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للمعلومات  النفاذ المفتوح حركة .ستخلصمال
العلمية والتقنية أهم حركة علمية في مسيرة 

بفضل ، المكتبات الجامعية خالل األلفية الثالثة
أزمة االنترنت التي ساهمت في ظهورها بعد 

األخير من القرن  الدوريات والتراخيص في الربع
على الخط  العلميظهر هذا النظام  ؛العشرين

المباشر، بدون تكاليف، ومعفى من حقوق الطبع 
المجتمع البحثي  ةإلفادوالنشر وقيود التراخيص 

 لكن .المعلومة العلمية والتقنيةالعالمي من 
التأسيس بللمكتبات الجامعية  رجعت منه ةستفاداال

بالنسبة الساعة فهو تحدي  ،لمشروع النفاذ المفتوح
دول العالم الثالث والدول العربية، ألنها لمكتبات 

والمكتبات سياسة واضحة له؛ بعيدة عن وضع 
المكتبيون  .واحدة منها بالجزائرالجامعية 
البدء في  وجب عليهم كمدراء للمعرفةالجزائريون 

لوضع مشروع النفاذ  يالتخطيط القبلي والبعد
النفاذ لمصادر يضمن  هنأل المفتوح حيز التطبيق،

كما أن  .احتياجات المستفيدين يلبيو المعلومات 
إستراتيجية النفاذ المفتوح متوافقة مع مبدأ المهنة 

المساواة في الوصول إلى الحرية و "وهو ؛المكتبية

 نو والمكتبي ،"والمعلومات والمعرفة البيانات
لتوعية األساتذة الباحثين  أيضا بحاجةالجزائريون 

ظى الجامعية تدعم النفاذ المفتوح لتح هممكتباتبأن 
. ومنه الجامعةها بمشاركتهم في التأسيس له داخل

تنمية أثر النفاذ المفتوح على الدراسة على  ركزت
اإلجراءات الواجب على  نتبيّ و  ؛المجموعات

 يانالميد جانبأما ال .لتحقيقه اتخاذها المكتبيين
رصد واقع مشروع النفاذ المفتوح متجه نحو  فهو

 ،محل الدراسة في المكتبات الجامعية الجزائرية
  .لتأسيس لهليتبعه تقديم مقترح 

حركة النفاذ المفتوح،  .المفتاحيةالكلمات 
، لتأسيسلمقترح  ،تبيونالمك ،المكتبات الجامعية
  .الجزائر ،1قسنطينةجامعة 

 
Abstract. The Open Access 
movement to scientific and 
technical information is the most 
significant movement on the 
academic libraries landscape 
during the 3rd millennium, due to 
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the Internet, which contributed to 
its appearance after the serials and 
permissions crisis in the last 
quarter of the twentieth century. 
This scholarly system has appeared 
online, free of charge, and free of 
most copyright and licensing 
restrictions for the benefit of 
scholars community from the 
scientific and technical 
information. However, the benefit 
of Open Access to academic 
libraries lies in the establishment of 
an Open Access Project; it is a 
challenge today for the libraries of 
the third world and the Arabic 
world, as these libraries do not 
have a policy on open access and 
the Algerian academic libraries 
suffer from the same problem. 
Algerian Librarians as knowledge 
managers should start pre and post 
planning for the application of an 
Open Access Project because it 
ensures access to information 
sources and addresses the 
requirements of the users. 
Furthermore, the Open Access 

strategy fits well with the library 
profession principle: “freedom and 
equality in access to data, 
information and knowledge’’. 
Algerian librarians also need to 
inform the researchers that their 
academic libraries support Open 
Access in order for them to work 
together in bringing Open Access 
in academic libraries and thus to 
the university. This paper is 
focused on the impact of open 
access on collection development; 
it clarifies the actions for librarians 
to achieve open access. It presents 
a survey of the reality of an open 
access in the Algerian academic 
libraries object of this study. It 
concludes by submitting a proposal 
for the establishment of an Open 
Access. 

Keywords Open access movement, 
academic libraries, librarians, 
proposal for the establishment, 
University of Constantine 1, 
Algeria. 

  مقدمة ال

المكتبات  وسعت، المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال أهمبين النفاذ المفتوح من يعتبر 
والتمكن من  ،تيسير الوصول لمصادر المعلوماتللتحقيقه  مع بداية األلفية الثالثةخاصة الجامعية 

 03تم تحديد لذا  .استجابة الحتياجات المستفيد النهائيفي الوقت المناسب استرجاعها واالستفادة منها 
  :مباحث أساسية للدراسة تعرض في النقاط اآلتية

 منهجية الدراسة: المبحث األول.1

 :إشكالية الدراسة.1.1

 عاارتف" المتمثلة فياالتصال العلمي  إشكالية الجامعيةالمكتبات  واجهت الماضية، ةالثالثالعقود  خالل
جمعية  حسبو  ،2004إلى 1984 بين ما ،كل عام% 9.36أو %500ما قارب بأسعار الدوريات 

، ومؤشر %250العلمية بالمكتبات الجامعية زاد فقط بـ المكتبات البحثية إجمالي النفقات على المواد 
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 Suber (2012)هذه القضية  أكدكما  ؛)Riewe ،2008( "%82 ارتفع إلى الدوريات أسعار استهالك
 العلمية والتقنية اتلومأغنى المكتبات الجامعية في العالم من فجوة الوصول للمع بشدة عانت" :بقوله
األسعار  ارتفاعن أ حوضّ Stuart Shieber البروفيسورفللفنون والعلوم،  Harvardكلية  :منها

ألسباب تتعلق  ،إلغاء اشتراكات مهمة بالدورياتى علHarvard أجبر مكتبة جامعة  ،للدوريات لمتواصلا
تمنع حرية  اقيود االلكترونية الدوريات وفرض ناشر من جهة أخرى،  .)Suber ،2012( بالميزانية
 وأدت ،أزمة التراخيص، هذه القيود أضافت سباب تجاريةأل إعادة توزيع أو نسخ نصوصهامن  المستفيد

  .تراجع معدالت الوصول للمعلوماتإلى 
، مؤسسات البحث العلمي والتقني، البحثي العالمي مجتمعال، المكتبات الجامعية دفعت األسباب السابقة

النفاذ  حركةفي فعليا  تمثلحل إليجاد لمبادرة ا ،المعلوماتالقمة العالمية لمجتمع وأخيرا  الدولية الهيئات

تعود " القائمة على معايير وبرمجيات مفتوحة الشفرة المصدرية ؛المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية

المكتب التربوي ما قام به  بناء على 1989- 1966لفترة الزمنية إلى ا حركةلهذه الالتاريخية  جذورال
ين مركز مصادر بتدش 1966 سنةللبحوث والتطوير بوزارة التعليم األمريكية مع المكتبة الوطنية للتعليم 

 .من أوائل اإلسهامات فهيوأعلن بعدها عن إطالق قاعدة بياناته بالمجان ، (ERIC)ة المعلومات التربوي
، وقام بدمج 1997سنة  PubMedإضافة لجهود المركز الوطني للمعلومات التقنوحيوية الذي أطلق 

من  2008-1990 ما بينها مالمحواكتملت  ؛ة الوصولإليه لتصبح بذلك مجاني Medlineمحتويات 

  .)2012عاشوري، ("...نفاذ المفتوحالمستودعات الرقمية ودوريات ال خالل

؛ للمعلومات العلمية والتقنية النفاذ المفتوحالمتقدمة من  الدول الجامعية في المكتبات ةاستفاد واقعالثبت أ
مدينة ب، 1مكتبات جامعة قسنطينة وتشخيص واقع استطالع جاءت هذه الورقة العلمية بهدف لذا 

فتوح مشروع النفاذ المل، ومعرفة ما مدى قدرة المكتبيين على المساهمة في التأسيس )الجزائر(قسنطينة 
  ؟ وما هي المعوقات التي تعترضهم؟للمعلومات العلمية والتقنية

  :تسعى الورقة العلمية إلى بلوغ األهداف اآلتية ؛أهداف الدراسة.2.1

  .في المكتبات الجامعية تنمية المجموعاتر النفاذ المفتوح على تبيان أث*
  .االتصال العلمي الجديد حلقات ضمنالجزائرية الجامعية  المكتبةإعادة التفكير في مكانة *
وحث بالجزائر،  1قسنطينة جامعةية النفاذ المفتوح بمكتبات الوصول إلى نظرة واقعية عن وضع*

  .بيئة العمل المكتبية دراجه ضمنالمكتبيين على إ

  :تتمثل في؛ الدراسة أهمية.3.1
 لها؛الجزائريين تعزيز فهم المكتبيين و التعريف بحركة النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية *
  .ت الالزمةوتقديم المقترحا هااتخاذالجزائريين لمكتبيين ا الواجب على جراءاتاإلتبيان *
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 :فرضيات الدراسة.4.1

 .على مدى دراية واهتمام المكتبيين، 1النفاذ المفتوح داخل مكتبات جامعة قسنطينةنجاح  يتوقف*
 .)مكونين( المكتبيين مهارات، على 1جامعة قسنطينةداخل مكتبات  يتوقف تطبيق مشروع النفاذ المفتوح*
 .، على متانة البنية التكنولوجية1داخل مكتبات جامعة قسنطينة المفتوحيتوقف التأسيس لمشروع النفاذ *

  :منهج الدراسة وأداة جمع البيانات. 5.1

نوع المسوح "علىالشق الميداني اعتمد كما  ،الثاني لوصف الظاهرة مبحثالاتبع المنهج الوصفي في 
االستطالعية المنحدرة من المنهج المسحي الميداني؛ إذ عادة ما يستخدم في دراسة الظواهر الجديدة أو 

؛ فهي تساعد في توضيح -بالجزائر 1ة قسنطينة جامعمكتبات حالة  -التي لم تتعرض لدراسات سابقة
مكن من تحديد األولويات وتُ   والتعرف على واقع حال بعض الظواهر في مؤسسات المعلومات؛  المفاهيم

  .أداة االستبيان لجمع البيانات استخدمتو . )2005عبد الهادي، ( "للبحث المستقبلي

  :حدود الدراسة و مجاالتها.6.1

مجاال مكانيا إلجراء الشق الميداني، وبالتحديد  بالجزائر 1قسنطينةتم اعتماد جامعة  :المجال المكاني
  .جغرافيا للقيام بذلكحيزا  مكتباتها الجامعية

ملحق برتبة  ،كل المكتبيين العلميينتم توزيع استمارة االستبيان على  :)الدراسة مجتمع(المجال البشري
نسبتها استبيانات  08نه لم يتم استرجاع وأ ؛31الكلي  بلغ عددهمحيث  ،المكتبات الجامعية ومحافظ
 .%74.19 ةنسبباستبيانا  23المسترجعة  في حين، 25.80%

  . 2014جويلية من عام إجراء هذا البحث خالل شهر جوان و تم  :المجال الزمني

  لدراسةالجانب النظري ل: ثانيالمبحث ال .2

  :نفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنيةتعريف ال.1.2

على النحو اآلتي؛  2003أكتوبر  ،إعالن برلين للنفاذ المفتوح للمعرفة في العلوم واإلنسانيات هعرف

وٕاسهامات  ؛تم إقراره من قبل المجتمع العلميشامل للمعرفة اإلنسانية والموروث الثقافي الذي  مصدر"

والبيانات الوصفية، المواد العلمية  النفاذ المفتوح تتضمن نتائج األبحاث العلمية األصلية، البيانات الخام

 "البيانية وكذا الوسائط المتعددة للمواد العلميةالقاعدية، والعروض الرقمية من المواد التصورية والرسومات 

)Meyers ،2003(. 
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  :تنمية المجموعاتعلى النفاذ المفتوح أثر .2.2

ات قدم خدمتُ و ، ال تزال سياسة تنمية المجموعات تركز على الشراء أو ترخيص المحتوى العلمي
ه منشوراتو اذ المفتوح عن النفحديث ال أثناءلكن  .وثائقيةمجموعات الالعلى أساس محتوى  المعلومات

فقاموا  متغيرهذا البتنمية المجموعات  ن علىن القائميبالمكتبيتأثر نالحظ ، في البيئة الرقمية العلمية
 ةاجحألنهم ب ؛األساتذةمجتمع مع  تواصللا ، طلبإلغاء االشتراكات في الدوريات :مثل ممارساتب
 ،...إدارة البيانات البحثية، تشجيع المستودعات الرقميةة بقلعتالم النفاذ المفتوح محادثات حول همدعمل
مواد النفاذ بدء عرض لضطرون مھم ف ؛لتي تتطلبها هذه األدوار الجديدةمن نوع المعرفة اأيضا  تأكدللو 

 :إضافة مثل هال مضافة قيمة عطيت فهيأدلة البحث أنظمة و و  دمجها في فهارس المكتبةو المفتوح 
DOAJ ،Open J-Gate ،Google Scholar  كونها ،هافهارسقائمة  ضمنااللكتروني  هاموقعفي 

  .مقاالت النفاذ المفتوح عنلبحث ا في عمليةمساعدة  إستراتيجية

مجموعات الوغيرها من المواد إلى عالم، الفهارس، قواعد البيانات، الدوريات، وسائل اإلالكتب، دمج  إن
هذه المواد أن  إال ؛ويبالعلى ها تواجد عززيو  برزي والمكتبة مستفيدا للمجانعلى الخط المباشر  وثائقيةال

مكتبة تحتاج إلى وضع  كلهنا و  ؛يم من أجل تحقيق االستخدام القويتتطلب كل التدقيق والتنظ
 )Mullen ،2011 (.تهاومناقشإستراتيجية خاصة 

  :توجه النفاذ المفتوح حقيقراءات تإج.3.2

  والكيانات في، من دورة حياة العمل المكتبي رغيّ النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية ر و ظه إنّ 
 ،والبحث واالسترجاع العتبارات الحفظ على المدى الطويل وٕاعادة االستخدامنظام المعلومات الرقمي 

  :الحصرنذكر منها على سبيل المثال ال النقاط  مجموعة من المكتبيينمن  تطلبوتحقيقه يَ 

 Canto Cumulus 6نظام : مثل )DAM(الممتلكات الرقمية إدارة أنظمة التحكم في ضرورة *1
الفنية والتنظيمية  ةرقميكيانات الحفظ الاستراتيجيات في كذا و  ،هابياناتما وراء و  Archive ADLIBو

  )2006عبد الجواد، (. ..اإلنقاذ الرقميو  ،حفظ التكنولوجياإستراتيجية : مثل

، Eprints ،DSpace ،CDSWare :البرمجيات استعماال وأهم مؤسساتية مستودعات إنشاء*2
FEDORA،  هافيأبحاثهم إيداع على مساعدة أعضاء هيئة التدريس و.  

مكتبة جامعة أريزونا، مكتبات كلية : مثل محكمةاللنفاذ المفتوح ا السعي إلصدار ونشر دوريات*3
  .هامنح المستفيدين إتاحة لو الجامعية للرسائل واألطروحات  بحث أدلةٕاعداد و  .بوسطن

ما مثل رفع أسعارها، وٕاعداد تقرير عن ذلكسبب  ناشروها برريفي الدوريات التي ال  االشتراكإلغاء *4
  .رداجامعة هارف، جامعة كاليفورنيا فعلت
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  .SPARC: االنضمام للتكتالت المكتبية التي تدعم النفاذ المفتوح مثل*5

تحويل أعداد الدوريات  مثال، حفظ الو  واالسترجاع لتسهيل الولوج للمعلومات ةالقيام بمشاريع الرقمن*6
  )Suber ،2008( .وٕادراجها في فهرس المكتبة للنفاذ المفتوحالمكتبات التي تملك 

  لدراسةالجانب الميداني ل: ثالثالمبحث ال .3

للمعلومات العلمية والتقنية داخل مكتبات استطالع واقع مشروع النفاذ المفتوح يأتي في هذه المرحلة 
 مع عرض نتائجهاثم  ،فرضياتالم أسئلة االستبيان التي تخد وتحليل استعراض؛ ب01جامعة قسنطينة

  :كما يأتيالدراسة  اتتقديم مقترح
 :البيانات تحليل.1.3

  ؛معلومات عامة عن المكتبيين
  النسبة المئوية   التكرارات  المؤهل العلمي

  %8.69  2  علم مكتباتفي ماستر 
  %39.13  9  علم المكتبات فيليسانس 

  %8.69  2  في علم المكتبات الدراسات الجامعية التطبيقية دبلوم
  %21.73  5  تقني سامي في علم المكتبات
  %13.04  3  ليسانس تخصصات أخرى

  %8.69  2  دون إجابة
  100  23  المجموع

  ي للمكتبيينالعلمالمؤهل  .1الجدول

للمكتبيين % 21.73نسبة أتي ت ،في علم المكتباتشهادة ليسانس ل حاملةللفئة ال المرتبة األولى
 الدراسات الجامعية التطبيقية دبلومو  ماسترشهادة  الحاصلين علىأما  ،الحاصلين على شهادة تقني سامي

 ةشهاد أن نسبة الحاصلين علىوتجدر اإلشارة  %.8.69إلجابات الفارغة بـاوردت ، %8.69كل منهما ل
فأصبحوا مكتبيين  ةقدميباألدخلوا ضمن مجتمع الدراسة  ؛%13.04هي  يسانس من تخصصات أخرىل

  .علميين

 النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة

 %39.13 9 المكتبة المركزية
 %13.04 3 مكتبة كلية الحقوق

 17.39% 4 مكتبة كلية علوم الطبيعة  والحياة
 17.39% 4 مكتبة كلية العلوم الدقيقة
 8.69% 2 مكتبة كلية علوم األرض
 %4.34 1 معهد التغذية والتغذي

 100 23 المجموع

  حسب المكتبات توزيع المكتبيين .2الجدول                                    
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كلية العلوم الدقيقة بنسبة  ومكتبة  والحياةمكتبة كلية علوم الطبيعة تها وتبعَ  .الصدارةفي المكتبة المركزية 
مكتبة كلية ل %8.69، في حين عادت نسبة %13.04تليها مكتبة كلية الحقوق بـ ،لكل منهما 17.39%

  .معهد التغذية والتغذي أخيراو علوم األرض؛ 

 النسبة المئوية  التكرارات  اإلجابة
 %8.69 2 واألبحاثمكتبي الخدمات المرجعية 

 %30.43 7 مكتبي مكلف بالخدمات الفنية والتقنية
 %34.78 8 مكتبي تنمية المجموعات

 %00 00 مكتبي المصادر االلكترونية
 %8.69 2  أخصائي األنظمة اآللية
 %17.39  4  ال توجد وظيفة محددة

 %100 23 المجموع

  لمكتبيين ا وظيفة .3الجدول

الخدمات الفنية  "وظيفة  بعدها، األولى في المرتبة" تنمية المجموعات"وظيفة أعاله،  من خالل الجدول
. أن أقسام المكتبات تركز أثناء تكوينها القاعدي للمكتبيين على الجانب التقني دل علىوهذا ي ؛"والتقنية

وضعية ل عن ءتسان وهنا ؛موكلة لهممحددة وظيفة بعدم وجود  %17.39عدد المكتبيين المقدر بـ قرأو 
أخصائي "و "ة واألبحاثالخدمات المرجعي"لمكلفين بوظيفة ا ؟عنيةالم تسيير الموارد البشرية للمكتبة

  .صفرية تهاإجاب "المصادر االلكترونية" وظيفة ،%8.69نسبةلكل منهم " األنظمة اآللية

  النفاذ المفتوح ومواقفهم اتجاههمفهوم وعي المكتبيين ب: 1محور
  بالنفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية قبل هذا البحث؟هل سبق لك وسمعت  :1س

 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات
 %86.95 20 نعم
 %8.69 2 ال

 %4,34  1  بدون إجابة
 100 23 المجموع

  نفاذ المفتوحمفهوم الالمكتبيين ب وعي .4الجدول

، في حين ومطلعين عليهبأنهم على علم بالنفاذ المفتوح  ،4، من الجدول رقمصرح أغلبية المكتبيين
 .%4.34نسبتها  جابات الفارغةأما اإل. %8.69بنسبة  االطالع بعدمالبقية أقروا 
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 :الخيارات من التي أنت على دراية بها النفاذ المفتوح إذا كانت اإلجابة بنعم، حدد مصطلحات: 2.1س
 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات

 6.25% 2 مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح
 SHERPA  00 %00مشروع 

The ArXiv  1 %3.12 
 37.5% 12  دوريات النفاذ المفتوح

 25% 8  مستودعات النفاذ المفتوح
 9.37% 3  األرشفة الذاتية
 18.75% 6 بدون إجابة

 100 32 المجموع

  المكتبيين  لدىالنفاذ المفتوح  مصطلحات .5الجدول

. مستودعات النفاذ المفتوح، تليها أعلى نسبةبدوريات النفاذ المفتوح على دراية بمصطلح  غلبيةاأل
؛ %6.25مثلتهم  مبادرة بودابست للنفاذ المفتوحلمطلعين على وا؛ %9.37هتألرشفة الذاتية نسبمصطلح ا

   ؛ ليحظى مشروع ArXivعلى المستودع المؤسساتي الـ ينمطلععادت لل %3.12 نسبةأما 
SHERPA 18.75 منسبته ن عن اإلجابةو الممتنعو  .بإجابات صفرية%. 

  :دراية بالنفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية من بين الخيارات لىكيف أصبحت ع :1.2.1.س
 النسبة المئوية  التكرارات  الخيارات

 %29.62 8 االنترنتمتابعة نقاش حول النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية على 
 %14.81 4 سمعت عنه من عند الناشرين

 %40.74 11 سمعت عنه من عند الزمالء في العمل

 %14.81  4  أخرى

 100 27 المجموع

  النفاذ المفتوح سبل معرفة  .6الجدول

بالنفاذ المفتوح في إطار العمل من عند أصبح على دراية الدراسة  مجتمع أن أعاله،الجدول  كشف
؛ %29.62 بنسبة نقاش حوله من االنترنت واتابع مبأنه آخرون صرحو  ،%40.74 الزمالء بنسبة

أيضا مصادر إطالع أخرى م له ذينفي حين ال. %14.81الناشرين ونسبتهم إلىبقية درايتهم ال ليرجع
الخضوع لدورة تكوينية قصيرة  -إعداد مذكرة ماستر في الموضوع  - : تمثلت في %14.81تهمنسب

 .وكذا التصفح الشخصي لالنترنت -التربص بفرنسا  -المدى بمعهد علم المكتبات 

  

  النفاذ المفتوح؟دراية بمفهوم بأن مجتمع األساتذة داخل جامعتك على  اهل لديك إطالع:2س
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 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات
 %52.17 12 نعم
 %30.43 7 ال

 %17.39 4 بدون إجابة

 100 23 المجموع

   للنفاذ المفتوحاألساتذة على معرفة طالع اإل .7الجدول

النفاذ على دراية بمفهوم 1المكتبيين عندهم إطالع  بأن األساتذة داخل جامعة قسنطينةأغلبية تضح أن ا
األساتذة، فهذا يمكنهم من من بتوجهات مجتمع المستفيدين هم وهي داللة جيدة على وعي ؛المفتوح

ونهم ك ،النفاذ المفتوح مشروعدورهم أثناء وضع المبادئ والمقترحات التأسيسية لتعزيز لاالستعانة بهم 
  .%17.39 انسبته وبدون إجابة، الب للموجبين %30.43 .شركاء فاعلين في هذا التوجه

  إلى أي مدى توافق أو ال توافق على العبارات التالية؟ :3س
 المجموع الكلي  بدون إجابة ال أوافق أوافق اإلجابة        

  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  %ن  ت  االقتراحات
نشر المكتبة للمعلومات في نطاق النفاذ 

 )المكتبة كناشر(المفتوح فكرة جيدة 
8 34.78 0 0 15 65.21 23 100 

النشر في نطاق النفاذ المفتوح يعطي المكتبة 
 أهمية أكثر في نظر األساتذة بالجامعة

11 47.82 0 0 12 52,17 23 100 

الوصول إلى واستعمال مواد ومنشورات النفاذ 
المفتوح للمعلومات العلمية من خالل المكتبة 

 فكرة جيدة
12 52.17 0 0 11 47.82 23 100 

 100 23 78.26 18 4.34 1 17.39 4  النشر في نطاق النفاذ المفتوح سهل بالنسبة لك 
محتوى النفاذ المفتوح ذو فائدة للمجتمع العلمي 

 الذي تخدمه المكتبةاألكاديمي 
13 56.52 1 4.34 9 39.13 23 100 

  المفتوحقف المكتبيين من النفاذ امو  .8الجدول

موافقة  وتعد هذه % 47.82ـب  2االقتراح  وعلى ،1على االقتراح % 34.78بنسبة  غلبيةاأل توافق
ألنه  % 52.17بنسبة   3مقترحالعلى  نالمكتبييأغلبية  النتائج موافقة تبرز أ. 1مقترح لضمنية إضافية ل

وهذا إقرار غير صريح  17.39%نسبة  له  4االقتراح  .توفير المعلومة المناسبةأثناء  ميعزز دوره
لمعلومة وكيفية إدارة ا نشرُيمكنهم من سبل  ،لتكوين يتماشى والتطورات التكنولوجيةالمكتبيين بحاجة 

مكتبي المصادر االلكترونية من خالل وهذا ما يبرر غياب وظيفة  ؛لكترونيةمصادر االلالكيانات الرقمية ل
وهي تأكيد  % 56.52ـبنسبة موافقة  5نال االقتراح و  .4.34%أما معامل ال أوافق نسبته  ،3الجدول رقم

   . % 4.34 أما معامل ال أوافق نسبته. 3.2.1النسب المئوية للمقترح  دعمإيجابي ي

  النفاذ المفتوح؟هل عندك دراية بناشري :4س
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 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات
 %17.39 4 نعم
 %65.21 15 ال

 %17.39  4  بدون إجابة

 100 23 المجموع

  ناشري النفاذ المفتوحب الدراية .9الجدول

هذا  تكدأو  فمعرفتهم سطحية ؛النفاذ المفتوح بناشريدراية ليست على غلبية األ من خالل الجدول أعاله
الزمالء  عندمن كان للمكتبيين حيث أن مصدر االطالع الرئيسي ، 6من الجدول رقم %40.74 نسبة

  . %17.39لها أيضا اإلجابات الفارغة  ، و%17.39 نسبتهم درايةلهم لذين اأما . في العمل

  من بين الخيارات اآلتية؛ تعرفإذا كانت اإلجابة بنعم،  حدد بدقة من .1.4: س
 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات

BioMedCentral 1 %14.28 
InTech 3 %42.85 

PLoS 1 %14.28 

Hindawe 00 %00 
Bentham 00 %00 

ELif 2 %28.57 
 100 7 المجموع

  المكتبيينلدى  نن المعروفو و الناشر  .10لجدولا                           

أعلى نسبة حصل عليها الناشر  :المكتبيين كاآلتيالناشرين المعروفين لدى جاءت النتائج مبينة أن 
InTech،  يليه الناشرELif . أما كل منBioMedCentral و PLoS  14.28تحصال على%. 

 .Benthamو Hindaweاإلجابة الصفرية لكل من و 
 :هي وجهة نظرك المستقبلية اتجاه النفاذ المفتوح؟ من بين الخيارات اآلتية ما: 5س

 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات
 %12.12 4 سيكون النموذج السائد في مجال االتصاالت العلمية

 %30.30 10 جانب نموذج النفاذ المفتوحلبقاء نموذج االتصال العلمي التقليدي 
النفاذ المفتوح النموذج الرئيسي المدعوم مستقبال من طرف المكتبيين، فهو حل ناجع بالنسبة لهم 

 المعلومات في الوقت المناسب وبسرعة تمكن من تقدم األبحاث العلمية والتقنية بالجامعةلتوفير 
12 36.36% 

لمحتوى ل لمستفيدينا النفاذ المفتوح نموذج االتصال العلمي الذي يمكن من سهولة وصول
  على المدى الطويل لمعلوماتيا

5 15.15% 

 %6.06 2 محايد
 100 33 المجموع

 المكتبيين ظروجهة ن من لنفاذ المفتوحا .11الجدول                     
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أن النفاذ في  :المتمثل 1الخيار رقمووافق آخرون على  .%36.36بنسبة  3خيارالغلبية على األ توافق
مع  قيمة مضافة وفه؛ %12.12 نسبةب سيكون النموذج السائد في مجال االتصاالت العلمية المفتوح 
جانب لبقاء نموذج االتصال العلمي التقليدي ت عناصر أخرى رأفي حين  .3رقم للخيار 4 الخيار

ه النفاذ وجتل المكتبيين ةنظر  هكذا. %6.06 لهالحياد  أما .%30.30 نسبةب نموذج النفاذ المفتوح
 . %63.63 :هيو  4.3.1الخيار بجمع معاملالمفتوح إيجابية 

  بالجزائر 01بمكتبات جامعة قسنطينة مهارات المكتبيين العلميين :2محور

  هي اللغات األجنبية التي تتقنونها؟ ما :1س
 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات
 %67.74 21 الفرنسية
 %25.80 8 االنجليزية

 %6.45 2  بدون إجابة

 100 31 المجموع

  المكتبيين عند متقنةلاللغات ا .12الجدول                       

 .تقن اإلنجليزيةوالبعض يالفرنسية  غةللّ إتقان أغلبية المكتبيين  أعاله،نتيجة الجدول أوضحت 
  .%6.45نسبتهم  كانت ةجابن عن اإلوالممتنعو 

    هل تتحكمون في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة؟ :2س
  المجموع الكلي  بدون إجابة  نوعا ما  ال  نعم  اإلجابة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  األداة والبرمجيات
  100  23  4.34  1  26.08  6  0  0  69.56  16  الحاسوب
  100  23  4.34  1  26.08  6  0  0  69.56  16  االنترنت

مفتوحة المصدر  البرمجيات
Koha, Pmb, greenstone  

2  8.69  9  39.13  3  13.04  9  39.13  23  100  

  100  23  13.04  3  0  0  4.34  1  82.60  19  برمجية سنجاب

  100  23  13.04  3  17.39  4  13.04  3  56.52  13  قواعد البيانات
  100  23  4.34  1  17.39  4  4.34  1  73.91  17  البريد اإللكتروني

  الوسائل التكنولوجية  التحكم في .13الجدول

 69.56ـب الحاسوب ،% 69.56بـ االنترنت في معظم األدوات التكنولوجية همتحكُ الدراسة  مجتمع ىأبد
 برمجية سنجابحكم في تَ يو . %73.91ـبالبريد اإللكتروني و ،%56.52بنسبة  قواعد البيانات، %
 همتحكُ و  .معالجة الرصيد الوثائقي داخل المصالح التقنيةل تكوينا عن كيفية تسييرها ىتلق هألن %82.60بـ

ألنه لم يتلق تكوينا عليها، رغم أهميتها  %8.69الوثائقية مفتوحة المصدر البرمجياتفي  ضعيف
  .%39.13 تهانسب بدون إجابة .لنفاذ المفتوح القائم على معايير مفتوحة الشفرة المصدريةمشروع ال
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  :كيف اكتسبت مهارات استعمال االنترنت من بين الخيارات التالية :3س
 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات

 %80 20 تعلم ذاتي              
 %12 3 تلقيت تكوينا من طرف مركز الحاسب اآللي بالجامعة

 %00 00 تلقيت تكوينا من قبل مكتبة الجامعة

 %4 1  بدون إجابة
  %4 1  أخرى

 100 25 المجموع

  طرق اكتساب استعمال االنترنت .14الجدول

 %80م الذاتي بنسبة أن اكتسابهم لمهارات استعمال االنترنت كانت نتيجة التعلُ ب نيالمكتبيأغلبية صرح 
 ، كمايتماشى والتطورات التكنولوجية علمي حاجتهم لتكوينمجددا يؤكد هذا و ؛ في إطار غير منظم

حسب  اهتمام المكتباتو مهام عن %00غائب  من التكوين وعفهذا الن ،8الجدول رقم  فيوا سابقا صرح
 لتعود نسبة ،% 12اآللي بالجامعة نسبتهم الحاسب  الذين تلقوا تكوينا من مركز و. نتائج الجدول أعاله

  . بالخارج التربص :ت فيثلالتي تمواإلجابات األخرى  ةإجاببدون  لكل من 4%

  للمعلومات العلمية؟) الولوج(لوصول عند استعمال االنترنت ل نفسككيف تقيم  :4س
 المجموع بدون إجابة ضعيف متوسط جيد جيد جدا االجابات

 23 3 1 5 12 2 التكرارات  
 %100 %13.04 %4.34 %21.73 %52,17 %8.69النسبة المئوية            

 لذاتي للوصول للمعلومات العلميةاالتقييم  .15الجدول

 ،وجيد جيد جدا عاملل % 60.86 نسبتهم للمعلومات العلمية لولوجلاستعمال االنترنت من  نو المتمكن
 ؛هم لالنترنت مازال يحتاج لتكوين علمياستعمال؛ ف14كما بينه الجدول رقم  وهذا نتيجة مجهودهم الذاتي

بدون إجابة  .%4.34 له ضعيفالمستوى ال .متوسطكتبيين ذوي المستوى الملل %21.73نسبة عادت و 
13.04%.  

  كيف تقيم نفسك عند استعمال االنترنت لبث المعلومات العلمية؟ :5س
 المجموع بدون إجابة ضعيف متوسط جيد جيد جدا االجابات

 23 1 4 7 9 2 التكرارات  
 %100 %4.34 %17.39 %30.43 %39.13 %8.69النسبة المئوية            

 المعلومات العلمية تقييم الذاتي لبثال .16الجدول

 نسبةو  .جيد جدا وجيد لعامل %47.82 نسبتهم لمعلومات العلميةا بثلاستعمال االنترنت من ن و المتمكن
  .%4.34بدون إجابة  .%17.39 له ضعيفالمستوى الو  متوسطالكتبيين ذوي المستوى ملل 30.43%
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 ىونشر المحتو  جو لللو  ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجهك أثناء استخدام اإلنترنت :1.5س

  :يةتالنقاط اآلبعلى هذا السؤال المفتوح  مجتمع الدراسةأجاب  ؟العلمي

  .استعمال االنترنت ص مهاراتنق*1

  .محتويات العلميةنشر الكيفية و  ،تكوين على طرق البحث في البيئة الرقميةالعدم 2*

 العتادمشاكل  واسترجاع المعلومات؛ االلكترونية مواقعلتدفق االنترنت ضعيف ال يمكن من الولوج ل3*
 .الحواسيبقدم  بالدرجة األولى

  ؟وصول إلى منشورات النفاذ المفتوحهل تشعر حاليا أن لديك تكوينا كافيا يساعد المستفيدين لل:6س
 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات

 %17.39 4 نعم
 %65.21 15 ال

 %17.39  4  بدون إجابة

 100 23 المجموع

  لمكتبيينعند ا تكوينالحالة  .17الجدول

وصول إلى لل المستفيدين مساعدةل يؤهلهمال  حاليال نأن تكوين المكتبييب، 17أوضحت نتائج الجدول 
جيد  لعامل %60.86متمكنين من استعمال االنترنت بنسبة رغم إقرارهم بأنهم  ،منشورات النفاذ المفتوح

 مجتمع هنا ؛14الجدول رقم  كما بينه نتيجة مجهودهم الذاتيوهذا ، 15جدا وجيد من خالل الجدول
 رسمي وفقا لبرنامج تكوينيعلمي تكوين  هو يرغب في تلقيف احسب تحليلنا ليس متناقضالدراسة 

ذي ال يذاتتكوينه الغير راض عن  ألنه )مكتباته( عنيةالم الجهاتبل من ق خاص بالنفاذ المفتوح

  .الحاصلةالسريعة و تطوراتها  إلى مهارات التعامل مع البيئة الرقمية مازال يفتقد فهو، اكتسبه

  ه؟ساهمة في وضع مشروعمُ من دورك توفير معلومات النفاذ المفتوح لمجتمع المستفيدين جزء  هل :7س
 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات
 %60.86 14 أوافق

 %00 00 ال أوافق
 26.08% 6  ال أدري

 13.04%  3  بدون إجابة

 100 23 المجموع

  توفير المعلومات حول المكتبيين رأي .18الجدول
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 هتوفير معلومات عنجزء من دورهم ضرورة وأنه ، النفاذ المفتوحهتمامهم بال انظر و  نالمكتبييأغلبية  ىرأَ 
 مهملهم دور  مثالً كمستفيدين األساتذة ف ؛هممكتبات داخل هعساهمة في وضع مشرو مُ لل لمجتمع المستفيدين

  .أثناء االنطالق في التأسيس لهذا المشروع الرقميهم إلى جانب

  بالجزائر 01البنية التكنولوجية لمكتبات جامعة قسنطينة : 3محور

  هل تتوفر مكتبتكم على شبكة االنترنت؟ :1س
 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات

 %65.21 15 نعم
 %21.73 5 ال 
 %13.04  3  أحيانا

 100 23 المجموع

  على االنترنت اتتوفر المكتب .20الجدول                        

 إال أن تدفقها ضعيف ،%65.21بـداخل المكتبات  االنترنتوجود  عن 20كشف الجدول رقم 
 ؛واسترجاع المعلوماتااللكترونية لمواقع لمكن من الولوج ال يُ  ممايكون أحيانا فقط  الشبكةباالتصال و 

اإلنترنت داخل  انعدام %21.73نسبة أقرت البقية بو  .من المحور الثاني 2.5إجابة السؤال وهذا حسب 
  .مقرات عملهم

  لحصول على المعلومات العلمية والتقنية أو بثها؟متى وأنتم تستخدمون االنترنت ل منذ :2س
  

 

 

 

 

  

  فترات استخدام االنترنت .21الجدول

 بثهاو  لمعلومات العلمية والتقنيةإلى ا وصوللل ماع 10- 6 منذ من قبل المكتبييناالنترنت  تستخدما
تليها نسبة و  .الزمنية التي ظهرت فيها االنترنتوهي تجربة فتية مقارنة بالفترة  ،%30.43بنسبة 
مرة أخرى المكتبات التي  % 26.08نسبة  مثلتُ  في حين. ماع 5-1لذين يستخدمونها منذ ل 26.08%
 . %17.39 ةإجاب بدونو . في هذا المجال تجربة ال تملك

 
  

 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات
 %26.08 6 م           اع 1-5
 %30.43 7 ماع 6-10

 %00 00  عام      ≤ 11
 %26.08 6  ال توجد لدينا تجربة

  %17.39  4  بدون إجابة

 100 23 المجموع
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  هل لمكتبتكم موقع إلكتروني على شبكة االنترنت؟   :3س
 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات

 %86.95 20 نعم
 %13.04 3 ال 

 %100 23 المجموع

  اتالموقع االلكتروني للمكتب .22الجدول

لديها موقع إلكتروني على شبكة االنترنت وهذا  مكتباتال أغلبأن اتضح ، أعاله 22رقم  الجدول من
  .ةخاصالعلمي  لنفاذ المفتوحامحتوى إتاحة في الفضاء االفتراضي أثناء  تواجدهايدعم 

  هل الوسائل التكنولوجية المتاحة بمكتبتكم تمكن من إنشاء مستودع للنفاذ المفتوح؟ :4س
  

  اتالوسائل التكنولوجية بالمكتب .23الجدول

؛ الوسائل المتاحة بمقرات عملهم ال ُتمكن من إنشاء مستودعات النفاذ المفتوحأن  المكتبيينأغلبية أقر 
 نسبة ترى و.المحور الثانيمن  2.5الحواسيب قديمة الجيل وهذا حسب إجابة السؤال رقم :أبسط مثال

  .%4.34 تهانسب ةإجاببدون و  مكن من ذلكتُ بمكتباتهم أن اإلمكانيات التكنولوجية المتوفرة  30.43%

  كيف تقيم أهمية إنشاء مكتبتكم لمستودع مؤسساتي ألرشفة ونشر نتائج البحوث في جامعتك؟ :5س
 المجموع ال أهمية أقل أهمية مهم مهم جدا االجابات

 23 1 1 10 11 التكرارات  
 %100 %4.34 %4.34 %43.47 %47.82النسبة المئوية            

  م أهمية إنشاء مستودع مؤسساتييتقي .24الجدول

عندهم جد يو  فهو ال؛ %91.29نسبة ببالمهم جدا والمهم  م المكتبيون أهمية إنشاء مستودع مؤسساتيقيّ 
 ال أهميةأقل أهمية و  عاملكل من ل %4.34 عادتو  .حسب تصريحاتهم ةهشاشة البنية التكنولوجيل نظرا

 

 

  

 النسبة المئوية  التكرارات اإلجابات

 %30.43 7 نعم
 %65.21 15 ال 

  %4.34 1  بدون إجابة

 100% 23 المجموع



 دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية واإلفاده منها 

 

16 

 

 س1.5: إذا كانت إجابتك بمهم جدا، أي نوع من المواد العلمية تفضل إيداعها من بين الخيارات:
 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات

 %20.83 5 المقاالت التي تنتظر التحكيم العلمي
 %25 6 العملأوراق المؤتمرات وورش 

 %37.5 9 الجامعية الرسائل واألطروحات

 %12.5 3  مواد التعليم
 %4.16 1  بدون إجابة
 100 24 المجموع

  المستودع المؤسساتيبالمواد العلمية نوع  .25الجدول

: تبعها خيار ،في المستودع المؤسساتيالجامعية  الرسائل واألطروحاتن إيداع يالمكتبيأغلبية  فضل
، %20.83المقاالت التي تنتظر التحكيم العلمي  نالت .%25نسبة ب المؤتمرات وورش العملأوراق 

    .%4.16لها  بةإجابدون و . %12.5 مواد التعليم

  :كيف يمكن لمكتبتكم دعم النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية حاليا من بين الخيارات اآلتية :6س
 النسبة المئوية  التكرارات الخيارات

وتوجههم على ) كمؤلفين(تقديم توجيهات ومعلومات تحث األساتذة 
في المستودع المؤسساتي للجامعة...) مقاالت،(إيداع أبحاثهم   

8 26.66% 

توفير األموال بحسب احتياجات المكتبة للمساهمة في دعم النفاذ 
 المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية

6 20% 

من االطالع أكثر على منشورات النفاذ )  المستفيدين(تمكين القراء 
 المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية

10 33.33% 

 %20  6  بدون إجابة
 100 30 المجموع

  للنفاذ المفتوح  اتدعم المكتب كيفية .26الجدول

االطالع أكثر تمكين القراء من بالنفاذ المفتوح  منشوراتتهم دعم ايمكن لمكتبأنه  %33.33نسبة ت رأَ 
ي إيداع أبحاثهم ف نحواألساتذة  توجيهبالدعم يجب أن يكون أن  %26.66نسبة  ترىو ، اهيعل

توفير أموال بحسب احتياجات بقية المكتبيين ضرورة رأت في حين  ،المستودعات المؤسساتية للجامعة
 .%20 لها نسبة ةإجاببدون  .دعمهذا الساهمة في المكتبة للمُ 

 

 

  



 دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية واإلفاده منها 

 

17 

 

  :على ضوء الفرضيات لدراسةلالعامة النتائج .2.3

  .18 ،11، 8، 7، 4رقم  ولثبتت بناء على نتائج الجد :1الفرضية*

 المفتوح بناءا على إجابة السؤالو ، 17 ،14 ،13 ،8 رقم ولبت بناء على نتائج الجدلم تث :2الفرضية*
  .من المحور الثاني 1.5

 المفتوح بناءا على إجابة السؤالو  ،24 .23، 21، 20 رقم ولبناء على نتائج الجد لم تثبت :3الفرضية*
  .من المحور الثاني 1.5

  :المتوصل إليهانتائج لل بالنظر الدراسة اتمقترح.3.3
 من بالجزائر 1جامعة قسنطينةمكتبات المكتبيين بمكن تُ التي  قتراحاتلالالمبينة أدناه،  نقاطال تشير

إعادة بضرورة و ، المفتوح حيز التنفيذلنفاذ مشروع افي وضع  ساهمتُ  ،وصحيحة مبدئيةنطالقة اتحقيق 
  :اآلتيكوهي ، لوضعيتها الحالية  نظراعليها  إلضفاء الطابع المؤسسي المكتبي داخلهاالعمل تنظيم 

 إلجراءاتا ةمراعامع ، ر استجابة الحتياجات المستفيديناألكث ةالوثائقي رصدةز على رقمنة األيتركال1*
  .دور الناشر ألداءالمكتبات جه تتل المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية

  .إنشاء مصلحة للنفاذ المفتوح داخل المصالح التقنية للمكتبات2*

وضع برنامج تكويني  البد منبل ؛ فقط بوعي واستعداد المكتبيين  تحقيق توجه النفاذ المفتوحال يكفي 3*
 )الكفاءة والفاعلية( تقاء باألداءالر ة واتتسم بالعلميلتصبح  هاتأطير و  المعرفية همكتسباتم خاص بتنمية

 .ن من التعامل مع البيئة الرقميةلتمكُ ل

 تربصيوضع برنامج ك ؛ثم الجامعة اتبحسب احتياجات المكتب وتنظيمه لطلبل اوفق هيكلة التربص4*
  .منها لالستفادة إلطالع على التجارب التي انتهجتها المكتبات األخرىل بالنفاذ المفتوح  خاص

، تجديد تجديد العتاد التكنولوجي، وزيادة تدفق االنترنتبلوجية للمكتبات إعادة هيكلة البنية التكنو 5*
  .معايير وآليات جمع، معالجة، استرجاع، بث وتبادل المعلومات

  خاتمة

 تقليصساهم في و ، أثر النفاذ المفتوح على البحث العلمي والتقني مع التسارع في التكنولوجيات الرقمية
التي ميزت النظام والتراخيص البديل لحل أزمة الدوريات  وفه العلمية والتقنيةفجوة الوصول للمعلومات 

غير ، بالجزائر 1جامعة قسنطينةمكتبات بن و المكتبي: وصلت لنتيجة مفادهالدراسة ا ههذو  .تقليديال
الذي ال يؤهلهم للتعامل  تكوينهمل انظر  المفتوح؛نفاذ المشروع لعلى المساهمة في التأسيس قادرين حاليا 
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أن  عن كل ما من شأنه عيدةبزال ما ت يفهمكتباتهم الحالية ل ف البنية التحتيةضعو  ،البيئة الرقمية مع
  .للمعلومات العلمية والتقنية مشروع النفاذ المفتوحل يؤسس
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