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 :الملخص
هددت ا التراسددى رلددو رلددت لتوضوددو الجاهدداا لاالتةاهدداب المتشوددى لضجتددة الجنشددار   دد   ا مددى 

لتوتيدت  ئدلاليى  م(، لبيان التازيماب الجاهاعيى لالز نيى لالضغايى،5055–5002 صراتى بون )
 -التوقودددد   -الهولددددى(، ل ئددددعلليى امنجدددداا الجنشددددار  )التدددد ليل - الجشددددتر  -التدددد ليل )ال ددددرش 

بضدد   -1الجرا مدى( ااسدتاتام الجدنهل الالدد   التوضوضد  )الببضودا تر (، تودب زااددا ئبدرز النتدا ل  
-5002( زتاًاددددا  دددد  ال تددددر   ددددن )131تةددددن اجاتددددا  ال جددددر  )الجتددددة( الجنشددددار   دددد  الةا مددددى )

لئقضهددا لجاهدداا )ال نددان(.  ،جاهدداا )المضددام اال تجاعيددى((، زااددا الوصددى اممبددر  نهددا لم5055
( ئمثددر  تددراب اجاتددا  ال جددر  ل ددر ، بونجددا م5012-5012( ل)م5010-5001مااددا ال ترتددان )

(، لزدان م5055-5050( / )م5013-5011( / )م5002-5002مااا ال تدر  امقدو راتا يدى )
زااا  -5ضغى اجاةضوزيى ثن الضغى ال رائيى. لضغى المربيى النصوة اممبر بون لغاب النشر، تضوها ال

 مظدددن الجتددددة الجنشددددار  زتً ددددا  نهةيددددى، لزااددددا الجئددددعلليى اممبددددر هدددد  التدددد ليل، توددددب اسددددتوا  
)التدد ليل ال ددرش ( نضددو النصددوة اممبددر، يضيددل )التدد ليل الجشددتر ( لئلوددرًا ) نشدداراب الةا مددى(، 

ى اآلشاب( اممثدر راتا يدى بدون زضيداب زااا )مضيد -3للترب  مظن الجنشاراب    ط مى لاتت . 
الةا مدددى بونجدددا زاادددا امقدددو راتا يدددى )مضيدددى طدددة امسدددنان(.  دددن تودددب اجاتا يدددى، زدددان لضةا مدددى 
النصوة اممبر )مجعلد  هولدى(، لزاادا الوصدى )مجعلد   اصد (  دن اصدوة ش. نبدت الاهداب 

تقدتون الدتنن الجدال   هدرلر  -1 وجت نبت المال . لنضيل تالد  التراسدى امدت  ئ دار  دن ئهجهدا  
هدددرلر  راشدددال  كت دددى  -5جشار  الجكت ددداب لالجعبانددداب لالنشدددر مشال شلرهدددا نضدددو ئمجدددو ل دددل. 

 . رززيى لضةا مى زااها التانن امساس  لض وب لالنشر المضج 
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، اجاتا يى المضجيى، المضج النشر ، اشر الجتة، شراساب ببضوا تريى الكلمات المفتاحية:
 .قياساب الجمضا اب

Book Publishing Trends at Misurata University: An 

analytical and Descriptive Study 

Laila M Houssein Elzareidi 

Faculty of Art, Misurata University, Libya 

Abstract: 

The study aimed at observing and analyzing the theme and numerical 

trends of published books at Misurata University in the period between 

(2005-2022AD). Its main objectives were to show the thematic, temporal 

and linguistic distributions in the published books. By using the 

descriptive-analytical approach (Bibliometric), the authorship 

responsibility (individual authorship - co-authorship - institutional 

authorship), and the responsibility of publications (authorship - 

investigation - review) were identified. The study results were as follows: 

i. the number of intellectual productions (published books) was (138) 

books between 2005 and 2022. Social sciences publications were on the 

top, while the least publications were in arts. Moreover, the most 

intellectual productions were recorded in the years (2008-2010) and 

(2017-2019), whereas the years (2005-2007), (2011-2013) and (2020-

2022) were the least productive period. Besides, it was found that Arabic 

was the most language used in the publications, followed by English and 

then French. ii. Furthermore, most of the publications were textbooks. In 

addition, it was found that authorship was the greatest responsibility to be 

recorded and individual authorship grabbed the first place, followed by 

(co-authorship) and finally institutional authorship (university 

publications). Additionally, most of the publications were issued in one 

edition. iii. The Faculty of Arts was the most productive among the 

university faculties, while Faculty of Dentistry was the least productive 

one. In terms of productivity, the university had the largest number of 

publications (as institutional author) and Dr. Abdel-Wahhab Mohamed 

Abdel-Aali was on the top of individual authors. According to the study 

results, the researcher could suggest the following recommendations: i. it 

is crucial to support the role of Libraries, Publications and Publishing 
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Administration by providing the necessary financial support. ii. To 

support the research and scientific publishing, it is highly recommended 

to establish a central library in the university. 

Keywords: Bibliometric Studies, Book Publishing, Scientific 

Publishing, Scientific Production, Information Measurements. 

 مقدمة:
قجدى الهدرم التمضيجدد ، لقجدى ال ودب المضجد   د  ئودى شللدى  ددن هد  تمدت الةا مدى  عسئدى نضجيدى 

الددتلاح توددب تقددام بددتلر توددا  ل مدداا  دد  اشددر الجمر ددى لالثقا ددى لينددتاش الج ددالاب ال شددريى نضجًيددا 
ا لسياسًيا لا تجاعًيا، لتزليدت الجةتجدب بهدال المنالدر ال شدريى الجعهضدى التد  تئدهن  د  تقت دل ل جريً 

لازشهارل،  النشر ومكس  ئدتا  التعدار الثقدا    د  الجةتجمدابح مادل  دن الجع دراب التالدى نضدو 
الان  الوضار  م   ةتجبح  جضجا زاش راتا   صاشر الجمضا اب    بضت  دا شا  لدع نضدو زيداش  

 الان  الثقا   لل.
 هدددا وضددد   نضوهدددا  كاادددًى نضجيدددًى  ر اقدددًى،  ،)النشدددر المضجددد (   دددن  مدددايور  ددداش  الةا مددداب

دددجمى طو دددى  ددد  الاسدددن اممددداشوج ، لبجدددا ئن  ا مدددى  صدددراتى تئدددمو زضياتهدددا رلدددو  ليوقددد  لهدددا سي
كددو االنتجدداش الجعسئدد  لالبرا ةدد ،  ددلن هددال الجمددايور تتعضددة تصددر النتددا  ال جددر  لجنتئددبوها ا

ئ ددكالل )متددة، شلريدداب،  ددعتجراب، رسددا و نضجيددى( لتوضوضددل لالاددرل  اجع ددراب تئددهن  دد  التقوددين 
لالتقداين لالتوئدون ل ًقددا لجتعض داب تضددع الجمدايور، لالمجددو نضدو  مددو  ا مدى  صددراتى  د   صددا  

 يل التلليى ننت تقوين الةا ماب.الةا ماب الضوبيى لهجان ت هوضها لتتلو هجن التصاا
 الدراسة:مشكلة 

تيقّين الةا ماب نضو  ا ينشرل ئنضال هولى التتريس الجنتئبون بها  ن اواث ل قاالب نضجيدى 
لزتددة، لبجددا ئن  ا مددى  صددراتى لهددا اتددا   جددر  زبوددر سدداال زددان اشددر زتددة ) نهةيددى ل ر  يددى 

 ئللثقافيدى( ئل رلددتار شلريداب سدداال التد  تصددترها ئل تصدترها زضياتهددا لبمدل ئقئددا ها المضجيددى، 
 نتش زبور  ن الرسا و المضجيى.   از نقت  عتجراب نضجيى لاتلاب، لي

هدداا التضددان  دد  النتددا  ال جددر  لةا مددى  صددراتى شنددا الوا ددى رلددو رلددتل لتنظيجددل لتراسددتل 
لتوضوددو اتةاهاتددل الججيددى اانت ارهددا  ع ددراب تددتا نضددو النضددل المضجدد  لجنتئددب   ا مددى  صددراتى، 

نتددا  ال جددر  منضددال هولددى التددتريس اةا مددى  صددراتى  دد  لهدداا تئددمو هددال التراسددى رلددو رلددت ال
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 ددكو لاتددت  ددن ئ ددكاا ئلعيددى الجمضا دداب )الجتددة( شلن  ورهددا  ددن  صدداشر الجمضا دداب، لتوضوددو 
 اتةاهاتل الجاهاعيى لالمتشوى  ن لالا طرح التئاؤا الر يئ  اآلت  

 نتاجية؟إكثر ن ال وومن هم المؤلف ما هي اتجاهات حركة نشر الكتب بجامعة مصراتة؟
 لالا  تت را ننل التئاؤالب ال رعيى اآلتيى  

  ا االتةاهاب الجاهاعيى لالمتشوى لضجتة الجنشار  اةا مى  صراتى؟ -1
مثددر  ئددعلليى لضجتددة الجنشددار  اةا مددى  صددراتى )تدد ليل، توقودد ، تر جددى... ام ددا هدد   -5

 رلخ(؟ 
)تد ليل  ن درش، تد ليل  مثدر  ئدعلليى لتد ليل الجتدة الجنشدار  اةا مدى  صدراتىام ا ه   -3

  شتر ، ت ليل هولى(؟ 
  نهةيى، ثقافيى( اةا مى  صراتى؟مثر ئاااا الجتة اشًرا ) ر  يى، ام اه   -4
  ا ه  نتش الع ماب لضجتة الجنشار  اةا مى  صراتى؟ -2
ن اممثددر راتا يددى اكضيدداب الةا مددى؟ ل ددا تةددن النتددا  ال جددر  لجددو لاتددت ا  ددن هددن الجعل دد -6

  نهن؟
 :أهمية الدراسة

تجتئددة التراسدددى ئهجوتهدددا  دددن الجاهدداا ا ئدددل، زاادددل يرزدددز نضدددو ئهددن  لدددى  دددن  لددداب  صددداشر 
الجمضا اب ئال له  )الجتة(، زجا ترزدز التراسدى نضدو راتا يدى ئنضدال هولدى التدتريس لاممداشوجوون 

ا ماااا ئنضال هولى تتريس اةا مى  صراتى ئل  ن لار ها، للهاا  لاها تمت شلواًل ببضوا رافي دئ ساالً 
 لإلاتا  ال جر  الجنشار لةا مى  صراتى. 

 أهداف الدراسة:
 تهت  التراسى رلو  مر ى اآلت  

 توتيت االتةاهاب الجاهاعيى لالمتشوى لضجتة الجنشار  اةا مى  صراتى. -1
 مثر  ئعلليى لضجتة الجنشار  اةا مى  صراتى.ام مر ى  -5
  مر ى  ئعلليى لت ليل الجتة الجنشار  اةا مى  صراتى. -3
 ا اةا مى  صراتى.اااا الجتة اشرً مر ى ئمثر ئ  -4
  مر ى نتش الع ماب لضجتة الجنشار  اةا مى  صراتى. -2
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 توتيت الجعل ون اممثر راتا يى اكضياب  ا مى  صراتى لتةن اتا هن ال جر .  -6
 حدود الدراسة: 

 تشجو تتلش التراسى  ا و ت   
  صراتى  قن.تتجثو الوتلش الجكاايى     ا مى  الحدود المكانية: -1
اقتصددرب نضددو  ددكو لاتددت  ددن ئ ددكاا  صدداشر الجمضا دداب ئال لهددا  الحدددود الشددكلية: -5

 الجتاب الةا م .
( تودب وجثدو ندام م5055-5002يتجثو ز ن التراسدى  دن ال تدر   دن ) الحدود الزمنية: -3

 ( وجثو  تر  ر الق التراسى.م5055( اشر ئلا زتاب    الةا مى بونجا نام )م5002)
 تغع  زو الجتة اةجيب الضغاب الت  اشرب بها. وية:الحدود اللغ -4

 منهج الدراسة:
تن ات اا الجدنهل الالد   التوضوضد  تودب تدن تصدر لتئدةوو لللد  النتدا  ال جدر  الجنشدار 
لالجتجثدددو  ددد  الجتدددة اةا مدددى  صدددراتى لدددالا ال تدددر  الز نيدددى التددد  تغعوهدددا التراسدددى )ندددر  ئرقدددام 

ضوضهددا رتصدددا ًيا ااسددتاتام النئددة الجلايدددى، ل لددع لتوتيدددت لتو ،لبياادداب لئ ددكاا لرسدددا اب بياايددى(
 اسدى ااسدتاتام الجدنهل الببضودا تر  االتةاهاب الجاهاعيى لالمتشودى، لالادرل  اجع دراب توقد  التر 

نر  نضو ئال "التعبيقاب الرياهيى لاجتصدا يى الاالدى اقياسداب الجتدة الا   ،)الببضوا ترزس(
لتددن الترزوددز نضددو الببضوددا ترزس الالدد   الاددال الاتا يددى الجددعل ون،  ، للسددا و االتصدداا املددر 

راتا يدددى الجعسئددداب، النعددداق الةغرا ددد ، ال تدددر  الز نيدددى، لالجاهددداا، ل مر دددى لصدددا   اجاتدددا  
 .(1)ال جر )الت ليل، سنااب النشر، ل ورل(

 أدوات جمع البيانات:
 التوضوو له   تن االنتجاش نضو نتش  ن امشلاب لضقيام امجضوت  الوصر ل 

 القاا ن الجا اش     رشار  الجكت اب لالجعباناب لالنشر الشار  الةا مى.  -1

                                                 

لليش، الجناهل الببضوا تريى لالئاينتا تريى     ةاا الجكت اب لالجمضا اب، ب  ياس  عيئو ليئا  -1
  ا مى ئم شر ان، الئاشان.  تاح نضو الراان  -نبت الضل، قئن الجكت اب لالجمضا اب اكضيى اآلشاب 

https://www.academia.edu/29466571 

  ئاًل. 20 4م، الئانى  12/10/5055تاريخ التلاا  

https://www.academia.edu/29466571/
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  و  الجتة الجنشار  ا ئها الستارا  البياااب الببضوا رافيى  نها.  -5
( لتبايددددة البياادددداب لتوايضهددددا مرقددددام لضاددددرل  اجع ددددراب يددددتن Excelاسددددتاتام براددددا ل ) -3

 تبايبها     تالا )تازيماب(.
 خطوات الدراسة: 
 جاةاز هال التراسى وجكن تصرها    النقاط اآلتيى    نهةّيى تن القيام ااعااب

تصددر الجتددة الجنشددار  اةا مددى  صددراتى نددن طريدد  القدداا ن الجا دداش  اددلشار  الجكت دداب  -1
 لالجعباناب لالنشر االةا مى.

 دد  تكجددل،   ودد  الجتددة ا ئددها لاسددتارا  البياادداب الببضوا رافيددى  نهددا )الجعلدد  ل ددن -5
الع مدددى، بيااددداب النشدددر، لبددداق  البيااددداب الالددد يى...رلخ( الجعضددداب  زرهدددا نندددت رندددتاش 

 ال عاقاب ئل التئةوالب الببضوا رافيى.
 رنتاش اعاقاب ببضوا رافيى لرقيى لجو الجتة الت  تن تصرها.  -3
ثدن  ليئهو تنظيجهدا، ل دن (Excel)رشرا  البياااب الببضوا رافيى لجو اعاقى نضو براا ل  -4

 سهالى رلت االتةاهاب الجاهاعيى لالمتشوى. 
 الارل  اجع راب توق  ئهتا  التراسى.  -2
 رنتاش شلوو ببضوا را   لضجتة الجنشار  اةا مى  صراتى.  -6

 الدراسات السابقة:
 :(م2222دراسة عبد الحكيم سالم البهلول ) -1

المتشوددى( الجتمضقددى  الشددكضيى، الز نيددى، هددت ا هددال التراسددى رلددو  مر ددى االتةاهدداب )الجاهدداعيى،
اورزى النشر المضج  اةا مى  صراتى لتصر اجاتا  ال جر  الصاشر نن الةا مدى ااجهدا ى رلدو 
 مر ى  متا النجا    اجاتا  ال جر   نا بتاوى ترزى النشر المضج  االةا مى، لالتمدر  نضدو ئهدن 

 الصماباب لالجماقاب الت  لا ها ترزى النشر. 
سى الجنهل الببضوا را   الببضوا تر  الا  يهتن بتوضوو سجاب اجاتا  ال جر     استات ا الترا

 ةاا  مون ساال  ن توب الةاااة الجاهان  ئل الز نيى ئل الجكاايى ئل  لاب ئلعيى الجمضا اب 
  لقددددت  ددددجضا التراسددددى  جيددددب  نشدددداراب الةا مددددى  ددددن زتددددة لشلريدددداب لددددالا الجددددت  الججتددددت   ددددن
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ر هددددال الجشدددداراب  دددد  قا جددددى ببضوا رافيددددى لاسددددتاتا ها  دددد  توتيددددت لتددددن تصدددد ،(م5006-5012)
 االتةاهاب الجاتض ى لضنشر.

( تظوددا ااهتجددام زبوددر ل ددالب م5010-5006تالددضا التراسددى رلددو ئن الجددت  الججتددت   ددن )
( زتاًاددددا ل ددددكضا ائدددد ى 41)  دددد  الجرت ددددى امللددددو  ددددن توددددب نددددتش الجتددددة الجنشددددار  توددددب بضغددددا

ت   ل ددالب  راتددة ئاددااا الجتددة الجنشددار  زدداآل ،شدداراب لددالا الجددت (  ددن ر جددال  الجن34.22%)
ثدن يضد   لدع  د   (،%24.02ل دكو بنئد ى ) ،( زتاًادا111الجتة الجعل ى  الب االجرت دى امللدو )

(، %03.32) ( زتددة  تر جددى ل ددكو ائدد ى04الجرت ددى الثاايددى الجتددة الجتر جددى توددب بضدد  نددتشها )
( %05.24) ( زتدددة  وققدددى  قدددن لبنئددد ى03لجوققدددى امدددتش )ل دددالب  ددد  الجرت دددى املودددر  الجتدددة ا

شب  ددد  الجرت دددى امللدددو يضوهدددا المضدددام لجاهددداناب  قدددت  دددالب  اهددداناب ام قدددن، ل دددن تودددب ا
ل دددالب  اهددداناب المضدددام اال تجاعيدددى  ددد   ،التعبيقيدددى ل اهددداناب الضغددداب  ددد  الجرت دددى الثالثدددى

الجرت دددددى الراامدددددى، بونجدددددا  اهددددداناب التددددداريخ لالةغرافيدددددا لالتدددددرا ن  ددددد  الجرت دددددى الاا ئدددددى، بونجدددددا 
 اهدداناب ال ضئدد ى لالمضددام الجتصددضى بهددا، لالددتواااب  دد  الجرت ددى الئاشسددى لالئدداامى نضددو التدداال ، 

ا  اهددداناب  دددى الثا ندددى لالتاسدددمى، لئلودددرً ل اهددداناب الجمدددار  الما دددى لالمضدددام ال وتدددى  ددد  الجرت
 ال نان    الجرت ى الما ر . 

لقت ئللا التراسى االترزوز نضو توقو  التمالن ال ماا بون  ا مى  صدراتى لالجرامدز ال وثيدى 
ل نظجاب امنجاا  ن  ااة آلر، ل لع  ن ئ دو ر دب لتودر  اجاتدا  لالنشدر  ،   لوبيا  ن  ااة

 .(2)لنتا ل التعبيقيى لض واث المضجيى فيجا واتم  صالح الجةتجبالمضج  لاالست اش   ن ا
 :(م2222دراسة السعيد داود علي داود ) -2

"التراث المرب  الةغرا  "، بهت  التمر  نضو ئهن سدجاتل لاتةاهاتدل، لتبدتئ  شراسى ببضوا تريى لد
التراسددددى الطدددددار اظدددددر  لضتمريددددل اجاايدددددى التدددددراث المربددددد  الةغرا دددد ، لاشددددد تل، لئهجوتدددددل، لئ دددددهر 
الةغدرا وون المدرب لالجئدضجون، لئهدن  درلا الةغرافيدا لدتيهن، ثدن تبدتئ التراسدى التوضوضيدى اد هن  صداشر 

البياااب الت  انتجت نضوها ال اتب    التوضوو الببضوا تر ، لالا  بتئل ااتةاهداب الوصر، لتةجيب 
التد ليل، ثدن تازيددب "التدراث المربد  الةغرا دد " نبدر القدرلن الهةريددى، لاتةاهداب التوقود  لالتر جددى، 

                                                 

ى  ا ئتور(، نبت الوكين سالن البهضاا، ترزى النشر اةا مى  صراتى  شراسى توضوضيى، )رسال -2
 م، ل ا.5055لوبيا،  -، طرابضس امماشوجيى الضوبيى
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"التددراث المربدد  زتددة  اشددر لالتازيددب الجاهددان  لهدداا التددراث، لننددالين الجتددة، ثددن تنددالا ال اتددب
را ددد "  دددن تودددب  لددداب النا دددرين، لالتازيدددب الةغرا ددد  لتضدددع الجتدددة )شلاًل ل دددتًاا(، لط ماتهدددا، الةغ

 .(3)لالتازيب الز ن  لنشرها )قرلًاا لسنااب(، لئنتاش ل واتها
 .(م2222) Marta Magadán-Díaz&  Jesús I. Rivas-García دراسة كل من -3

الهدت  المدام  دن هداا المجدو هدا ر ددرال توضودو ببضودا تر  لإلاتدا  المضجد   د  لدنانى النشددر 
طبيمددددى  ددددا  -1. للهدددداا الغددددر ، طددددرح ال وددددب امسددددلضى اآلتيددددى  م5055ل 5015بددددون نددددا   

هن الجعل ان اممثر راتا يى لت ثورًا      ن -5؟ المضجيى  تمتش التاصصاب لنانى اشر الجتة
 ا  -4 ن ئ  البضتان ت ت  امنجاا امماشوجيى الجنشار ؟  -3 ةاا ال وب    لنانى النشر؟ 

هد  الةا مدداب التدد  تترزددز  وهددا اماودداث تداا لددنانى النشددر؟ اسددتاتم هدداا ال وددب الجمضا دداب 
. التوضودددو الدددا  تدددن ر دددراؤل  ددد  هددداا لجمالةدددى هددداا التوضودددو الببضودددا تر  ( (Scopus الجتدددا ر   ددد 

المجو استجشا   للل   لزج ، بناًل نضو تقنياب لئشلاب التوضوو الببضوا را   لضاثا   الجازادى 
الببضوا رافيى. وئدضن هداا الجقداا الضدال نضدو ئن ال ودب  د  سداق  (Scopus)    قانت  بياااب

ال مددت االقتصدداش    لضغاودى. سدديعر اشدر الجتددة المددالج   تمددتش التاصصداب، لبالتددال   هددا  ددا و 
نجضيددى النشددر، لتدداريخ لثقا ددى الجتدداب نضددو  اهدداناب التراسددى. هنددا  ئوًضددا اتةددال  تزايددت نضددو 

لض وددب تدداا تدد ثور التقنيدداب الةتيددت  نضددو سضئددضى القيجددى لتازيددب الجتددة، شلن ر  دداا التراسدداب 
 .)4)الجتزايت  تاا اجا   امنجاا الةتيت     لنانى النشر

 :(م2221ميساء اقوجيل ومحمد الشريف بن زواي ) دراسة -4
هال التراسى تقتم  را مى ئشبياب تاا  اهاا التتقو  التالض  لجمر ى تعار اجاتا  
المضج  لالتنبع ااتةال النشر    الجئتقبو، للضالاا رلو هال الجمر ى تن االنتجاش نضو 

                                                 

الئموت شالش نض  شالش، التراث المرب  الةغرا    شراسى ببضوا تريى،  ةضى التراساب اجائاايى  -3
 .1م، ل5055،  ارس 5، ا 56 ا مى ز ر الشيخ،  صر،  ل  -لامشبيى، زضيى اآلشاب 

4  - Marta Magadán-Díaz & Jesús I. Rivas-García  2Publishing Industry: A 

Bibliometric Analysis of the Scientific Production Indexed in Scopus. 

   https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3   تدددددداح نضددددددو الددددددراان 
  ئاًل. 50 4م، الئانى  02/10/5055تاريخ التلاا  

https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Marta-Magad_n_D_az
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Jes_s_I_-Rivas_Garc_a
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Marta-Magad_n_D_az
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Marta-Magad_n_D_az
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Jes_s_I_-Rivas_Garc_a
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Jes_s_I_-Rivas_Garc_a
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3


مة                   السنة السادسة العلمي   مجلة الساتل
 
 0300 يونيو                   03العدد                     عشرةة املحك

 

 

002 

 

لالت  بض   (Scopus) لضجنشاراب الجتاا ت     قانت  بياااب سكابس الجع راب الببضوا تريى
لالت  تن تبايبها  ن لالا راشال  تالا للرا ن ااستمجاا  ،لالا ئربمون سنى (1052) نتشها

تشور النتا ل رلو ئن ة. نضو الترتوVOSviewer) ) ل اس  وار (Excel) براا ل رمئاا
ت  ئتجر، توب رن الجنشاراب  ضة نضوها طااب الت ليل ئهجيى ئاواث التتقو  التالض     تزاي

 لاوتلجا ا (Saren.g)  عل  سارن  5031ا  ن بون ا لاشرً الةجان ،  جن ئمثر الجعل ون ت ثورً 
(Nedylkova) شللى     ةاا النشر زان ئهجها لئمثرها استشهاًشا  (107)، زجا تظهر تمالن

اب اممثر  ئاهجى    اجاتا  المضج ،  ا مى الاالواب الجتوت  ام ريكيى. ل ن  هى الجعسئ
ا، ئ ا  ن ااتيى ه  اممثر اشرً  (University of Economics Varna)  اراا لالقتصاش

اممثر  (Beasley.m.s.2000) الجنشاراب، تغضة الجقاالب نضو طبيمتها لي ت   قاا بيئض 
التتقو   ةضى  لضنشر    هاا الجةاا له ا رهددددا ى رلو ئهن الجةدددالب الت  لبا اهتجا ها ت ثورً 

لتشور الجصعضواب رلو نت  تقئيجاب ئهجها   (Managerial Auditing Journal)اجشاريى
 .(5)التتقو  التالض  لاجشار  لالجااطر

 :(م2212براهيم حسن أبوالخير )إدراسة  -5
االقتصددداش تهدددت  التراسدددى رلدددو التمدددر  نضدددو لصدددا   اجاتدددا  ال جدددر  المربددد   ددد   ةددداا 

( بدددددتار EcoLinkلاجشار   دددددن لدددددالا توضودددددو اجاتدددددا  ال جدددددر  الجتدددددات   ددددد  قاندددددت  بيااددددداب )
لقددت تددن االنتجدداش نضددو الجددنهل الببضوددا را   الببضوددا تر  لتوضوددو هدداا اجاتددا  لشراسددى  ،الجنظا ددى

هدداا التازيمدداب الجاتض ددى لددل لالتمددر  نضددو ئبددرز الجددعل ون لئبددرز الددتلرياب لئبددرز الجددعتجراب  دد  
 ( نجددالً 155032لقددت بضدد  تةددن اجاتددا  ال جددر  المربدد   دد   ةدداا االقتصدداش لاجشار  ) ،الجةدداا

(  د  %01(  د  الدتلرياب ل)%25) اشر  نل ،(م5012) ( لتتو نامم1231ا  ن نام ) جري  
 ،ا  ددن اجاتددا  ال جددر  ( تقريً دد%43.60) لتتدديح قانددت  البياادداب الددن  الجا دو لنئدد ى ،الجدعتجراب

لقددت زااددا ئ ددزر  تددراب اجاتددا  ال جددر   ،لتتدديح البياادداب الببضوا رافيددى  قددن ل دداق  اجاتددا  ال جددر  

                                                 

 يئال اقا وو و وجت الشريل بن زلا ، شراسى ببضوا تريى مربمان سنى  ن النشر     ةاا التتقو   -5
  نضو الراان التالض ،  ا مى ئم البااق ، الةزا ر.  تاح

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/12726 

  ئاًل. 00 06م، الئانى  02/02/5055تاريخ التلاا  

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/12726
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لإلاتدددا  ال جدددر    الجاهدددانليشدددور التازيدددب  ،(م5012( لتتدددو ندددام)م5006) هددد  ال تدددر   دددن
المرب      ةاا االقتصاش لاجشار  رلو ئن امتااا الئياسيى زااا ه  لات ى النصوة اممبر 

التنجيدددددى  ثدددددن ،ثدددددن القددددداااون لالتشدددددريماب ،يضوهدددددا  اهددددداا امتدددددااا اال تجاعيدددددى ،منجددددداا دددددن ا
ل ددال  دد  الجرت ددى الاا ئددى  اهدداا الصددراا المربدد  اجسددرا وض ، زجددا زااددا الضغددى  ،االقتصدداشوى

 ،المربيى ه  لدات ى النصدوة اممبدر بدون لغداب النشدر تضوهدا الضغدى اجاةضوزيدى ثدن الضغدى ال رائديى
  التلا الت  تن النشر  وها ئل نقت  وها الجدعتجراب هد  ثدالث لنشدرلن شللدى،  نهدا لزان ر جال

) صددددر  ثجدددداا  نشددددر  شللددددى نربيددددى للجددددس شلا  وددددر نربيددددى، لزااددددا ئمثددددر الددددتلا اشددددًرا هدددد 
 .(6)لالئماشوى للبنان لالمراق ثن امرشن(

 (:م2215دراسة كريمان بكنام صدقي ) -6
ال جددر  منضددال هولددى التددتريس اةا مددى القدداهر   تهددت  التراسددى رلددو تصددر لتوضوددو اجاتددا 

الجيئةو    قاانت البياااب التلليى    زو التاصصابح  جا يعش  رلدو لهدب بيااداب شقيقدى ندن 
سددجاب هدداا اجاتددا  ت وددت  دد  توقودد  اددااع  ددن التجا ددو  ددب اجاتددا  ال جددر  المددالج   دد  الجةدداالب 

ا"، لتددن بددون الةا مدداب هددجن التصددني اب نالجي دد الجمرفيددى الجاتض ددى، ل مر ددى ترتوددة  ا مددى القدداهر 
استاتم الجنهل الجئو  لالجنهل الببضوا تر  لتوقو  هداا الهدت ، لقدت ئللدا التراسدى اد ن تمجدو 
الةا مددى نضددو تمزيددز التاالددو بددون ال دداتثون  ددن ئنضددال هولددى التددتريس لالةهدداب الجئددت وت   ددن 

لتددتعين  رززهددا التنا ئدد  لتوقودد   ىح ل لددعال وددب المضجدد   دد   ددتو الجةدداالب اجاتا يددى لالات يدد
 .(7)ئهتا ها االستراتيةيى

 (:م2212دراسة إدريس القبائلي ) -7
-1261ر ترزى النشر اةا مى قاريااس  دن ندام )تهت  هال التراسى رلو التمر  نضو تعاّ 

(  ن لالا ااا لاتت  ن ئلعيى الجمضا اب الجاتض ى، لالجتجثضى    الجتة الت  تمدت ئمثدر م5002
                                                 

ربرااين تئن ئباالاور، اجاتا  ال جر  المرب      ةاا االقتصاش لاجشار   شراسى توضوضيى لقانت   -6
ثا   لالجمضا اب، قئن الجكت اب لالاثا   لتقنيى ، الجةضى المضجيى لضجكت اب لالا  EcoLinkبياااب 

 .2م، ل5012، يناير 1،ا 1 صر،  ل - ا مى القاهر ، القاهر   -زضيى اآلشاب  -الجمضا اب 
لتق ، اجاتا  ال جر  منضال هولى التتريس اةا مى القاهر  الجئةو    قاانت  زريجان اكنام -7

 م.5012 صر،  –البياااب التلليى  شراسى توضوضيى، )رسالى  ا ئتور(،  ا مى القاهر ، القاهر  
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الجنشداراب  دد   ةدداا النشدر المضجدد  لالاقددا  نضدو طبيمددى االتةاهدداب الجاهداعيى لالمتشوددى لهدداا 
الندداا، ل لدددع  دددن لدددالا التازيمددداب الجاتض دددى  ثدددو التازيدددب الجاهدددان  لالتازيدددب الز نددد  لالتازيدددب 

رهدا ى رلدو  مر دى  مدتالب التعدار لالنجدا  دن لدالا تت دب  ،الضغا ... رلخ، التد   دجضتها التراسدى
  نضدو سور اجاتا يى المضجيدى الجازندى نضدو ال تدراب الز نيدى الجوصدار  االتراسدى، لتدن التمدرّ  لن

هداا الااقدب  دن لدالا شراسددى  نهةيدى نضجيدى ااسدتاتام امسددالوة اجتصدا يى لالجتجثضدى  د  الجددنهل 
 .(8)الال   اجتصا  

 :مصطلحات الدراسة
هندا  اتةاهدان  د  توتيدت   هدام اجاتا يدى المضجيدى، املا ومتجدت نضدو زدن  :ةاإلنتاجية العلميد

اجاتددا  المضجدد   قرلًاددا بنانوتددل، بونجددا ومتجددت الثدداا  نضددو زددن اجاتددا  اصددر  النظددر نددن اانوتددل 
تودددب ومتجدددت نضدددو ندددتش الجتدددة لاماوددداث المضجيدددى التددد  ئل هدددا المضدددا لدددالا  تدددر   موندددى زجع دددر 

 .(9)اتا يىلإل
ها ئسضاب وئتاتم العرق اجتصا يى لامسدالوة الرياهديى  د  توضودو البيااداب  :ريقاالببليومت

الاالى االجتة لالاثا   لالتلرياب لالجعل ون لالنا درين، ل لدع لجمر دى لصدا   نجضيداب تدتالا 
 .(10)الجمضا اب لتت ب  ئاراب تعار الجةاالب المضجيى

ثجرتهددا النها يددى تقيقددى يترزهددا ل  ،ال اتددبتصددوضى  هدداش  تاالددضى وقددام بهددا  :اإلنتدداا الفكددري 
 ت رق وةجمل لضناس،  شكضى وةضوها لضناس ليمودنهن نضدو التمداط  ل نل لضناس،  ا ل يبوّ ل  لضناس،

 .(11)ها االصار  الصويوى مها لتضّ 

                                                 

رشريس  اتار الق ا ض ، تعار ترزى اشر الجتة اةا مى قاريااس  شراسى    االتةاهاب الجاهاعيى  -8
 ،م5010،  4، ا 1لوبيا، س –وى،  ةضى الجكت اب لالجمضا اب، شار الناضى لضنشر، طرابضس لالمتش

 .100–23ل
 وجت  وجت يااس، الرها الاظي   لاجاتا يى المضجيى  شراسى تالى،  ةضى التربيى الجمالر ، رااعى  -9

 .121م، ل1221، شوئجبر 20، ا12 صر، س –التربيى الوتيثى، القاهر  
لوضو  وجت الزريت ، امطرلتاب المربيى الضوبيى الجا اش      ا مى قاريااس     ةاا القااان     -10

لوبيا،  –م  شراسى ببضوا تريى، )رسالى  ا ئتور(،  ا مى قاريااس، بنغاز  5002-1265ال تر   ن 
 .22م، ل5010
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شراسددى الةاااددة الججيددى لضجمضا دداب  دد  ئ   ددكو لهددا للدديس  وئددة  دد   :قياسددات المعلومددات
الارقيدددى ل ددد  ئ  قعددداا ا تجدددان ، للددديس  قدددن بدددون الجشدددتغضون اال ودددب الارقددداب ئل التئدددةوالب 
منو االةاااة الججيى لالتصاا  ور الرسدج  ئل الشد ه   نً دا رلدو  ندة المضج  لنضو  لع  ه  تي 

لاج اش   نها لديس الجنتقدو  ،منو االةاااة الججيى لضوا ى رلو الجمضا ابزجا تي  ،االتصاا الاثا ق 
 .(12)ااب الثااايى ئوًض  نها  وئة بو الجمضا 

ه  التوضوو الرياه  لاجتصا   لألاجاط ال وثيى    نضام الويا ،   قياسات النشاط العلمي
شراساب ببضوا تريى  ع قى     لالمضام العبي يى لبمل القياساب اجتصا يى    المضام ليئا رالّ 

لاالتصاالب ال وثيى، لسضا  ا بتوضوو البنيى لالتعاير المضام، للجن تقام الئيااتا تريقا ئوًض 
 .(13)ال وب نن الجمضا اب لسياسى الوكا اب فيجا يتمض  االمضام

قبو الوتيب نن النشر المضج      ا مى  صراتى وةة  النشر العلمي في جامعة مصراتة:
الاقا  نضو اقاط  اهريى لتبيان بنتين  هجون هجا  الجتاب لالنشر زااهجا  اللقون ل مل، 

الجتاب الارق  ا ال تضع الَوااهن الت  توتضني الجمضا اب لالابراب اشّتو ئااانها   توب ومرّ 
َارها، لتضمها بون يت  القارئح تتو يتئّنو لل االست اش   نها، له   اق  لع تجتازي بترتوة  للي

َئ  يوتاياِتهاح اووب تتتّر   ب القارئ، لتنتقو ال  ن  زلع رلو آلر، لهاا الّترتوةي ويئانت القار 
 .(14)نضو اجلجام اكاّ ى الَةاااة الت  َووتا  رلو الّتمر  رلوها، لالجيتمضِّقى االجاهاا الماّم لضجتاب

                                                                                                                        

ى الجوكجى  شراسى ببضوا تريى ئتجت رسالم  جرلن، اجاتا  ال جر  امماشوج     التلرياب المضجي -11
ائكر ،  –لجةضى نضام اجائان لالجةتجب اكضيى المضام اجائاايى لاال تجاعيى  ا مى  وجت ليضر 

 م، ل ز.5011)رسالى  ا ئتور(،  ا مى  وجت ليضر ائكر ، الةزا ر، 
ترلايى، شار نا ر ربرااين قنتيضة ، ال وب المضج  لاستاتام  صاشر الجمضا اب التقضوتوى لاجلج -12

 .122م، ل5001امرشن،  –اليازلر  المضجيى لضنشر لالتازيب، نجان 
ئتجت  وجت الشا   لتئة الضل سوت، الجاسانى المربيى لجصعضواب نضام الجكت اب لالجمضا اب  -13

، 5م،  ل 5001 صر،  –نرب   الببضوا تريقا، الجكت ى امماشوجيى، القاهر   -لالواس اب راةضوز  
 .1212ل

  تاح نضو الراان   وجت  رلان،   هام الجتاب. -14
https://www.mawdoo3.com 

  ئاًل. 20 6م، الئانى  52/02/5055تاريخ التلاا  

https://www.mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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ئ ا الجتاب اجلجترلا ،  ها وشور  قن رلو ئ  زتاب  تا ر بتنئو  رقج . وجكدن ئن ووتدا   
الجوتايدداب الجتدداب اجلجترلادد  نضددو ا ددس المنالددر الجا دداش   دد  الجتدداب المدداش ، اجددا  دد   لددع 

. لهنا  ئوًضا الجتداب الرقجد  الدا  ومدر  (15)لال صاا لالصار لالرسام البياايى لالجرا ب ل ورها
ا ال  صعضح وئتاتم لال  ا  وش ل الجتاب التقضوت ، للجن اشكو رقج ، توب ووتا  نضدو 
 اصدددال ئل لدددار ئل زضوهجدددا  مدددا تندددتل لتمدددر  نضدددو  ا دددى الواسدددة اآللددد  لبمدددل ام هدددز 

قت يتضجن الجتاب الرقج   ةجانى  ن الاسا ن الجتمتش  لالرلاان التشمبيى  ب طدرح  ايى.اجلجترل 
 .(16)ر كاايى ال وب

 أنواع الكتب:
 وةة اج ار  هنا رلو ئن هنا  اانون  ن الجتة وةة التجووز بونها هجا 

لهددا الجتدداب الددا  يتضددجن  مضا دداب ل ددة قرالتهددا  ددن املا رلددو اآللددر ل هددن  المصدددر: -
  وتاال لئلا  جر   ا ضى نجا وقصتل الجعل . 

لال شاند  لقرالتددل  لهددا الجتداب الددا  ير دب رليدل القددارئ ملدا  مضا ددى لاتدت   قددن، المرجدع: -
  ن املا لآللر  ثو الجاساناب لالقاا يس لامطالس. 

يمددر  لغددًى ا اددل اج انددى ئل اج ددانى ئل  مددو الشدد   مرلً ددا بددون الندداس، فيجددا وادد  النشددر ف
لالنشدددر الدددعالًتا ال ي مدددت ندددن النشدددر لغدددى ر ا وقصدددت ادددل تالدددوو الرسدددالى ال جريدددى التددد  يبدددتنها 

 .(17)الجعل  رلو  جهار الجئتقبضون ئ  القرال ئل الجئت وتين الجئتهضجون لضرسالى
 
 

                                                 

 تاح نضو  . تثر النار ئتجت،  ا ها الجتاب اجلجترلا  لئين وجكن ئن اةتل ل ا ه  ئااانل؟ -15
 الراان 

https://www.arageek.com/tech  

 ظهًرا. 00 15م، الئانى  52/02/5055تاريخ التلاا  
16- https://shms.sa/authoring 

  ئاًل. 00 02م، الئانى  51/02/5055تاريخ التلاا  
 .11تر ساب ، لرشريس  اتار الق ا ض ، تعار ترزى اشر الجتة اةا مى قاريااس،  ص -17

https://www.arageek.com/tech/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://shms.sa/authoring/27933-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/view
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 أنواع النشر:
ئ  النشر الارق  توب وجر النشر التقضوت  بثالث تضقاب ئل  راتو  هجى  النشر التقليدي: -1

 ،لال تتن نضجيى النشر بتلن لاتت   نها،  ه   رت عى ل كجضى ل مضها تتجثو    )الت ليل
 للضنشر التقضوت  ثالثى ئاااا ر يئيى ه    ،التئاي ( ،التصنيب

ر اش الجااطنون لناات  ثقافيى يهت  رلو التاعيى ا هجيى القرال  الما ى لي نشر عام: -
 لتمضيجيى لنضجيى  مونى.

وشجو الجتة المضجيى الجتاصصى لالجتة الجنهةيى الجا هى لجراتو التمضين  نشر علمي: -
الجاتض ى لالةا ماب لالجةالب المضجيى الجوكجى لالجتاصصى، ل ا ينشر نن لقا ب 

 المضجيى للرش المجو. ل مالياب لاتا ل النتلاب لالجضتقياب الجتاصصى لالجعتجراب
له  الت  تصترها الةهاب المضجيى لالجعسئاب الما ى  :النشرات التطبيقية واإلرشادية -

لالشرزاب الاالى اصار    ئعى للاهوى لتئانت الجمنوون نضو تعبو  النتا ل 
النها يى لألاواث  ثو النشراب الت  تصتر نن الةا ماب لالجضياب ل رامز 

 .(18)اماواث
ومر ل ئتجت بتر ئال االلتزان الرقج  لضجمضا اب  ب تعايمها لبثها  اإللكتروني:النشر  -2

ا نبر   كاب االتصاا، هال الجمضا اب قت تجان    لتالوضها لنرهها رلجترلاًيا ئل رقجي  
 .(19) كو اصال لار رسا اب يتن  مالةتها

 للضنشر اجلجترلا  ثالثى ئ كاا ه  
 اشر نن طري  امقرال الجراى. -
 شر نن طري  ئقرال الضوزر.ا -
 اشر نن طري    كى اجاتراا ئل نضو ل واب الاية. -

اشر الجتة  ،ئلراق الجواهراب ، تشجو اشر )اماواث المضجيى :مجاالت النشر اإللكتروني
 .(20)ئاظجى الع ب ننت العضة( ،اشر امشلى التقنيى ،لالجرا ب امماشوجيى

                                                 

، م5012لوبيا،  -  صع و  وجت بتيا ، النشر الارق  لاجلجترلا ، شار الناضى، طرابضس 18-
 .56-52ل

 .21-22ا س الجصتر، ل 19-
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(، توددب اشددر ئلا م5002 قددت زااددا البتاوددى نددام ) ئ ددا نددن اشددر الجتددة  دد   ا مددى  صددراتى
متددابون  دد   اهدداا الجمددار  الما ددى )الواسددة اآللدد ( لضددتزتار  وجددت بددن اتجوددت ، لالددا  ووجددو 

لالجتدداب الثدداا   دد   English comprehensive readings for computer scنندداان 
، ثددن Passinobstetricد  اهدداا المضددام التعبيقيددى )العددة( لضددتزتار  وجددت الجويشدد  لالجمنددان بدد

زتدددة  ،زتدددة  ر  يدددى ،تددداالو اشدددر الجتدددة  ددد   ا مدددى  صدددراتى اجاتضددد  ئاااندددل )متدددة  نهةيدددى
 ا، لسدددا  اقدددام بتراسدددى اتةاهاتهدددا الجاهددداعيى لالمتشودددى( زتاًاددد131ثقافيدددى(، لالتددد  بضددد  ندددتشها )

ا ااجهدا ى رلدو لالارل  اجع راب توتش ئمثر الجااهيب راتاً ا لئمثدر الئدنااب التد  تدن النشدر  وهد
توتيددت ئمثددر  ئددعلليى لضجتددة الجنشددار  اةا مددى  صددراتى  ددن توددب )التدد ليل، التوقودد ، الجرا مددى، 

هولدى(،  – شدتر   –التر جى، امنتاش(، لتوتيت  ئعلليى ت ليل الجتة  دا ر ا زدان تد ليل ) درش  
 ل مر ى الجعل ون اممثر ااتا يى اكضياب الةا مى لتةن اشاطهن المضج .

 اتجاهات النشر في جامعة مصراتة:
هنددا سددوتن نددر  تازيمدداب  ةتللددى ل ًقددا لضتازيمدداب الجاهدداعيى لالمتشوددى لجمر ددى لاقددب ترزددى 

 اشر الجتة اةا مى  صراتى ل لع ل ًقا لضتازيماب اآلتيى 
 أواًل: التوزيع الموضوعي للكتب المنشورة.

تنظين الجكت اب    لوبيدا لالجمدرل  تن تازيب ننالين الجتة الجنشار  تئة النظام الجت ب    
(  دددرلا )الجمدددار  الما دددى، 10) بنظدددام شيدددا  المشدددر  القدددا ن نضدددو تقئدددين الجمر دددى ال شدددريى رلدددو

لالدددتواااب، لالمضدددام اال تجاعيدددى، لالضغددداب، لالمضدددام ال وتدددى، لالمضدددام التعبيقيدددى لال ندددان  لال ضئددد ى،
الجتدة الجنشدار  ليئدهو شراسدى اتةاهاتهددا  شب، لالتداريخ، لالةغرافيدا(، لضدجان تنظدين لتصددنيللام

الجاهدداعيى بتقددى لالاددرل  اجع ددراب توددتش الجاهدداناب التدد  اتتضددا النصددوة اممبددر  ددن ترزددى 
 (.01اشر الجتة، لالجاهاناب الت  قو  وها، لسا  ابّون  لع  ن لالا الةتلا )

 
 
 

                                                                                                                        

 .21-11ا س الجصتر، ل -20
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 (م2222-2225) التوزيع الموضوعي للكتب المنشورة بجامعة مصراتة: (21الجدول )
 النسبة المئوية العدد التخصص الموضوعي

 04 02 الجمار  الما ى
 04 02 ال ضئ ى
 06 02 التواااب

 12 56 المضام اال تجاعيى
 16 55 الضغاب

 15 16 المضام ال وتى
 13 11 المضام التعبيقيى

 01 05 ال نان 
 12 54 اآلشب

 1 11 التاريخ لالةغرافيا لالرتالب
 100 131 الجةجاا

 

 
 (م2222-2225التوزيع الموضوعي للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ) (21الشكل )
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ا زددان  اهدداا )المضددام ( يتضددح ئن ئمثددر الجاهدداناب راتاً دد01( لالشددكو )01)  ددن الةددتلا
(  دددن ر جدددال  ندددتش الجتدددة %12( زتاًادددا بنئددد ى )56اال تجاعيدددى( تودددب بضددد  ندددتش الجتدددة  وهدددا )

لير ب سدبة زثدر  ندتش الجتدة الجنشدار   د  هداا الجاهداا شلن  ودرل  دن الجاهداناب الجنشار ، 
 ها وشجو )المضام لالتربيدى لنضدن اال تجداا لامسدر  لاجشار  الما دى لالمضدام الئياسديى  ،لتناا  رلنل

لالقدااان لالجواسد ى(، زجدا ئن  اهدداا المضدام اال تجاعيدى وغعدد  ئربدب زضيداب  تجثضددى  د  زدوّع  ددن 
ن )مضيددى اآلشاب، زضيددى التربيددى، زضيددى القددااان، زضيددى االقتصدداش لالمضددام االقتصدداشوى(، زجددا يالتدد  ئ

تودددب بضدددد  نددددتش الجتددددة الجنشددددار   دددد   ،ب لالضغدددداب(اا  دددد   اهددددان  )اآلشا  ضواًظددددهندددا  تقارًبدددد
( 55  ندددتش الجتدددة الجنشدددار   وهدددا )ضدددئ دددا الضغددداب  ب ،(%12ا بنئددد ى )( زتاًاددد54 اهددداا امشب )

( لهاا ئ ر طبيم  ل نعق  من هاين الجاهانون  رت عان  ًمدا اشدكو لثود  %16ا بنئ ى )متااً 
الضغايددى لامشبيددى لالددى الضغددى المربيددى، لير ددب الئددبة  دد  زثا ددى زددن النتددا  ال جددر  االتاصصدداب 

الدا  ومدت  دن  ،لهاين الجاهانون ها ئن الجعل ون  نتئبان رلو قئدن الضغدى المربيدى اكضيدى اآلشاب
ا  دن امسداتا  ا زبودرً ئنرق امقئام نضدو  ئدتا  زضيداب الةا مدى  دن تودب النشد  ، زجدا وضدن ندتشً 

 قارادى ب داق  امقئدام، لهداا  دا  مضدل  د  قجدى  اهداناب الجمر دى ال شدريى  د  زدن  الجتاصصون
 الجتة الجنشار  اةا مى  صراتى امت  اهاا المضام اال تجاعيى.

تدددددون اةدددددت ئن اددددداق  الجاهددددداناب سدددددةضا  راتدددددة  تقاربدددددى  دددددن تودددددب اجاتا يدددددى  ددددد   ددددد  
تودب ا دتجو نضدو  ،ا )ال ندان(بونجا قو اجاتا  ال جر      اها  ،الجاهاناب الت  اشرب  وها
(  ددن ر جددال  اجاتددا  ال جددر  الجئددةو االتراسددى، لهدداا لدديس %05متددابون  قددن  ددا  ددكو ائددبتل )

االش ل الغرية ر  رن زضيى ال نان تمت تتيثى النش   ااجها ى رلو قضى  صاشر الجمضا اب لاق  
  ئنضال هولى التتريس، لبالتال  ال تظهر  زار  لإلاتا  ال جر  فيل.

 ثانيًّا: التوزيع الزمني للكتب.
(، م5055-5002سددا  يددتن تازيددب الجتددة نضددو ال تددراب الز نيددى التدد   ددجضتها التراسددى  ددن )

( ئلا اددددامار   نشدددداراب الةا مددددى  ددددن الجتددددة  دددد  تددددون وجثددددو نددددام م5002توددددب وجثددددو المددددام )
قئدجا ال تدراب  (  تراب ز نيى تودب06(  تر  رق اا التراسى، ليشتجو هاا التازيب نضو )م5055)

ل لددع لضاقددا  نضددو ناا ددو ازشهددار ترزددى النشددر لااوئددار  ( سددنتون لجددو  تددر ،05نضددو ئسدداس )
 (.05اجاتا  ال جر  ل مر ى  ااطن القا  لالضم  لهاا  اهح االةتلا )
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 (م2222-2225يوضح التوزيع الزمني للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (22الجدول )
 النسبة المئوية العدد الفترات الزمنية

5002-5002 10 02 
5001-5010 52 31 
5011-5013 07 02 
5014-5016 19 14 
5012-5012 41 30 
5050-5055 09 06 

 100 138 الجةجاا
 

 
 (2222-2225يوضح التوزيع الزمني للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (22الشكل )

( اتتضا م5010-5001ال تر  الز نيى )( ئن 05( لالشكو البياا  )05يتضح  ن الةتلا )
ا بنئ ى ( زتااً 25توب بض  نتشها ) ،الجرت ى امللو ا مبر ائ ى راتا   جر   ن الجتة الجنشار 

(  ن تةن التازيب الز ن  الجقوت االتراسى، زجا االت  زياش     زجيى الجنشاراب  ن 31%)
(  ن %30( زتاًاا بنئ ى )45ش  )توب بضغا الزيا ،(م5002-5002الجتة نن ال تر  الئااقى )
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 ةجاا التازيب الز ن  الا   جضتل التراسى، لير ب سبة هال الزياش     لن سور تعار ترزى 
اشر الجتة اةا مى  صراتى رلو تالى االستقرار الت   هتتها البالش لتا ر اج كااياب الجاشوى 

 تها.الت  تشةب نضو ال وب المضج  لتيئر نجضيى النشر لتئريب لتور 
تودب بضد  ندتش  ،(م5013-5011   تون لات  ئن  ع در الزيداش  تدتاو  د  ال تدر  الز نيدى )

-5011بونجددددا اةددددت ندددددا   ) ،(م5013(  جيمهددددا نددددام )%02( اجددددا ائددددبتل )02الجتددددة بهددددا )
( قدددت تاقددد  النشدددر تجاً دددا ائدددبة الودددرلب لااقعددداا التراسدددى لهدددم  اج كااددداب الجاشودددى م5015

 تتعضة ر كاااب اشر  وت .لتمعو اج رالاب الت  
( بزيدداش  بضغدددا م5012-5012ل ددن ثددن لددات  ارت دداا  ع ددر النشدددر  ددن  تيددت بددون نددا   )

 (  ن  ةجاا التازيب الز ن  الا   جضتل التراسى، توب بض  نتش الجتة%16ا بنئ ى )( زتااً 55)
عدداراب التدد  (، ليجكددن ت ئددور هددال الزيدداش  ائددبة الت%30( زتاًاددا  ددا ائددبتل )41الجنشددار   وهددا )

 دددددهتتها اماشدددددعى المضجيدددددى، لتا دددددل رشار  الجكت ددددداب لالجمضا ددددداب رلدددددو النشدددددر اجلجترلاددددد  ندددددام 
(، ام دددر الدددا  سدددانت اشدددكو زبودددر نضدددو اشدددر الجتدددة منضدددال هولدددى التدددتريس اةا مدددى م5012)

-5051 صراتى، راّل ئن هال الزياش  ناشب رلو االاوتار  ن  تيت    ال تر  الز نيى بون نا   )
(  ددن الجةجدداا الجضدد  %06( زتددةع بنئدد ى )02(، توددب بضدد  نددتش الجتددة الجنشددار   وهددا )م5055

 5051(، ئ دددا ندددن ندددا   )م5050لضتازيدددب الز نددد  الدددا   دددجضتل التراسدددى، ل ضهدددا زاادددا ندددام )
(  ددن %0.2( ئ   ددا ائددبتل )م5051شلوددو لاتددت نددام ) (  ضددن ينشددر  وهجددا ئ  زتدداب رالّ م5055ل

(  ضن ينشدر ئ  زتداب تتدو لقدا التراسدى، ل لدع ائدبة 5055، ئ ا نام )ر جال  الجتة الجنشار 
ا  دن الودرلب لاالنتصدا اب لالابدال لالتقض داب اجشاريدى لالجاليدى الظرل  الت  تمااوهدا الدبالش تالي د

 الت  سببا    اق  التنن الجال  الا  ئثر سضً ا نضو النشر لال وب المضجوون.
 المنشورة.ا: التوزيع اللغوي للكتب ثالثً 

لالت  اشرب بضغاب ئلر  زااا قضوضى  ، ن لالا تص ح الجتة لات  ئن ئ ضبها االضغى المربيى
ن هاا التازيب لضغاب الت  تن اشر اجاتا  ال جدر  بهدا  دن الجتدة ، توب يبوّ ا( زتااً 12ال تتةالز )

 (.03زجا ها  بون االةتلا ) ،ل لع لضتمر  نضو  ت   ئاهجى زو لغى    هال الجنشاراب
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 ( م2222-2225التوزيع اللغوي للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (23الجدول )
 النسبة المئوية العدد اللغات

 11 151 الضغى المربيى
 10 14 الضغى اجاةضوزيى
 05 03 الضغى ال رائيى

 100 131 الجةجاا
 

 
 (م2222–2225غوي للكتب المنشورة بجامعة مصراتة )التوزيع الل  : (23الشكل )

( يتضح لنا ئن الضغى المربيى سةضا النصوة اممبر 03( لالشكو )03 ن لالا الةتلا )
(، لير ب الئبة %11( زتاًاا بنئ ى )151 ن ر جال  نتش الجتة الجنشار  لالت  بض  نتشها )

 ،تااى االضغى المربيى زااها لغتهن اممئن ئمثر الاين تن اشر ئنجالهن و ضضان الجرلو     لع 
لئن زتبهن الجنهةيى لالجر  يى ووتا ها العض ى ننت شراستهن لي را هن لألنجاا ال وثيى لمن 

 ئ ضبهن ال وةوتلن الضغاب ام نبيى.
 ،ئ ددددا الجتددة التدد  اشددرب االضغدددداب ام نبيددى  تنوصددر  قددن  دد  الضغتددون اجاةضوزيددى لال رائدديى

(  ددن تةدن الجتددة الجعل ددى %15ا ئ   دا بنئدد ى )( زتاًادد12لجتددة الجنشددار  بهدا )تودب بضدد  ندتش ا
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( 03ل) ،(%10ا االضغددى اجاةضوزيددى بنئدد ى )( زتاًادد15االضغدداب ام نبيددى، توددب وجكددن تصددرها )
(  دن ر جدال  الجتدة الجنشدار  اةا مدى  صدراتى، لهدال %05متة االضغى ال رائيى ئ   ا ائدبتل )

لندتم  ،رلو ئس اب وجكن تصدرها  د  اقد   صداشر الجمضا داب ام نبيدى النئ ى القضوضى قت تر ب
اب    قاانت البياااب المالجيدى لالدتلرياب المضجيدى المالجيدى الجكتابدى االضغداب ا ترا   كت اب الجضيّ 
 يى لهن    شراساتهن لئاواثهن.ام نبيى لتمت  ر  

 التوزيع النوعي للكتب.رابًعا: 
تتندداا الجتددة الجنشددار   دد   ا مددى  صددراتى رلددو ثالثددى ئاددااا هدد  )الجتدداب الجنهةدد ، الجتدداب 
الجر مدد ، الجتدداب الثقددا  (، لاظددًرا لضظددرل  الجاشوددى الجتااهددمى  قددت اقتصددر النشددر نضددو الجتددة 

 الجنهةيى زااها شانجى لضجقرراب التراسيى لتن استثنال الجر  يى لالثقافيى.
اجمندو ئاهدا شانجدى  ، هندا  الجتدة الجنهةيدى ،تلا تئة ااا الجتدابسا  يتن هنا تقئين الة

لضجقددرراب التراسدديى، لالجتددة الجر  يددى لالتدد  ير ددب رلوهددا ال دداتثان ننددت رنددتاش ئاودداثهن لشراسدداتهن 
ال وثيددى اجاتضدد  ئااانهددا، ل دد  زددو الجراتددو التراسدديى، لئلوددًرا الجتددة الثقافيددى،  ددا بددون الرلاودداب 

 (.04، لهاا  ا يازر    الةتلا )اريايى لامشبيى لال ضجضارلالقص  لامتتاث الت

 (م2222-2225التوزيع النوعي للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (24الجدول )
 النسبة المئوية العدد نوع الكتاب

 44 61  نهة 
 36 50  ر م 
 11 15 شلوو
 9 12 ثقا  

 100 131 الجةجاا
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 (م2222-2225يوضح التوزيع النوعي للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (24الشكل )

( يتضح ئن الجتة الجنهةيى  الب االجرت ى امللو 04( لالشكو )04 ن لالا الةتلا )
(  ن تةن الجةجاا الجض  لضجتة الجوصار  االتراسى، %44ائبتل ) ا ا  كضا ( زتااً 61برلوت )

الئبة     لع ير ب رلو ئهجيى الجتاب الجنهة  زاال شانجا لضجنهل ل ئانت  العض ى     للموّ 
لالت  تجثو   رشاب الجااش الجمتجت ، لبالجرت ى الثاايى  ،الوصاا نضو الجمضا اب الجهجى لهن

(، لير ب  لع رلو زان الجتة %36ا بنئ ى )( زتااً 20 الب الجتة الجر  يى امتش بض  )
قيجى نضجيى زبور  لالى لعض ى التراساب المضيا، ئّ ا    الجرت ى الثالثى  جااا  ن  الجر  يى لها

(  ن ر جال  نتش الجتة الجنشار ، %11( شلواًل  ا ائبتل )12) هااصوة امشلى الت  بض  نتش
لهاا يعزت التزام الةا مى اوصر  اظ وها لئساتاتها لطضبتها للريةوها لاشاطاتها لئنجالها 

ا ت ت  الجتة الثقافيى الت  بض  نتها لئلورً  ،المضجيى  نها لالجةتج يى، لئوًضا ال وثيىالجاتض ى 
 (  ن ر جال  راتا  الجتة الجنشار  اةا مى  صراتى.%02ا بنئ ى )( زتااً 15)

 خامًسا: مسؤولية العمال المنشورة للكتب.
الجنشار   ا ر ا زاادا  الجقصاش اجئعلليى امنجاا الجنشار  ه  توتيت ااعيى المجو ئ  الجتة

)ت ليً ددا، توقيًقددا، تر جددى،  را مددى... رلددخ(، لهنددا يددتن توتيددت  ئددعلليى امنجدداا الجنشددار ، زجددا هددا 
 (.02 اهح االةتلا )
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 (م2222-2225يوضح مسؤولية العمال المنشورة للكتب بجامعة مصراتة ): (25الجدول )
 النسبة المئوية العدد عمال المنشورةمسؤولية ال

 25 151 ت ليل
 4 02 تر جى
 4 02 توقو 

 100 131 الجةجاا
  

 
 (م2222-2225يوضح مسؤولية العمال المنشورة للكتب بجامعة مصراتة ): (25الشكل )

( يتضح ئن ئنضو رلوت لناعيى امنجاا الجنشار  زان 02( لالشكو )02 ن الةتلا )
الجتة الت   جضتها التراسى،    تون (  ن تةن %25ا بنئ ى )( زتااً 151توب بض  ) ،الت ليل

(  ن %04( زتة ئ  بنئ ى )02 الب الجتة الجوققى لالجتر جى االجرت ى الثاايى امتش )
لير ب سبة  ،الجةجاا المام لضتراسى، لهاا نتش قضوو ائبي ا ر ن ئهجيى هاا الناا  ن امنجاا

هت لتتقو  ننت التيار هم  ائبتها رلو ئن نجضيى التر جى تمت ل  ى،  ه  توتا  رلو  
الجمنو التقو  لالجضجاب الت  تتا نضو الجوتا  زجا اشرل الجعل  املض ،  التر جى "ليئا 
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يتن راةازل االنقو  سهالً  نجاًل ت لي ًيا ناشًوا لليئا بال ى لليااًل  عضًقا، زجا ئاها ليئا نجالً 
 ن  ال وجكن ئن وةوتل رالّ الور   لاستمجاا زضجى بتا ئلر ، لياجا ه  نضن ل ن لنجو لالق 

 .(21)ئ اش الضغتون، لتمج     شراستهجا لتاص     الجةاا الا  تجا التر جى  نل"
 دددن لدددالا  دددا سدددب  اةدددت ئن هندددا  اهتجاً دددا لاهدددًوا  دددن  ا مدددى  صدددراتى االتددد ليل لالتر جدددى 

 دددى لالتوقوددد ، تودددب تدددن اشدددر الال ودددى التالضيدددى لضتددد ليل لالتر جدددى لالتوقوددد  لالنشدددر ليئدددهو  مر 
 ر رالاتها اكو   افيى للهاح.

 سادًسا: مسؤولية التأليف للكتب المنشورة.
ش  نا بتاوى القرن المشرين ظهرب اشكو   لا  ل تزايت لسدريب امنجداا  اب التد ليل الجتمدتّ 

الا  وكان بون الز الل    ا س الجهنى ئل التاص ، لهاا ومت  دن  ع دراب النضدل الجنهةد  
 زيدداش  امنجدداا الجشددترزى  دد  تاصدد   مددون يددتا نضددو  ددا بضغددل هدداا لضجةدداالب الجتاصصددى، 

ل دددددرش ، ا( ياهدددددح  ئدددددعلليى التددددد ليل )06التاصددددد   دددددن اضدددددل نضجددددد  لبوثددددد ، لالةدددددتلا )
 ،الجشتر ، الةا مى(

 (م2222-2225يوضح مسؤولية التأليف للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (26الجدول )
 المئويةالنسبة  العدد مسؤولية التأليف

 62 23 ت ليل  رش 
 53 31 ت ليل  شتر 

 10 14 الةا مى
 100 131 الجةجاا

 

                                                 

 .26رشريس الق ا ض ، تعار ترزى اشر الجتة اةا مى قاريااس،  صتر ساب ، ل -21
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 (م2222-2225وضح مسؤولية التأليف للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): ي(26الشكل )

( يتضح ئن الت ليل ال رش  سةو ئنضو اجاتا  06( لالشكو )06الةتلا ) لالا  ن
(  ن  ةجاا الجتة الت  تناللتها التراسى، لهاا ئ ر %62( زتااا بنئ ى )23ال جر  توب بض  )

توب اةت ئن ت ليل الجتة تجان    الماش   ن راتا   عل  لاتت نضو نكس  قاالب  ،طبيم 
النتلاب الت  وشتر     ت لي ها ئمثر  ن  عل  للالى    التلرياب لئنجاا الجعتجراب ل 

الجةاالب العبيى لالهنتسيى، لهاا  ماًل  ا سةضل الت ليل الجشتر  الا  سةو رلوت قضوو بض  
ا ت ت  الةا مى زبيان  ئعلليى نن (  ن تةن الجتة الجنشار ، لئلورً %53بنئ ى )ا ( زتااً 31)

( له   ةجانى  ن امشلى الت     10( زتاًاا بنئ ى )14اشر)تد ليل هولى( توب بض  نتشها )
  ةجضها رتصا ياب لئرقام لبياااب نن الةا مى لالمجضيى التمضيجيى ا لاتها لزا ى تاصصاتها. 

 سابًعا: عدد الطبعات للكتب المنشورة.
 ندتش الع مداب لجنشداراب  ا مدى  صدراتى  دن الجتدة، ل لدع  دن ئ دو سا  يدتن الترزودز نضدو

 (. 02التمر  نضو الع ماب، لنضو ئنتاش رناش  ط انتها لهاا  ا ومرهل الةتلا )
 (م2222-2225يوضح عدد الطبعات للكتب المنشورة بجامعة مصراتة ): (27الجدول )

 النسبة المئوية العدد الطبعات
 26 135 امللو
 4 06 الثاايى

 100 131 الجةجاا
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 (م2222-2225) يوضح عدد الطبعات للكتب المنشورة بجامعة مصراتة: (27) شكلال

( يّتضح ئن الرلوت اممبر  ن نتش الع ماب زان  ن 02( لالشكو )02 ن لالا الةتلا )
(  ن ر جال  نتش %26( زتاًاا بنئ ى )135اصوة الع مى امللو ئل الةتيت  لال ال  نتشها )

الجتة الجوصار  االتراسى، لهاا ئ ر طبيم  لجااها اممثر  ن توب تئاب الع ماب الت  يتن 
( %04(  ا ائبتل )06لر ،    تون اتتضا الع مى الثاايى برلوت  ن النشر )ط انتها  ر  ئ

  ن  ةجاا الجتة الت   جضتها التراسى. 
 ثامًنا: إنتاجية الكليات للكتب على مستوى الجامعة.

   هداا الئدياق سدوتن ندر  الجضيداب التد  قا دا بنشدر الجتدة اجاتضد  ئااانهدا نضدو  ئدتا  
 (.01) ا لضةتلاالةا مى ل لع ل قً 

 (م2222-2225يوضح توزيع إنتاجية الكليات للكتب على مستوى الجامعة ): (20) الجدول
 % العدد  الكلية 
 52 35 اآلشاب 
 54 33 التربيى 
 11 15 الةا مى 
 10 14 المضام 
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 02 12 ال شر  
 02 10 لار  الةا مى

 04 05 الهنتسى 
 03 04 القااان 

 03 04 التراساب االسال يى 
 05 03 االقتصاش 
 01 02 الزرانى 
 01 01 امسنان 
 100 138 الجةجاا 

 

 
 (م2222-2225توزيع إنتاجية الكليات للكتب على مستوى الجامعة ) يوضح: (20الشكل )
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( يتضح ئن ئمثر زضياب الةا مى راتاً ا زان  ن 01( لالشكو )01 ن لالا الةتلا )
ا  ا ( زتااً 32الجنشار  منضال هولى التتريس بها ) اصوة زضيى اآلشاب توب بض  نتش الجتة

( لهاا شلوو نضو تناا تاصصاب زضيى اآلشاب الجتجثضى    )الجمار  الما ى %52ائبتل )
لالتاريخ لالةغرافيا لالتربيى لنضن الن س لنضن اال تجاا... ل ورها  ن تاصصاب، ااجها ى رلو 

جاتض  ئااانل )ت ليل لتر جى لتوقو (، يضوها اشاط ئنضال هولى التتريس الجتجثو    النشر ا
ا ( له  ئوًض %54( ئ   ا ائبتل )33  ا ر  زضيى التربيى الت  بض  نتش الجتة الجنشار  بها )

ائ ى  رت مى ائبي ا،    تون ئن ئقو الجضياب اشًرا ه  زضيى امسنان توب بض  نتش الجتة 
ن امنجاا الجنشار  االةا مى له  ائ ى (  %01الجنشار  بها زتاب لاتت  قن ئ   ا ائبتل )

( ليلو اآلن لن يتن اشر ئ  نجو    هاا التاص ، م5012ا، لزان  لع نام )قضوضى  تً 
لالئبة را ب ربجا لضم  الات اب الت  تقت ها  كت ى الجضيى ئل ئن  صاشر الجمضا اب بها 

اتثون لالتارسون، ااجها ى  تقاش ى، له  اوا ى رلو تنجيى  قتنياتها اجا تقتضيل اتتيا اب ال 
رلو هم  اج كاايى الجاشوى الت  تئجح ااال ترا     التلرياب المضجيى لقاانت البياااب التانجى 

 لضجقرراب التراسيى لامنجاا ال وثيى.
 زيبف إلنتاجية المؤلفين. -توزيع برادفورد تاسًعا: 

 زيف )بصيغة بروكس(: -قانون برادفورد 
ئ  تقو  اهان  لالا  تر  ز نيى  مونى، ا جب زو ئل ئمبر نتش  وقاا )برلزس( رال   

 ن الج رشاب الجنشار ، ثن سةو الجصاشر الت  اشرتها ل ًقا لجرتبتها،  ب لهب الجصاشر 
ام زر راتاً ا ئلاًل، ليعزت )برلزس( ئن امهتا  المجضيى امساسيى الت  وجكن لجثو هال 

و التئضين ا ن التوضوو الجج  ومت  ن المنالر الضرلريى التوضوالب اجتصا يى لت تها تئتنت رل
لتصجين اظن الجمضا اب نضو ئسس اقتصاشوى، ليضا  امهتا  امساسيى لضتوضوو الجج  نضو 

 النوا اآلت  
 تصجين اظن الجمضا اب ل  كاتها نضو ئسس ئمثر التزاً ا اجقتضياب االقتصاش. -1
  اب.االرت اا اجئتا   ماليى ئاشعى تتالا الجمضا  -5
 التمر  نضو  ظاهر القصار    الات اب الببضوا رافيى لقياس هاا القصار. -3
 التنبع ااتةاهاب النشر. -4
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الت  وجكن ئن تشكو ئسس تعاير اظريى  Empiricalاج بريقيى  القاااونالجش  نن  -2
 .(22)لالى امضن الجمضا اب

تدددن ت ريددد  البيااددداب الاالدددى االجتدددة الجنشدددار  اةا مدددى  صدددراتى السدددتارا   ددد  هددداا التازيدددب 
 الجعل ون البعريون لتةن اتا هن ال جر . 

زيبف إلنتاجية المؤلفين للكتب المنشورة بجامعة -يوضح توزيع برادفورد: (22الجدول )
 (م2222-2225مصراتة )

 المؤلفون 
عدد 
 الكتب

إنتاجية 
 المؤلفين

العدد التراكمي 
 لرتبة المؤلفين

العدد التراكمي 
 % للكتب

1 15 15 1 15 8 
1 7 7 2 22 11 
3 5 15 5 27 13 
4 4 16 9 31 15 
4 3 12 13 34 17 
19 2 38 32 36 18 
85 1 85 117 37 18 

زي ل الاتا يى الجعل ون لضجتة الجنشار  اةا مى  –( تازيب براش ارش 02ياهح الةتلا )
زيل اصيغى )برلزس(  ن لالا استاتام الضا اريتجاب نضو  -ااان براش ارش  صراتى بتعبو  ق

الجنونو ام ق   قن شلن الرئس  لالا  وئجو رسن بياا    ل لا اريتج  ئل سيجا لا اريتن لالا  
 ياهح  نونو ل ن ثن استقا ى، ئثنال هال االستقا ى وجكن توتيت النقاط البعريى ئل الضبيى زجا ها

 (.02لشكو )اا  بّون

                                                 

المربيى الضوبيى الجا اش      ا مى قاريااس     ةاا القااان    لوضو  وجت الزريت ، امطرلتاب  -22
 .65–61م،  صتر ساب ، ل5002-1265ال تر   ن 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-05-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 يوضح التوزيع البياني إلنتاجية المؤلفين: (22الشكل )

( اةت نتم تاا   الشكو البياا   ب الشكو الجثال  02( لالشكو )02 ن لالا الةتلا )
زيل، توب لن يتاا  نونو لانًتا    بتايتل، لبالتال  اةت ئال  ن  -لقااان براش ارش 

الصمابى توتيت النقعى الت  يتواا ننتها الجنونو رلو االستقا ى لجمر ى الجنعقى البعريى الت  
جعل ون الاين قا اا بنشر الجتة الجوصار االتراسى، لمدو الئبة     لع را ب رلو توتش ئبرز ال

تشتا نتش الجتة الجنشار  الت  ئل ها امنضال  ن توب زجوتها، ليتبون  لع  ن لالا 
( الاال 02امنتاش الجتقاربى لضجتة الجنشار  بون الجعل ون، زجا ها  اهح    الةتلا )

 (.م5055-5002الجنشار  اةا مى  صراتى )الاتا يى الجعل ون لضجتة 
بنال نضو  ا تن نرهل  دن تازيمداب لالتةاهداب الجاهداعيى لالمتشودى، ل دن لدالا التوضودو 
الجنهةدد  الججدد  )توتيددت اتةاهدداب النشددر(، زجددا تددن تاهدديول  دد  ام ددكاا البياايددى تبددون ئن ر ددن 

شددرها منجدداا  نتئددبوها  ددن مددو المراقوددو لامز دداب التدد  نصدد ا اددالبالش اسددتجرب الةا مددى  دد  ا
ئنضدددال هولدددى التدددتريس ل دددن لدددار  الةا مدددى ت اًظدددا نضدددو  كااتهدددا امماشوجيدددى لسدددموها الوثودددب 
لوصاا زضياتها نضو االنتجاش الجعسئ  لالبرا ة  الت  تن  نضو ئن الجعسئى تتيح منضدال 

 ااددى نضددو هولددى التددتريس  رلددى النشددر المضجدد  اجاتضدد  ئااانددل، رهددا ى رلددو  لددع  قددت تجددا اج
  جيب تئاؤالب التراسى.
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 النتائج:
 تن التالو رلو النتا ل اآلتيى  

(، امدددتش زتدددابون ئتدددتهجا  ددد   اهددداا م5002بدددتئب ترزدددى النشدددر اةا مدددى  صدددراتى ندددام ) -1
الجمددار  الما ددى )الواسددة اآللدد ( لضددتزتار  وجددت بددن اتجوددت ، لالثدداا   دد   اهدداا المضددام 

 ويش .التعبيقيى )العة( لضتزتار  وجت الج
توب بض  نتش الجتدة الجنشدار   ،ا زان  اهاا )المضام اال تجاعيى(ئمثر الجاهاناب راتا ً  -5

( لئقضهدا زددان  اهداا ال ندان توددب بضد  نددتش الجتدة الجنشددار  %12ا بنئدد ى )( زتاًاد56بهدا )
 (  ن الجةجاا الجض  لضتراسى.%01) بها )متابون( ئ  بنئ ى

ئ ا  (،م5012-5012( ل)م5010-5001ال ترتون ) ا زااا   ئمثر ال تراب الز نيى راتا ً  -3
 (.م5055-5050) ،(م5013-5011) ،(م5002-5002ا زان    ال تراب )ئقضها راتا ً 

( زتاًادا بنئد ى 151 قدت بضد  ندتش الجتدة الجنشدار  بهدا ) ، الب الضغى المربيى االجرت ى امللو -4
( زتاًادددا ئ  بنئددد ى 12ندددتش )ا الجتدددة التددد  اشدددرب االضغددددداب ام نبيدددى  قدددت بضددد  ئ دددددّ  (،11%)
 (  ن ر جال  الجتة الجنشار  اةا مى  صراتى.15%)

 دا  ا( زتاًاد61ش الجتدة الجنشدار  بهدا )تودب بضد  ندت ، الب الجتة الجنهةيى االجرت ى امللو -2
تودددب بضددد  ندددتش الجتددددة  ،لددددر  مجرت دددى اال   ددد ا الجتدددة الثقافيددددى  تددد ت (، ئّ ددد%44ائدددبتل )

(  دددددن ر جددددال  راتددددا  الجتدددددة الجنشددددار  اةا مدددددى %02( زتاًادددددا بنئدددد ى )15)الجنشددددار  بهددددا 
  صراتى.

ا بنئدددد ى ( زتاًادددد151توددددب بضدددد  ) ، ددددال التدددد ليل زندددداا لألنجدددداا الجنشددددار  االجرت ددددى امللددددو -6
( زتددة ئ  02(  دد  تددون  ددالب الجتددة الجوققددى لالجتر جددى االجرت ددى الثاايددى امددتش )25%)

 راسى.(  ن الجةجاا المام لضت%04)بنئ ى 
(  دددن  ةجددداا %62ا بنئددد ى )( زتاًادد23تودددب بضددد  ) ، ددال التددد ليل ال دددرش  االجرت ددى امللدددو -2

( زتاًاا 31ا الت ليل الجشتر   ئةو برلوت قضوو توب بض  )الجتة الت  تناللتها التراسى، ئ ّ 
ا تدد ت  الةا مددى زبيددان  ئددعلليى نددن اشددر (  ددن تةددن الجتددة الجنشددار ، لئلوددرً %53بنئدد ى )

  ن الجةجاا المام لضتراسى. (10)( زتاًاا بنئ ى 14توب بض  نتشها ) ،لى()تد ليل هو



ة ة وصفي   اتجاهات نشر الكتب بجامعة مصراتة: دراسة تحليلي 

 

 

023 

 

   تون اتتضدا الع مدى الثاايدى  ،(26)( بنئ ى 135 الب الع مى امللو االجرت ى امللو ) -1
 ةجاا الجتة الت   جضتها التراسى.(  ن  %04(  ا ائبتل )06برلوت  ن النشر)

توددب بضدد  نددتش الجتددة الجنشددار  منضددال هولددى  ،اباب الةا مددى راتاً ددا زضيددى اآلشئمثددر زضّيدد -2
يضوها   ا در  زضيدى التربيدى التد  بضد  ندتش الجتدة  (،%52( زتاًاا  ا ائبتل )32التتريس بها )

 دددد  تددددون ئن ئقددددو الجضيدددداب اشددددًرا هدددد  زضيددددى  (،%54( ئ   ددددا ائددددبتل )33الجنشددددار  بهددددا )
 (. %01   ا ائبتل )توب بض  نتش الجتة الجنشار  بها زتاب لاتت  قن ئ ،امسنان

تودب بضد  ندتش الجتدة الجنشدار  لهدا  ، الب الةا مى اكااها ) عل  هولى( االجرت ى امللو -10
المددال    دد  تددون  ددال الددتزتار نبددت الاهدداب  وجددت نبددت (،%11بنئدد ى )ئ  متاًاددا  (12)

( زتدة اصد تل 02االجرت ى امللو اانت دارل ) علد   دا ( تودب بضد  ندتش الجنشدار  لدل )
(  دن %02) بتل ا ائنن )ت ليل/توقو (  زجا زان  ئعلالً  ، رش/  عل   شتر () عل  

 الجةجاا المام لضتراسى.
 الجعل ان اممثر راتا يى االةا مى هن   -11
زيبف إلنتاجية المؤلفين للكتب المنشورة بجامعة -يوضح توزيع برادفورد: (12لجدول )ا

 (م2222-2225مصراتة )
ةالنسبة المئوي الكتب المنشورة المؤلفون الكثر انتاجية  

 11 15  ا مى  صراتى ) عل  هولى(
 5 7 نبت الاهاب  وجت نبت المال 

 4 5 تئون  وجت الشرزئ 
 4 5 نبت الوجوت  وجت نا ر

 4 5   تاح نبت الئالم الشايهت 
 3 4 طاهر  وجت بن طاهر

 3 4 نض  ئتجت النباب
 3 4 نجر نض  سضيجان ال ارلا 

 3 4 ئبا مالى ر  نض  
 2 3 ئ ر  عيئو  وجت
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 2 3 لالت  وجت الجوةاب
 2 3 نز التين نبت المال 
 2 3  وجت سالن الترليش
 1 2 ال وتار  نجر  را ب

 1 2 تجت ااش ئربرااين 
 1 2 ربرااين  برياا  تر ن

 1 2 ئتجت بن اصر
 1 2 تئون الز تا  ) تر ن(
 1 2 لور  نبتال تاح البتاااا 

 1 2 شو وت. ا. االزر
 1 2 ر ضان  وجت  هيجى ) تر ن(

 1 2 سضيجان الشتوا    تر
 1 2 نبت الوكين سضيجان الجالج 
 1 2 نض   وجت ناين ) تر ن(

 1 2 نجر الئريت 
 1 2  ار  سبيةو

 1 2  وجت الجويش 
 1 2  وجت الهاش   وجت التاية

 1 2  وجت ياس   را ب
 1 2  صع و ال ا قن   را ب

 1 2   تاح يااس الربال 
 1 2 هنوت  الجةراب

ةا مى  صراتى، بتاوى  ن الةا مى ا ئها الجعل ان اممثر راتا يى ا( 10ياهح الةتلا )
 راش    تئضئو تنازل  ن اميضوها الجعل ا  ،نتش  ن الجتة  ئعللى نن ت ليل ىاانت ارها هول
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 قت تن  زرهن ت ظا لضجضجيى ، شو وت . ا . االزر() ار  سبيةو ل   ن هجاون ئ نبوو عل  ااستثنال
اقيى الجعل ون ئ ا صراتى،  ن قبو ئساتا   نتئبون لةا مى  ر جا  عل اتهن تي  ال جريى لهجا، توب

 .(  علً ا12بض  نتشهن ) ، توبهنجان لهن اتا   جر   تجثو    زتاب لاتت لجو  ن 
 التوصيات: 

ا لتتجكن  ن ئشال لظي ى الةا مى )النشر لالنشر  الي  شنن رشار  الجكت اب لالجعباناب  -1
 المضج  لال وب المضج ( اشكو ئمثر  انضيى.

تشةيب لشنن ئنضال هولى التتريس نضو النشر المضج  لضر ب  ن  كااى الةا مى ئماشوجي ا  -5
 ا.لنضجي  

ضجوتا  التا ل رلو النشر اجلجترلا  لجا وجتاز ال  ن سرنى    النشر لالالاا الئريب ل -3
 لتقضوو الاقا لالةهت لالتجض ى لض اتثون لالتارسون.

استوتاث  كت ى  رززيى لال ترا     قاانت البياااب لالتلرياب لجئانت  الجعل ون     -4
 الوصاا نضو  مضا اب تهن  عل اتهن لئاواثهن.

 المقترحات: 
اب الةا مى  ن القيام بتراساب توضوضيى ل اق  ئ كاا  صاشر الجمضا اب الجتجثضى    رلتار 

التلرياب ليوةازها لمتش زبور  ن الرسا و الةا  يى، لنقتها لضجعتجراب المجضيى اجاتض  
 تاصصاب زضياتها لتنانها.
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 المصادر والمراجع
 : الكتب.أوالً 

ئتجت  وجت الشا   لتئة الضل سوت، الجاسانى المربيى لجصعضواب نضام الجكت اب  -1
 –نرب   الببضوا تريقا، الجكت ى امماشوجيى، القاهر   -لالجمضا اب لالواس اب راةضوز  

 .1212، ل5م،  ل 5001 صر، 
نا ر ربرااين قنتيضة ، ال وب المضج  لاستاتام  صاشر الجمضا اب التقضوتوى لاجلجترلايى،  -5

 .م5001امرشن،  –ازيب، نجان شار اليازلر  المضجيى لضنشر لالت
 م.5012لوبيا،  - ترلا ، شار الناضى، طرابضس صع و  وجت بتيا ، النشر الارق  لاجلج -3

 ثانيًّا: الدوريات.
ربرااين تئن ئباالاور، اجاتا  ال جر  المرب      ةاا االقتصاش لاجشار   شراسى توضوضيى  -1

، الجةضى المضجيى لضجكت اب لالاثا   لالجمضا اب، قئن الجكت اب  EcoLinkلقانت  بياااب 
، 1،ا 1 صر،  ل - ا مى القاهر ، القاهر   - زضيى اآلشاب -لالاثا   لتقنيى الجمضا اب 

 م.5012يناير 
رشريس  اتار الق ا ض ، تعار ترزى اشر الجتة اةا مى قاريااس  شراسى    االتةاهاب  -5

لوبيا،  –الجاهاعيى لالمتشوى،  ةضى الجكت اب لالجمضا اب، شار الناضى لضنشر، طرابضس 
 م.5010،  4، ا 1س

الئموت شالش نض  شالش، التراث المرب  الةغرا    شراسى ببضوا تريى،  ةضى التراساب اجائاايى  -3
 م.5055،  ارس 5، ا 56 ا مى ز ر الشيخ،  صر،  ل  -لامشبيى، زضيى اآلشاب 

 وجت  وجت يااس، الرها الاظي   لاجاتا يى المضجيى  شراسى تالى،  ةضى التربيى  -4
 م.1221، شوئجبر 20، ا12 صر، س –الوتيثى، القاهر   الجمالر ، رااعى التربيى

 ثالثا: الرسائل العلمية.
ئتجت رسالم  جرلن، اجاتا  ال جر  امماشوج     التلرياب المضجيى الجوكجى  شراسى  -1

ببضوا تريى لجةضى نضام اجائان لالجةتجب اكضيى المضام اجائاايى لاال تجاعيى  ا مى  وجت 
 م.5011 ا ئتور(،  ا مى  وجت ليضر ائكر ، الةزا ر،  ائكر ، )رسالى –ليضر 



ة ة وصفي   اتجاهات نشر الكتب بجامعة مصراتة: دراسة تحليلي 

 

 

022 

 

نبت الوكين سالن البهضاا، ترزى النشر اةا مى  صراتى  شراسى توضوضيى، )رسالى  ا ئتور(،  -5
 م.5055لوبيا،  -امماشوجيى الضوبيى، طرابضس 

لتق ، اجاتا  ال جر  منضال هولى التتريس اةا مى القاهر  الجئةو     مريجان اكنام -3
 صر،  –قاانت البياااب التلليى  شراسى توضوضيى، )رسالى  ا ئتور(،  ا مى القاهر ، القاهر  

 م.5012
لوضو  وجت الزريت ، امطرلتاب المربيى الضوبيى الجا اش      ا مى قاريااس     ةاا  -4

م  شراسى ببضوا تريى، )رسالى  ا ئتور(،  ا مى 5002-1265 ن  القااان    ال تر 
 م.5010لوبيا،  –قاريااس، بنغاز  

 مواقع اإلنترنت.رابًعا: 
  تاح نضو الراان   وجت  رلان،   هام الجتاب. -1

https://www.mawdoo3.com 

  ئاًل. 20 6م، الئانى  52/02/5055تاريخ التلاا  
  تاح . تثر النار ئتجت،  ا ها الجتاب اجلجترلا  لئين وجكن ئن اةتل ل ا ه  ئااانل؟ -5

 نضو الراان 
https://www.arageek.com/tech  

3- https://shms.sa/authoring 

4- Marta Magadán-Díaz & Jesús I. Rivas-García  2Publishing Industry: A 

Bibliometric Analysis of the Scientific Production Indexed in Scopus. 

  الراان  تاح نضو
 https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3 

مربمان سنى  ن النشر      يئال اقا وو و وجت الشريل بن زلا ، شراسى ببضوا تريى -2
  نضو الراان  ةاا التتقو  التالض ،  ا مى ئم البااق ، الةزا ر.  تاح

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/12726 

لئاينتا تريى     ةاا الجكت اب لالجمضا اب، ب  ياس  ليئا لليش، الجناهل الببضوا تريى لا -6
 ا مى ئم شر ان، الئاشان.  -عيئو نبت الضل، قئن الجكت اب لالجمضا اب اكضيى اآلشاب 

  تاح نضو الراان 
https://www.academia.edu/29466571 

https://www.mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.arageek.com/tech/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://shms.sa/authoring/27933-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/view
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Marta-Magad_n_D_az
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Jes_s_I_-Rivas_Garc_a
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3#auth-Jes_s_I_-Rivas_Garc_a
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-022-09911-3
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/12726
https://www.academia.edu/29466571/

