن يتبع في العدد القادم، أو يتبع أو انتهي كما هو مناسب.
كتابــة رقــم الصــفحة األولــى ويمكــن إضــافة رقــم الصــفحة األخيــرة تــربط بينهمــا  .3

ذا لــم يعــرض الــنص فــي مثــل هــذه الحــاالت بصــورة مســتمرة  شــطره إذا كــان ممكنــا وا 
 في نفس العدد فيجب ذكر ترقيم الصفحات الشامل لكل جزء من النص.

 المحور الثالث: ترقيم الدورية:
  مجلــدا واحـدا تتابعهــا الرقمـي الخــاص بهـا، ويجــب يجـب أن تحمــل األعـداد التــي تشـكل

( وان يســتمر التــرقيم فــي تتــابع غيــر منقطــع 1أن يحمــل العــدد األول مــن المجلــد رقــم )
 حتى نهاية المجلد .
 المحور الرابع: المجلد:

 :يجب أن تتضمن صفحة عنوان المجلد المعلومات اآلتية 
 . عنوان الدورية.1
 . اسم المؤسسة.2
 .. رقم المجلد3
 . السنة أو جزء السنة أو السنوات التي يغطيها المجلد. 4
 . مكان أو أماكن النشر.5
 . اإلشارة إلى المالحق أن وجدت.6
 International Standard Serials Number. الرقم المعياري الدولي للمسلسـالت)7

ISSN.) 
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 المحور الخامس: التاريخ:
 العنــوان فيجــب أن يكتــب بالصــيغة  إذا ذكــر الشــهر علــى الغــالف األمــامي أو صــفحة

 الكاملة.
 المحور السادس: التصميم الطباعي:

 .يجب استخدام أسلوب طباعي موحد في األعداد المتشابهة من الدورية 
  يجب المحافظة على األسلوب الطباعي الموحد مـن مقـال إلـى أخـر فـي نفـس المطبـوع

بليوغرافيـــا لكـــل مقـــال ويجـــب أن تطبـــع قائمـــة المحتويـــات والمســـتخلص والحواشـــي والب
 بأحجام أو أوزان من المحارف تختلف عن تلك المستخدمة في باقي النص.

 المحور السابع: العنوان الجاري:
  يجب أن تحتوي كل صفحة من صفحات المطبوع على المعلومـات الضـرورية للتعـرف

الســريع، ويمكــن أن تظهــر هــذه المعلومــات فــي أي موقــع، ولكنهــا يجــب أن تكــون فــي 
 الموضع من كل صفحة من الصفحات وان تتضمن ما يأتي: نفس

 . عنوان الدورية مختصرا عندما يكون ممكنا.1
 . التاريخ، رقم المجلد، رقم العدد.2
 . رقم الصفحة.3
 . عنوان البحث أوالمقال كاماًل أومختصرًا عندما يكون طوياًل .4
 . أسماء المؤلفين أو اسم المؤلف األول.5

 المحور الثامن: رأس المساهمة:
 :يجب أن يحتوي رأس المساهمة على ما يأتي 
 . العنوان )والعنوان الفرعي، إذا كان ذلك ضروريًا(.1
. أسم )أسماء( المؤلف )المؤلفين( مع االسم األول )األسـماء األولـى( أو الحـروف األولـى 2

 من االسم إذا كان مهما وذو داللة إلى الموثوقيه في الموضوع المعين .
 المحور التاسع: المستخلص:

 .يجب أن يزود كل بحث أومقال مستخلص وأن يقع بين الرأس والنص 
  واســعة االنتشــار علــى المســتوى الــدولي يفضــل أن يلحــق بالنســبة لمقــال فــي لغــة غيــر

 المقال بترجمة كاملة أو مختصرة بلغة واحدة على األقل من اللغات واسعة االنتشار.
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 المحور العاشر: المالحظات )الحواشي(:
يجــب أن تكــون المالحظــات )الحواشــي( فــي حــدها األدنــى وان تقــع عــادة فــي أســفل  10-1

 الصفحة ذات العالقة.
إذا اســتخدمت األرقــام فــي الــنص لتحديــد اإلشــارات الببليوغرافيــة المدرجــة فــي نهايــة  10-2

 المقال فيجب استخدام الحروف أو عالمات خاصة كالنجمة لمالحظات )الحواشي(.
 المحور الحادي عشر: اإلشارات الببليوغرافية:

ون عــادة فــي يجــب أن تتطــابق اإلشــارات الببليوغرافيــة فــي قائمــة المراجــع التــي تكــ 11-1
نهايــة الــنص مــع المواصــفات الدوليــة والعربيــة فــي هــذا المجــال، ويجــب أن تشــمل اإلشــارة 
الببليوغرافيـة علــى العناصـر األساســية للمــادة مـن بيــان المســؤولية الرئيسـة والعنــوان والطبعــة 
ومكان النشر والناشر ورقم الصفحة المقتبس منها وغير ذلك من العناصر التـي تسـاهم فـي 

ء معلومــات دقيقــة ومفصــلة بصــورة كافيــة للتعريــف بتلــك المــادة ســواء كانــت كتابــا أو إعطــا
 الخ.… مطبوعا أخر صدر بشكل مستقل أو مقال دورية
 المحور الثاني عشر: مواصفات متنوعة أخرى:

  ذا كـــان التغييـــر ـــنفس )األحجـــام المقصـــودة( وا  ـــة ب ـــع أعـــداد الدوري يجـــب أن تكـــون جمي
 اية عدد جديد.ضروريا فيجب أن يتم في بد

  يجب أن يطبع العنوان الذي يتكون من عنوان المطبوع ورقم المجلد متبوعا حيثمـا كـان
ضروريا برقم الجزء أو الرقم المتسلسل، ورقم العدد، الرقم الدولي المعيـاري للمسلسـالت 
 وتاريخ النشر بشكل واض  على الغالف األمامي أو أعلى قائمة محتويات كل عدد.

 مكــان طباعــة عنــوان الدوريــة علــى كعــب كــل عــدد فيجــب أن يطبــع علــى إذا كــان باإل
عرض الكعـب أو طولـه أو يـأتي بطريقـة يمكـن معهـا قـراءة العنـوان عنـدما يكـون العـدد 
موضوعا بشكل أفقي والغالف أمامي إلى أعلى ويجب ذكر رقـم العـدد وأرقـام صـفحاته 

 وتاريخه باإلضافة إلى عنوانه.
 شارة إلى المساهمة مثل تاريخ اسـتالمها مـن قبـل المحـرر أو يجب ذكر التاريخ عند اإل

 تاريخ المؤتمر الذي قدمت فيه الورقة.
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  يجـــب ذكــــر شــــروط النشــــر المعتمــــدة فـــي الدوريــــة والتــــي تشــــمل البيانــــات والمعلومــــات
الضرورية التـي توضـ  سـياقات النشـر فـي الدوريـة مثـل عـدد صـفحات البحـث وترتيـب 

 الخ.… المصادر والهوامش والترقيم وفترات الصدور وتزويد الباحث بالمستالت
ات ناتجـــة عـــن عـــدم إلتـــزام هيئـــات وممـــا يجـــب التنويـــه لـــه أن الكثيـــر مـــن مشـــكالت الـــدوري

التحريــر بالمواصــفات والمعــايير العلميــة للــدوريات وحتــى فــي بعــض األحيــان جهلهــا وعــدم 
معرفتها بها مما يسبب أبتعاد هيئات التحرير عنها وعدم األخذ بها وبالتالي أخـراج دوريـات 

 هزيلة رغم احتوائها على معلومات علمية .  
 ات نشر الدوريات العلمية:يتوص
ــــادل      ــــة تب ــــك لتســــهيل عملي ــــة، وذل ــــدوريات العلمي ــــل ســــليم إلصــــدار ال ينبغــــي وجــــود دلي

المعلومــات بــين العلمــاء فــي جميــع الــبالد نظــرًا للزيــادة المطــردة فــي حجــم المطبوعــات، لــذا 
فــان أغلــب التوصــيات المحــددة فــي الــدليل تهــدف إلــى تحقيــق هــذا الغــرض ، وهــذا الــدليل 

حتــوي علــى مجموعــة مــن التوصــيات التــي ترشــد إلــى كيفيــة إصــدار الــدوريات ويمكــن أن ي
ــياًل لغــرض القيــام بإصــدار الــدوريات ، وهــذه التوصــيات موجهــة إلــى الباحــث الــذي تكــون دل

يروم النشر في المجالت العلمية وفي الوقـت نفسـه موجـه إلـى محـررو الـدوريات والمجـالت 
النقـــاط المهمـــة التـــي يجــب أن تؤخـــذ فـــي الحســـبان عنـــد العلميــة للفـــت أنظـــارهم إلـــى بعــض 

 :   1الشروع في تحرير ونشر الدوريات العلمية ، وهي كما يأتي
  يجــب أن يصــاحب كــل بحــث مقــدم للنشــر فــي مجلــة علميــة أو تكنولوجيــة مســتخلص

يعطي فكرة وافية عما يحويـه البحـث علـى أن يكـون معـدًا طبقـًا للتوصـيات التـي وردت 
 مستخلصات المؤلفين للنشر. في دليل إعداد

  ــــه البحــــث بحيــــث يمكــــن ــــًا شــــارحًا لمــــا يحوي العنــــوان، يجــــب أن يكــــون مختصــــرًا ووافي
ـــــاوين وفـــــي عمليـــــات الفهرســـــة وتخـــــزين واســـــترجاع  اســـــتخدامه فـــــي إعـــــداد قـــــوائم العن

 المعلومات وتجنب اللغة المتخصصة الدقيقة والمختصرات.
 ة اآلتية:ينتمي أي بحث للنشر إلى احد األقسام الثالث 

                                                 
منظمـــة اليونســـكو. دليـــل إعـــداد البحـــوث العلميـــة للنشـــر . ترجمـــة مـــدحت محمـــود .ــــ مجلـــة اليونســـكو  - 1

 .  98-96ص ( .ـ1970) 1، ع1للمكتبات، س 
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.بحـــث )أو مقـــال( علمـــي بحـــت: يتنـــاول بحثـــًا علميـــًا جديـــدًا أو وســـائل أو أجهـــزة علميـــة 1
ـــة التـــي تمكـــن المســـتفيد ) القـــار ( علـــى أســـاس المعلومـــات  ـــة ويكـــون مكتوبـــا بالطريق حديث

 المعطاة من:
ق . أن يعيد التجارب وان يصل إلـى النتـائج الـواردة بالدقـة المناسـبة أو فـي حـدود النطـا1.1

 التجريبي الذي يحدده المؤلف.
. أن يعيــد المالحظــات أو اإلحصــاءات أو النتــائج التــي توصــل إليهــا، وان يحكــم علــى   2.1

 صحتها.
.مقال أو رسالة تمهيدية: يقع تحـت هـذا العنـوان أي مـتن يحتـوي علـى أكثـر مـن موضـوع 2

كـم علـى صـحة أو بحث علمي دون ذكر التفاصيل ومن ثم اليمكن للمسـتفيد العـادي أن يح
االســتنتاجات المــذكورة وكــذلك يشــمل أي مقــال أو رســالة تقــوم بــالتعليق علــى بحــث علمــي 

 سبق نشره في مكان أخر.
نشـر فــي  .مراجعـة موضـوعية: يقـوم هــذا النـوع مـن البحــوث بحصـر وتحليـل ومناقشـة مــا3

موضــوع محــدد والتعليــق عليــه وينبغــي علــى مــن يتنــاول التحلــيالت الموضــوعية أن يعطــي 
 حق كل من سبقه في الكتابة في هذا الموضوع .

 تمـت الموافقـة علـى نشـره  اليجوز تقديم أي بحث للنشر سبق أن قدم في مكان أخـر أو
 في مجلة ما كما ال يجوز تقديم أي بحث للنشر إلى أكثر من مجلة في وقت واحد.

 ذا أراد المؤلــف أن يســهب فــي  يجـب أن تشــرح المقدمــة الهــدف المقصــود مـن البحــث، وا 
 التحليل فيتحتم أن ينشر هذا اإلسهاب في مكان أخر.

  يجب أن يوض  البحث ما قدمه المؤلف من جديد في الموضوع مع مـا سـبق أن قدمـه
غيره في ذلك المجال وحدود بحثه ذاكرا المصادر التـي اعتمـد عليهـا، وصـحة أو خطـأ 
استنتاجاته، ويجب تجنب أي نقد متميز لبحوث مشابهة لبحثه، واقتصـاره علـى الناحيـة 

 العلمية من تلك البحوث.
  اغلــب المجــالت لهــا تعليمــات للباحــث يجــب عليــه إتباعهــا، وتشــمل طريقــة تقــديم المــتن

من حيث الشكل العام والمراجـع والرمـوز والمختصـرات وغيرهـا ويجـب أن يسترشـد بـأي 
بحــوث مشــابهة نشــرت فــي المجلــة التــي ســوف يقــدم إليهــا بحثــة مــن الناحيــة الشــكلية 

 والنظام المتبع.
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 ر إســهاب وبلغـــة ســـهلة مــع تجنـــب اســتخدام الكلمـــات غيـــر يجــب أن تكتـــب المــادة بغيـــ
الدارجة علميًا، وتجنب استعمال المصـطلحات ألي موضـوع خـاص مـا لـم تكـن مقبولـة 
تمامًا من الباحثين اآلخرين في المجال نفسه ويمكن إدخـال كلمـات جديـدة مـع توضـي  

المبهمـــات معناهـــا بالتحديـــد، مـــع تجنـــب اســـتعمال الكلمـــات غيـــر الصـــحيحة لغويـــًا أو 
 العلمية التخصصية جدًا واللغة العامية.

   على كل مؤلف أن يحاول قـدر المسـتطاع أن يجعـل بحثـه مكتفيـًا ذاتيـًا وذلـك بإعطـاء
 التفسيرات والتعريفات الالزمة للرموز المستخدمة.

  إذا اقتضت دواعي األمن القومي أو الصناعي منـع نشـر بعـض المعلومـات بـأي بحـث
يقــدم بحثــه علــى انــه بحــث تمهيــدي ولــيس بحثــا اصــياًل علــى أن  فــان علــى الباحــث أن

 يشار إلى سبب عدم ذكر المعلومات.
  ـــى الباحـــث ذكـــر المراجـــع الببليوغرافيـــة لألعمـــال الســـابقة فـــي المجـــال نفســـه يجـــب عل

 بالتفصيل مع ذكر المراجع فيما عدا ما لم ينشر أو ما لم يقبل للنشر في مجلة ما.
 لمقـاالت والبحـوث الخاصـة التـي ليسـت فـي متنـاول المسـتفيد يجب عدم ذكـر الوثـائق وا

 العادي، وليس هناك ما يستدعي اإلشارة إلى الوثائق والتقارير الخاصة.
  يتحـــتم علـــى المحـــررين التأكـــد مـــن عـــدم تعـــارض التعليمـــات الخاصـــة بـــالمجالت التـــي

 حوث.يضعونها والموجهة إلى المؤلفين مع العناصر األساسية المدرجة في هذه الب
  يجب على المحرر عند قبول البحث للنشر، أن يتأكد مـن أن المسـتخلص واف وشـارح

لمــا فــي البحــث وان العنــوان ســليم مــن كافــة الوجــوه باإلضــافة إلــى اقتناعــه الشخصــي 
 بالمستوى العلمي ومناسبته للنشر.

  فــي المجــالت المتنوعــة، المقــاالت يجــب أن يطلــب المحــرر مــن المؤلــف المقــاالت أو
وث تحديــد القســم الــذي ينتمــي إليــه بحثــه أو مقالــه )أصــيل، رســالة أوليــة، مراجعــة البحــ

 موضوعية(، أو يجب أن يذكر ذلك في المستخلص.
  يراعـــي المحـــرر أن يـــذكر صـــراحة أن مستخلصـــات المؤلـــف يمكـــن إعـــادة طبعهـــا بـــأي

 صورة وفي أي مكان.
  يرجى من المحررين التعاون فـي اسـتخدام الرمـوز واالختصـارات وطريقـة إيـراد المراجـع

 الببليوغرافية التي في سبيلها للصدور.
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 توصيات عرض الدوريات :
لغرض إعداد الدوريات بصيغ علمية مقننـة، وجعلهـا دلـياًل علميـًا إلرشـاد هيئـات تحريـر     

الدوليـــة للتقيـــيس مجموعـــة مـــن التوصـــيات المجـــالت العلميـــة المختلفـــة أصـــدرت المنظمـــة 
صــدار  موجهــة لمحــرري دوريــات التوثيــق والمكتبــات واألرشــيف ترشــدهم ألــى كيفيــة تحريــر وا 
دورياتهم ، وهي تختلـف عـن المواصـفات والمعـايير علـى أعتبـار أن األولـى هـي مواصـفات 

ة الرســـمية ومعــايير دوليــة  يجــب األتــزام بهــا أذا مـــا أرادت هيئــات التحريــر أن تعطــي صــف
على دوريتهـا ، أمـا التوصـيات فهـي أقـل رسـمية مـن المواصـفات كمـا أنهـا موجهـه لمحـرري 
دوريــات التوثيــق والتــي التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا المجــالت األخــرى فــي االختصاصــات 

(، 1972( مــايو عــام )16-14األخــرى إلصــدار مجالتهــم، والتــي صــدرت فــي المــدة مــن )
 :هي 1وهذه  التوصيات

ن مــــن حــــروف اســــتهاللية فيجــــب 2/  1: 8صــــية )التو  .1 ًِ ( إذا كــــان عنــــوان الدوريــــة مكــــِو
 توضيحها بالعنوان الفرعي.

ـــــة 2/  1: 8التوصـــــية ) .2 ـــــوان الفرعـــــي للدوري ـــــوان األصـــــلي  أو العن ( يجـــــب أن يحـــــدد العن
 والمجاالت التي تتناولها الدورية تحديدًا دقيقًا بقدر اإلمكان.

 يم أغلفة الدورية مع المتن.( يجب عدم ترق2/  2: 8التوصية ) .3
( يجــب أن تشــمل صــفحة عنـوان العــدد الثانويــة علــى العناصــر 1/ 2،  2/4: 8التوصـية ) .4

 اآلتية:
 العنوان. -4-1
 اسم الهيئة المسؤولة عن المجلة. -4-2
 رقم المجلد والعدد. -4-3
 اسم رئيس أو رؤساء التحرير. -4-5
 اسم الناشر. -4-5
 تاريخ صدور العدد. -4-6

                                                 
دوريات التوثيق والمكتبات واألرشيف . ترجمة عوض توفيق عـوض .ــ دنيس كوفندي . طريقة عرض  - 1

 .28-18( .ـ ص1976) 22، ع 6مجلة اليونسكو للمكتبات ، سنة 
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 إشارة يتض  منها هل العدد يضم كشافًا للمجلة. -4-7
( يجــب تخصــيص مكــان ثابــت فــي كــل عــدد مــن أعــداد الدوريــة ليــذكر 2/5: 8التوصــية ) .5

فيــه عــدد مــرات صــدور الدوريــة ســنويا وقيمــة االشــتراك فيهــا  وثمــن النســخة الواحــدة مــن 
 العدد.

كـان المجلـد يغطـي فتـرة  ( يجـب توضـي  الفتـرة علـى صـفحة العنـوان إذا3/3: 8التوصية ) .6
 زمنية تختلف عن السنة الميالدية الجارية.

( يجــــب كتابــــة الســــنة أو الســــنوات التــــي صــــدر فيهــــا المجلــــد باألرقــــام 3/4: 8التوصــــية ) .7
 األوربية الحديثة.

 ( يجب أن تشمل صفحة عنوان المجلد على:3/7: 8التوصية ) .8
 . عنوان الدورية.8-1
 . اسم الهيئة المسؤولة.8-2
 . رقم المجلد.8-3
 . السنة أو السنوات التي يصدر فيها المجلد.8-4
 . مكان النشر.8-5
 . اسم الناشر.8-6
 . عنوان الناشر.8-7
( يجــب أن تحمــل كــل صــفحة مــن صــفحات الدوريــة البيانــات الالزمـــة 3/2: 8التوصــية ) .9

 فحة.للتعرف السريع عليها مثل عنوان الدورية ورقم المجلد وسنة الصدور، رقم الص
ــــوغرافي فــــي المطبــــوع فــــي أســــفل 2/ 1: 30التوصــــية ) .10 ( يجــــب أن يشــــتمل الشــــريط الببلي

 الصفحة األمامية للغالف على العناصر اآلتية:
 . العنوان المختصر.10-1
 . رقم المجلد.10-2
 . رقم العدد.10-3
 . رقم أو أخر رقم صفحة من صفحات العدد.10-4
 . مكان النشر.10-5
 . تاريخ النشر.10-6
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( يجــب أن يتبــع الــرقم  الخــاص بــأخر عــدد مــن أعــداد المجلــة بكلمــة 2/3: 30التوصــية ) .11
 أخيرة أو أي كلمة مماثلة.

 ( يجب أن يكتب رقم العدد بارزًا في مكان واض .3/2: 30توصية ) .12
 ( يجب كتابة اسم المؤلف أو المؤلفين مع عنوان المقال.1/1: 215توصية ) .13
مقالــة بتقيــيم مــوجز يفضــل أن يكــون لــه مكانــة  ( يجــب أن تســهل كــل2/1: 215توصــية ) .14

 بين العنوان والمتن.
يجـــب اســــتخدام الحــــروف أو أي عالمــــات أخــــرى لتـــرقيم المالحظــــات فــــي حالــــة اســــتخدام  .15

األرقام في المتن لترقيم المراجع الببليوغرافية التـي وردت فـي قائمـة المالحظـات فـي نهايـة 
 المقال.

ــــذي يســــتخدم ألول مــــرة ( يجــــب أن يصــــحب المخ6/2: 215توصــــية ) .16 تصــــر الخــــاص ال
 الشكل الكامل.

( إذا لم يكن ضرر مـن أن ننشـر البحـث فـي أجـزاء متتاليـة فيجـب أن 7/1: 215توصية ) .17
يكون لهذه األجزاء أرقام متتابعة وكل جزء فيما عدا األخير يجب أن يحمل ضـمن عنـوان 

الجـزء ومـا يـدل علـى  البحث  في نهاية الجزء ما يدل على أن هناك أجزاء أخرى تلي هذا
أن هنــاك أجــزاء تلــي هــذا الجــزء وكــل جــزء فيمــا عــدى األول يجــب أن يحمــل قبــل بدايــة 
المتن ما يدل علـى انـه سـبق صـدور أجـزاء أخـرى مـع بيـان مكـان نشـرها ويجـب أن يسـير 

 إلى الجزء األخير على هذا المنوال.
( يجـب عـدم نشـر البحـث الواحـد فـي أكثـر مـن مكـان مـن العـدد ويفضـل 8: 215توصية ) .18

 نشر البحث أو الجزء من السلسلة على صفحات متعاقبة.
( يجــب ترجمــة ملخــص البحــث بإحــدى اللغــات المنتشــرة دوليــا وذلــك إذا 4: 214توصــية ) .19

يرفــق بهــذا البحــث كتبــت البحــث بلغــة ليســت مــن اللغــات الدوليــة الواســعة االنتشــار إذا لــم 
 ترجمة لها )كاملة أو مختصرة(.

( تؤيـد تـرقيم أقسـام المـتن المكتـوب وتفريعاتـه إذا كـان هـذا 2145المنظمة الدولية للقيـاس ) .20
التــرقيم يوضــ  العالقــة الموضــوعية ويبــين أهميتهــا ويظهــر العالقــة بــين األقســام المنفصــلة 

 والفروع.
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ألساســــية اآلتيــــة فــــي المرجــــع الخــــاص ( يجــــب أن تتــــوفر المبــــاد  ا3/3: 690توصــــية ) .21
 المشار أليه في البحث المراد نشره في المجلة ،وهي كما يأتي :

 . اسم أو أسماء المؤلفين.21-1
 . عنوان المقال.21-2
 . عنوان الدورية.21-3
 . مكان أو أماكن نشر الدورية.21-4
 . رقم المجلة والسنة.21-5
 . رقم العدد وتاريخه.21-6
األولـــــى واألخيــــرة مـــــن صـــــفحات المقالــــة أو الجـــــزء المحــــال إليـــــه منهـــــا . الصــــفحة 21-7

 )المقتبس منها(.
 الخاتمة:

لقد دأبـت المؤسسـات العلميـة واألكاديميـة علـى تـدوين وتسـجيل نتاجهـا الفكـري البحثـي      
حــدى هــذه الوســائل المســتخدمة فــي تســجيل هــذا النتــاج هــي الــدوريات ، وهــذه  لمنتســبيها وا 
األخيرة مثلت واجهتها العلمية ، لذا اعتبرت من أهم مصادر المعلومات التي تنقـل البحـوث 

هــا إلــى مســتخدميها ، وأعتبــر هــذا المصــدر مــن أهــم مصــادر المعلومــات العلميــة مــن منتجي
التـــي يمكـــن أن تقتنيهـــا المكتبـــات علـــى أخـــتالف أنواعهـــا . لـــذا يجـــب إعـــداد هـــذا المصـــدر 
باألســلوب والطريقــة العلميــة التــي تعطيــه شــرعيته العلميــة والدوليــة للتبــادل ونقــل المعلومــات 

بعـض المنظمـات الدوليـة مثـل ) اليونسـكو ومنظمـة  للباحثين أين ما وجدوا ، وبما أن هنـاك
المقــاييس الدوليــة( التــي أولــت الــدوريات أهتمامــًا خاصــًا لمــا لهــذا المصــدر مــن أهميــة فــي 
البحث العلمي ، إذ قامت بوضع بعض المواصفات والمعايير والضـوابط التـي تهـتم بالشـكل 

صـــدار الـــدوريات والمضـــمون للمجلـــة والبحـــوث المنشـــورة فيهـــا لترشـــد إلـــى كيفيـــة  صـــياغة وا 
والمجالت العلمية ، لذلك توجب على أي مؤسسة تعمل على نشر الدوريات أن تراجـع هـذه 
المعـــايير وتدرســـها وتضـــعها نصـــب أعينهـــا واألخـــذ بهـــا أذا مـــا أرادت أن تكـــون لهـــا مجلـــة 
علميــــة يمكــــن أن تــــنج  فــــي تأديــــة رســــالتها العلميــــة البحثيــــة، فــــإذن علــــى هيئــــات تحريــــر 

 العلميـة أن تراعـي فـي إخـراج مجالتهـا هـذه المواصـفات والمعـايير لتخـرج مجـالت المجالت
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ملتزمــة بالمعــايير الدوليــة ولتــؤمن اإلســتخدام والتــرويج لمجالتهــا وإليصــال الرســائل العلميــة 
 التي تتضمنها للبحوث المنشورة فيها . 

 
 

The Standards and Specifications of Scientific Periodical : Their 

Concepts and Applications 

Dr.prof.Ammar Abdul Latif Zain Al-Abideen 

Abstracts : 

     The study focuses on the topics of periodicals and the standards of 

their preparation and publishing. The concept of periodicals was 

identified in general, but a special interest was given to clearify the 

concept of the scientific journals as a type of periodicals, Among the 

various problems of periodical, an attention was given to the specific 

problems of academic periodicals and specially the issue of 

standardization and specification and their advantages in the field of 

information science . 

      The study also covers the technical and formal standards of 

publishing scientific periodicals which are considered a guide to the 

preparation and publishing of this type of publications . 

      The study also covers the class standards of UNISCO and the 

standards of ISO. All these standards may form a basis for editorial 

boards of scientific periodicals in their career.    

 
 


