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 مستخلص: 

هعدفت الدراسعة إلعى تحليعل وتقيعيم مستخلصعات الرسعائل العلميعة المتاحعة معن خعالل المسعتودع الرقمعع  
باتحاد المكتبات الجامعية المصرية  والتعر  على مدى اكتمال مكوناتها  وكعذلك معرفعة معدى قعدرتها علعى 

لعلميععة ومحتوياتهععا بدقععة  ودراسععة المشععكالت والعيععوب التعع  تعععوا تحقيععق أهععدافها  التعبيععر عععن الرسععائل ا
وجعود قصعور فع  والعمل على حلها  وباستخدام المنهج المسح  توصلت الدراسة إلى عدن نتائج من أهمها: 

 المكونات أو العناصر الرئيسة الت  يعتمد عليها جسعم المسعتخلص فع  مستخلصعات الرسعائل عينعة الدراسعة؛
٪ مععن حجععم المستخلصععات عينععة 27,15فبلغععت نسععبة المستخلصععات التعع  لععم يععذكر بهععا أهععدا  الدراسععة 

٪  أمعا نسعبة 86,85الدراسة  ونسبة المستخلصات الت  لعم يعذكر بهعا المعنهج المسعتخدم فع  الدراسعة فبلغعت 
سعة  فع  حعين ٪ معن المستخلصعات عينعة الدرا47,15المستخلصات الت  لم يذكر بهعا نتعائج الدراسعة فبلغعت 

٪  وبلغت نسعبة المستخلصعات التع  لعم 95,28بلغت نسبة المستخلصات الت  لم يذكر بها توصيات الدراسة 
٪  باإلضعافة إلع  62,17يذكر بها معلومعات إضعافية )مثعل مجتمعا وعينعة الدراسعة وأدوات جمعا البيانعات( 

المستخلصعات التع  يزيعد ععدد وجود زيادن كبيعرن فع  حجعم المستخلصعات عينعة الدراسعة؛ حيعت بلغعت نسعبة 
٪ )وهعع  النسععبة األكبععر(  بينمععا بلغععت نسععبة المستخلصععات التعع  يقععل عععدد 44,94كلمععة  250كلماتهععا عععن 
إلعى  200٪  فع  حعين لعم تسعجل المستخلصعات التع  يبلع  ععدد كلماتهعا معن 38,17كلمعة  200كلماتها ععن 

 ٪ )وه  النسبة األقل(.16,89سوى والت  تتوافق ما معايير تقييم المستخلصات كلمة  250

 الكلمات المفتاحية: 

 المستودع الرقم   –المستخلص  -االستخالص 

 تمهيد: 

يعان  العالم ف  الفترات األخيرن معن الزيعادن الهائلعة والكبيعرن فع  كعم المعلومعات والمصعادر المنشعورن 
بطعة والمتصععلة بموضععوع )ظعاهرن تفجععر المعلومعات(  فلععم تععد مشععكلة الباحعت عععدم تعوافر المعلومععات المرت

دراسته  ولكن أصبحت المشكلة تتمثل ف  توافر كم هائل من المعلومعات المنشعورن فع  شعتى المجعاالت ممعا 
 يمثل عبئًا على الباحت ف  اختيار أكثر المعلومات صلة وارتباًطا بالموضوع الذي يقوم بدراسته. 

ل العلميعة باتحعاد المكتبعات الجامعيعة وتبرز هعذه المشعكلة بقعون ووضعوح فع  المسعتودع الرقمع  للرسعائ
المصرية الذي يعد قبلة الباحثين المصريين للتعر  على الرسائل المعدن سلفًا ف  جميا المجعاالت معن خعالل 

رسععالة علميععة مجععازن بالجامعععات المصععرية فعع  مختلعع  المجععاالت؛ حيععت  (1) 234191تجميعععه ألكثععر مععن 
 ع ما يحتاجون منها. يواجه الباحثون مشاكل متعددن عند استرجا

وللتغلب على هذه المشعكلة أصعبح معن الضعروري تعوافر أدوات اسعترجاع المعلومعات الالزمعة لتيسعير 
الوصول إلى الرسائل والمعلومات المناسبة والالزمة بها بسرعة ودقعة  وتععد الكشعافات والمستخلصعات معن 

 وى الموضوع  للمصدر بدقة وتعمق.أكثر أدوات االسترجاع الت  تيسر على الباحت التعر  على المحت
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ومن خالل الدراسة االستطالعية الت  أجراها الباحت على مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من 

خالل المستودع الرقم  باتحاد المكتبات الجامعية المصرية تبين وجود عديد من المشكالت والعيوب الت  

ل الدراسة تحليل وتقييم هذه المستخلصات للتعر  على تعوا تحقيق أهدا  هذه المستخلصات؛ لذلك تتناو

مدى اكتمال عناصرها ومكوناتها وقدرتها على التعبير الدقيق عن محتويات الرسائل  والوقو  على 

المشكالت والعيوب الت  تعوا تحقيق هذه المستخلصات ألهدافها  ومحاولة وضوع الحلول المناسبة لها  

 والتغلب عليها. 

 ار المنهجي للدراسةأوالً: اإلط

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  1/1

تتجسد مشكلة الدراسعة فع  وجعود مستخلصعات للرسعائل العلميعة المتاحعة معن خعالل المسعتودع الرقمع  
باتحععاد المكتبععات الجامعيععة المصععرية تهععد  إلععى تعريعع  البععاحثين بععالمحتوى الموضععوع  الععدقيق للرسععائل  

عيععوب التعع  تعععوا تحقيععق الهععد  مععن هععذه المستخلصععات وعععدم اتبععاع ولكععن توجععد عديععد مععن المشععكالت وال
الخطعوات العلميعة لالسعتخالص ومراحلععه أثنعاء إععداد هععذه المستخلصعات  فضعالً عععن ععدم تعوافر المهععارات 
الالزمععة إلعععداد المستخلصععات فعع  معععدي هععذه المستخلصععات؛ لععذلك فقععد رأى الباحععت ضععرورن دراسععة هععذه 

ا وتحليلهععا وتقييمهععا للتعععر  علععى مععدى تععوافر مكوناتهععا وعناصععرها الرئيسععة  المستخلصععات نظععًرا ألهميتهعع
ومدى قدرتها على التعبير عن المحتوى الموضوع  للرسائل بدقة  والوقو  على المشكالت والعيوب التع  

 تعوا تحقيق الهد  من هذه المستخلصات  والعمل على وضا الحلول المناسبة لها. 

التوصعل إلعى  -من خالل اإلجابة عنها –ف  عديد من التساؤالت الت  يمكن  ويمكن بلورن هذه الدراسة
 تحقيق أهدا  الدراسة  وه  كما يل : 

 ما واقا مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من خالل اتحاد المكتبات الجامعية المصرية؟  .1

 ما مدى اكتمال عناصر هذه المستخلصات؟  .2

 موضوع الدراسة؟  –عبير عن محتويات الرسائل ما مدى قدرن هذه المستخلصات على الت .3

مععن القععائمون بإعععداد هععذه المستخلصععات؟ وهععل تتععوافر المهععارات الالزمععة والكافيععة لمعععدي هععذه  .4
 المستخلصات والت  تمكنهم من إعداد مستخلص جيد؟ 

 ما معايير تقييم المستخلصات؟ -موضوع الدراسة –هل تتوافق المستخلصات  .5

تعوا تحقيق أهدا  هذه المستخلصات أم ال؟ وإذا كعان هنعاك مشعكالت  هل توجد مشكالت وعيوب .6
 فما ه ؟ وكي  يتم حلها؟ 

 أهداف الدراسة:  1/2

يتمثععل الهععد  الععرئيس للدراسععة فعع  تقيععيم مستخلصععات الرسععائل العلميععة المتاحععة مععن خععالل المسععتودع 
كوناتهععا  وكععذلك معرفععة مععدى الرقمعع  باتحععاد المكتبععات الجامعيععة المصععرية  والتعععر  علععى مععدى اكتمععال م

قدرتها على التعبير عن الرسائل العلمية ومحتوياتهعا بدقعة  ودراسعة المشعكالت والعيعوب التع  تععوا تحقيعق 
أهدا  هذه المستخلصات والعمل على حلها  ويتفعرع معن هعذا الهعد  الععام مجموععة معن األهعدا  الفرعيعة 

 تتمثل فيما يل : 
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 .-موضوع الدراسة –العلمية دراسة واقا مستخلصات الرسائل  .1

 التعر  على مدى اكتمال مكونات وأجزاء هذه المستخلصات. .2

 التحقق من مدى قدرن هذه المستخلصات على التعبير عن الرسائل العلمية ومحتوياتها بدقة. .3

 التأكد من التزام معدي هذه المستخلصات بخطوات ومراحل االستخالص وتطبيقها. .4

المستخلصات ما معايير تقييم المستخلصات  ومدى توافر التعر  على مدى توافق هذه  .5
 المهارات الالزمة إلعداد المستخلصات فيهم.

دراسة المشكالت والعيوب الت  تعوا تحقيق هذه المستخلصات أهدافها  والتعر  عليها  والعمل  .6
 على وضا الحلول المناسبة للتغلب على هذه المشكالت.

وفقًا لمعايير المعهد الوطن  األمريك  للمواصفات  -ةموضوع الدراس –تقييم المستخلصات  .7
(ANSI). 

 أهمية الدراسة:  1/3

بصعفة عامعة  وأهميعة مستخلصعات  -موضعوع الدراسعة –تنبا أهمية الدراسة من أهمية المستخلصات 
الرسععائل العلميععة المتاحععة مععن خععالل المسععتودع الرقمعع  باتحععاد المكتبععات الجامعيععة المصععرية بصععفة خاصععة؛ 

تزداد أهمية هذه المستخلصات لعدم إتاحة النص الكامل للرسعائل العلميعة المتاحعة معن خعالل المسعتودع  حيت
واالكتفاء بإتاحة أول أربا عشرن صفحة معن كعل رسعالة حفاًظعا علعى حقعوا الملكيعة الفكريعة  باإلضعافة إلعى 

صعفحة اإلهعداء والشعكر  عدم انتقاء هذه األربا عشرن صفحة  وتضمنها لصعفحات غيعر مفيعدن للبعاحثين مثعل
وقععوائم المحتويععات والجععداول واألشععكال وغيرهععا  فضععالً عععن عععدم إتاحععة األربععا عشععرن صععفحة لعديععد مععن 

 الرسائل. 

 حدود الدراسة:  1/4

  :تتناول الدراسة تحليل وتقييم مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة الحدود الموضوعية

ية المصرية  والت  تعد ناتج إحدى أهم العمليات الفنية بالمستودع الرقم  باتحاد المكتبات الجامع
بالمكتبات وه  عملية االستخالص للتعر  على مدى اكتمال مكونات هذه المستخلصات  ومدى 
قدرتها على التعبير الجيد والدقيق عن محتويات الرسائل العلمية  ودراسة المشكالت والعيوب 

  مناسبة لها.الت  تعوا تحقيق أهدافها  ووضا الحلول ال

  :تتناول الدراسة تحليل وتقييم مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة بالمستودع الحدود المكانية
  الرقم  باتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

  :تتناول الدراسة تحليل وتقييم مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة بالمستودع الحدود الزمنية
 .م2019امعية المصرية خالل عام الرقم  باتحاد المكتبات الج

 تتمثل الحدود اللغوية للدراسة ف  اللغة أو اللغات الت  كتبت بها مستخلصات اللغوية:  دالحدو
 .-موضوع الدراسة -الرسائل العلمية

  :تتناول الدراسة تحليل وتقييم مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة بالمستودع الحدود الشكلية
 بات الجامعية المصرية.الرقم  باتحاد المكت
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 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:  1/5

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على المعنهج المسعح  لدراسعة وتحليعل و تقيعيم مستخلصعات الرسعائل العلميعة المتاحعة 
 من خالل المستودع الرقم  باتحاد المكتبات الجامعية المصرية. 

 أدوات جمع البيانات: 

 راسة على أداتين رئيستين هما: اعتمدت الد

والت  تحتوي على البنعود والعناصعر التع  قعام الباحعت بتجميعا المعلومعات استمارة جمع البيانات:  .1
 من خاللها.  -موضوع الدراسة –الالزمة لتحليل وتقييم مستخلصات الرسائل العلمية 

موضععوع  –لميععة ويتمثععل المحتععوى فعع  مستخلصععات الرسععائل العتحليييل المضييمون و المحتييوى:  .2
 والت  قام الباحت بتحليلها وتقييمها للوصول إلى نتائج الدراسة.  -الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة:  1/6

يتأل  مجتما الدراسة من مستخلصات الرسائل العلمية المتاحعة معن خعالل المسعتودع الرقمع  للرسعائل 
رسالة  كما هو موضح بالشكل رقعم  234191باتحاد المكتبات الجامعية المصرية  ويبل  حجم هذه الرسائل 

 100تتكعون معن  -موضعوع الدراسعة –(  وقام الباحت باختيعار عينعة عشعوائية طبقيعة معن المستخلصعات 1)
مستخلًصا فقط  63   87مستخلص من كل جامعة  باستثناء جامعت  أسوان واألزهر  حيت بل  حجم العينة 

لمسجلة بالمستودع بهاتين الجامعتين؛ حيعت سعجلت الجامعتعان على التوال ؛ ويرجا سبب ذلك لقلة الرسائل ا
رسععالة مسععجلة بالمسععتودع علععى التععوال   فضععالً عععن عععدم وجععود مستخلصععات لكثيععر مععن  69و 174عععدد 

الرسائل المسجلة بهاتين الجامعتين  واستبعد الباحت جعامعت  النهضعة والععريش نظعراً ألنهعا تتبعا الجامععات 
الة واحدن لكل جامععة منهمعا  وبعذلك بلع  مجمعوع المستخلصعات عينعة الدراسعة الخاصة ولم تسجل سوي رس

-مستخلًصا  وقد جاءت العينة ممثلة وتغطع  جميعا المتغيعرات المعؤثرن فع  الرسعائل العلميعة          2350
ومستخلصعاتها مثعل: الجامععة المانحعة للرسعالة  موضعوع الرسعالة  نعوع الرسعالة  تعاريخ  -موضوع الدراسة

 الرسالة  لغة الرسالة.منح 

 

 و عدد رسائل كل جامعة باتحاد المكتبات الجامعية المصرية1شكل رقم ُ
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 مصطلحات الدراسة:  1/7

  أطروحة أو رسالةThesis/Dissertation : 

األطروحععات العلميععة هعع  األعمععال التعع  تقععدم للحصععول علععى درجععة علميععة سععواء علععى مسععتوى 
الل اطعالع الباحعت علعى اإلنتعاج الفكعري األجنبع   الحعظ اسعتخدام   ومن خع(2)الماجستير أو الدكتوراه 

للداللعة علعى   Dissertationللتعبير عن رسائل الماجستير  بينما يسعتخدم مصعطلح  thesisمصطلح 
 أطروحات الدكتوراه. 

  االستخالصAbstracting : 

علعى تحديعد عبارن عن إعداد بيان موجز وموضوع  لمحتوى مصدر المعلومات يساعد الباحت 
 .(3)مدى حاجته لقراءن النص بأكمله  واالطالع على المصدر كامالً من عدمه بسرعة ودقة

هعع  التعع  تععوفر وتتععيح البيانععات الببليوجرافيععة  Abstracting Serviceوخدمععة االسععتخالص 
 .(4)لمصادر المعلومات  وعرض موجز وموضوع  لمحتوى المصدر الذي تم تكشيفه

  المستخلصAbstract : 

المسععتخلص هععو  عبععارن عععن عععرض مععوجز وموضععوع  لمحتععوى مصععدر المعلومععات  ويبلعع  
كلمة  ويهد  المستخلص لتحقيق عدن أهعدا   250متوسط طول مستخلص مصدر المعلومات حوال  

 كما يل : 

 تحديد المحتوى األساس  لمصدر المعلومات بسرعة. -1
 تحديد أهمية المصدر المستفيد. -2
 .(5)للرجوع إلى المصدر األساس  من عدمه تحديد مدى حاجة المستفيد -3

  المستودع الرقميDigital Repository : 

وهو  عبارن عن تشارك العديد من المكتبات األكاديمية والبحثية بنشاط ف  بناء مجموعات رقميعة 
تتمثل ف  أشكال مختلفة ومتنوعة من مصادر المعلومات من كتب وأبحات وأطروحات علمية ووسعائل 

 .(6)وغيرها من األعمال الت  تهم المؤسسات بهد  الحفاظ على المعلومات العلمية ونشرها إعالمية 

 الدراسات السابقة:  1/8

 أوالً: الدراسات العربية: 

بالبحععت فعع  اإلنتععاج الفكععري العربعع  مععن خععالل دليععل اإلنتععاج الفكععري العربعع  فعع  مجععال المكتبععات 
م(  باإلضعافة إلعى البحعت فع  العدوريات المتخصصعة فع  2015 -1976والمعلومات عبر حلقاتعه المتععددن )

مجعععال المكتبعععات والمعلومعععات )مجلعععة المكتبعععات والمعلومعععات العربيعععة  االتجاهعععات الحديثعععة فععع  المكتبعععات 
والمعلومعات  المجلعة الدوليعة فعع  علعوم المكتبعات والمعلومعات  دراسععات عربيعة فع  المكتبعات والمعلومععات  

علومعععات  المجلعععة العلميعععة للمكتبعععات والوثعععائق والمعلومعععات(  إلعععى جانعععب بحعععوت فععع  علعععم المكتبعععات والم
األطروحات العلمية المجازن بالجامععات المصعرية  والمواقعا المتخصصعة فع  المجعال علعى شعبكة اإلنترنعت 

 توصل الباحت إلى الدراسات اآلتية:

انز فع  منظمعة الخلعيج الت  تناولت تجربة التكشي  واالستخالص وبنعاء المكع (7)دراسة أحمد طه أحمد
 لالستشارات الصناعية.
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التعع  تناولععت المستخلصععات مععن حيععت مفهومهععا  أهميتهععا  أنواعهععا   (8)مقالععة غالععب عععوض النوايسععة
 نشأتها  وخطوات إعدادها. 

التعع  هععدفت إلععى تقععديم درس عملعع  لطععالب علععم المكتبععات عععن  Kalty, Tibor (9)ترجمععة دراسععة 
 قة ف  عمليات االستخالص.استخدام تقنية النصوص الفائ

  الذي تناول فيه مبادئ التكشي  واالسعتخالص وإجعراءات (10)ترجمة كتاب النكستر  فردريك ويلفرد
 وخطوات التكشي  واالستخالص وأنواع الكشافات والمستخلصات.

الت  تناولت تعاريخ تطعور تقيعيم المستخلصعات ومسعتويات جودتهعا  (11)دراسة ناريمان إسماعيل متول 
تطبيقاتها المرتبطة بمنظعورات االسعتخالص  كمعا تناولعت بععض االختبعارات الكميعة الموضعوعية للتععر  و

 . (AGA , RES, MAS)على مدى جودن المستخلصات ف  ثالت قواعد بيانات 

التعع  تناولععت توضععيح مفهععوم االسععتخالص  (12)دراسعة فععوزي خليععل الخطيععب  ونزيععه سععليمان البصعول
تويات المستخلص ومواصفات معدي المستخلصات باإلضافة إلى تناول الجوانعب وتمييزه عن الملخص ومح

اآلليعة فع  االسعتخالص  وتشعمل قواععد المعلومعات اآلليعة العالميعة  واالسعتخالص اآللع  فع  الععالم العربع   
 وخصائص أنظمة المعلومات المناسبة لالستخالص  إضافة إلى نماذج من المستخلصات. 

الت  هدفت إلى دراسة الوضا الحال  لخعدمات االسعتخالص فع  مصعر  (13)وددراسة محمد فتح  محم
 وتحليلها وتقييمها والتخطيط لمستقبل هذه الخدمات وخاصة ف  ظل التكنولوجيا الحديثة. 

الت  هدفت إلى دراسة وتحليل برنامج  االستخالص اآلل  علعى الشعبكة  (14)دراسة محمد فتح  محمود
ل يمكعن معععه الخعروج بنتعائج ومؤشعرات مععن شعأنها االرتقعاء بمسعتوى االسععتخالص العنكبوتيعة العالميعة بشعك

 اآلل  للمحتوى العرب  على الشبكة العنكبوتية العالمية. 

الت  هدفت إلعى تقيعيم مستخلصعات الرسعائل الجامعيعة المجعازن  (15)دراسة يحيى محمود موسى الطلح 
)الفعاتح سعابقًا(  وجامععة بنغعازي )قعاريونس سعابقًا(  ف  علم المكتبات والمعلومات لكل من جامعة طعرابلس 

م  لمعرفة مدى قدرن الباحثين على التزامهم بشعروط 2009م إلى سنة 1989وجامعة عمر المختار من سنة 
إعداد المستخلصات لرسائلهم  والتعر  على األخطاء الشائعة الت  وقعوا فيها  وباسعتخدام المعنهج الوصعف  

مستخلًصعا وقعا ععدد معن البعاحثين فع  خطعأ الخلعط  112مجتما الدراسعة العذي بلع   توصلت الدراسة إلى أن
٪  وأن أغلعب المستخلصعات لعم تعبعر ععن مضعمون رسعائلها 22,5بين المستخلص والملخص بنسعبة قعدرها 

 ٪.60,8بصورن صحيحة بنسبة قدرها 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية: 

نععك المعرفععة المصععري باسععتخدام اسععتراتيجيات بحععت بالبحععت فعع  قواعععد البيانععات المتاحععة مععن خععالل ب
 متنوعة لمصطلحات الدراسة  مثل: 

1. Abstracts.  2. Abstracting.    3. Abstracting Service. 

 توصل الباحت إلى عدد من الدراسات أهمها وأحدثها وأكثرها ارتباًطا بالموضوع ما يل : 

دمات المعلومات ودورها فع  التواصعل العلمع  الت  تناولت االستخالص وخ Lawlor, B. (16)دراسة 
 وتيسير الوصول إلى المعلومات ومصادرها ف  الماض  والحاضر والمستقبل. 

التع  تناولعت أهميعة خعدمات التكشعي  واالسعتخالص فع  ظعل  Mark, L., Tarullo, H. (17)دراسعة 
 التكنولوجيا الحديثة. 
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دمات التكشعي  واالسعتخالص التع  تسعاعد فع  التع  هعدفت إلعى تقيعيم خع Fangerau, H. (18)دراسة 
اختيار قواعد البيانات المناسبة للعثعور علعى أدبيعات أخالقيعات مهنعة الطعب باسعتخدام دليعل العدوريات الدوليعة 

 . Ulriksلمجلة 

 الت  هدفت إلى تقييم ومقارنة أربعة أنواع من البيانات الوصفية Yee M. M (19)دراسة 

ليععوجراف  والتكشععي  واالسععتخالص والميتاداتععا(  وشععملت المقارنععة عععدن ) الفهرسععة أو الوصعع  البب 
عناصر؛ مثل عناصر الوصع   الوظعائ   النطعاا  وععدد النسعخ التع  تعم فحصعها ... إلعخ  بعالتطبيق  علعى 

 .amazon.comقواعد البيانات المسجلة أو الموجودن ف  مواقا الويب مثل 

 المعرفة الجديدن وأثره على التكشي  واالستخالص. الت  تناولت عصر نشر Chen, X. (20)دراسة 

الت  هدفت إلى دراسة تعأثير المجعالت الذهبيعة المفتوحعة الوصعول علعى  Machovec, G (21)دراسة 
 خدمات التكشي  واالستخالص.

التععع  هعععدفت إلعععى دراسعععة خعععدمات التكشعععي   Bhardwaj, S., Bhardwaj. A. (22)دراسعععة 
الحيويعععععععة المنشعععععععورن فععععععع  قواععععععععد البيانعععععععات العالميعععععععة  مثعععععععل: واالسعععععععتخالص للمجعععععععالت الطبيعععععععة 

Pubmed/Medline/Scopus/ Web of Science (isi)  نظعًرا ألن خعدمت  التكشعي  واالسعتخالص
 تعمل على تسهيل البحت عن المعلومات المنشورن عبر اإلنترنت.

دراسعات تناولعت ومن خالل عرض الدراسات السعابقة ذات الصعلة بموضعوع الدراسعة  تبعين أن هعذه ال
دراسة تحليلية وتقييم لمستخلصات شكل من أشكال المصادر أو ف  مؤسسة بعينها  أو ف  مكعان معا  وتعأثير 
النشر عل  االستخالص  ودراسة الفرا بين االستخالص والعمليات الفنية األخعرى  ولكعن لعم يسعبق دراسعة 

الجامعيعة المصعرية بعالرغم معن أهميعة هعذا مستخلصات الرسعائل العلميعة المتاحعة معن خعالل اتحعاد المكتبعات 
 واالستفادن منها. -موضوع الدراسة –الموضوع ف  تيسير تعر  الباحثين عل  محتويات الرسائل 

 ثانياً: الدراسة الميدانية

 مستخلصات الرسائل العلمية باتحاد المكتبات الجامعية المصرية بين الملخص والمستخلص:  2/1

اسععتخدام المصععطلحات المعبععرن عععن الملخععص أو المسععتخلص لعععدى  قععد يحععدت خلععط وعععدم دقععة فعع 
الكثيرين؛ فال يستطيا البعض من غيعر المتخصصعين فع  مجعال المكتبعات تحديعًدا التمييعز بينهمعا بعالرغم معن 
وجود فوارا جوهرية أساسية بينهما؛ فالملخص عبارن  عن إعادن صياغة الوثيقة باختصعار أي أنعه ملخعص 

ائهععا المختلفععة  وبالتععال  فهععو يقععدم للقععارئ المعععالم البععارزن للوثيقععة  ويفتععرض أن القععارئ الوثيقععة بترتيععب أجز
سيرجا لهذه الوثيقة بعد ذلك على عكس المستخلص )اإلعالم ( الذي يفترض أال يععود القعارئ بععد قراءتعه 

 .(23)ن ذلكإلى الوثيقة األصلية  أي أن المستخلص يعفيه من الرجوع لألصل  ولكن الملخص ال يعفيه م

أمععا المسععتخلص فهععو عبععارن عععن تمثيععل مختصععر وموضععوع  لمحتويععات وثيقععة مععا  وعععادنً مععا يكععون 
 .(24)مصحوبًا بوص  ببليوجراف  يمكن من الوصول إلى الوثيقة األصلية

ويبدو الفرا واضعًحا جليًعا بعين الملخعص والمسعتخلص معن خعالل العناصعر التع  يجعب أن يتكعون منهعا 
 والت  تتناولها الدراسة فيما بعد. المستخلص الجيد  

وبتطبيق ذلك على مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من خالل اتحاد المكتبات الجامعية المصرية  
مستخلصات وليست ملخصات وفقًا للتعريفات  -موضوع الدراسة –يتبين أن جميا مستخلصات الرسائل 

ر أو نقاط الضع  ف  هذه المستخلصات  ويتبين ذلك السابقة  ولكن يوجد العديد من المشكالت أو القصو
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  وتبرز مشكلة الخلط بين المستخلص والملخص بوضوح ف  (*)من خالل تقييم هذه المستخلصات
ف  المسمى فقط  فمكان كتابة المستخلص ف  التسجيلة  -موضوع الدراسة –مستخلصات الرسائل 

 520المستقبل إلدارن المكتبات الجامعية التاج  الببليوجرافية الت  تعتمد على أسلوب مارك ف  نظام
المعنون بـ  التبصرن الخاصة بالتعليق أو التلخيص   ويتفرع منه مؤشر بعنوان ملخص كما هو مبين 

( ولكن المحتوى مستخلص كما ذكر سابقًا  فضالً عن وجود مستخلصات عنونها معديها 2بالشكل رقم )
 . summary  conclusion بمسميات مختلفة مثل المقدمة  

 

 و يوضح مكان كتابة المستخلص بالتسجيلة الببليوجرافية للرسائل بنظام المستقبل2شكل رقم ُ

 أهداف المستخلصات: 2/2

ظهرت المستخلصات لتيسير عملية البحت عن المعلومات ف  مصادرها  باإلضافة إلى تحقيعق أهعدا  
 أخرى كما يل : 

 تشجيا اإلحاطة الجارية. -1
 لية االختيار.تسهيل عم -2
 توفير وقت القراءن. -3
 المساعدن ف  التغلب على عائق اللغة. -4
 تحسين كفاءن التكشي . -5
 تسهيل البحت ف  أدب الموضوع. -6
 المساعدن ف  إعداد المراجعات العلمية والببليوجرافيات. -7
 .(25)المساعدن ف  تقييم محتويات مصادر المعلومات -8

العلمية المتاحة من خالل اتحاد المكتبات الجامعية وكل هذا يزيد من أهمية مستخلصات الرسائل 
 .-موضوع الدراسة –المصرية 

 خصائص المستخلصات:  2/3

لكعع  تحقععق المستخلصععات الهععد  منهععا  وتسععاعد الباحععت فعع  الوصععول إلععى المعلومععات المناسععبة لععه 
صععات؛ بسععهولة وبسععرعة  ال بععد مععن تععوافر بعععض الخصععائص والسععمات التعع  يجععب توافرهععا فعع  المستخل

فالمستخلصات ينبغ  أن تتسم باإليجاز والدقة والوضوح بحيت تقدم ف  شكل يسهل عملية البحعت فيهعا  وقعد 
 :  (26)ف  كتابه عن االستخالص هذه الخصائص على النحو اآلت  Borkoتناول 
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: فمن أبرز المالمح والخصائص المميزن للمستخلصات أن تكون أقصر طوالً من الوثائق اإليجاز -1
 ية.األصل

: فينبغ  أن تراع  الدقة الكاملة عند إعداد وكتابة المستخلصات سواء الدقة ف  اإلشارن الدقة -2
 الببليوجرافية أو الدقة ف  جسم المستخلص.

: فتحقيق اإليجاز والدقة ف  كتابة المستخلصات ليس كافيًا  بل ينبغ  أن تكتب الوضوح -3
 المستخلصات بوضوح وبأسلوب يسهل قراءته وفهمه. 

 تقييم مستخلصات الرسائل العلمية موضوع الدراسة:  2/4

فعع  تقيععيم مستخلصععات  (ANSI)اعتمععد الباحععت علععى معععايير المعهععد الععوطن  األمريكعع  للمواصععفات 
الرسععائل العلميععة موضععوع الدراسععة  نظععًرا ألن هععذه المعععايير تعععد مععن أشععهر المعععايير المسععتخدمة فعع  تقيععيم 

 : و27ُ م  وتتلخص فيما يل 1997األخيرن منها عام المستخلصات  والت  صدرت الطبعة 

 ال بد على معد المستخلص كتابة البيانات الببليوجرافية للوثيقة األصلية كاملة على المستخلص.  -1

يفضل إعداد المستخلصات اإلعالمية؛ وذلك ألنها تعبر عن مضمون الوثيقة بشكل قد يغن  عن  -2
 الرجوع للوثيقة األصلية.

لمستخلص األجزاء الرئيسة للوثيقة والمتمثلة ف  )األهدا   والمناهج يجب أن يتضمن ا -3
المستخدمة  والنتائج  واالستنتاجات(  كما يفضل أن تتضمن معلومات إضافية مكملة حول 

 .(28)الموضوع تدعمه

 ( كلمة.250-200كلمة  واألفضل أن تكون ) 250أن تكون كلمات المستخلص ال تزيد على  -4

ار ف  كتابة المستخلص  وأن تكون الكتابة ف  شكل جمل مترابطة وبأسلوب االبتعاد عن التكر -5
 واضح.

 عدم استخدام المصطلحات األجنبية ف  متن المستخلص  أي بلغة تختل  عن لغة المستخلص. -6

 عدم استخدام الترقيم لفقرات المستخلص  والبعد عن استخدام االختصارات غير المعروفة. -7

 .(29)امش أو عالمة الفهرسة الوصفية داخل متن المستخلصعدم استخدام معادالت أو هو -8

 مدى توافر المكونات أو العناصر الرئيسة لمستخلصات الرسائل موضوع الدراسة:  2/4/1

تتنعاول الدراسععة فع  هععذه الجزئيعة مععدى تعوافر المكونععات أو العناصعر الرئيسععة التع  يجععب توافرهعا فعع  
 :  (30)مستخلصات من ثالثة أجزاء رئيسة كما يل حيت تتكون ال -المستخلصات موضوع الدراسة

 والت  توجه نظر المستفيد إلى الوثيقة األصلية إلمكانية الرجوع إليها. اإلشارة الببليوجرافية .1

: ويتكون جسعم المسعتخلص معن المعلومعات المعأخوذن معن الوثيقعة األصعلية التع  جسم المستخلص .2

سععتخلص إلععى جععزأين: الواصععفات  وهعع  تشععير إلععى أو تصعع  محتععوى األصععل  وينقسععم جسععم الم
الكلمات المفتاحية الت  تعبر عن المحتوى الموضوع  للوثيقة  والمستخلص ذاتعه  وهنعاك خمسعة 
مؤشععرات يبحععت عنهععا المسععتخلص فعع  إعععداده لتحليععل المحتععوى  وهععذه المؤشععرات تتمثععل فعع : 

: مثعععل التوصعععيات األهعععدا  )أهعععدا  مصعععدر المعلومعععات(  المعععنهج المسعععتخدم  النتعععائج  الخاتمعععة
 .(31)والمناقشات والتصور المستقبل   وأي معلومات إضافية حول الموضوع

 : وهو الذي يحدد المستخلص لمنحه السمعة أو تحميله المسئولية.التوقيع .3

 .ف  المستخلصات موضوع الدراسة وتتناول الدراسة فيما يل  مدى توافر هذه العناصر تفصيالً 
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 ات الببليوجرافية لتسجيالت الرسائل موضوع الدراسة: مدى اكتمال البيان 2/4/1/1

تبين مما سبق أن اإلشعارن الببليوجرافيعة معن األجعزاء الرئيسعة التع  تتكعون منهعا المستخلصعات  والتع  
يتم كتابتها وتسجيلها ف  التسجيلة الببليوجرافية المتاحة من خعالل نظعام المسعتقبل إلعـدارن المكتبعات الجامعيعة 

والمعنعون بعـ  التبصعرن الخاصعة بعالتعليق  520ت  تعتمد على أسلوب مارك  وتخصص التعاج المصرية  وال
أو التلخعيص  لكتابععة المسععتخلص  ويتضععح مععدى اكتمععال البيانعات الببليوجرافيععة لتسععجيالت الرسععائل التعع  تععم 

 .  ()** (1تقييم مستخلصاتها من خالل الجدول رقم)

 ***ليوجرافية لتسجيالت الرسائل موضوع الدراسةو مدى اكتمال البيانات البب1جدول رقم ُ

مدى اكتمال البيانات  
 الببليوجرافية

 الجامعة

 المجموع غير مكتملة مكتملة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٪4,26 100 ٪3 3 ٪97 97 عين شمس

 ٪4,26 100 ٪3 3 ٪97 97 اإلسكندرية

 ٪4,26 100 ٪1 1 ٪99 99 المنصورن

 ٪4,26 100 ٪1 1 ٪99 99 بنها

 ٪4,26 100 ٪2 2 ٪98 98 طنطا

 ٪4,26 100 ٪2 2 ٪98 98 أسيوط

 ٪4,26 100 ٪17 17 ٪83 83 المنيا

 ٪4,26 100 ٪2 2 ٪98 98 المنوفية

 ٪4,26 100 ٪20 20 ٪80 80 القاهرن

 ٪4,26 100 ٪1 1 ٪99 99 قنان السويس

 ٪4,26 100 ٪3 3 ٪97 97 الزقازيق

 ٪4,26 100 ٪9 9 ٪91 91 بن  سوي 

 ٪4,26 100 ٪3 3 ٪97 97 سوهاج

 ٪4,26 100 ٪8 8 ٪92 92 حلوان

 ٪4,26 100 ٪3 3 ٪97 97 الفيوم

 ٪4,26 100 ٪2 2 ٪98 98 كفر الشيخ

 ٪4,26 100 ٪8 8 ٪92 92 جنوب الوادي

 ٪4,26 100 ٪0 0 ٪100 100 بورسعيد

 ٪4,26 100 ٪2 2 ٪98 98 دمياط

 ٪4,26 100 ٪3 3 ٪97 97 السادات

 ٪3,70 87 ٪70 61 ٪30 26 أسوان

 ٪4,26 100 ٪0 0 ٪100 100 السويس

 ٪4,26 100 ٪14 14 ٪86 86 دمنهور

 ٪2,68 63 ٪2 1 ٪98 62 األزهر

 ٪100 2350 ٪7,19 169 ٪92,81 2181 المجموع

لصعاتها مكتملعة ( يتبين أن الغالبية العظمى من الرسعائل التع  تعم تقيعيم مستخ1ومن خالل الجدول رقم )
٪ فهعع  غيععر مكتملععة 7,19٪  أمععا بععاق  الرسععائل والتعع  تبلعع  نسععبتها 92,81البيانععات الببليوجرافيععة بنسععبة 
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البيانات  كما يتبين أن رسائل جامعت  بورسعيد والسويس الت  تم تقييم مستخلصعاتها مكتملعة البيانعات بنسعبة 
٪  ثعم تتعوالى بعاق  الجامععات حتعى تسعجل  99بة ٪  تلتها جامعات المنصورن  بنها  قنعان السعويس بنسع100

 ٪ عل  التوال . 30   80جامعتا القاهرن وأسوان أقل النسب من حيت مدى اكتمال البيانات وه  

وتبرز أهم مالمح عدم اكتمال البيانات ف  ععدم تحديعد أو كتابعة القسعم الممنوحعة منعه الرسعالة  وأحيانًعا 
الً عععن وجععود بعععض األخطععاء الكتابيععة فعع  بيانععات الرسععائل مكتملععة تععاريخ مععنح الدرجععة أو نوعهععا  هععذا فضعع

البيانات  ويرجا سبب ذلك إلى  عدم توافر المهارات الكافية ف  معدي هعذه المستخلصعات  وكعذلك السعرعة 
ف  كتابة المستخلصات إلنجاز هذا العمل ف  فترن قياسية  باإلضعافة إلعى الجانعب المعادي العذي جععل معدخل  

ات شغلهم الشاغل هو تسعجيل أكبعر ععدد معن الرسعائل للحصعول علعى أكبعر قعدر ممكعن معن المبعال  هذه البيان
 المادية كمكافأن.

 أهداف الدراسة:  2/4/1/2

تعد أهدا  الدراسة من العناصر واألجعزاء الرئيسعة التع  يجعب احتعواء معتن المسعتخلص عليهعا؛ نظعًرا 
( يوضعح معدى تعوافر 2وضوع الدراسة  والجعدول رقعم )الحتياج أي قارئ أو باحت إليها؛ لفهم واستيعاب م

 أهدا  الدراسة ف  مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة. 

 و مدى توافر أهداف الدراسة في مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة2جدول رقم ُ

 األهداف
 الجامعة

 غير متوافرة متوافرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪20 20 ٪80 80 عين شمس

 ٪15 15 ٪85 85 سكندريةاإل

 ٪13 13 ٪87 87 المنصورن

 ٪25 25 ٪75 75 بنها

 ٪31 31 ٪69 69 طنطا

 ٪37 37 ٪63 63 أسيوط

 ٪14 14 ٪86 86 المنيا

 ٪25 25 ٪75 75 المنوفية

 ٪23 23 ٪77 77 القاهرن

 ٪39 39 ٪61 61 قنان السويس

 ٪33 33 ٪67 67 الزقازيق

 ٪33 33 ٪67 67 بن  سوي 

 ٪28 28 ٪72 72 اجسوه

 ٪15 15 ٪85 85 حلوان

 ٪39 39 ٪61 61 الفيوم

 ٪25 25 ٪75 75 كفر الشيخ

 ٪38 38 ٪62 62 جنوب الوادي

 ٪8 8 ٪92 92 بورسعيد

 ٪26 26 ٪74 74 دمياط

 ٪37 37 ٪63 63 السادات

 ٪44 38 ٪56 49 أسوان
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 األهداف
 الجامعة

 غير متوافرة متوافرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪9 9 ٪91 91 السويس

 ٪48 48 ٪52 52 دمنهور

 ٪30 19 ٪70 44 األزهر

 ٪27,15 638 ٪72,85 1712 المجموع 

مستخلًصععا  تمثععل نسععبة  638( يتبععين عععدم تععوافر أهععدا  الدراسععة فعع  2ومععن خععالل الجععدول رقععم )
٪ مععن المستخلصععات عينععة 72,85مستخلًصععا تمثععل نسععبة  1712٪ فقععط مععن عينععة الدراسععة مقابععل 27,15

بورسعيد أتت ف  مقدمعة الجامععات المصعرية معن  الدراسة توافرت بها أهدا  الدراسة  كما يتبين أن جامعة
حيت توافر أهدا  الدراسة بمستخلصات رسائلها؛ حيت بلغت نسبة المستخلصات التع  تعوافرت بهعا أهعدا  

٪  ثعم جامععة المنصعورن  91٪ من عينة المستخلصات بالجامعة  تلتهعا جامععة السعويس بنسعبة  92الدراسة 
جامعععة  وتقععل نسعبة تععوافر األهععدا  فع  المستخلصععات لتصععل الحععد ٪ مععن عينععة المستخلصعات بال 87بنسعبة 

 ٪ من عينة رسائلها.  52األدنى لها ف  جامعة دمنهور والت  بلغت نسبة توافر األهدا  ف  رسائلها 

الحعظ الباحعت أن األهعدا  أحيانًعا يعتم ذكرهعا بطريقعة  -عينعة الدراسعة -ومن خالل تقيعيم المستخلصعات
تععذكر بطريقععة غيععر مباشععرن ممععا يععؤدي إلععى عععدم فهععم واسععتيعاب الدراسععة مععن قبععل  مباشععرن  وأحيانًععا أخععرى

 المستفيدين وبالتال  ال يغن  المستخلص عن االطالع على الرسالة ف  كثير من األحيان. 

 منهج الدراسة:  2/4/1/3

مععنهج   وبععذلك يكععون (32)يقصععد بععالمنهج األسععلوب أو الطريقععة التعع  يسععلكها اإلنسععان لتحقيععق غايععة مععا
البحت عبعارن ععن األسعلوب أو الطريقعة التع  يسعلكها الباحعت لتحقيعق أهعدا  البحعت  وتتععدد منعاهج البحعت 
المستخدمة للدراسة والبحت ف  علم المكتبعات والمعلومعات  ويسعاعد تحديعد الباحعت للمنعاهج التع  اسعتخدمها 

لت  استخدمها الباحعت فع  الدراسعة  ف  معرفة القارئ والمستفيد من الرسائل بعد ذلك بالخطوات واألدوات ا
( يوضح معدى تعوافر أو ذكعر المعنهج أو المنعاهج المسعتخدمة فع  3وكيفية دراسة الموضوع  والجدول رقم )
 مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة. 

 و مدى توافر منهج الدراسة في مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة3جدول رقم ُ

 المنهج
 الجامعة

 لم يذكر ذكر

 النسبة العدد النسبة لعددا

 ٪82 82 ٪18 18 عين شمس

 ٪87 87 ٪13 13 اإلسكندرية

 ٪83 83 ٪17 17 المنصورن

 ٪94 94 ٪6 6 بنها

 ٪94 94 ٪6 6 طنطا

 ٪90 90 ٪10 10 أسيوط

 ٪85 85 ٪15 15 المنيا

 ٪86 86 ٪14 14 المنوفية

 ٪93 93 ٪7 7 القاهرن

 ٪93 93 ٪7 7 قنان السويس
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 المنهج
 الجامعة

 لم يذكر ذكر

 النسبة العدد النسبة لعددا

 ٪94 94 ٪6 6 الزقازيق

 ٪79 79 ٪21 21 بن  سوي 

 ٪93 93 ٪7 7 سوهاج

 ٪54 54 ٪46 46 حلوان

 ٪90 90 ٪10 10 الفيوم

 ٪82 82 ٪18 18 كفر الشيخ

 ٪87 87 ٪13 13 جنوب الوادي

 ٪77 77 ٪23 23 بورسعيد

 ٪89 89 ٪11 11 دمياط

 ٪91 91 ٪9 9 السادات

 ٪85 74 ٪15 13 أسوان

 ٪87 87 ٪13 13 السويس

 ٪94 94 ٪6 6 دمنهور

 ٪100 63 ٪0 0 األزهر
 ٪86,85 2041 ٪13,15 309 المجموع 

( يتبععين أن عععدد المستخلصععات التعع  ذكععر بهععا المععنهج المسععتخدم إلعععداد 3ومععن خععالل الجععدول رقععم )
 2014مقابعل  –عينعة الدراسعة  –٪ فقعط معن المستخلصعات 13,15مستخلصاً  بنسعبة  309الرسالة لم تتعدَّ 

٪ من المستخلصات لم يذكر بها المعنهج المسعتخدم  وأتعت جامععة حلعوان فع  مقدمعة 86,85خلًصا تمثل مست
بهععا والتع  بلغععت  –عينععة الدراسعة  –الجامععات مععن حيعت ذكععر المعنهج المسععتخدم فع  مستخلصععات الرسعائل 

ععععدد ٪  ثعععم يقعععل  23٪ معععن مستخلصعععات الرسعععائل بالجامععععة  تلتهعععا جامععععة بورسععععيد بنسعععبة  46نسعععبتها 
المستخلصات الت  ذكر بها منهج الدراسة لتسجل جامعات بنها  طنطا  الزقازيق  دمنهور أقل نسعبة تسعجيل 

٪  أمعا جامععة األزهعر فلعم يعذكر بعأي مسعتخلص معن مستخلصعاتها المعنهج  6للمنهج المستخدم  والت  بلغت 
لصعيدلة والتمعريض والهندسعة المستخدم  ويرجا سبب ذلك إلعى ععدم اهتمعام الكليعات العمليعة؛ مثعل الطعب وا

بعذكر المععنهج المسعتخدم  باإلضععافة إلعى عععدم اهتمعام البععاحثين بعذكر المععنهج  ومععدي المستخلصععات اعتمععدوا 
على مستخلصات الباحثين الموجودن بالرسائل  فضالً عن الجدل المثار حول المناهج  فعال يوجعد اتفعاا علعى 

نًععا  هععذا فضععالً عععن اخععتال  التخصصععات والمععدارس منععاهج البحععت المسععتخدمة فعع  التخصععص الواحععد أحيا
 وهكذا. 

  نتائج الدراسة:   2/4/1/4

معن الشععروط الواجععب توافرهععا فعع  البحععت العلمعع  أن يبعدأ الباحععت مععن حيععت انتهععى اآلخععرون  ونتععائج 
تعائج الدراسة ه  الت  تبين ما انتهى اليه اآلخرون )الباحثون والدارسون(  ومن هعذا المنطعق تعأت  أهميعة الن

( يوضععح مععدى تععوافر نتععائج الدراسععة فعع  مستخلصععات 4وأهميععة ذكرهععا فعع  المستخلصععات  والجععدول رقععم )
 الرسائل عينة الدراسة. 
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 و مدى توافر/ ذكر نتائج الدراسة في مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة4جدول رقم ُ

 النتائج
 الجامعة

 غير متوافرة متوافرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪35 35 ٪65 65 عين شمس

 ٪44 44 ٪56 56 اإلسكندرية

 ٪36 36 ٪64 64 المنصورن

 ٪61 61 ٪39 39 بنها

 ٪64 64 ٪36 36 طنطا

 ٪52 52 ٪48 48 أسيوط

 ٪25 25 ٪75 75 المنيا

 ٪47 47 ٪53 53 المنوفية

 ٪42 42 ٪58 58 القاهرن

 ٪46 46 ٪54 54 قنان السويس

 ٪63 63 ٪37 37 الزقازيق

 ٪40 40 ٪60 60   سوي بن

 ٪47 47 ٪53 53 سوهاج

 ٪38 38 ٪62 62 حلوان

 ٪67 67 ٪33 33 الفيوم

 ٪27 27 ٪73 73 كفر الشيخ

 ٪58 58 ٪42 42 جنوب الوادي

 ٪28 28 ٪72 72 بورسعيد

 ٪37 37 ٪63 63 دمياط

 ٪62 62 ٪38 38 السادات

 ٪72 63 ٪28 24 أسوان

 ٪30 30 ٪70 70 السويس

 ٪56 56 ٪44 44 دمنهور

 ٪63 40 ٪37 23 األزهر

 ٪47,15 1108 ٪52,85 1242 المجموع

موضععوع  –( يتبععين أن هنععاك مععا يقععرب مععن نصعع  عععدد المستخلصععات 4ومععن خععالل الجععدول رقععم )
٪ 47,15مستخلصعاً   تمثعل  1108لم يذكر بها نتائج الدراسة؛ حيت بلع  ععدد هعذه المستخلصعات  -الدراسة

٪ مععن المستخلصععات التع  ذكععرت بهععا نتععائج 52,85مستخلًصعا تمثععل  1242ابععل معن حجععم المستخلصععات مق
الدراسععة  كمععا يتبععين أيًضععا أن جامعععة المنيععا أتععت فعع  مقدمععة الجامعععات مععن حيععت مععدى تععوافر النتععائج فعع  

 –٪ معن مستخلصعات الرسعائل  75مستخلصاتها  فبلغت نسبة المستخلصات الت  ذكرت نتعائج الدراسعة بهعا 
٪ علع  التعوال   ثعم 72٪  73بالجامععة  تلتهعا جعامعت  كفعر الشعيخ وبورسععيد حيعت سعجلت  -عينة الدراسة

٪  ولععل هعذا 28تقل نسبة المستخلصات الت  ذكر بها نتائج الدراسة لتسجل جامععة أسعوان أقعل نسعبة وهع  
 النعاتج ععن ععدم تعوافر المهعارات الكافيعة –موضعوع الدراسعة  –يوضح جوانب القصعور فع  المستخلصعات 

 والالزمة ف  العاملين ف  المكتبات الجامعية والذين قاموا بكتابة هذه المستخلصات.
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 توصيات الدراسة:  2/4/1/5

تععأت  توصععيات الدراسععة بنععاًء علععى مععا توصععلت إليععه الدراسععة مععن نتععائج  كمععا تععأت  أهميععة التوصععيات 
ة علعى أرض الواقععا  ويععد ذكععر لمحاولعة تطبيععق النتعائج  ومععن ثعم االسععتفادن الحقيقيعة مععن أي بحعت أو رسععال

التوصيات فع  المسعتخلص معن األهميعة بمكعان كع  يتععر  القعراء والبعاحثون علعى معا قدمتعه الدراسعة  ومعا 
( يوضععح مععدى ذكععر التوصععيات فعع  مستخلصععات 5يمكععن االسععتفادن بععه علععى أرض الواقععا  والجععدول رقععم )

 الرسائل. 

 مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة و مدى توافر/ ذكر توصيات الدراسة في5جدول رقم ُ

 التوصيات
 الجامعة

 غير متوافرة متوافرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪89 89 ٪11 11 عين شمس

 ٪94 94 ٪6 6 اإلسكندرية

 ٪90 90 ٪10 10 المنصورن

 ٪96 96 ٪4 4 بنها

 ٪100 100 ٪0 0 طنطا

 ٪92 92 ٪8 8 أسيوط

 ٪96 96 ٪4 4 المنيا

 ٪95 95 ٪5 5 المنوفية

 ٪100 100 ٪0 0 القاهرن

 ٪100 100 ٪0 0 قنان السويس

 ٪100 100 ٪0 0 الزقازيق

 ٪87 87 ٪13 13 بن  سوي 

 ٪96 96 ٪4 4 سوهاج

 ٪97 97 ٪3 3 حلوان

 ٪98 98 ٪2 2 الفيوم

 ٪90 90 ٪10 10 كفر الشيخ

 ٪98 98 ٪2 2 جنوب الوادي

 ٪88 88 ٪12 12 بورسعيد

 ٪94 94 ٪6 6 دمياط

 ٪97 97 ٪3 3 السادات

 ٪93 81 ٪7 6 أسوان

 ٪100 100 ٪0 0 السويس

 ٪99 99 ٪1 1 دمنهور

 ٪98 62 ٪2 1 األزهر
 ٪95,28 2239 ٪4,72 111 المجموع 

 111( قلعة ععدد المستخلصعات التع  ذكعر بهعا التوصعيات  والتع  بلع  ععددها 5يتبين من الجدول رقعم )
مستخلًصععا تمثععل نسععبة  2239المستخلصععات عينععة الدراسععة  مقابععل ٪ فقععط مععن 4,72مستخلًصععا تمثععل نسععبة 

المسعجلة فع   -عينعة الدراسعة –٪ لم يذكر بها التوصيات  كما يتبعين أن كامعل مستخلصعات الرسعائل 95,28
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جامعات طنطا والقاهرن وقنان السويس  الزقازيق  السويس  لم يذكر بها التوصيات  ف  حين أن جامعة بنع  
الجامعات معن حيعت ذكعر التوصعيات فع  المستخلصعات عينعة الدراسعة بهعا؛ حيعت سعجلت سوي  كانت أكثر 

 ٪ من المستخلصات الت  ذكرت التوصيات.  13

مما سبق يتبين قلة االهتمام بذكر التوصعيات فع  مستخلصعات الرسعائل؛ حيعت ينصعب اهتمعام البعاحثين 
المستخلصعات المسعجلة فع  مسعتودع  على ذكر األهدا  والنتائج ف  المستخلصات أكثر  وانعكس ذلعك علعى

الرسائل باتحاد المكتبات الجامعية المصرية؛ نظًرا العتماد معديها علعى المستخلصعات التع  أععدها البعاحثون 
 . -موضوع الدراسة –بالرسائل 

 المعلومات اإلضافية:  2/4/1/6

فع  عينعة  -اسعةموضعوع الدر –تتمثل المعلومعات اإلضعافية التع  تحتعوي عليهعا مستخلصعات الرسعائل 
( يوضععح معععدى تععوافر هععذه المعلومععات فععع  6ومجتمععا الدراسععة  وأدوات جمععا البيانعععات  والجععدول رقععم )

 مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة. 

 و مدى توافر المعلومات اإلضافية في مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة6جدول رقم ُ

 المعلومات اإلضافية
 الجامعة

 غير متوافرة متوافرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪52 52 ٪48 48 عين شمس

 ٪70 70 ٪30 30 اإلسكندرية

 ٪51 51 ٪49 49 المنصورن

 ٪54 54 ٪46 46 بنها

 ٪63 63 ٪37 37 طنطا

 ٪60 60 ٪40 40 أسيوط

 ٪62 62 ٪38 38 المنيا

 ٪65 65 ٪35 35 المنوفية

 ٪67 67 ٪33 33 القاهرن

 ٪64 64 ٪36 36 قنان السويس

 ٪71 71 ٪29 29 الزقازيق

 ٪44 44 ٪56 56 بن  سوي 

 ٪56 56 ٪44 44 سوهاج

 ٪77 77 ٪23 23 حلوان

 ٪69 69 ٪31 31 الفيوم

 ٪43 43 ٪57 57 كفر الشيخ

 ٪72 72 ٪28 28 جنوب الوادي

 ٪42 42 ٪58 58 بورسعيد

 ٪62 62 ٪38 38 دمياط

 ٪69 69 ٪31 31 السادات

 ٪71 62 ٪29 25 أسوان

 ٪80 80 ٪20 20 ويسالس
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 المعلومات اإلضافية
 الجامعة

 غير متوافرة متوافرة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪66 66 ٪34 34 دمنهور

 ٪63 40 ٪37 23 األزهر
 ٪62,17 1461 ٪37,83 889 المجموع 

التعع  تععوافرت بهععا  -عينععة الدراسععة –( يتبععين أن مستخلصععات الرسععائل 6ومععن خععالل الجععدول رقععم )
ضافية  كمعا ٪ من المستخلصات لم تذكر المعلومات اإل62,17٪ مقابل 37,83المعلومات اإلضافية سجلت 

يتبين أن جامعة بورسعيد أتت ف  مقدمة الجامعات معن حيعت تعوافر المعلومعات اإلضعافية فع  المستخلصعات 
٪  ثعععم تقعععل نسعععبة 57٪  تلتهعععا جامععععة كفعععر الشعععيخ بنسعععبة  58بهعععا  والتععع  سعععجلت  –عينعععة الدراسعععة  –

٪  ويرجعا  20ة لها وهع   المستخلصات الت  ذكر بها المعلومات اإلضافية لتسجل جامعة السويس أقل نسب
ذلك العتبار هذه المعلومعات غيعر ذات أهميعة لالسعتفادن معن المستخلصعات معن قبعل العبعض أو ليسعت بعنفس 

 قدر أهمية األهدا  والمنهج والنتائج من قبل البعض اآلخر.

 التوقيع: 2/4/1/7

و أخصععائ  المكتبععة يقععوم نظععام المسععتقبل إلدارن المكتبععات الجامعيععة المصععرية بتسععجيل اسععم الموظعع  أ
 ومنها المستخلص. -موضوع الدراسة –الذي قام بتسجيل بيانات الرسالة ف  المستودع الرقم  للرسائل 

 عدد كلمات مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة:  2/4/2

كلمعة  250إلعى  200كلمة  واألفضعل أن يكعون معن  250يجب أال يزيد عدد كلمات المستخلص على 
  التععع  اسعععتخدمها الباحعععت  واعتمعععد عليهعععا فععع  تقيعععيم "ANSI"عهعععد العععوطن  األمريكععع  طبقًعععا لمععععايير الم

مستخلصععات الرسععائل موضععوع الدراسععة  ولمعرفععة مععدى تطبيععق ذلععك  قععام الباحععت بمعرفععة  عععدد كلمععات 
مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة  معن خعالل تقسعيم المستخلصعات موضعوع الدراسعة إلعى ثعالت فئعات 

 (. 7جدول رقم )كما هو مبين بال

 و عدد كلمات مستخلصات الرسائل الجامعية موضوع الدراسة 7جدول رقم ُ

 عدد الكلمات
 الجامعة

 250أكثر من  250إلى  200من  200أقل من 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٪81 81 ٪10 10 ٪9 9 عين شمس

 ٪53 53 ٪13 13 ٪34 34 اإلسكندرية

 ٪36 36 ٪28 28 ٪36 36 المنصورن

 ٪53 53 ٪31 31 ٪16 16 بنها

 ٪33 33 ٪8 8 ٪59 59 طنطا

 ٪52 52 ٪10 10 ٪38 38 أسيوط

 ٪67 67 ٪18 18 ٪15 15 المنيا

 ٪62 62 ٪20 20 ٪18 18 المنوفية

 ٪28 28 ٪29 29 ٪43 43 القاهرن

 ٪42 42 ٪24 24 ٪34 34 قنان السويس

 ٪44 44 ٪25 25 ٪31 31 الزقازيق

 ٪75 75 ٪10 10 ٪15 15 ي بن  سو
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 عدد الكلمات
 الجامعة

 250أكثر من  250إلى  200من  200أقل من 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٪54 54 ٪13 13 ٪33 33 سوهاج

 ٪22 22 ٪20 20 ٪58 58 حلوان

 ٪37 37 ٪21 21 ٪42 42 الفيوم

 ٪19 19 ٪19 19 ٪62 62 كفر الشيخ

 ٪70 70 ٪16 16 ٪14 14 جنوب الوادي

 ٪14 14 ٪20 20 ٪66 66 بورسعيد

 ٪27 27 ٪19 19 ٪54 54 دمياط

 ٪64 64 ٪12 12 ٪24 24 السادات

 ٪20,69 18 ٪3,45 3 ٪75,86 66 أسوان

 ٪52 52 ٪11 11 ٪37 37 السويس

 ٪47 47 ٪10 10 ٪43 43 دمنهور

 ٪9,52 6 ٪11,11 7 ٪79,37 50 األزهر

 ٪44,94 1056 ٪16,89 397 38,17 897 المجموع 

سععجلت  كلمعة 250( يتبعين أن المستخلصعات التعع  يزيعد ععدد كلماتهعا ععن 7ومعن خعالل الجعدول رقعم )
٪  تلتها المستخلصعات التع  يقعل يقعا 44,94والت  بلغت  -عينة الدراسة –أكبر نسبة من بين المستخلصات 

٪ ف  حين سجلت المستخلصات الت  يقعا ععدد كلماتهعا معا 38,17كلمة؛ حيت سجلت  200يقل كلماتها عن 
لجامعععات التزامععاً ٪  وكانععت جامعععة المنصععورن أكثععر ا16,89كلمععة أقععل النسععب  وهعع   250و  200بععين 

٪  31كلمععة  250و 200حيععت بلغععت نسععبة مستخلصععاتها التعع  يقععا عععدد كلماتهععا مععا بععين  ANSIبمعععايير 
وجامعة أسوان أقل الجامعات التزاماً بالمعايير حيت بلغت نسبة مستخلصعاتها التع  يقعا ععدد كلماتهعا معا بعين 

ت الالزمعة فع  مععدي المستخلصعات  ٪  ويرجا سبب ذلك إلى عدم تعوافر المهعارا3,45كلمة  250و 200
وعدم تدريبهم التدريب الكاف  على إعداد المستخلصعات  وععدم االلتعزام بعناصعر المسعتخلص ممعا أثعر علعى 

 عدم القدرن على ضبط حجم المستخلص  فضالً عن االعتماد عل  مستخلصات الباحثين )معدي الرسائل(.

 : االبتعاد عن التكرار في كتابة المستخلصات 2/4/3

يُعد التكرار ف  كتابة عبارات المستخلص من األخطعاء التع  تفقعد المسعتخلص قيمتعه  وكلمعا كبعر حجعم 
 ( يوضح مدى وجود التكرار من عدمه. 8المستخلص كان أكثر عرضة للتكرار  والجدول رقم )

 و مدى وجود تكرار في كتابة مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة8جدول رقم ُ

 بةالتكرار في الكتا
 الجامعة

 ال يوجد تكرار يوجد تكرار

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪100 100 ٪0 0 عين شمس

 ٪99 99 ٪1 1 اإلسكندرية

 ٪100 100 ٪0 0 المنصورن

 ٪100 100 ٪0 0 بنها

 ٪96 96 ٪4 4 طنطا

 ٪100 100 ٪0 0 أسيوط
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 بةالتكرار في الكتا
 الجامعة

 ال يوجد تكرار يوجد تكرار

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪99 99 ٪1 1 المنيا

 ٪100 100 ٪0 0 المنوفية

 ٪97 97 ٪3 3 القاهرن

 ٪98 98 ٪2 2 قنان السويس

 ٪97 97 ٪3 3 الزقازيق

 ٪95 95 ٪5 5 بن  سوي 

 ٪93 93 ٪7 7 سوهاج

 ٪99 99 ٪1 1 حلوان

 ٪91 91 ٪9 9 الفيوم

 ٪100 100 ٪0 0 كفر الشيخ

 ٪98 98 ٪2 2 جنوب الوادي

 ٪94 94 ٪6 6 بورسعيد

 ٪96 96 ٪4 4 دمياط

 ٪99 99 ٪1 1 السادات

 ٪100 87 ٪0 0 أسوان

 ٪100 100 ٪0 0 السويس

 ٪91 91 ٪9 9 دمنهور

 ٪100 63 ٪0 0 األزهر
 ٪97,53 2292 ٪2,47 58 المجموع 

فلععم تتعععدَّ نسععبة  -عينععة الدراسععة –( يتبععين قلععة التكععرار فعع  المستخلصععات 8مععن خععالل الجععدول رقععم )
٪ 97,53مقابعل  -راسعةعينعة الد –٪ فقط معن المستخلصعات 2,47مستخلصات العينة الت  بها تكرار سوى 

 9من المستخلصات ال يوجد بها تكرار؛ فبل  عدد الجامعات الت  خلعت مستخلصعات العينعة بهعا معن التكعرار 
جامعات وه : جامعات عين شمس و المنصورن وبنها وأسيوط والمنوفية وكفعر الشعيخ وأسعوان و السعويس 

 ٪.  9ر وه  و األزهر   وكانت أعل  نسبة تكرار ف  جامعت  الفيوم ودمنهو

 ترابط الجمل في مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة:  2/4/4

ال بععد مععن تععرابط جمععل وعبععارات المسععتخلص؛ لكعع  يتحقععق الهععد  منععه  وتصععل المعلومععة الالزمععة 
 ( يوضح مدى ترابط جمل وعبارات المستخلصات موضوع الدراسة. 9للمستفيد  والجدول رقم )

 ي مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة و مدى ترابط الجمل ف9جدول رقم ُ

 ترابط الجمل
 الجامعة

 غير مترابطة مترابطة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪61 61 ٪39 39 عين شمس

 ٪45 45 ٪55 55 اإلسكندرية

 ٪28 28 ٪72 72 المنصورن

 ٪41 41 ٪59 59 بنها
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 ترابط الجمل
 الجامعة

 غير مترابطة مترابطة

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪17 17 ٪83 83 طنطا

 ٪33 33 ٪67 67 أسيوط

 ٪66 66 ٪34 34 المنيا

 ٪48 48 ٪52 52 المنوفية

 ٪16 16 ٪84 84 القاهرن

 ٪36 36 ٪64 64 قنان السويس

 ٪34 34 ٪66 66 الزقازيق

 ٪63 63 ٪37 37 بن  سوي 

 ٪49 49 ٪51 51 سوهاج

 ٪67 67 ٪33 33 حلوان

 ٪35 35 ٪65 65 الفيوم

 ٪30 30 ٪70 70 كفر الشيخ

 ٪56 56 ٪44 44 جنوب الوادي

 ٪16 16 ٪84 84 بورسعيد

 ٪44 44 ٪56 56 دمياط

 ٪47 47 ٪53 53 السادات

 ٪49 43 ٪51 44 أسوان

 ٪8 8 ٪92 92 السويس

 ٪42 42 ٪58 58 دمنهور

 ٪48 30 ٪52 33 األزهر

 ٪40,64 955 ٪59,36 1395 المجموع 

( يتبععين أن نسععبة المستخلصععات المترابطععة فعع  العينععة زادت عععن غيععر 9ومععن خععالل الجععدول رقععم )
٪ لغيععر المترابطععة  سععجلت جامعععة السععويس أكبععر نسععبة مععن  40,64٪ مقابععل  59,36ابطععة فبلغععت المتر

٪ لكعل منهعا  84٪  تلتها جامعت  القعاهرن وبورسععيد حيعت سعجلت 92المستخلصات المترابطة والت  بلغت 
 ٪.33وكانت أقل النسب من حيت ترابط عبارات المستخلص ف  جامعة حلوان والت  بلغت 

تعرابط عبعارات المسعتخلص واضعحاً جليعاً فع  اسعتخدام عالمعات التعرقيم واسعتخدام عنعاوين ويبدو ععدم 
 فرعية باإلضافة إل  استخدام مصطلحات أجنبية داخل جسم المستخلص.

 :-موضوع الدراسة –استخدام المصطلحات األجنبية في مستخلصات الرسائل  2/4/5

تختلع  ععن لغعة الرسعالة( فع  معتن المسعتخلص معن يُعد استخدام المصطلحات األجنبية )المكتوبة بلغعة 
األشعععياء التععع  تعععؤثر علعععى جعععودن المسعععتخلص أحيانعععاً  ويتضعععح معععدى اسعععتخدام المصعععطلحات األجنبيعععة فععع  

 ( كما يل : 10من خالل الجدول رقم ) -موضوع الدراسة –مستخلصات الرسائل 
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 سائل موضوع الدراسةو استخدام المصطلحات األجنبية في نص مستخلصات الر10جدول رقم ُ

 المصطلحات األجنبية
 الجامعة

 لم يلستخدم استخدم

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪65 65 ٪35 35 عين شمس

 ٪99 99 ٪1 1 اإلسكندرية

 ٪77 77 ٪23 23 المنصورن

 ٪77 77 ٪23 23 بنها

 ٪96 96 ٪4 4 طنطا

 ٪79 79 ٪21 21 أسيوط

 ٪88 88 ٪12 12 المنيا

 ٪94 94 ٪6 6 المنوفية

 ٪95 95 ٪5 5 القاهرن

 ٪95 95 ٪5 5 قنان السويس

 ٪96 96 ٪4 4 الزقازيق

 ٪76 76 ٪24 24 بن  سوي 

 ٪83 83 ٪17 17 سوهاج

 ٪96 96 ٪4 4 حلوان

 ٪95 95 ٪5 5 الفيوم

 ٪89 89 ٪11 11 كفر الشيخ

 ٪91 91 ٪9 9 جنوب الوادي

 ٪97 97 ٪3 3 بورسعيد

 ٪91 91 ٪9 9 دمياط

 ٪93 93 ٪7 7 اداتالس

 ٪92 80 ٪8 7 أسوان

 ٪96 96 ٪4 4 السويس

 ٪95 95 ٪5 5 دمنهور

 ٪95 60 ٪5 3 األزهر
 ٪89,49 2103 ٪10,51 247 المجموع 

( يتبععين قلععة المستخلصععات عينععة الدراسععة التعع  اسععتخدمت المصععطلحات 10ومععن خععالل الجععدول رقععم )
٪ مععن 89,49مستخلصععات عينععة الدراسععة مقابععل ٪ فقععط مععن حجععم ال10,51األجنبيععة فيهععا؛ حيععت سععجلت 

المستخلصعععات لعععم تسععععتخدم فيهعععا المصعععطلحات األجنبيععععة  سعععجلت جامععععة اإلسععععكندرية أعلععع  نسعععبة مععععن 
٪ وكانعت  97٪  تلتهعا جامععة بورسععيد بنسعبة  99المستخلصات الت  لم يذكر بها مصطلحات أجنبية وه  

مصعطلحات أجنبيعة فع  المسعتخلص حيعت سعجلت جامعة عين شمس أقل الجامعات من حيت نسبة عدم ذكعر 
65  ٪ 

وتجعععدر اإلشعععارن إلععع  أنعععه معععن خعععالل تحليعععل المستخلصعععات عينعععة الدراسعععة تبعععين وجعععود رسعععائل لهعععا 
مستخلصين أحدهما بلغة الرسالة واآلخر باللغة العربية لو كانت لغة الرسعالة أجنبيعة أو باللغعة اإلنجليزيعة لعو 

 ( يوضح ذلك11الجدول رقم )كانت لغة الرسالة اللغة العربية و
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 مدي وجود مستخلص  خر بلغة أجنبية ُغير لغة الرسالةو  و11جدول رقم ُ

 مدى توافر مستخلص 
 بلغة أجنبية

 الجامعة

مستخلص واحد بلغة 
 الرسالة

 مستخلص عربي و خر أجنبي

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪89 89 ٪11 11 عين شمس

 ٪4 4 ٪96 96 اإلسكندرية

 ٪99 99 ٪1 1 صورنالمن

 ٪97 97 ٪3 3 بنها

 ٪0 0 ٪100 100 طنطا

 ٪62 62 ٪38 38 أسيوط

 ٪98 98 ٪2 2 المنيا

 ٪0 0 ٪100 100 المنوفية

 ٪15 15 ٪85 85 القاهرن

 ٪0 0 ٪100 100 قنان السويس

 ٪1 1 ٪99 99 الزقازيق

 ٪98 98 ٪2 2 بن  سوي 

 ٪49 49 ٪51 51 سوهاج

 ٪9 9 ٪91 91 حلوان

 ٪0 0 ٪100 100 لفيوما

 ٪57 57 ٪43 43 كفر الشيخ

 ٪7 7 ٪93 93 جنوب الوادي

 ٪0 0 ٪100 100 بورسعيد

 ٪96 96 ٪4 4 دمياط

 ٪0 0 ٪100 100 السادات

 ٪6 5 ٪94 82 أسوان

 ٪0 0 ٪100 100 السويس

 ٪0 0 ٪100 100 دمنهور

 ٪81 51 ٪19 12 األزهر

 ٪35,62 837 ٪64,38 1513 المجموع 

( يتبين زيادن نسبة الرسائل عينعة الدراسعة التع  لهعا مسعتخلص واحعد فقعط 11ن خالل الجدول رقم )وم
٪ معن رسعائل العينعة بهعا مسعتخلص بلغعة الرسعالة وآخعر  35,62٪ مقابل  64,38بلغة الرسالة والت  بلغت 

الة اللغعة العربيعة  ممعا أدي باللغة العربية لو كانت لغة الرسالة أجنبية أو باللغة اإلنجليزية لو كانت لغة الرسع
مثععل وجععود رسععالة بكليععة التمععريض  -موضععوع الدراسععة –إلعع  ظهععور بعععض المشععكالت فعع  المستخلصععات 

بجامعة بنها لغة الرسالة اإلنجليزية والمستخلص الموجود باللغة العربيعة فقعط  لعذلك يعري الباحعت االقتصعار 
 عل  وجود مستخلص واحد فقط بنفس لغة الرسالة.
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 : -موضوع الدراسة –مدى توافر ترقيم فقرات مستخلصات الرسائل  2/4/6

يععؤثر تععرقيم فقععرات المسععتخلص تععأثيًرا سععلبيًا علععى تععرابط عباراتععه  وبالتععال  جودتععه  سععواء كععان هععذا 
الترقيم عدديًا أو باستخدام التنقيط أو الشرط أو غيرها من وسائل الترقيم؛ ألن هذا يؤدي إلى تفكيعك عبعارات 

 –( يوضععح مععدى تععوافر التععرقيم فعع  فقععرات المستخلصععات 12لص وعععدم ترابطهععا  والجععدول رقععم )المسععتخ
 .-موضوع الدراسة

 و مدى توافر ترقيم فقرات مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة 12جدول رقم ُ

 ترقيم الفقرات
 الجامعة

 غير متوافر متوافر

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪54 54 ٪46 46 عين شمس

 ٪70 70 ٪30 30 إلسكندريةا

 ٪92 92 ٪8 8 المنصورن

 ٪71 71 ٪29 29 بنها

 ٪90 90 ٪10 10 طنطا

 ٪75 75 ٪25 25 أسيوط

 ٪44 44 ٪56 56 المنيا

 ٪71 71 ٪29 29 المنوفية

 ٪91 91 ٪9 9 القاهرن

 ٪71 71 ٪29 29 قنان السويس

 ٪79 79 ٪21 21 الزقازيق

 ٪58 58 ٪42 42 بن  سوي 

 ٪54 54 ٪46 46 سوهاج

 ٪47 47 ٪53 53 حلوان

 ٪76 76 ٪24 24 الفيوم

 ٪77 77 ٪23 23 كفر الشيخ

 ٪63 63 ٪37 37 جنوب الوادي

 ٪86 86 ٪14 14 بورسعيد

 ٪77 77 ٪23 23 دمياط

 ٪60 60 ٪40 40 السادات

 ٪70 61 ٪30 26 أسوان

 ٪98 98 ٪2 2 السويس

 ٪75 75 ٪25 25 دمنهور

 ٪59 37 ٪41 26 األزهر

 ٪71,36 1677 ٪28,64 673 المجموع 

( يتبعععين أن نسعععبة المستخلصعععات التععع  يسعععتخدم فيهعععا تعععرقيم لفقعععرات 12ومعععن خعععالل الجعععدول رقعععم )
٪ من المستخلصعات لعم تسعتخدم أي تعرقيم؛ ممعا 71,36٪ مقابل 28,64المستخلص ف  عينة الدراسة بلغت 

٪ كمعا سعبق ذكععره  40,64عبعارات  والتع  بلغععت أدى إلعى زيعادن نسعبة المستخلصععات غيعر المترابطعة فعع  ال
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٪  56سجلت جامعة المنيا أعل  نسبة من حيت استخدام عالمات تعرقيم بالمستخلصعات عينعة الدراسعة وهع  
 ٪.  2ف  حين سجلت جامعة السويس أقل نسبة وه  

 : -موضوع الدراسة –مدى وجود هوامش في مستخلصات الرسائل  2/4/7

عبارن عن عرض موجز وموضوع  لمحتوى الرسعالة  ومعن ثعم فعال  -يفهكما سبق تعر –المستخلص 
داعٍ لوجععود حععواٍش فعع  مععتن المسععتخلص؛ فالحواشعع  موجععودن فعع  الرسععالة لتوثيععق المعلومععات وتوضععيحها  

( 13وتكرارها ف  المستخلص يتعارض ما سعمات المسعتخلص معن دقعة ووضعوح وإيجعاز  والجعدول رقعم )
 من عدمه.  -موضوع الدراسة –لصات الرسائل يوضح مدى وجود هوامش ف  مستخ

 و مدى وجود هوامش في مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة 13جدول رقم ُ

 الحواشي
 الجامعة

 ال توجد توجد

 النسبة العدد النسبة العدد

 ٪99 99 ٪1 1 عين شمس

 ٪93 93 ٪7 7 اإلسكندرية

 ٪97 97 ٪3 3 المنصورن

 ٪93 93 ٪7 7 بنها

 ٪99 99 ٪1 1 طنطا

 ٪97 97 ٪3 3 أسيوط

 ٪100 100 ٪0 0 المنيا

 ٪99 99 ٪1 1 المنوفية

 ٪99 99 ٪1 1 القاهرن

 ٪90 90 ٪10 10 قنان السويس

 ٪91 91 ٪9 9 الزقازيق

 ٪93 93 ٪7 7 بن  سوي 

 ٪96 96 ٪4 4 سوهاج

 ٪99 99 ٪1 1 حلوان

 ٪93 93 ٪7 7 الفيوم

 ٪91 91 ٪9 9 كفر الشيخ

 ٪81 81 ٪19 19 جنوب الوادي

 ٪97 97 ٪3 3 بورسعيد

 ٪99 99 ٪1 1 دمياط

 ٪90 90 ٪10 10 السادات

 ٪95 83 ٪5 4 أسوان

 ٪100 100 ٪0 0 السويس

 ٪98 98 ٪2 2 دمنهور

 ٪100 63 ٪0 0 األزهر

 ٪95,32 2240 ٪4,68 110 المجموع 
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التع  يوجعد بهعا هعوامش فع   –عينة الدراسعة  –( يتبين قلة المستخلصات 13ومن خالل الجدول رقم )
٪ معن 95,32مقابعل  -عينعة الدراسعة –٪ فقط معن حجعم المستخلصعات 4,68متن المستخلص؛ حيت سجلت 

المستخلصات ال يوجد بها هوامش  كما يتبين أن جامعات المنيا والسويس واألزهر خلت عينة مستخلصعاتها 
أعلعع  النسععب مععن حيععت وجععود  مععن وجععود هععوامش فعع  المسععتخلص تمامععاً  وسععجلت جامعععة جنععوب الععوادي

 ٪.19هوامش ف  عينة مستخلصات رسائلها وه 

 المشكالت التي تعوق إفادة الباحثين من مستخلصات الرسائل موضوع الدراسة:  2/5

من خالل تحليل وتقييم المستخلصات الحظ الباحت وجود بعض المشكالت الت  تعوا اسعتخدامها      
 والت  تتمثل فيما يل :

إخصائيوها ال يولون المستخلصات وعملية االستخالص االهتمام الكاف   بوصفها المكتبات و -1
عملية فنية دقيقة ومتقدمة ال تتم بكل المكتبات  وال يتم عملها لكل أشكال وأنواع المصادر  ويتم 
التركيز على العمليات الفنية الت  يعدونها أساسية؛ مثل الفهرسة الوصفية والموضوعية 

 والتصني .

 غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير الدارسين بإعداد المستخلصات. قيام -2

االعتماد على المستخلصات المعدن من قبل الباحثين معدي الرسائل العلمية  وهم غير مؤهلين  -3
 إلعداد المستخلصات.

السرعة ف  إعداد المستخلصات  فالعمل تم وفق مشروع المكتبة الرقمية  الذي يسعى لجنجاز   -4
كل الرسائل ف  فترن زمنية وجيزن ومحددن  فضالً عن حرص العاملين بالمكتبات على وتسجيل 

االشتراك ف  هذا العمل للحصول على المقابل المادي  وتحقيق أكبر قدر منه  والذي يتقاضاه 
 إخصائ  المكتبات كمكافأن.

رسالة فقط عدم االهتمام بمحتوي المستخلص إطالقاً فاقتصرت بعض المستخلصات عل  عنوان ال -5
وبعض المستخلصات عبارن عن نقوالت نظرية واستشهادات من مصادر كما ف  رسائل كلية 
العلوم بجامعة الفيوم مثالً  واألده  من ذلك تمثل محتوي بعض مستخلصات عدد من رسائل 
كلية الطب البيطري بجامعة قنان السويس ف  شكر األساتذن وأعضاء القسم الممنوحة منه الرسالة 

 سرن.واأل

 توجد رسائل ليس لها مستخلص وخاصة الرسائل الممنوحة ف  فترات زمنية قديمة. -6

 ثالثاً: النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة: 

تناولت الدراسة  تحليل وتقييم مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من خالل المستودع الرقم  باتحعاد 
اؤالت  الت  يمكن اإلجابة عنها معن خعالل النتعائج التع  المكتبات الجامعية المصرية  وقد طرحت بعض التس

 توصلت إليها  والت  تتمثل فيما يل : 

مستخلصات وليست ملخصات  ولكن  -موضوع الدراسة –جميا مستخلصات الرسائل العلمية  .1
 يوجد بها عديد من المشكالت أو القصور أو نقاط الضع .

٪ من حيت مدى اكتمال بياناتها 92,81نسبة  -عينة الدراسة –سجلت الرسائل العلمية  .2
 الببليوجرافية.
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وجود قصور ف  المكونات أو العناصر الرئيسة الت  يعتمد عليها جسم المستخلص ف   .3
مستخلصات الرسائل عينة الدراسة؛ حيت بلغت نسبة المستخلصات الت  لم يذكر بها أهدا  

لمستخلصات الت  لم يذكر بها ٪ من المستخلصات عينة الدراسة  وزادت نسبة ا27,15الدراسة 
٪  أما نسبة المستخلصات الت  لم يذكر بها نتائج 86,85المنهج المستخدم ف  الدراسة فبلغت 

٪ من المستخلصات عينة الدراسة  ف  حين بلغت نسبة المستخلصات الت  47,15الدراسة فبلغت 
ر بها معلومات إضافية ٪  وبلغت المستخلصات الت  لم يذك95,28لم يذكر بها توصيات الدراسة 

٪  وهذا يوضح جوانب القصور ف  62,17)مثل مجتما وعينة الدراسة وأدوات جما البيانات( 
المستخلصات  مما يجعلها ال تغن  عن الرجوع إلى الرسائل العلمية نفسها لالستفادن من 

 المعلومات الواردن بها.

بلغت نسبة المستخلصات الت   وجود زيادن كبيرن ف  حجم المستخلصات عينة الدراسة؛ حيت .4
٪ )وه  النسبة األكبر(  بينما بلغت نسبة المستخلصات 44,94كلمة  250يزيد عدد كلماتها عن 

٪  ف  حين لم تسجل المستخلصات الت  يبل  عدد 38,17كلمة  200الت  يقل عدد كلماتها عن 
 ٪ )وه  النسبة األقل(.16,89كلمة سوى  250إلى  200كلماتها من 

سبة التكرار ف  المستخلصات عينة الدراسة  فلم تتعدَّ نسبة المستخلصات الت  بها تكرار قلة ن .5
 ٪ فقط من المستخلصات عينة الدراسة.2,47سوى 

٪ من حجم المستخلصات عينة 40,64بلغت نسبة المستخلصات الت  تفتقر إلى ترابط عباراتها  .6
 الدراسة.

٪ 10,51جنبية ف  متنها  فلم  تسجل سوى قلة نسبة المستخلصات الت  استخدمت مصطلحات أ .7
 فقط من حجم المستخلصات عينة الدراسة.

 ٪ من المستخلصات عينة الدراسة.28,64بلغت نسبة استخدام ترقيم فقرات المستخلصات  .8

٪ فقط من 4,68قلة نسبة المستخلصات الت  استخدمت هوامش ف  متنها؛ حيت سجلت  .9
 المستخلصات عينة الدراسة. 

المهارات الالزمة والكافية للعاملين ف  المكتبات الذين قاموا بكتابة المستخلصات عدم توافر  .10
موضوع الدراسة واعتمادهم ف  كثير من األحيان عل  المستخلصات الت  أعدها أصحاب 
الرسائل والت  يشوبها بعض القصور لعدم مراجعتها للتأكد من توافر كافة مكونات المستخلص 

 الجيد.

 : توصيات الدراسة

 وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  يوص  الباحت بما يل : 

استكمال إضافة باق  الرسائل الممنوحة من بعض الجامعات مثل جامعت  القاهرن واألزهر  .1
 لمستودع الرسائل باتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

 من اكتمالها.مراجعة البيانات الببليوجرافية للرسائل موضوع الدراسة للتأكد  .2

 تدريب معدي المستخلصات تدريبًا كافيًا  وإلمامهم بمهارات االستخالص. .3

تحديد مكونات وعناصر المستخلص للباحثين ومعدي المستخلصات  وكتابتها ف  نموذج يوزع  .4
 على الباحثين ف  إدارن الدراسات العليا؛ لاللتزام به عند إعداد المستخلصات.

 من خلوها من أخطاء الكتابة واألخطاء اللغوية. مراجعة المستخلصات للتأكد  .5

 كتابة مستخلصات الرسائل الت  ال يوجد بها مستخلص  .6



 د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد/  خالل اتحاد المكتبات الجامعية المصرية: دراسة تحليلية تقييمية مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من

  

 -115 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 مصادر البحث: 

 مستودع الرسائل العلمية باتحاد المكتبات الجامعية المصرية. (1)

Available at http://serv2.eulc.edu.eg retrieved on: 7-11-2019. 

(2) Joan M. Reitez. Online Dictionary For Library and Information Science. Avail-
able at: http://www.abc-clio.com/oDLTS/odlisu.aspx retrieved on 7 / 5 / 2018. 

(3) Op. Cit., retrieved on: 7-5-2019. 

(4) Op. Cit., retrieved on: 7-5-2019. 

(5) Op. Cit., retrieved on: 7-5-2019. 

(6) Op. Cit., retrieved on  7- 5 - 2019. 

أحمد طه أحمد. تجربة التكشي  واالستخالص وبناء المكانز ف  منظمة الخليج االستشارات الصناعية.  (7)
 (.1989)يناير   35  ع9التعاون الصناع  ف  الخليج العرب . مج

Available at: http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg 
. retrieved on  8/ 5 / 2019.                                                                                        

 2  1  ع34غالب عوض النوايسة. االستخالص ألغراض استرجاع المعلومات. رسالة المكتبة. مج (8)
  (.1999يو يون -)مارس

Available at: http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg 
. retrieved on  8/ 5 / 2019.                                                                                

(9) Kalty, Tibor استخدام تقنية النصوص الفائقة ف  عمليات االستخالص: درس عمل  لطالب علم .
  2  ع2المكتبات/ ترجمة محمد إبراهيم الهالل . عالم المعلومات والمكتبات والنشر. مج

  (.2001)يناير  

Available at: http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg 
. retrieved on  8/ 5 / 2019.  

النكستر  فردريك ويلفرد. التكشي  واالستخالص بين النظرية والتطبيق  ترجمة: حشمت قاسم.  (10)
  (.2001)مارس   2  ع6مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج

Available at: http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg  
retrieved on  8/ 5 / 2019.                                                                         

ناريمان إسماعيل متول . تقييم المستخلصات واالستخالص: دراسة ف  التطور والمعايير والجودن  (11)
 (.2001)يوليو   1  ع3خالل نص  قرن. عالم المعلومات والمكتبات والنشر. مج

 Available at: http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg 
. retrieved on  8/ 5 / 2019.                                                                                    

فة. فوزي خليل الخطيب  نزيه سليمان البصور. االستخالص بين المفهوم النظري وهندسة المعر (12)
 المؤتمر الرابا عشر: هندسة المعرفة ف  الوطن العرب . االتحاد العرب  للمكتبات  

 (.2003)ديسمبر  



 د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد/  خالل اتحاد المكتبات الجامعية المصرية: دراسة تحليلية تقييمية مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من

  

 -116 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 Available at: 
http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg .         re-
trieved on  8/ 5 / 2019.                                                                                                              

محمد فتح  محمود محمد الجالب. خدمات االستخالص ف  مصر: دراسة لواقعها والتخطيط  (13)
بن  سوي . كلية اآلداب. قسم المكتبات والوثائق  جامعة -أطروحة )دكتوراه(. -لمستقبلها.

 .2010والمعلومات  

Available at http://serv2.eulc.edu.eg . retrieved on: 8-5-2019 

محمد فتح  محمود محمد الجالب. االستخالص اآلل  للمحتوى العرب  على شبكة اإلنترنت بين  (14)
والمأمول. مؤتمر المحتوى العرب  ف  اإلنترنت: التحديات والطموح. جامعة اإلمام محمد بن  الواقا

 (.2010)أكتوبر   2سعود اإلسالمية. مج

 Available at: 
http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg . retrieved 
on  8/ 5 / 2019.                                                                                    

يحيى محمد موسى الطلح . تقييم مستخلصات الرسائل الجامعية ف  علم المكتبات والمعلومات  (15)
 1لمجلة الليبية للمكتبات والمعلومات واألرشي . ع. اANSIحسب معايير المعهد الوطن  األمريك  

 (.2014)يونيو  

 Available at: http://0810gwo49.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg 
. retrieved on  8/ 5 / 2019.                                                                                    

(16) Lawlor, B. Abstracting and Information Services. Managing the Flow of 
Scholarly Communication Past, Present, and Future. Serials Review, Vol. 
29, Issue 3 (Autumn. 2003). Pp. 200- 209. Available at:  https://07105po6s-
1106-y-https-www-scopus-om.mplbci.ekb.eg . retrieved on  8/ 5 / 2019 

(17) Mark, L., Tarullo, H. Techonology and The Transformation of Obstracting 
and Indexing Services Serials Review, Vol. 29, Issue 3 (Autuman. 2003), pp. 
213- 220. Available at:  https://07105po6s-1106-y-https-www-scopus-
com.mplbci.ekb.eg . retrieved on  8/ 5 / 2019 

(18) Fangerau, H. Finding European Bioethical Literature: An Evaluation of The 
Leading Abstracting and Indexing Services. Journal Medical Ethics, Vol. 30, 
Issue 3 (June. 2004), pp. 299-303. Available at:  https://07105po6s-1106-y-
https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg . retrieved on  8/ 5 / 2019 

(19) Yee, M. M. Cataloging Compared to Descriptive Bibliography, Abstracting 
and Indexing Services, and Metadata. Cataloging Classification Quarterly, 
Vol. 44, Issue 3-4 (July. 2007). Pp. 307- 327. Available at:  
https://07105po6s-1106-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg . re-

trieved on  8/ 5 / 2019 

(20) Chen, X. The Declining Value of Subscription-based Abstracting and Index-
ing Services in The New Knowledge dissemination Era. Serials Review, Vol. 



 د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد/  خالل اتحاد المكتبات الجامعية المصرية: دراسة تحليلية تقييمية مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من

  

 -117 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

36, Issue 2 (June. 2010). Pp. 79-85. Available at:  https://07105po6s-1106-
y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg . retrieved on  8/ 5 / 2019 

(21) Machovec, G. The Impact of Gold Open Access Journals in Aggregators 
and Abstracting/ Indexing Services. Journal of Library Administration, Vol. 
56, Issue 7, (October. 2016). Pp. 875 – 883. Available at:  
https://07105po6s-1106-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg . re-

trieved on  8/ 5 / 2019 

(22) Bhardwaj, S., Bhardwaj, A. A Review of Abstracting and Indexing Services 
for Biomedical Journals. Journal of Clinical and Dignostic Research, Vol. II, 
Issue 10. (October. 2017). Pp. ZE17- ZE21. Available at:  
https://07105po6s-1106-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg . re-

trieved on  8/ 5 / 2019 

أحمد بدر  محمد فتح  عبد الهادي  ناريمان إسماعيل متول . أساسيات التكشي  واالستخالص بين  (23)
 .155. ص 2009اإلسكندرية: دار الثقافة العلمية   -النظرية والتطبيق.

كشي  واالستخالص: المفاهيم  األسس  محمد فتح  عبد الهادي  يسرية محمد عبد الحليم زايد. الت (24)
 .133  132  ص ص 2008القاهرن: الدار المصرية للبنانية   -.4التطبيقات. ط

 .144-141المصدر السابق. ص ص  (25)

 . نقالً عن: 141 -138المصدر السابق. ص ص  (26)

Borko, Harlod. Abstracting Concepts and Methods/ Harold Borko, Carles L. 
Berner.- New York: Academic Press, 1975. Pp. 9-13. 

 .161  160يحيى محمد موسى الطلح . مصدر سابق  ص  (27)

. نقالً عن غالب عوض النوايسة. مصادر المعلومات ف  161 160المصدر السابق. ص.ص. (28)
عمان: دار صفاء للنشر  -المكتبات ومراكز المعلومات ما إشارن خاصة إلى المكتبات المرجعية.

 .383. ص 2003والتوزيا  

. نقالً عن ناريمان إسماعيل متول . المستخلصات 161 160المصدر السابق. ص.ص. (29)
 10  ع5واالستخالص: دراسة تحليلية تقييمية. االتجاهات الحديثة ف  المكتبات والمعلومات  مج

 .75(. ص 1998)

 .161 -156محمد فتح  عبد الهادي  يسرية محمد عبد الحليم زايد. مصدر سابق  ص ص  (30)

 .177  176أحمد بدر  محمد فتح  عبد الهادي  ناريمان إسماعيل متول . مصدر سابق  ص ص  (31)

 –. 2ط –شعبان عبد العزيز خليفة. المحاورات ف  مناهج البحت ف  علم المكتبات والمعلومات.  (32)
 .7. ص 2008القاهرن : الدار المصرية اللبنانية  

 ملحق الدراسة

 استمارة جمع البيانات

 ت الببليوجرافية للرسالة:البيانا -1



 د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد/  خالل اتحاد المكتبات الجامعية المصرية: دراسة تحليلية تقييمية مستخلصات الرسائل العلمية المتاحة من

  

 -118 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 )    ( غير مكتملة  )    ( مكتملة

 أهداف الدراسة: -2
 )    ( غير متوافرن  )    ( متوافرن

 منهج الدراسة: -3
 )    ( غير متوافر  )    ( متوافر

 نتائج الدراسة: -4
 )    ( غير متوافرن  )    ( متوافرن

 توصيات الدراسة: -5
 (  )   غير متوافرن  )    ( متوافرن

 المعلومات اإلضافية: -6
 )    ( غير متوافرن  )    ( متوافرن

 عدد كلمات المستخلص: -7
 )    ( كلمة 250 -200من   )    ( 250أكثر من 

 )    ( كلمة 200أقل من    
 التكرار في كتابة المستخلص: -8

 )    ( ال يوجد  )    ( يوجد
 ترابط عبارات المستخلص: -9

 )    ( بطةغير مترا  )    ( مترابطة
 استخدام المصطلحات األجنبية في المستخلص: -10

 )    ( لم يُستخدم  )    ( استُخدم
 ترقيم فقرات المستخلص: -11

 )    ( غير متوافر  )    ( متوافر
 وجود هوامش في المستخلص: -12

 )    ( ال توجد  )    ( توجد
 رسالة:مدى توافر مستخلص أجنبي باإلضافة إلى المستخلص المكتوب بلغة ال -13

 )    ( غير متوافر  )    ( متوافر


