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هذه   سر وجودي في والحنان إلىالحب  منبعمن أجلي إلى  وأتعبتها األيامإلى من سهرت الليالي 

 احتواها القلب ونطقهاكلمة  الحياة الدنيا إلى الغالية التي نعمتني بدفء حنانها إليك أغلى

  أهدي ثمرة جهدي هذا  "الحبيبة أمي"اللسان 
 

ما ه وماله إلى من علمني معنى الشموخ والعزة والجد ودفع بي إلى طريق العلم وبذل من جهد

 . "أبي املوقر" كل أذى  من كوحفظ كبدل إليك أطال هللا في عمر 
 

خالص شكري وعميق امتناني  "زوجتي الغالية"وبعضا مني، لك  رفيقة دربيشقيقة روحي و إلى 

جهًدا في  ي نعم السند في رحلتي العلمية والبحثية، ولم تدخر  على دعمك لي، فقد كنت لي

 ، مساعدتي
 

 التي حملت معي كل األماني   "إبنتي أماني"إلى نور عيني وفرحتي ومصدر إلهامي 
 

 

 سهام ، صالح، أميرة، عماراألعزاء، إلى إخوتي وأخواتي 

 " وزوجها الفاضل خالتي زينب إلى أمي الثانية " 

 " أطال هللا في عمرها جميلةإلى عمتي "

 " محمد بن جامع"  الطيب الخلوق إلى  
 

   إلى األرواح الطاهرة، عمي أحمد، عمي عزوز، خالي فرحات، خالي إدريس،

 تغمدهم هللا برحمته الواسعة 
 

 للركون  همدتهمتي وإرادتي كلما    انورائي يستحث الظ  نيذلال يناملشرف ذينتااألس إلى

    إلى جميع أصدقائي

          

 بجزء من اهتمام ولحظة من تفكيره  عليإلى كل من تفضل 

 



 

 شكر وعرفان 
 

 تعالى: قال اهلل  
 

  علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاهربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  “

 النمل،   ة سور  الصالحين” برحمتك في عبادك    وأذخلني 

 .19األية    
 

فيا ربي    الحمد هلل الذي وفقنا إلى نجاز هذا العمل المتواضع راجين منه اإلفادة واالستفادة

 . لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد عند الرضى ولك الحمد بعد الرضى 

 

 ن املشرفين أ. د.تاذيألسهذا املقام العلمي إال أن أتقدم بخالص شكري وعرفاني لكما ال يسعني في  

طيلة مراحل إنجاز البحث    يننعم املوجها  كان ن  يذل وال  نبيل عكنوش، و أ. د. بورامول عبد الكريم

  كثرة  الفياض الذي ال ينضب رغم  ماالكثير في سبيل إرشادنا وتنويرنا بعلمه  مان وقتهال م بد  انذ لوال

 . البحثية والعلمية  ماوانشغاالته  التزاماتهما اإلدارية

 

برنامج التكوين في الدكتور اه "تخصص الرقمنة في   اللخ ليناساتذة املشرفين عأل والشكر موصول إلى ا

املكتبات   لمد عهم املبذولة، كما أشكر كافة أساتذتي بمعهوداتهى مجلع هاملؤسسات الوثائقية" كل باسم

 ذا العمل. هكمال إلكل من أعاننا  هوالشكر موج عبد الحميد مهري   2  والتوثيق، جامعة قسنطينة

 

ه الرسالة،  هذم لهعضاء لجنة املناقشة الكرام الذين سأتشرف بمناقشتشكر ي موصول كذلك أل  

 القيمة.  ماتهه توجيمن  ستفادةال وا
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 مقدمة الدراسة 

 الدراسة: مقدمة  

الثمانينات تزايدا مذهال في أسعار الدوريات العلمية واالشتراك فيها،    نهايةشهد البحث العلمي و املكتبات في  

نترنت التي أتاحت تقنيات وطرق جديدة لالتصال مما ساهم في ظهور  أل وقد تزامن هذا التزايد مع ظهور شبكة ا

سمحت بتدعيم التواصل وتبادل األفكار وتسهيل الوصول الى املادة العلمية، الش يء  ، والتي  حركة الوصول الحر

كنتيجة  و   .)1(سعار االشتراك في الدوريات العلميةأالذي لم يكن ممكنا قبل ظهور هذه الحركة خاصة مع تزايد  

خرجات  عى إلى نشر املسساتية كأداة مفيدة تس املؤ   الرقمية  ستودعاتلهذه التطورات في االتصال العلمي ظهرت امل 

منها    سعياة بها،  صببناء وتأسيس مستودعات خا  سسات البحثيةملؤ الجامعات وا   حيث بادرتالعلمية للجامعة،  

العلمي والذي أدى إلى ظهور  األدب  ارتفاع أسعار    بسببإيجاد حلول للمشاكل القائمة منذ عقدين من الزمن    إلى

 . أزمة الدوريات
 

الرقميةتساهم  و  والتأثير    املؤسساتية  املستودعات  املؤسساتية  الذاتية  السيرة  بين  للجمع  أداة  توفير  في 

، ويعتبر هذا من النقاط املقنعة لقيام املؤسسات ببناء املستودعات، فهي توفر سجل دائم للمخرجات  املؤسس ي

أن تستخدم كأداة تسويقية من طرف  ، كما يمكن  institutional CVاألكاديمية والتي تشكل سيرة ذاتية مؤسساتية  

 املؤسسة من خالل عرض جهودها وقيمتها األكاديمية.  
 

ومعالجتها   تجميعها  ينبغي  التي  املعلومات  مصادر  من  هائلة  ثروة  والبحثية  األكاديمية  املؤسسات  وتمتلك 

، )2(إليها  املنتمينوحفظها من خالل مستودع رقمي يعمل على إتاحة اإلنتاج الفكري الخاص بأعضاء هيئة التدريس  

ة للجامعات من خالل اإلنتاج الفكري الذي يتم  أشهر التصنيفات العاملية بقياس املكانة العلمي  اهتمامويالحظ  

نشره عبر منصات املستودعات الرقمية، حيث يعد ذلك عامال مهما في حصول الجامعة على ترتيب متقدم، لذلك 

 . 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينةفي هذه الدراسة بالتخطيط إلنشاء مستودع رقمي مؤسساتي ل  االهتمامكان  
 

من الجامعات الجزائرية حديثة النشأة، غير أنها تمتلك إمكانيات    2الحميد مهري قسنطينة  جامعة عبد  تعتبر  

مادية وبشرية ما يجعلها من الجامعات الرائدة، حيث أنها تحتوي على كليات ومعاهد ذات استقطاب وطني ككلية  

ومعهد والتوثيق،  املكتبات  علم  ومعهد  واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  والتقنيات    التكنولوجيات  العلوم 

 
الجزائرية. في : املؤتمر الدولي . املستودعات الرقمية املؤسساتية وديناميكية الولوج الحر في الجامعات  )2018(. دحمان، مجيد. حسيان، نجوى. بن بلقاسم نادية.  1

األردنية والجمعية الجزائرية األول للمكتبات واملعلومات والتوثيق: الوصول الحر للمعلومات. مركز البحث وتطوير املوارد البشرية رماح وجمعية املكتبات واملعلومات  

  https://search.mandumah.com/Record/913428. متاح على الرابط : 2019/04/04. زيارة يوم . للمكتبات واملعلومات

 . 6. املستودعات الرقمية للجامعات للدول العربية. اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي. ص. (2020). ناجي، إهداء صالح. 2

https://search.mandumah.com/Record/913428
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 مقدمة الدراسة 

الرياضية، وكلية العلوم االقتصادية والتجارية، وكذا كلية علم النفس وعلوم التربية، كما أنها تضم إطارات بشرية  

من  واملستمرة  املختلفة  العلمية  والنشاطات  البحث  من  طويلة  سنوات  تراكم  وخبرات  علمية  كفاءات  ذات 

و  جامعية.  ورسائل  ومقاالت  وملتقيات  هيئة مؤتمرات  أعضاء  يمتلكه  الذي  والفكري  العلمي  الزخم  هذا  رغم 

إال أن مجال الوصول إليه واالستفادة منه ضيق جدا، حيث    2قسنطينة    عبد الحميد مهري   التدريس بجامعة 

إلكترونية على   أو دوريات  في شكل مقاالت ورقية  أو متاح  في شكل ورقي  إما منشورا  اإلنتاج  أن معظم هذا  نجد 

  وبالتالي استحالة الوصول إليه بعد فترة  URLا يطرح في بعض األحيان إشكال تغير املحدد املرجعي وهذا م ،الخط

 للدراسة تحت عنوان:املختار وضوع املساس كان األ وعلى هذا   .معينةزمنية 
 

"المستودعات الرقمية المؤسساتية بالجامعة الجزائرية: مشروع بناء وتنفيذ المستودع الرقمي  

 . " 2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 

 فصل منهجي ضمضافة إلى  إل فصول با   ثمانبموضوع البحث، تم تقسيم الدراسة إلى    أكثر  اإلحاطةومن أجل  

   :التاليوهذه الفصول نوردها على النحو   ،نهجية للدراسةملاالجوانب 
 

األول، الفصل  إلى    تطرق  للدراسة  النظري  يندرج ضمن اإلطار  العلميوالذي  املفهوم، االتصال  ،  من حيث 

على املكتبات    وانعكاساتهواألزمة التي مر بها االتصال العلمي والتي أدت إلى ظهور النظام الجديد لالتصال العلمي،  

والناشرين،   والجذور  والباحثين  تعريفها  حيث  من  الحر  الوصول  حركة  الدراسة  من  األول  الفصل  تناول  كما 

طرق واستراتيجيات تحقيق الوصول    التاريخية لهذه الحركة، وأهم املبادرات والنداءات الدولية التي دعت إليها،  

الحر، الوصول  دوريات  في  املتمثلة  الرقمية  )الذهبيالطريق  (  الحر  األخضر (واملستودعات  والعالقة  )الطريق   ،

على وضعية الوصول الحر في   ومات العلمية والتقنية مع التركيز بينهما، التشريعات الوطنية للوصول الحر للمعل

عات  ومشاريع املستود  ،التعرف على املستودعات الرقمية من حيث النشأة، املفهوم، واملزاياإلى    باإلضافةالجزائر،  

 العلم املفتوح. و إلى الجيل القادم للمستودعات الرقمية،   بتطرقهوقد اختتم الباحث الفصل  الرقمية بالجزائر،
 

العديد من  ستوى  م على    مشاريع دعم وتطوير املستودعات الرقمية املؤسساتية  في حين عالج الفصل الثاني،

  دراسات الو   املؤسساتية  املستودعات الرقمية  تساعد في بناءالتي    يةاألدلة اإلرشادمع تقديم جملة من  ،  دول العالم

الجامعات  التي لبعض  تجارب  خالل    تمثل  وتطوير  يتقدمن  تأسيس  على  للقائمين  والتقني  الفني  الدعم  م 

  املستودعات الرقمية الوطنية، اإلقليمية، والدولية مشاريع شبكات  كما تطرق الباحث إلى ،  ةاملستودعات الرقمي

 مستودعا.  12ع تقديم جملة من نماذج مشاريع املستودعات املؤسساتية الناجحة والبالغ عددها م ، وأنواعها
 



 

 [ج ]
 

 مقدمة الدراسة 

الثالث الفصل  الجزائرية  إلى    وهدف  بالجامعات  املؤسساتية  الرقمية  للمستودعات  الراهن  الوضع  تحليل 

املستودعات، وتقديم بعض االقتراحات من  وتقديم صورة واضحة عنها، مع بيان أوجه القصور والضعف في تلك  

ل تنميتها وتطويرها باعتبارها وسيلة مهمة ورائدة لنشر وإثراء املحتوى الوطني على األنترنت والوقوف على أهم  جأ

املستودعات املؤسساتية العاملية وتحليلها ومحاولة الخروج منها ببعض املؤشرات العامة ملا يجب أن تكون عليه  

ا  املتبعة وغير  املستودعات  التصميم، والتغطية، والسياسات  الجزائرية من حيث كفاء  بالجامعات  ملؤسساتية 

 . الجزائرية ذلك من العناصر الواجب توفرها في املستودعات الرقمية
 

الرابع الفصل  وعي    في حين ضم  الباحثينمدى  مهري قسنطينة    األساتذة  الحميد  بحركة    2بجامعة عبد 

للمعلومات الحر  و الوصول  و   إمكانية،  للمستودعات    همم ااستخدو   ،اإللكترونية  مصادرللم  إتاحتهاستخدامهم 

نحو إيداع وأرشفة بحوثهم    2اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  و الرقمية،  

الرقمية،   باملستودعات  على  العلمية  التعرف  رقمي وكذا  مستودع  إلنشاء  التدريس  هيئة  أعضاء  متطلبات 

الذي ينتظره الباحثون   ومدى توجههم إلى املشاركة في املستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه والدور   ،مؤسساتي

  .من املستودع
 

الفصل وي مقترح  ،الخامس  قدم  ال  نظري   تصور  مستودع  ال للمتطلبات  لتأسيس  لفائدة  زمة  مؤسساتي 

الجزائرية، إدارة   :  من حيث  الجامعات  العمل،  املستودع وفريق  املسؤولون عن  املستودع،  من  الغرض  تحديد 

املحتوى   تنظيم  البرامج  )امليتاداتا(املحتوى،  املدى،  الحفظ طويل  النشر،  اإليداع وحقوق  والتصفح،  البحث   ،

ملستودع، برمجية ا   اختياراملستخدمة في تطوير املستودعات الرقمية سواء املفتوحة املصدر أو املدفوعة، أسس  

نظم الفرعية األخرى، التسويق والترويج للمستودع،  الخدمات املستودع، الروابط الخارجية، تكامل املستودع مع  

 الدعم والتمويل، التقييم املستمر للمستودع، وأخيرا املستودع الرقمي املوثوق. 
 

 Dspace، كتصور مقترح تطبيقي، لكيفية بناء مستودع رقمي مؤسساتي مبني على نظام  وجاء الفصل السادس

، وقد تم التعرف في هذا الفصل على استخدامات نظام الدي  Ubuntu Linuxاملفتوح املصدر، ونظام التشغيل  

ال  بالنظم األخرى، واملتطلبات  العلمية، وعالقته  أنواع املوارد  في إدارة وتنظيم مختلف  تقنية والبرمجية  سبيس 

إلى التعرف على املراحل التقنية لتنفيذ مشروع املستودع باستخدام نظام    باإلضافةلتشغيل نظام الدي سبيس،  

الدي سبيس، حيث قام الباحث بتقسيم هذه املراحل إلى ثالث مستويات : املستوى األول، متطلبات إدارة بيئة  

، واملستوى    System Configuration   امظي، إعدادات تشغيل الن، املستوى الثانSystem Administrationالنظام  

 . System Customizationالثالث تخصيص النظام   
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لتنفيذ املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد يتطرق إلى التخطيط  ذي  وال   الفصل السابع،  ثم يأتي

عبر األنترنت   2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة ، بعد التعرض لنقاط الوصول التي تمكلها 2مهري قسنطينة 

من خالل النقاط  2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة وقد تم التخطيط ملشروع املستودع الرقمي املؤسساتي ل 

قسنطينة  التالتالية،   لجامعة  العلمية  األبحاث  بمستودع  الحميد  2عريف  األهداف، تحديد،  عبد  الرؤية، 

الهيكل التنظيمي ملستودع األبحاث    القائمون على إدارة املستودع،  ضبط  الجمهور املتستهدف،تحديد  ،  الرسالة

سياسات تشغيل املستودع، املتطلبات املادية والبرمجية والتي    ،2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  العلمية ل

معيارا، املوارد البشرية والتدريب،   141لبناء املستودع باستخدام    اختياره الذي تم    Dspaceتم فيها تقييم نظام  

 . وتخصيصهتشغيله،  توإعدادا التي مر بها بناء املستودع من تنصيب لنظام املستودع،  التقنيهوأخيرا املراحل 
 

الثامن التوصيات    وأخيرا الفصل  تقديم جملة من  الدراسة، مع  إليها  التي توصلت  النتائج  الذي قدمنا فيه 

مبادرة مشروع وطني يهدف إلى متابعة   اقتراحإلى    باإلضافةالباحثين، مدراء املستودعات الرقمية،    ةاألساتذلفائدة  

 ة الجزائرية. وتطوير املستودعات الرقمية باملؤسسات األكاديمي
 

مشاريع  بها هذه الدراسة في تذليل الصعوبات التي تحد من تطور بناء    خرجتويؤمل أن تساهم النتائج التي  

الجزائرية،   البحثية  باملؤسسات  الرقمية  والتعليم املستودعات  العلمي  البحث  على  الوصية  الجهات  تقوم  وأن 

  زيز الجزائري وتع  ي املعيارية، وجعلها أكثر فاعلية في نشر اإلنتاج الفكر العالي على إطالق مبادرات إنشائها بالطرق  

بها املنشور  الرقمي  املحتوى  من  العلمية  االستفادة  األبحاث  مستودع  مشروع  استمرار  في  الباحث  يؤمل  كما   ،

تيب الجامعة  ة الباحثين املنتمين إليها وتحسين تر ئية مر دزيا  ىعبد الحميد، من خالل العمل عل  2لجامعة قسطينة  

 ودخولها في التصنيفات العاملية. 

 

كما  ،  الرقمية  ستودعات عرفي في موضوع امل مليد اصوأرجو أن أكون بهذا الجهد العلمي قد وفقت في إثراء الر 

البحث بعض   بتطوير مشاريع املستودعات الرقمية باملؤسسات البحثية الجزائرية في هذا عنيون ملأرجو أن يجد ا

 . والذي يعتبره الباحث دليال لفائدة الجامعات التي تطمح في بناء مستودعات رقمية بمعايير دوليةالنفع والفائدة،  

 

السبيل وهللا املوفق والهادي إلى سواء 
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 الدراسة:   مشكلة   .1

سياق   في  الدخول  قصد  الجامعات  من  للعديد  مستقبلي  رهان  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  تعتبر 

كونها أصبحت من احتياجات املجتمع األكاديمي، ملا لها من أثر ايجابي على توفير   التحوالت التي يعيشها العالم

سبل جديدة لتقاسم املعرفة والرفع من وتيرة انتاجها من خالل الفرص التي قدمها الويب، وازدادت أهمية هذه  

، الجامعة واملكتبة  املستودعات الرقمية كونها مرتبطة بأهم أطراف حلقة النشر العلمي: الباحث، البحث العلمي

العالي كونها أصبحت من   التعليمالجامعية. ولقد تزايد التوجه العاملي في إنشاء املستودعات الرقمية بمؤسسات  

والبحثية العلمية  املؤسسات  تقييم  معايير  للجودة أهم  واضحا  الفكري مؤشرا  االنتاج  من  االفادة  وأصبحت   ،

املؤسسة التي ينتسبون اليها، فمن خالل املستودعات املؤسساتية نشهد  األكاديمية للبحث العلمي والباحثين وكذا  

 بوادر إعادة صياغة نظام النشر العلمي في ظل البيئة الرقمية.
 

وتساهم املستودعات املؤسساتية في تكوين مسار الباحث والبحث العلمي خاصة، وكذا املساهمة في تقوية  

امل املستوى  على  نظرائها  بين  الجامعة  قبل  سمعة  من  املنتجة  العلمية  املعرفة  مرئية  خالل  من  والعاملي،  حلي 

االتصال   دورة  تغدي  التي  املعلومات  مصادر  أهم  من  الجامعة  في  للباحثين  املعرفي  االنتاج  يعتبر  إذ  منتسبيها، 

يتم تصنيف أفضل الجامعات وفقا لتصنيف الويب للمستودعات الرقمية على أساس أن نشاطات أي  و  ،العلمي

من    والذي   Visibilityة تظهر باملستودعات الرقمية التابعة لها، ومن أبرز معايير التصنيف معيار الوضوح جامع

املستودعات  توفرها  التي  الخدمات  وفائدة  املعلومات  وقيمة  الرقمي  املحتوى  وجودة  نوعية  تقييم  يتم  خالله 

العلمية   اإلنتاجية  معيار  وكذا  ال  Productivityالرقمية،  كمية  التدريس  وهو  هيئة  أعضاء  أنتجها  التي  بحوث 

 .(1) التي يشار فيها إلى عمل منشور من قبل الجامعة باملستودع الرقمي Citationوعدد مرات االستشهاد 
 

تعد املستودعات أحدث وسائل النشر العلمي في ظل الوصول الحر الذي غير أنماط االتصال العلمي، حيث  و 

األكاديمية حتى أصبحت   في األوساط  وانتشارها بسرعة كبيرة  الحر  الوصول  يتزايد ظهور مجالت ومستودعات 

  2  قسنطينةالتدريس بجامعة  بديال للنشر التجاري، وقد استهدفت دراستنا الوقوف على توجهات أعضاء هيئة  

عبد الحميد مهري نحو النشر باملستودعات الرقمية ومدى استخدامهم لها، ومدى وعيهم بالوصول الحر كنموذج  

 جديد للنشر العلمي. 
 

 
العلمية،   -1 اإلنتاجية  الوضوح،  معيار  حيث  من  بالعالم  الجامعات  تصنيف  على  الرقمية  باملستودعات  النشر  تأثير  نبيل.  عكنوش،  أحسن.    بابوري، 

 مية تيزي وزو. املكتبة الرئيسية للمطالعة العمو   2016أكتوير  27 26. املؤتمر الوطني األول حول خدمات الويب املوجهة للمكتبات الجامعية في:االستشهاد. 



 

[7] 
 

 اإلطار المنهجي للدراسة 

وتكمن مشــــكلة البحث في أنه على الرغم من أهمية املســــتودعات الرقمية وأنها ضــــرورية للمؤســــســــات العلمية 

منها الجامعات، وذلك بتوفير قناة إلكترونية للتعريف باملحتوى الرقمي للجامعة وتوسيع نطاق  والبحثية وخاصة  

ـــــــاركــة في املحتوى الرقمي العربي  اإلفــادة منــه ـــــــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــة واملشـــــــ وزيــادة اإلنتــاجيــة العلميــة ألعضـــــــ

وبأهمية املستودعات الرقمية املؤسساتية  عدم إدراك العديد من أعضاء هيئة التدريس بموضوع  وكذا  ،والعاملي

إال   ،بالرغم من الســــهولة الكبيرة والتكلفة القليلة املتصــــلة ببناء مثل هذه املســــتودعات  ،لعملية النشــــر األكاديمي

ــــــنطينة   ــــــتودع رقمي إلدارة محتوياتهـا    2أننا نجد أن جامعة عبد الحميد مهري قســـــــ ــــــاء مســـــــ لم تهتم حتى األن بإنشـــــــ

 وتوفير سبل الوصول الحر ملجموعاتها الرقمية.وأصولها الرقمية  
 

يقع على عاتق جامعة   الحميد مهري  إذن  االنتاج    2قسنطينة  عبد  الحفاظ على  أكاديمية مهمة  كمؤسسة 

الفكري ألعضاء هيئة التدريس املنتمين إليها وتنظيمه وإدارته واتاحته، واملستودع الرقمي املؤسساتي هو الطريقة 

معة إلكترونيا، مما يساعد  من حفظ وإتاحة مخرجات الجا  2ة عبد الحميد مهري قسنطينة  املثلى لتمكين جامع

 ها في مصاف الجامعات املتقدمة داخل التصانيف العاملية للجامعات. ععلى وض
 

ذا المنطلق يتجسد عملنا في وضع تصور مقترح لبناء وتنفيذ المستودع الرقمي  من ه 

 2عبد الحميد مهري قسنطينة  لجامعة  
 

 الدراسة: تساؤالت   .2

 على التساؤالت التالية:  لإلجابةعلى ضوء مشكلة الدراسة تسعى الدراسة  

 منه؟ املنتظر ذا التفكير في انشاء مستودع رقمي مؤسساتي وما الدور ملا ❖

 ؟ 2قسنطينة  عبد الحميد مهري  املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة  وتنفيذما هي متطلبات وشروط بناء  ❖

لذي تعلبه املستودعات الرقمية املؤسساتية في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات بجامعة  ما هو الدور ا ❖

 ؟ 2سنطينة ق  عبد الحميد مهري 

 بناء املستودعات الرقمية؟ في تقدمها البرمجيات املفتوحة املصدرماهي االمكانات التي  ❖

ب ❖ التدريس  أعضاء هيئة  اقبال  الحميد مهري قسنطينة  ما مدى  إنتاجهم    2جامعة عبد  وأرشفة  ايداع  على 

 ؟ للجامعة العلمي باملستودع الرقمي املؤسساتي

 ؟ 2ة عبد الحميد مهري قسنطينة جامعكيف يمكن وضع تصور مقترح إلنشاء املستودع الرقمي املؤسساتي ل ❖

ب ❖ التدريس  هيئة  أعضاء  توجهات  هي  قسنطينة  ما  مهري  الحميد  عبد  واستخدام    2جامعة  إنشاء  نحو 

 املستودعات الرقمية املؤسساتية؟
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 أهداف الدراسة:   .3

 التالية:تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من النقاط 

 التعريف باملستودعات الرقمية املؤسساتية، وأهميتها وأنواعها وواقعها بالجامعات الجزائرية.  ❖

 تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية. ❖

 .2مهري قسنطينة  جامعة عبد الحميدذ املستودع الرقمي املؤسساتي لوضع ألية لبناء وتنفي ❖

 .2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  تقديم تصور مقترح لبناء املستودع الرقمي املؤسساتي ل  ❖

من خالل    2يذ املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  التعرف على مراحل بناء وتنف  ❖

 ذج االرشادية.االستعانة ببعض النما

 :الدراسة أهمية   .4

الخاص   الفكري  االنتاج  مرئية  زيادة  في  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تنبع 

التدريس،   هيئة مما يضمن توفير قنوات الوصول الحر ملخرجات أعضاء    2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

ه البحث  وتعتبر  بمستوى  النهوض  إلى  الرامية  الجهود  إحدى  الدراسة  بذه  مهري  العلمي  الحميد  عبد  جامعة 

من خالل انشاء قناة جديدة لالتصال العلمي بين الباحثين بالجامعة والتعريف بجامعة عبد الحميد   2قسنطينة  

بوضعها في مرتبة الجامعات التي لديها نقاط وصول عبر األنترنت من خالل جعل نتائج البحوث   2مهري قسنطينة  

معروفة الجامعة  داخل  ه  املنشورة  تصبح  حيث  والعاملي،  والعربي  الوطني  املستوى  مصدرا  على  البحوث  ذه 

وتأتي أهمية الدراسة أيضا في أنها توضح مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة      أساسيا للباحثين وللمكتبات.

قسنطينة   مهري  الحميد  بصفة    2عبد  الرقمية  واملستودعات  عامة  بصفة  للمعلومات  الحر  الوصول  بحركة 

  2ة ومدى الرغبة والقدرة على تأسيس املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  خاص

 واملشاركة به.  

 الدراسة: مجتمع    .5

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  لجامعة  املنتمين  الباحثين  األساتذة  من  للدراسة  الكلي  املجتمع  ، 2يتكون 

للتخصصات التي ينتمون إليها، حيث بلغ تعداد أساتذة جامعة عبد الحميد موزعين على املعاهد والكليات وفقا 

قسنطينة  الجامعية    ،2  مهري  السنة  إحصائيات  دائما،   668،  2020-2019حسب  ندرج    أستاذا  يلي  وفيما 

 البيانات التفصيلية عن املجتمع الكلي لألساتذة والعينة املمثلة له.  
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 النسبة العدد الرتب واملعاهدالكليات 

 % 12.68 27 العالي  مأستاذ التعلي  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  

 % 6.34 39 أستاذ محاضر أ 

 % 14.63 61 أستاذ محاضر ب 

 % 52.19 75 أستاذ مساعد أ

 % 14.14 6 أستاذ مساعد ب 

 %100 208 املجموع 

 % 15.60 29 أستاذ التعليم العالي  واالجتماعيةكلية العلوم االنسانية 

 % 14.45 36 أستاذ محاضر أ 

 % 12.13 40 أستاذ محاضر ب 

 % 38.15 63 أستاذ مساعد أ

 % 19.65 6 أستاذ مساعد ب 

 %100 174 املجموع 

 % 23.36 16 أستاذ التعليم العالي  واالتصال كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

 % 9.34 20 محاضر أ أستاذ 

 % 14.95 57 أستاذ محاضر ب 

 % 33.64 20 أستاذ مساعد أ

 % 18.69 3 أستاذ مساعد ب 

 %100 116 املجموع 

 %20 26 أستاذ التعليم العالي  كلية علم النفس وعلوم التربية 

 % 36.66 19 أستاذ محاضر أ 

 % 16.66 33 أستاذ محاضر ب 

 %40 15 أستاذ مساعد أ

 % 6.66 4 أستاذ مساعد ب 

 %100 97 املجموع 

 % 11.71 9 أستاذ التعليم العالي  معهد علم املكتبات والتوثيق

 % 16.21 8 أستاذ محاضر أ 

 % 27.92 12 أستاذ محاضر ب 

 % 28.82 11 أستاذ مساعد أ

 % 15.31 3 أستاذ مساعد ب 

 %100 43 املجموع 

 % 7.69 6 أستاذ التعليم العالي  البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات النشاطات 

 % 30.76 5 أستاذ محاضر أ 

 % 7.69 7 أستاذ محاضر ب 

 % 23.07 11 أستاذ مساعد أ
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 % 34.61 1 أستاذ مساعد ب 

 %100 30 املجموع 

 %100 668 املجموع 
 

 املجتمع الكلي للدراسة) : 1( رقم جدول 

خالل   رقممن  رقم)1(  الجدول  والشكل  الكلي  )1(،  املجتمع  أفراد  في  واضح  تجانس  عدم  ثمة  أن  يتبين   ،

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  لجامعة  املنتمين  والباحثين  ومعهد  2لألساتذة  كلية  بكل  عددهم  حيث  من   ،

تمع الكلي  من املج   % 31.24وتخصص، حيث نالحظ أن كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  مثلت نسبة  

، ثم  %  26.01، تليها كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بنسبة  2لألساتذة بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

بنسبة   للمعلومات واالتصال  الحديثة  التكنولوجيات  بنسبة %  17.34كلية  التربية  النفس وعلوم  علم  وكلية   ،

املكتبات والتوثيق، ومعهد علوم وتقنيات النشاطات   ، في حين تتواجد نسبة ضعيفة بكل من معهد علم14.50%

بــ   على التوالي. كما يالحظ من خالل جدول رقم أيضا عدم  %  4.48، و  %  6.43البدنية والرياضية والتي تقدر 

 .تجانس في أفراد املجتمع الكلي من حيث الرتب العلمية لألساتذة

 
 

، وقد تم  2020-2019أستاذا خالل السنة الجامعية    668بلغ تعداد األساتذة بمختلف الرتب العلمية  وقد  

بلغ    بتعداد  "ب"  أستاذ محاضر صنف  رتبة  في  منهم  أكبر عدد  بنسبة    210تسجيل  يليهم  %  31.39أستاذا،   ،

، في حين بلغ تعداد األساتذة برتبة محاضر  % 29.15أستاذا بنسبة    195األساتذة املساعدين صنف "أ" بتعداد  

أستاذا    23، وأخيرا  16.89أستاذا التعليم العالي بنسبة  أستاذا برتبة    113، و  %  18.98أستاذا أي بنسبة    127"أ"  

 . % 3.44صنف أستاذ مساعد "ب"، أي بنسبة قدرها 

26.05

31.14

17.37

14.52

6.44
4.49

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

سييركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلم الت

تصالكلية التكنولجيات الحديثة للمعلومات واال

كلية علم النفس وعلوم التربية

معهد علم املكتبات والتوثيق

اضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والري

 توزيع نسب املجتمع الكلي لألساتذة و الباحثين حسب الكليات و املعاهد ) : 1( رقم الشكل
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 النسبة املئوية  عدد األساتذة  الرتبة

 % 16.89 113 رتبة أستاذ التعليم العالي 

 % 18.98 127 - أ- رتبة أستاذ محاضر 

 % 31.39 210 - ب- رتبة أستاذ محاضر 

 % 29.15 195 - أ -أستاذ مساعد 

 % 3.44 23 - ب-أستاذ مساعد 

 % 100 668 املجموع 

 توزيع نسب املجتمع الكلي لألساتذة و الباحثين حسب الرتبة العلمية :  )2( رقم جدول 

كما يالحظ أيضا من خالل الجدول رقم أن مجتمع الدراسة كبير، يتعذر على الباحث إستجواب كل أفراده  

أن   املجتمع، كما  كامل  الدراسة على  نتائج  تعميم  تم  الكبير، ومن  املجتمع  تمثل  إلى عينة  اللجوء  ولهذا سيتم 

الباحثين لألساتذة  العلمية  الرتبة  حيب  من  متجانس  غير  الدراسة  هذا  مجتمع  فمن  والتخصص.  العدد،   ،

حيث يستخدم هذا النوع من العينات في  العينة العشوائية الطبقية، املنطلق قام الباحث باستخدام أسلوب  

التعليمية لعينات مجتمع    لعوامل معينة، مثل الدرجة 
ً
املجتمعات غير املتجانسة والتي تختلف مفرداتها وفقا

 لهذه العوامل وعادة تتجانس مفردات  و الدراسة، النوع،  
ً
التخصص، ويمكن تجزئة عينات البحث إلى أجزاء وفقا

بينه  فيما  الواحدة  األنسب  الطبقة  العينات  من  النوع  هذا  وُيعتبر  البعض،  بعضها  عن  الطبقات  وتختلف  ا، 

 للمجتمعات املتباينة حيث تكون العينة ممثلة لكافة فئات عينات الدراسة. 
 

 عينة الباحثين :   .1.5

، والتي تمثل 2سنطينة  أستاذا باحثا ينتمون إلى جامعة عبد الحميد مهري ق   133تكونت عينة الدراسة من  

البريد اإللكتروني الخاصة بأعضاء هيئة  موع اال مج الباحث، حيث تم تجميع عناوين  التي تحصل عليها  جابات 

وقد قامت إدارة    ،  (1) التدريس من خالل موقع الجامعة الذي يحوي الصفحات واملعلومات الشخصية لألساتذة

في   للمشاركة  دعوتهم  أجل  من  لألساتذة  بإرسال خطابات  اإللكتروني  البريد  خدمة  على  املسؤولون  و  الجامعة 

من إجمالي املجتمع الكلي محل الدراسة البالغ عددهم    %19.98االستبيان االلكتروني، لتشكل نتائج االجابات  

. وعلى هذا األساس نقدم الجدول التالي الذي يبين 2020-2019أستاذا حسب إحصائيات السنة الدراسية  668

 : 2نتائج توزيع واسترجاع استمارة االستبيان املوجهة لألساتذة الجامعيين بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 العلمي: أ. حسب الكلية، المعهد، التخصص  
 

 

 النسبة % التكرارات الكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات 

 19.61 42 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 18.96 33 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

 20.61 20 كلية علوم النفس وعلوم التربية

 19.82 23 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال كلية 

 20.93 9 معهد علم املكتبات والتوثيق

 20 6 معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية 

 )الكلية، املعهد(توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تغير التخصص العلمي :  )3( رقم جدول 

املعهد" بجامعة عبد الحميد  -يبين الجدول أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل "الكلية

والتجارية وعلوم التسيير تمثل أعلى نسبة من حيث    االقتصادية، حيث نالحظ أن كلية العلوم  2  مهري قسنطينة

ب   واملقدر  االستبيان  في  املشاركات  بنسبة    42عدد  والعلوم  %19.61باحثا  اإلنسانية  العلوم  كلية  تليها   ،

، تليها كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  %18.39أستاذا باحثا بنسبة    33االجتماعية بعدد مشاركات بلغت  

بــ بنسبة    23  واالتصال  بــ  %19.82فردا  بعدد مشاركات قدرت  التربية  النفس وعلوم  كلية علم  تليها  باحثا    20، 

معهد علوم  مشاركات، وأخيرا    09واملمثلة لـ    %20.93، يليها معهد علم املكتبات والتوثيق بنسبة  %20.61بنسبة  

 .%19.89مشاركات بنسبة قدرها  05وتقنيات النشطات البدنية والرياضية بـ 

 عينة األساتذة العدد 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

   اإلنسانية والعلوم كلية العلوم 

 14 64 قسم التاريخ واآلثار 

 5 40 قسم الفلسفة

 14 70 قسم علم االجتماع 

 33 174 املجموع

 التربية  النفس وعلومكلية علم 

 7 33 قسم التربية 

 13 64 قسم علم النفس 

 20 97 املجموع

 والتجارية وعلوم التسيير العلوم االقتصاديةكلية 

 16 80 العلوم االقتصادية 

 11 55 العلوم التجارية 

 15 74 علوم التسيير 

 42 209 املجموع

 واالتصال  الحديثة للمعلوماتكلية التكنولوجبات 

 12 62 قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته

 11 54 البرمجيات قسم تكنولوجيات 

 23 116 املجموع
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 اإلطار المنهجي للدراسة 

 معهد علم املكتبات والتوثيق

 4 17 قسم التقنيات األرشيفية 

 5 26 قسم املكتبات ومراكز املعلومات 

 9 43 املجموع

 6 30 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية 

 133 668 املجموع الكلي
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بكل كلية ومعهد وبحسب األقسام العلمية: ) 4(جدول رقم 

رقم الجدول  خالل  من  للكليات  )4(  نالحظ  املشكلة  العلمية  األقسام  حسب  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع   ،

والتجارية وعلوم التسيير    ةاالقتصادي، إذ يتضح أن كلية العلوم  2واملعاهد بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

استمارة، إذ مثل قسم العلوم االقتصادية ما نسبته    42  استرجاعهي الفئة األكثر تمثيال لعينة الدراسة، حيث تم  

. بينما احتلت كلية  26.31 %، ثم قسم العلوم التجارية بنسبة  35.40 %يليه قسم علوم التسيير بنسبة   %38.27

استمارة،    32ب    والتي قدرت  املرتبة الثانية من حيث عدد االستمارات املسترجعة،العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

بنسبة   أغلبها  االجتماع  علم  بنسبة  40.22 %إذ مثل قسم  واآلثار  التاريخ  يليه قسم  وأخيرا قسم  36.78 %،   ،

بنسبة   الحديثة  %  22.98الفلسفة  التكنولوجيات  كلية  نصيب  من  الثالثة  املرتبة  كانت  حين  في  للمعلومات  . 

في قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته بنسبة    23واالتصال بعينة قدرها   ،  %  53.44استمارة مسترجعة، متمثلة 

بنسبة   املعلومات  ونظم  البرمجيات  تكنولوجيا  قسم  املكتبات  %46.55ويليه  علم  معهد  من  كل  كان  بينما   .

فئتين األقل تمثيال لحجم العينة وهذا برصيد  والتوثيق ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية هما ال

مسترجعة من معهد علوم وتقنيات    استمارات   06واستمارات مسترجعة من معهد علم املكتبات والتوثيق،    09

 النشاطات البدنية الرياضية.

 العلمية: ب. حسب متغير الرتبة  
 

 النسبة التكرار الرتبة

 11.28 15 أستاذ تعليم عالي 

 28.57 38 محاضر "أ" أستاذ 

 30.83 41 أستاذ محاضر "ب"

 22.56 30 أستاذ مساعد "أ"

 6.77 9 أستاذ مساعد "ب"  

 100 133 املجموع

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتب العلمية: (5) رقم جدول 
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، نسب توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية، حيث أن الفئة األكثر تمثيال  )5(  يبين الجدول رقم

، يليهم زمالئهم 30.83%أستاذا وبنسبة بلغت    41في عينة الدراسة هي فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" بتكرار  

هم فئة األساتذة املساعدين  ، تلي28.57%أستاذا بنسبة قدرت بــ    38من فئة األساتذة املحاضرين صنف "أ" بتكرار  

باحثا،   15بتكرار    %11.28، ومثلت فئة أساتذة التعليم العالي نسبة  22.56%أستاذا وبنسبة    30صنف "أ" بتكرار  

.  %6.77باحثا و بنسبة    11بينما كانت فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" هي األقل تمثيال لعينة الدراسة بتكرار  

اد عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية بكل كلية ومعهد، فكانت مطابقة للتوزيع  أما فيما يخص نسب توزيع أفر 

 لعينة الدراسة.  الكلي
 

 عينة المستودعات الرقمية :  . 2.5

تم العمل على تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية من خالل الحصر الشامل لها  

أدلة تسجيل هذه   الحراعتماد على  الوصول  والتي من أشهرها دليل مستودعات   وسجل    DOARاملستودعات 

 . ROAR املستودعات الرقمية املفتوحة
 

كما قام الباحث بزيارة مواقع الجامعات الجزائرية والبحث فيها عن رابط املستودع الرقمي الخاص بها، أو  

  Dspace DZعن طريق البحث في محركات البحث عن املستودعات الرقمية املؤسساتية التابعة للجامعات بعبارة 

من   أكثر  أن  نظام  90بحكم  على  مبنية  املستودعات  من  إحصاء     Dspaceباملئة  تم  وقد  املصدر    36املفتوح 

 مستودعا تابعا ملختلف الجامعات الوطنية.  
 

 المنهج المتبع في الدراسة:   .6

يتبعها   طريقة موضوعية  املشكلة، وهو  لدراسته موضوع  الباحث  عليها  يسير  التي  الطريق  املنهج عن  يعبر 

بها،   اإلملام  بغرض  الظواهر  لدراسة ظاهرة من  إلى عالجها الباحث  الوصول  أسبابها قصد  وتحديدها ومعرفة 

حيث تختلف املناهج   ،واستخالص نتائج يمكن تقييمها، وال نتخيل إمكانية الوصول إلى نتائج دون منهج منطقي

 املعتمدة في البحوث والدراسات باختالف مواضيعها ومشكالتها املطروحة.
 

ا يقوم بدراسته من ظواهر قبل أن يمض ي في خطوات فمن األهمية أن تتوافر لدى أي باحث وصف دقيق مل 

واضحة لحل املشكالت التي اقتضت دراسة هذه الظواهر. حيث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي  

التساؤالت، من خالل جمع الحقائق والبيانات   للبحث عن أوصاف دقيقة للظاهرة املراد دراستها واالجابة عن 

عن   والكيفية  كافيا،  الكمية  تفسيرا  الحقائق  هذه  وتفسير  املحددة  أساليب    باإلضافةالظاهرة  استخدام  إلى 
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بشأن   دقيقة  نتائج  إلى  والوصول  الداللة  ذات  االستنتاجات  استخراج  بهدف  والتفسير  والتصنيف  القياس 

 الظاهرة موضوع الدراس. 

رص  أجل  من  الدراسة  في  املستخدم  الرئيس ي  املنهج  الوصفي  املنهج  البينات  ويعتبر  وتحليل  وتجميع  د 

للمعلومات، وأنواعها وأشكالها   الرقمية املؤسساتية كأحد نماذج الوصول الحر  واملعلومات حول املستودعات 

بناءها املؤسساتي    ،وكيفية  الرقمي  املستودع  لبناء وتجريب  التطبيقي  املنهج  الدراسة كذلك على  اعتمدت  كما 

 .2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 

 البيانات: أدوات جمع   .7

العلمي من بحث ألخر فمن    وسائل وأدوات تختلف   القياسالبحث  أدوات    أجهزة  إلىإلى  إجراءات    الفحص 

في ضوء أهداف البحث ونوعية   األداة املناسبة وتحدد الوسيلة أو    ،، وما إلى ذلكاالستفتاءإلى استمارات    االختبار

إلى  أداة واحدةوسيلة أو    استخدامفروضه، وقد يحتاج الباحث إلى   أكثر من أداة حتى    استخدام، وقد يحتاج 

 تطرحها دراسته بدقة. األسئلة التييتمكن من اإلجابة عن جميع 
 

 المالحظة: . 1.7

  خبراتنا من منظم عن طريق الحواس، حيث نجمع    ظاهرة بشكلإلى ش يء أو حدث أو    االهتمامتعني االنتباه أو  

  تفسيرها واكتشاف للظواهر والحوادث بقصد    االنتباهخالل ما نشاهده أو نسمع عنه، واملالحظة العلمية تعني  

دقة تامة وفق  أسبابها من أجل الوصول إلى القوانين التي تحكمها، وهي تمثل طريقة منهجية يقوم بها الباحث ب

 قواعد محددة للكشف عن تفاصيل الظواهر. 
 

 االستبيان:   .2.7

في عدد من التخصصات   2وهو استبيان موجه ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

التكنولوجيات   والتجارية،  االقتصادية  العلوم  واالجتماعية،  االنسانية  العلوم  تخصصات  من  كل  تمثل  التي 

على مدى وعي الباحثين بحركة الوصول الحر للمعلومات  ثة للمعلومات واالتصال، وهذا قصد التعرف  الحدي

عبد   لجامعة  املؤسساتي  الرقمي  املستودع  في  باملشاركة  رغبتهم  ومدى  الرقمية،  للمستودعات  واستخدامهم 

استخدام املصادر الورقية وااللكترونية في العلمية    . 1:    ( سؤاال في أربع محاور 37ويضم االستبيان )  ،الحميد مهري 

والبحثية   الحر  .2التعليمية  الوصول  بدوريات  والنشر  الحر  الوصول  بحركة  الباحثين   .3  .املعرفة  معرفة 

 . 2مشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   .4 .باملستودعات الرقمية
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   الجزائرية: قائمة مراجعة لتقييم المستودعات الرقمية المؤسساتية    .3.7

ناجي والتي تهدف إلى تقييم املستودعات  تم االعتماد على قائمة املراجعة املعدة من طرف الدكتورة إهداء صالح  

إلى   القائمة  هذه  تقسيم  تم  حيث  الجزائرية،  بالجامعات  املؤسساتية  البيانات    األول:  القسم ،قسمينالرقمية 

هي البيئة التنظيمية واإلدارية   مجموعات:عناصر التقييم ويشتمل على أربع    الثاني:القسم    ،التعريفية باملستودع

 .وخدمات املستودع  والتكنولوجيات؛البيئة الفنية  ؛ الرقميإدارة الكيان  للمستودع؛
 

 

 النسبة املئوية  عدد املعايير  عناصر التقييم 

 %20.75 11 البيئة التنظيمية واإلدارية 

 %43.39 23 إدارة الكيان الرقمي 

 %13.20 7 والتكنولوجياتالبيئة الفنية 

 %22.64 12 خدمات املستودع 

 %100 53 املجموع 

 قائمة املراجعة لتقييم املستودعات الرقمية الجزائرية:  )6( رقم جدول 

   المصدر: المفتوح    DSpaceقائمة مراجعة لتقييم نظام   .4.7

باملعايير لتقييم برمجية   العربية واألجنبية،   Dspaceتم إعداد قائمة  الدارسات  اعتمادا على مجموعة من 

الرقمية  املفتوحة املصدر لبناء وإدارة املكتبات    البرمجيات   حول: حسن   والتي من بينها دراسة عمرو حسن فتوح

حول برمجيات املستودعات الرقمية ومقارنته    دراسة سامح زينهم عبد الجواد في دراسته   والتقييم؛االختيار    أسس

دراسة نسرين عبد اللطيف قباني : حول نظم بناء املستودعات الرقمية نظام   ؛    Eprintو     DSpaceبين برمجيتي  

DSpace    .نموذجا ؛ دراسة طالل ناظم الزهيري حول نظم املستودعات الرقمية ومعايير تقييمها 
 

 

 النسبة      عدد املعايير    عناصر التقييم 

 11.27 16 معايير عامة 

 7.04 10 معايير تفاعل املستخدم مع النظام

 2.11 3 معايير بيئة ومتطلبات النظام 

 2.82 4 معايير واجهة النظام

 2.82 4 معايير واجهة املستفيد 

 3.52 5 معايير البحث واالسترجاع 

 7.75 11 واالسترجاع معايير دعم اللغة العربية في البحث 

 4.23 6 معايير التعريب ودعم اللغة العربية

 4.93 7 معايير إدارة امليتاداتا 
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 7.04 10 املعايير والبروتوكوالت 

 4.93 7 معايير التصفح 

 7.04 10 معايير إدارة املحتوى 

 2.11 3 معايير الحفظ الرقمي 

 14.79 21 املتعددة طالوسائمعايير معالجة  

 7.04 10 معايير أمن وحماية النظام 

 2.82 4 والوصول معايير اإلتاحة 

 4.93 7 والصيانة معايير الدعم  

 2.82 4 معايير دعم املستخدم العربي

 100 141 املجموع 

 DSpaceقائمة املراجعة لتقييم نظام :  )7( رقم جدول 

 : )نماذج إرشادية (المستودعات الرقمية المؤسساتية    .5.7

مستودعا رقميا مؤسساتيا من مختلف الجامعات والدول كنماذج إرشادية ناجحة لالسترشاد    12تم اختيار  

  اختيار وقد راعى الباحث في   ،2بها في مشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

هذه النماذج حصول املستودعات على ترتيب جيد في تصنيف ويبومتريكس ألفضل املستودعات الرقمية لسنة  

على    اعتمادإلى    باإلضافة،  2019 املستودع  يحتوي  وأن  املصدر،  مفتوحة  برمجية  على  تطويره  في  املستودع 

  باإلضافة بعها املستودع،  سياسة واضحة، وأن تكون هناك سياسة وصول حر معلنة من طرف الجامعة التي يت

إلى ذلك يستعرض الباحث بعض الخدمات األخرى التي تقدمها الجامعات أو الهيئات املسؤولة عن تطوير هذه  

   كالتالي:وهي  املستودعات، كإدارة بيانات البحوث وغيرها،
 

 الرابط اإللكتروني اسم املستودع الرقم 

 https://dash.harvard.edu مستودع الوصول الحر لجامعة هارفرد    1

 https://www.repository.cam.ac.uk مستودع جامعة كامبريدج    2

 https://sdr.stanford.edu املستودع الرقمي لجامعة ستانفورد   3

 https://escholarship.org املستودع الرقمي لجامعة كاليفورنيا   4

 https://dspace.mit.edu مستودع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  5

 https://repositorium.sdum.uminho.pt مستودع جامعة مينهو    6

  https://lup.lub.lu.se/search منشورات جامعة لوند  7

  https://helda.helsinki.fi مستودع جامعة هلسنكي  8

  https://eprints.qut.edu.au املستودع املؤسساتي لجامعة كوينزالند للتكنولوجيا  9

 u.ac.jp -https://ir.library.osaka أرشيف املعرفة بجامعة أوساكا 10

https://dash.harvard.edu/
https://www.repository.cam.ac.uk/
https://sdr.stanford.edu/
https://escholarship.org/
https://dspace.mit.edu/
https://repositorium.sdum.uminho.pt/
https://lup.lub.lu.se/search
https://helda.helsinki.fi/
https://eprints.qut.edu.au/
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/
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  https://eprints.soton.ac.uk املستودع املؤسساتي لجامعة ساوثهامبتون  11

  http://erepository.uonbi.ac.ke املستودع الرقمي لجامعة نيروبي    12

 )نماذج إرشادية(املستودعات الرقمية املؤسساتية األجنبية :   )8( رقم جدول 

 حدود الدراسة ومجاالتها   .8

وضوعية والبشرية والزمنية واملكانية التي نفذت فيها الدراسة، وتتعلق أيضا بالنتائج التي يتم  وتعني الحدود امل

 التوصل إليها والتي يمكن تعميمها وفقا لهذه الحدود.
 

 المكانية: الحدود  . 1.8

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  جامعة  بالدراسة  الباحث  واملستودعات    2يتناول  الجزائر،  قسنطينة،  بمدينة 

 الرقمية املؤسساتية املوجودة بالجامعات الجزائرية مع إلقاء الضوء على نظيراتها العاملية. 
 

 البشري: المجال    .2.8

التدريس الدائمين مهما    2انحصرت الدراسة بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   وباألخص أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة عبد   العلمية ومهامهم االدارية، وذلك من خالل دراسة توجهات أعضاء هيئة  اختلفت رتبهم 

رفة متطلباتهم من أجل ، ومعواملستودعات الرقميةنحو الوصول الحر للمعلومات    2الحميد مهري قسنطينة  

 البحثية وإتاحتها.   وتنظيم مخرجاتهموضع مستودع رقمي مؤسساتي إلدارة 
 

 الزمنية: الحدود    .3.8

مقترح   تصور  وضع  متطلبات  وكذا  الجزائرية  بالجامعة  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  الدراسة  تتناول 

، كما اشتملت الدراسة على تحليل 2لتجريب املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

بالجامعات الجزائرية وتقييمها منذ   الرقمية املوجودة  إنشاء أول مستودع رقمي وه  2013املستودعات  تاريخ  و 

  مستودع.جامعة جزائرية وهو 
 

 الموضوعية: الحدود    .4.8

مظاهر   أحد  باعتبارها  الجزائرية  بالجامعات  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  موضوع  الدراسة  تعالج 

 املوضوعية فيما يلي:الوصول الحر وكنموذج جديد لالتصال العلمي بين الباحثين ويمكن تحديد أبعاد الدراسة 

 الوصول الحر للمعلومات كنموذج جديد لالتصال العلمي.  ❖

 املستودعات الرقمية املؤسساتية أهميتها، أنواعها، وواقعها بالجامعة الجزائرية. ❖

 دور املستودعات املؤسساتية في زيادة املرئية واالنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس. ❖

https://eprints.soton.ac.uk/
http://erepository.uonbi.ac.ke/
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 قمية املفتوحة املصدر برمجيات بناء املستودعات الر  ❖

 املتطلبات التقنية لوضع مشروع مستودع رقمي مؤسساتي. ❖
 

 وتطبيقاتها: خطوات الدراسة   .9

التدريس  الفترة األولى:   نحو مبدأ    2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة 

عبد  حول بناء مستودع مؤسساتي لجامعة  وأراءهمالوصول الحر للمعلومات واستخدام املستودعات الرقمية، 

أستاذا دائما بالجامعة في    133استبيان وزعت على    استمارةوذلك من خالل تصميم    2الحميد مهري قسنطينة  

 م. 2019 ديسمبر 31مارس إلى  01الفترة املمتدة من 

 دراسة بعض مشاريع املستودعات املؤسساتية الناجحة كنماذج إرشادية. الفترة الثانية: 

تقييم برامج بناء املستودعات الرقمية املؤسساتية املفتوحة املصدر الختيار البرنامج األمثل لبناء  الفترة الثالثة:  

إلى    2017أكتوبر    20ة املمتدة من  . في الفتر 2 لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة املستودع الرقمي املؤسساتي  

 2018جانفي  31

بجامعة عبد الحميد مهري  وضع السياسات العلمية الخاصة بالنشر اإللكتروني للبحوث العلمية  الفترة الرابعة:  

 وسياسات االيداع باملستودع الرقمي املؤسساتي.  2قسنطينة 

في الفترة    2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  ة  بناء وتجريب وإطالق مستودع األبحاث العلميالفترة الخامسة:  

 . 2020أفريل  31إلى  2020جانفي  01املمتدة من 
 

 الدراسات السابقة:   .10

واملقصود بالدراسات السابقة هي تلك البحوث والدراسات التي قام بإجرائها باحثون أخرون في املوضوع أو  

األهداف التي سعت إلى تحقيقها؟ وأهم النتائج التي توصلت  املوضوعات املشابهة، وماهي هذه الدراسات؟ وما  

بعد من تمييز دراسته عن تلك الدراسات  الباحث فيما  ليتمكن  . وتمثل الدراسات والبحوث السابقة  (1) إليها؟ 

وتحديد   البحث،  مشكلة  اختيار  على  تعينه  التي  الحقيقية  القوة  الباحث  منه  يستمد  الذي  الترياق  أو  الزاد 

ملشكلة وعنوان البحث، وعلى فإن الباحث يبحث في التراث النظري وأدبيات البحث العلمية عن جميع  وصياغة ا

البحوث والدراسات السابقة املنشورة سواء كانت رسائل ماجستير أو رسائل دكتوراه تم االنتهاء من تحكيمها  

علمي، محكمة ومنشورة ومناقشتها، وبحوث علمية ألعضاء هيئة تدريس متخصصين في ذات تخصص البحث ال

 
   biskra.dzleps/pdf2015-https://lab.univ (. متاح على: 2016/ 24/04نصر الدين، جابر. الدراسات السابقة: مقاربة منهجية. )زيارة يوم:  - 1

https://lab.univ-biskra.dzleps/pdf2015
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بموضوع  مباشرة  ذات صلة  والدراسات  البحوث  هذه  كانت  إذا  بها وخاصة  في مجالت ودوريات علمية موثوق 

 . ولتحقيق ذلك قمنا باتخاذ الخطوات التالية: (1) بحثه

 

 البحث.االطالع على القوائم البيبليوغرافية امللحقة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع  ❖

   .البحث من خالل شبكة األنترنت في مواقع بعض الجامعات العربية واألجنبية ❖

 مساءلة قواعد البيانات املختلفة على الخط. ❖
 

قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات تتعلق بمشاريع املستودعات الرقمية املؤسساتية من  

ناحية التخطيط، البناء واإلدارة، بحكم أن الدراسة تقوم على إعداد خطة لبناء وتنفيذ مشروع املستودع الرقمي 

جهات أعضاء هيئة التدريس بمختلف  ، ودراسات تتعلق بتو 2املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

الجامعات إلى حركة الوصول الحر واستخدام املستودعات الرقمية، ألن الدراسة تركز على معرفة مدى وعي  

مهري قسنطينة   الحميد  عبد  بجامعة  التدريس  هيئة  واستخدام    2أعضاء  للمعلومات  الحر  الوصول  بحركة 

النموذج بهذا  الرقمية ومدى وعيهم  الباحث على دراسات    املستودعات  العلمي، كما اعتمد  النشر  الجديد من 

الرقمية من حيث أسس   املستودعات  وإدارة  بناء  ببرمجيات  في عملية    االختيارتتعلق  بها  لالسترشاد  والتقييم 

 .  2البرمجية املناسبة لتنفيذ املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  اختيار
 

 التخطيط، البناء واالدارة   :المؤسساتية ت حول مشاريع المستودعات  دراسا   أوال:

   العربية: الدراسات  أ.  

كريمة)دراسة  .  1 عالل  ملركز    :بعنوان  (2007،  بن  العلمي  باإلنتاج  خاص  مفتوح  أرشيف  إلنجاز  مساهمة 

 . )2(البحث في اإلعالم العلمي والتقني

فقد هدفت الباحثة إلى بناء  ،  2ذكرة ماجستير مقدمة إلى قسم علم املكتبات بجامعة الجزائر  وهي عبارة عن م

لصالح املجموعة العلمية الجزائرية.   CERIST نموذج أرشيف مفتوح أو مستودع رقمي مؤسساتي يتكفل به مركز

في خمس فصول  الدراسة  العلمي، وفي ،  وجاءت  الفصل األول تطورات علم االتصال  في  الباحثة  تناولت  حيث 

الثالث   الفصل  في  املفتوح، وجاء  إلى نشأة وتطور حركة األرشيف  الباحثة  الثاني تطرقت  لحديث عن  االفصل 

 
 . 36- 35. ص2014الكتاب الحديث، متولي خضر، عبد الباسط. أدوات البحث العلمي وخطة إعداده. القاهرة: دار   -1
كريمة  -2 عالل،  إلنجاز  (2007)بن  مساهمة  والتقني:  .  العلمي  اإلعالم  في  البحث  ملركز  العلمي  باإلنتاج  خاص  مفتوح  مArchivAlgأرشيف  ذكرة  . 

 . 2ماجستير: علم املكتبات والتوثيق. جامعة الجزائر 
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ل الرابع تعرضت الباحثة إلى بعض املستودعات الرقمية املفتوحة الرائدة  رهانات األرشيفات املفتوحة، وفي الفص

ع نموذج ألرشيف مفتوح  الباحثة بوض  واختتمتوالتي اعتمدت على نظم هيكلتها في انجاز وبناء نموذج األرشيف،  

ملركز   ا  .CERISTمؤسساتي  إلتاحة  الجزائر  في  الذاتية  األرشفة  تطوير  أفاق  إلى  الباحثة  تطرقت  ملعلومات  كما 

 العلمية وعرضها الواسع مما يساعد على تطوير البحث العلمي.  
 

توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج، أهمها، أن السبيل األمثل لوضع وتزويد مستودعات األرشيفات  وقد  

املفتوحة في الجزائر هو األرشفة املؤسساتية ملا تتوفر عليه الجامعات ومراكز البحوث الجزائرية من منتجات  

يسها بمزايا األرشفة املؤسساتية و  فكرية ومادية تؤهلها لذلك، وكذا استهداف مراكز البحوث والجامعات وتحس 

في   العلمية سواء ذلك  للمقاالت  الحر  النشر اإللكتروني  الباحثين على  في مركز هذه املشاركة، تشجيع  وضعها 

مستودعات األرشيفات املفتوحة أو في مجالت مفتوحة، إشراك املكتبات وتوعيتها بإمكانية استعمال مستودعات  

 طورات التي تعيشها املكتبات، للمرور من املكتبة الكالسيكية إلى املكتبة الرقمية.  األرشيف املفتوح ملواكبة الت 
 

خميس،.  2 عطية  محمد  )أسامة  وتنظيمها  2010  دراسة  اقتنائها  و بناؤها  الرقمية  الكيانات  بعنوان:   )

 .  (1)واسترجاعها في املستودعات الرقمية على شبكة األنترنت: نحو تصور مقترح

أطروحة دكتوراه مقدمة إلى قسم علم املكتبات واملعلومات، كلية األداب، جامعة املنوفية حيث  وهي عبارة عن  

هدفت الدراسة إلى التعريف بالكيانات الرقمية وأهميتها وأنواعها وأشكالها، والتعريف بطرق بناء وإيداع  وتنظيم  

ببرام التعريف  وكذا  الرقمية،  باملستودعات  الرقمية  الكيانات  ودور  واسترجاع  الرقمية  الكيانات  إدارة  ج 

املستودعات الرقمية في حفظ واسترجاع الكيانات الرقمية، كما قام الباحث بتقديم تصور مقترح لبناء وإيداع  

لبناء وتجريب املراحل واملتطلبات  الرقمية، ووضع  باملستودعات  الرقمية  املؤسس ي  الكيانات  الرقمي  املستودع 

 التالية: ، كلية األداب، جامعة املنوفية. وقد توصلت الدراسة الى النتائج لقسم علم املكتبات واملعلومات

رقمية   تواجد مستودعات  في عدم  ذلك  ممثال  للمعلومات،  الحر  الوصول  على خريطة  العربي  التواجد  ضعف 

من أفضل أشهر برامج     DSpaceيعد برنامج  ؛    األكاديمي على مستوى الجامعات العربية  باإلنتاجعربية خاصة  

يعد  ؛  اعتماد معظم املستودعات موضوع الدراسة على خطة دبلن كور ؛  إدارة املستودعات الرقمية املؤسساتية 

املستودع الرقمي املؤسساتي لقسم علم املكتبات واملعلومات، كلية األداب، جامعة املنوفية أول مستودع رقمي  

 
(. الكيانات الرقمية بناؤها واقتنائها وتنظيمها واسترجاعها في املستودعات الرقمية على شبكة األنترنت: نحو  2008أسامة محمد، عطية خميس. )- 1

 .واملعلوماتتصور مقترح. مذكرة دكتوراه: جامعة املنوفية، كلية األداب، قسم املكتبات 
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ودع الرقمي املؤسساتي لقسم علم املكتبات واملعلومات في كلية األداب  نجاح تجربة بناء املست؛    عربي في املجال

 جامعة املنوفية. 
 

فوزي،  3 )ايمان  دراسة  مصادر  2011.  من  كمصدر  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  بعنوان:   االقتناء ( 

  باملكتبات الجامعية: دراسة تحليلية

كلية األداب، بجامعة القاهرة    املكتبات واملعلومات والوثائق،وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة إلى قسم  

  56حيث هدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى تقييم املستودعات الرقمية املفتوحة والتي يقدر عددها بـ  

من   املصريين  الباحثين  إفادة  مدى  عن  والكشف  وموضوعي،  مؤسساتي  مستودعا  بين  رقميا  مستودعا 

الرقم وكاملستودعات  املفتوحة،  الرقمية  ية  املستودعات  من  البحثية  املكتبات  إفادة  كيفية  عن  الكشف  ذا 

ودورها في دعم الوصول الحر للمعلومات، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على املنهج املسحي الذي يستخدم في  

الباحثة تصور ملستود ع رقمي مؤسساتي  دراسة الظواهر الجديدة غير املعروفة على نطاق واسع، كما قدمت 

 مفتوح. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

املفتوحة الرقمية  واملستودعات  للمعلومات  الحر  بالوصول  الباحثين ووعيهم  الباحثين ؛    معرفة  موافقة جميع 

به  الخاص  الفكري  االنتاج  إليها مستودعات رقمية لجمع  املنتمين  الجامعات  إنشاء  غياب درو  ؛    املصريين على 

اشتراك جميع املكتبات  ؛    املكتبات البحثية في إحاطة املستفيدين بأليات الوصول الحر للمعلومات وتدريبهم عليها

املصرية الجامعية  للرسائل  الرقمي  املستودع  بمشروع  الدراسة  محل  الحكومية  مكتبة  ؛    الجامعية  تخطيط 

وبث   إتاحة  مستودع  لتأسيس  األملانية  التدريسالجامعة  هيئة  ألعضاء  الفكري  مقترح ؛    االنتاج  تصور  وضع 

املحتوى، امليتاداتا، البحث   لتأسيس مستودع مؤسساتي على الويب من حيث األهداف والقائمون على املستودع 

وإدارتها،   املستودعات  تأسيس  في  املستخدم  والبرنامج  املدى  الحفظ طويل  النشر،  االيداع وحقوق  والتصفح، 

البحث  واملتطلبات   بأدوات  املستودع  والسياسات والقواعد االرشادية والروابط، وكذلك تسجيل  التكنولوجية 

 .(1) على الويب
 

 
كلية األداب   باملكتبات الجامعية. مذكرة دكتوراه: علم املكتبات،  االقتناءاملستودعات الرقمية املؤسساتية كمصدر من مصادر    2011  .ايمان، فوزي  -1

 جامعة حلون. مصر.
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العربي،  4 عبادة  )أحمد  دراسة  في 2011.  ودورها  األكاديمية  للمؤسسات  الرقمية  املستودعات  بعنوان:   )

 : (1)للجامعات العربيةالعملية التعليمية والبحثية واعداد ألية إلنشاء مستودع رقمي 

وهي عبارة عن ورقة عمل مقدمة في إطار ندوة التعليم الجامعي في عصر املعلوماتية التحديات والتطلعات  

بجامعة طيبة، اململكة العربية السعودية، حيث هدفت الدراسة إلى فحص أفضل خمسين مستودعا وتحليلها  

وتحديد أساليب   ،محتوياتها عدديا ونوعيا وزمنيا وموضوعياوتوزيع  The Cybermetrics Labوفقا لترتيب مؤسسة 

لها املتبعة  والسياسات  املستخدمة  والبرمجيات  واالسترجاع  الرقمية   ،البحث  املستودعات  إلنشاء  ألية  لوضع 

به  الوصفي   التسترشد  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد  الرقمية،  مستودعاتها  بناء  عند  العربية  الجامعات 

التحليلي، وتوصلت إلى حرص املستودعات الرقمية موضوع الدراسة على توفير عدة أساليب تمكن من استرجاع 

امل املعلومات  بحخمصادر  داخل محرك  والبحث  التصفح  املصادر من خالل  كاسترجاع  داخلي، حيث  تلفة،  ث 

برنامج  78استخدمت   وكان  املصدر  مفتوحة  برمجيات  الدراسة  موضوع  املستودعات  من   %Eprints    أكثر هو

 %. 79البرامج التي تم استخدامها، وبلغت نسبة حرص املستودعات على إعداد السياسات الخاصة باملستودع 
 

: نحو    الرقمية املؤسساتية في الجامعات السعودية( بعنوان: املستودعات  2014،  . دراسة ) فهد الضويحي5

 : رؤية ملشروع وطني لدعم مبادرات انشاءها وإدارتها

العربية   اململكة  العزيز،  امللك عبد  املكتبات بجامعة  إلى قسم علم  وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة 

اقع تجارب الجامعات السعودية في  التعرف على و  السعودية، حيث سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

املؤسساتية، املستودعات  إدارة  املستودعات    إنشاء  إنشاء  نحو  السعودية  الجامعات  توجهات  على  التعرف 

الجامعات   في  املؤسساتية  املستودعات  إنشاء  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  توجهات  على  التعرف  املؤسساتية، 

التي يمكن لعمادات شؤون املكتبات القيام بها في إنشاء وإدارة    واراألدالسعودية واملساهمة فيها، التعرف على  

املستودعات   وإدارة  انشاء  في  املؤثرة  العوامل  على  التعرف  السعودية،  الجامعات  في  املؤسساتية  املستودعات 

املؤسساتيةامل الجامعات  في  املستودعات    ،ؤسساتية  وإدارة  إنشاء  لدعم  وطني  ملشروع  رؤية  صياغة  وكذا 

 ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: املؤسساتية في الجامعات السعودية. 
 

 
إلنشاء مستودع رقمي  (. املستودعات الرقمية للمؤسسات األكاديمية ودورها في العملية التعليمية والبحثية واعداد ألية  2012احمد عبادة، العربي. )  -1

عصر   في  الجامعي  التعليم  ندوة  في:  العربية.  السعودية.  املعلوماتيةللجامعات  العربية  اململكة  طيبة.  والتطلعات،  التحديات  زيارة    02:  جوان. 

   http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=123823. متاح على : 2020/ 11/ 19

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=123823
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جامعاتهم في  املؤسساتية  املستودعات  انشاء  اتجاه  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  قوي  إيجابي  وتوجه   ،تأييد 

% من عينة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، قصور وغياب أحيانا  97.9  حيث بلغت نسبة التأييد

وجود  ؛    ام وأنشطة املستودعات املؤسساتية لدور فاعل للمكتبات املركزية وعمادات شؤون املكتبات في تولي مه

مبادرات   تبني  نحو  السعودية  الجامعات  في  ايجابي  املؤسساتيةحراك  املستودعات  السياسات   ؛  إلنشاء  غياب 

وسياسات  وأنواعه  لاليداع  املقبول  املحتوى  تحديد  سياسات  مثل  املؤسساتية،  املستودعات  إلدارة  املكتوبة 

 .(1) حقوق امللكية الفكرية، ماعدا توفر سياسة إيداع إلزامي للرسائل العلمية في إحدى الحاالت
 

بناء مستودع رقمي للرسائل واألطاريح الجامعية    )2015أثير ماجد حسون السعدي،    دراسة  (.  6  : بعنوان 

اقية   )2(: دراسة تطبيقية DSpaceنظام   باستخدامالعر
 

  ، وهي عبارة عن أطروحة ماجستير مقدمة إلى قسم املعلومات واملكتبات، كلية اآلداب بالجامعة املستنصرية

هدفت الدراسة إلى بناء مستودع رقمي للرسائل للرسائل الجامعية العراقية التي أنجزت في الجامعات العراقية  

نظام   الحفظ    DSpaceباستخدام  و  اإليداع  متطلبات  كافة  يشمل  تطبيقي  نموذج  وتصميم  املصدر،  مفتوح 

ال ملشاركة  التأسيس  و  املستودع،  العمل على  تسهيل  بغية  املتقدم  بين والبحث  األدوار  وتقاسم  املحلية  جهود 

إلى  واالنضمام  للمشاركة  تمهيدا  العراقية  الجامعية  للرسائل  الرقمية  االتاحة  أجل  من  الجامعية  املكتبات 

املشروع املشروع العاملي لشبكة املكتبة الرقمية للرسائل الجامعية، حيث تم استخدام املنهج التطويري التجريبي 

خاص بإيداع وتجميع الرسائل الجامعية العراقية على الشبكة     DSpaceدام نظام  لبناء مستودع رقمي باستخ 

، وتجريب املستودع بكل جوانبه ملعرفة مدى اإلفادة التي يمكن أن تحصل من خالله وللتأكد  Tomcatاملحلية  

لــ   املوقع على    رسالة وأطروحة وإيداعها باملستودع، ثم رفع  100من كفاءة وعمل النظام، من خالل أخذ عينة 

 األنترنت لغرض التقييم بأداتي االستبانة و املالحظة. 

لبناء املستودع الرقمي وإتاحة الرسائل    DSpace: مالئمة نظام  من النتائج أهمهاوقد خرجب الدراسة بعدد  

املكتبات من  في  العاملين  الجهود على  تقليل  املعلومات،  أنواع مصادر  الكامل وكذا مختلف  بالنص    الجامعية 

حيث خزن الرسائل الجامعية، والبحث واالسترجاع للمستفيدين. كما قدم الباحث جملة من التوصيات أهمها  

 
كتوراه، علم  فهد، الضويحي. املستودعات الرقمية املؤسساتية في الجامعات السعودية: نحو رؤية ملشروع وطني لدعم مبادرات انشاءها وإدارتها. مذكرة د  -1

 . 2014املكتبات، جامعة امللك عبد العزيز. السعودية، 

 Building a Digital: دراسة تطبيقية =   Dspaceطاريح الجامعية العراقية باستخدام نظام  ن. بناء مستودع رقمي للرسائل واأل د حسو . السعدي، أثير ماج2

Repository of Iraqi Thesis and Dissertation by Using Dspace System : An Empirical Study  كلية االداب    - . مذكرة ماجستير، الجامعة املستنصرية

  قسم املعلومات واملكتبات. -
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دعوة الجامعات العراقية ووزارة التلعيم العالي على االستثمار في الخدمات التي تقدمها األنظمة املفتوحة املصدر  

األمنDSpaceكنظام   قانون  إقرار  إلى  العراقي  البرملان  حث  املصنفات    ،  حقوق  حماية  تضمن  التي  السيبراني 

 الرقمية، وذلك لضمان سير عمل املستودع. 
 

بعنوان: املستودعات الرقمية للجامعات فى الدول العربية دراسة تقييمية    2016. دراسة إهداء صالح ناجي،  7

 )1(لجامعة القاهرة رقميمستودع  إلنشاءمع التخطيط  

دراستها إلى إنشاء مستودع رقمي لجامعة القاهرة لحفظ واتاحة مخرجات الجامعة  هدفت الباحثة من خالل 

للجامعات، حيث   العاملية  التصانيف  داخل  املتقدمة  الجامعات  في مصاف  يساعد على وضعها  مما  إلكترونيا، 

استخدمت   اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي، وأسلوب تحليل وتصميم البيانات، وكذلك املنهج التجريبي، وقد

أجنبية،   رقمية  مستودعات  لتقييم  مراجعة  قائمة  أهمها  من  البيانات  لجمع  األدوات  من  مجموعة  الباحثة 

والبالغ عددهم   التدريس  فردا وكذا    155واستبيانات لتقييم مشروع املستودع من قبل عينة من أعضاء هيئة 

بلغ عددهم   العاملين  من  امل  22عينة  املستودع  بناء  تم  وقد  نظام  فردا،  باستخدام  املفتوح    DSpaceؤسساتي 

  :أهمها وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج  املصدر.

تلك   ❖ جانب  من  الوعي  عدم  على  يدل  مما  العربية،  الدول  في  للجامعات  الرقمية  املستودعات  عدد  قلة 

 الجامعات بأهمية إظهار قيمتها العلمية.

بجامعة القاهرة إلكترونيا إال أنه ال يوجد مستودع رقمي لها للتعريف  وجود العديد من الجهود للتعريف   ❖

 وتجميع وحفظ مخرجات الجامعة.

ومنافعه   ❖ أهميته  بيان  بعد  لها  رقمي  مستودع  إنشاء  بفكرة  القاهرة  بجامعة  الدراسات  مجلس  ترحيب 

 . للجامعة، وأنه يعد بمثابة توجه عاملي للجامعات من شأنه أن يسهم في االرتقاء بها

أثمرت عملية تجريب املستودع الرقمي لجامعة القاهرة عن مجموعة من املؤشرات االيجابية التي تشير إلى   ❖

 قبوله من جانب مجتمع الجامعة.

في مشروع املستودع   في االستمرار  التي يمكن أن تسهم  التوصيات  الباحثة دراستها بتقديم جملة من  لتنهي 

ل توسيع دائرة االعالن عن املستودع الرقمي داخل الجامعة، والتوعية  الرقمي لجامعة القاهرة وتطويره من خال

 . الفكري ألعضاء هيئة التدريس والباحثين نظرا ألهمية ذلك للباحثين والجامعة لإلنتاجبأهمية االيداع الرقمي 
 

 
لجامعة القاهرة. مذكرة   رقمي مستودع    إلنشاءدراسة تقييمية مع التخطيط    العربية:. ناجي، إهداء صالح. املستودعات الرقمية للجامعات فى الدول  1

 . 2014علم املكتبات. جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم املكتبات والوثائق واملعلومات،  ماجستير:
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بعنوان : بناء نموذج مستودع رقمي في مكتبات الجامعات الخاصة :   )2019ندى لبيب مصطفى، (. دراسة  8

 مكتبة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نموذجا 
 

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج ملستودع رقمي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يضم كافة أشكال اإلنتاج  

للم وإتاحته  الجامعة،  الصادر عن أطراف مجتمع  الرقمي  تحليل الفكري  والخارج عن طريق  الداخل  في  جتمع 

وأهميتها،   الرقمية  باملستودعات  الجامعة  داخل  املجتمع  وعي  مدى  على  للتعرف  للجامعة  الداخلية  البيئة 

واحتياجات هذا املجتمع من املستودع، وإمكانية إتاحته ملصادره اإللكترونية، كما هدفت الدراسة إلى التعرف  

الرق العربية والعاملية، كل ذلك من أجل الوصول ألفضل مستودع رقمي يخدم على خدمات املستودعات  مية 

مجتمع الجامعة، ثم قياس مدى اإلفادة من املستودع الرقمي لدى مجتمع الجامعة بعد تشغيله. وتم استخدام  

إلى املنهج املسحي ومنهج دراسة الحالة واملنهج التجريبي مع استخدام أسلوب تحليل وتصميم النظم للوصول  

أدق النتائج التي تساعد على نجاح الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها :  احتالل برنامج  

Dspace  يليه برنامج    ،إلدارة املستودعات الرقمية املركز األول في اختيار الجامعات إلنشاء مستودعاتها الرقمية

E-prints  والعامل العربية  الرقمية محل  في كل من املستودعات  املستودعات  في جميع  املستودع  إدارة  تولت  ية، 

الدراسة املكتبة املركزية التابعة للجامعة، التمويل واملساعدات التي تقدمها املؤسسة لدعم املشاريع مفتوحة  

املصدر لبناء املستودعات الرقمية من أهم مراحل ضمان استمرار ونجاح املشروعات، يعتبر التسويق للمستودع  

عام   بشكل  للجامعة  بأهميته  الجامعة  لتعريف مجتمع  الرقمي  املستودع  إنشاء  مراحل  أهم  من  به  والتعريف 

املستودع   لفكرة  والتكنولوجيا  للعلوم  مصر  جامعة  في  الدراسة  مجتمع  تقُبل  وأخيرا  خاص،  بشكل  وللباحث 

 .)1(الرقمي واستعداده للمشاركة فيه

 

 
مصطفى.  1 ندى  لبيب،  نموذجا.  (2019).  والتكنولوجيا  للعلوم  مصر  جامعة  مكتبة   : الخاصة  الجامعات  مكتبات  في  رقمي  مستودع  نموذج  بناء   .

 وثائق ومكتبات وتقنيات املعلومات.  جامعة القاهرة. كلية االداب. قسم  -اطروحة)ماجيستير(
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 الدراسات األجنبية: ب.  

دراسة  1  .(Jennifer Campbell-Meier  ،2008)   املستودعات تطوير  حول  حالة  دراسات    بعنوان: 

وتقييمها املشاريع  إلدارة  روايات  إنشاء   = Case Studies On Institutional Repositoryاملؤسسية: 

Development: Creating Narratives for Project Management and Assessment   : 
 

بالواليات املتحدة    Hawaiiوهي عبارة عن مذكرة دكتوراه نوقشت بقسم علم املعلومات واالتصال بجامعة  

وهدفت الباحثة إلى التحقيق في سبل بناء وتطوير املستودعات الرقمية من خالل االسترشاد ببعض    ،األمريكية

 الباحثة ستة مستودعات وهي:   اختارتالنماذج الناجحة في بعض جامعات الواليات املتحدة األمريكية، حيث  

التابع لجامعة    Purude e-Pub، مستودع   Indiana Universityإنديانا  التابع لجامعة    IUScholarWorksمستودع  

Purdue University  مستودع  ،DSpace    لجامعة مستودع  University of Washingtonالتابع   ،cIRcle    التابع

، مستودع  Simon Fraser Universityالتابع لجامعة    SFUIR، مستودع  University of British Columbiaلجامعة  

IDeA    التابع لجامعةIndiana University Purdue University at Indianapolis. ذه  وقامت الباحثة باملقارنة بين ه

بها التعريف  خالل  من  املؤسساتية  إنشاء     Backgroundاملستودعات  في  جامعة  كل  اتبعتها  التي  واملنهجية 

الفائدة املنتظرة من هذه املستودعات Contentمستودعها املؤسساتي، املحتوى املودع بهذا املستودعات    ،  

Benefits عوامل النجاح ،Assessmentالتحديات التي واجهتها ، Challenges 1(، ونتائج املشروع( 
 

دراسة  2  .(Jill Claassen  ،2009  ):املستودعات    بعنوان إنشاء  حالة   ية:ات املؤسسعوامل  دراسة 

= كيب  ويسترن  في  العالي  التعليم   Factors in the Establishment of Institutionalمؤسسات 
 )2(Repositories: a Case Study of the Western Cape Higher Education Institutions 

 

بجنوب    Western Capeوهي عبارة عن مذكرة ماجستير نوقشت بقسم علم املكتبات واملعلومات بجامعة  

أهدافها،أهميتها، ومنهجيتها، حيث اعتمد الباحث على املقابلة كأداة من  ،  إفريقيا تبدأ بفصل منهجي للدراسة

مع   مقابلة  إجراء  خالل  من  البيانات  جمع  مس   14أدوات  بناء  مشروع  في  بأربع  مشارك  مؤسساتي  تودع 

  6مكتبين، و5مؤسسات للتعليم العالي والتي هي فرع من اتحاد مؤسسات التعليم العالي بغرب كيب تاون )

بناء في  تجربتهم  عن  للكشف  املؤسساتية(  للمستودعات  مدراء  وثالث  مكتبات،     املستودعات  محافظي 

ن عوامل نجاح انشاء مستودع مؤسساتي  للمعلومات بصفة عامة ، أما في املحور الثالث فتحدث الباحث ع

 
1. Jennifer Campbell-Meier. Case Studies On Institutional Repository Development: Creating Narratives For Project 
Management And Assessment. Ph.D.  Visited (02/01/2017). Retrieved from : 
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/4177/1/Final_version_CampbellMeier-1.pdf  
2. Jill. Classen. Factors in the Establishment of Institutional Repositories: a Case Study of the Western Cape Higher Education 
Institutions. Magister. Library and information science department. Wastern Cap University. Visited 15/12/2106. Retrieved 
from: http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/3191/Claassen_MLIS_2009.pdf  

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/4177/1/Final_version_CampbellMeier-1.pdf
http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/3191/Claassen_MLIS_2009.pdf
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  بإيداعع املؤسساتي جمع املحتوى األكاديمي، ووضع السياسة الخاصة  دمن خالل دراسة تكلفة بناء املستو 

أخصائي   ودور  املؤسساتية،  املستودعات  بناء  تعيق  التي  العوامل  وكذا  املؤسساتي،  باملستودع  األعمال 

بناء املستودعا في  التي   باإلضافة ت املؤسساتية  املعلومات ومشاركته  التكنولوجية  العوامل  التركيز على  إلى 

وإدارة   املؤسساتية  املستودعات  ومعايير  الرقمي  الحفظ  كقضية  املؤسساتية  املستودعات  بناء  في  تساعد 

 الكيانات الرقمية.  
 

اقع و  األرشيفات املفتوحة   :   بعنوان  (Marine Rigeade    ،2012. دراسة )3 املؤسساتية بفرنسا : الو

=  les archives ouvertes institutionnelle en France : état des lieux etالتحديات 

perspectives  
 

عن   عبارة  لجامعة  وهي  املكتبات  محافظ  شهادة  لنيل  تخرج  ستة    ،Lyonمذكرة  من  الدراسة  تتكون 

فصول حيث تناولت الباحثة في الفصل األول املستودعات املؤسساتية في فرنسا والعالم من خالل املقارنة  

بين مشاريع املستودعات املؤسساتية في العالم وأوروبا، ومكانة املستودعات املؤسساتية الفرنسية في حركة  

ذج الفرنس ي في بناء مشاريع املستودعات املؤسساتية  النمو   الوصول الحر ودورها في تقاسم املعرفة، وعرض 

. أما في Plate-forme Nationale d'Auto-Archivageمن خالل إنشاء شبكة وطنية إليداع البحوث العلمية  

الفصل الثاني فتطرقت الباحثة إلى وضعية املستودعات املؤسساتية الفرنسية من حيث املحتوى ودعمها  

وتسجيل املستودعات الفرنسية في األدلة اإلرشادية.    OAI-PMHت املفتوحة وجني امليتاداتا  األرشيفا   ملبادرات

  بفرنسا ودعمه ودورها في دعم الوصول الحر للمعلومات  HALوتطرقت الباحثة في الفصل الثالث إلى منصة 

كيفية   إلى  الرابع  الفصل  في  الباحثة  وتناولت  املؤسساتية.  الرقمية  املستودعات  وتغدية  إلنشاء  إنشاء 

نحو   واتجاهاتهم  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  رأي  على  التعرف  خالل  من  املؤسساتية  املستودعات 

فقد   الخامس  الفصل  في  أما  املعنية)الجامعة(.  املؤسسة  اهتمامات  وكذا  الرقمية  املستودعات  استخدام 

ودورها في دعم إنشاء    SCD Service de Coopération au développementركزت الباحثة على دور مؤسسة  

 املستودعات املؤسساتية وهي عبارة عن خدمة تقوم بمتابعة مشاريع املستودعات املؤسساتية باملؤسسات البحثية. 

والفصل السادس تحدثت الباحثة عن املستودعات املؤسساتية باعتبارها أداة بيداغوجية لخدمة الباحثين 

 .)1(والبحث العلمي، من خالل زيادة درجة االستشهاد وكذا زيادة املرئية الوطنية لألبحاث العلمية

 

 
1. Marine. Rigeade (2012). les archives ouvertes institutionnelle en France : état des lieux et perspectives. Visité le 
(15/11/2016) (en ligne) : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/56708-les-archives-ouvertes-
institutionnelles-en-france-etat-des-lieux-et-perspectives.pdf   

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/56708-les-archives-ouvertes-institutionnelles-en-france-etat-des-lieux-et-perspectives.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/56708-les-archives-ouvertes-institutionnelles-en-france-etat-des-lieux-et-perspectives.pdf
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مستودع مؤسس ي في جامعة كيب  : نحو إنشاء وتنفيذ   ( بعنوانAnnah Sephene Macha  ،2012)  دراسة.  4

( حالة  UCTتاون  دراسة   :)=  Towards the establishment and implementation of an 
)1(Institutional repository at the University of Cape Town (UCT): a case Study 
 

اإلنسانية   العلوم  كلية  واملعلومات،  املكتبات  دراسات  لقسم  مقدمة  ماجستير  مذكرة  عن  عبارة  وهي 

)جنوب إفريقيا(. حيث هدفت الباحثة إلى وضع تصور مقترح إلنشاء وتنفيذ املستودع    Cape Townبجامعة  

والتعرف على الخطوات املتبعة إلنشاء وتنفيذ املستودعات املؤسساتية والتدابير    Cape Townالرقمي لجامعة  

للتغلب على التحديات، من خالل االسترشاد بتجربة جامعة بريتوريا. كما تطرقت الباحثة إلى معايير    املتخذة 

 نجاح مشروع املستودع املؤسساتي لجامعة كيب تاون. 
 

5  .( نموذج  Shivraj Vishvanath Thorat  ،2015دراسة  املؤسساتية:  املستودعات  وتطوير  تصميم  بعنوان:   )

  = الجامعية  للمكتبات   Design and Development of Institutional  Repository : aمفاهيمي 

Conceptual Model for  University Libraries 
 

وهي عبارة عن مذكرة دكتوراه نوقشت بقسم علم املكتبات واملعلومات كلية العلوم االجتماعية والعلوم  

بجامعة   الدراسة من مقدمة منهجية    Bharati Vidyapeeth Deemed University، Pune Indiaالتجارية  تتكون 

وقد هدفت  ،    )2(ي اتبعها الباحثتتناول مدخال ملوضوع الدراسة من حيث االشكالية واالجراءات املنهجية الت

دراسة املستودعات املؤسساتية املوجودة  ؛     دراسة متطلبات وضع مستودع رقمي مؤسساتي:    الدراسة إلى

والهند واليابان،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  املستودعات  ؛    بكل  لبناء  املوجودة  البرمجيات  دراسة 

النشر  ؛    املؤسساتية املؤسساتية مناقشة سياسات  باملستودعات  هيئة  ؛    وااليداع  أعضاء  توجهات  تقييم 

بجامعة   باملستودعات    Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune Indiaالتدريس  املشاركة  خالل  من 

لبناء    Suitable Conceptual Modelاقتراح نموذج تصوري مناسب  ؛    املؤسسانية واملشاكل التي تواجههم في ذلك

  مستودع مؤسساتي بالجامعة.
 

 Making your :  بعنوان  )Burton B. Callicott)  ،David Scherer  ،Andrew Wesolek  ،2017  دراسة.  6

institutional repository work   
 

رقمي   لبناء مستودع   املمارسات  أفضل  تبني  في مجال  املهمة  و  الحديثة  الكتب  الكتاب من  يعتبر هذا 

مؤسساتي ناجح حيث يعتبر نتاج خبرات لبعض املختصين واملكتبيين املشاركين في بناء مستودعات رقمية  

 
  1. Annah Sephene Macha. (2012). Towards the establishment and implementation of an institutional repository at the 
University of Cape Town (UCT): a case  study.Magister Theses Department of Information and Library Studies. Faculty of 
Humanities.University of Cape Towne. Visited (01/01/2017). (On line): https://open.uct.ac.za/handle/11427/12077  

2  .Thorat, Shivraj vishvanath. Design and Development of Institutional  Repository: A Conceptual Model for  University 
Libraries. Available at: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/121504  

https://open.uct.ac.za/handle/11427/12077
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/121504
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، وفرجينيا، وقد شارك  للمؤسسات التابعين لها في الواليات املتحدة على غرار جامعة شيكاغو، نيومكسيكو 

وهو مكتبي متخصص في املستودعات الرقمية والوصول     Burton B. Callicottفي تحرير هذا الكتاب كل من  

مستشار االتصال    David Schererالحر للمعلومات بمدرسة لويزفيل بكنتاكي بالواليات املتحدة األمريكية، و  

مدير مكتب االتصال العلمي   Andrew Wesolek، و  Carnegie Mellon Universityالعلمي بجامعة كارنيجي ميلون  

ينقسم الكتاب إلى ستة محاور مهمة في بناء املستودعات   Vanderbilt University فاندربيلت  بجامعة جامعة  

أوال،  الناجحة األمر  ويتعلق  ثانيا وضع    باختيار ،  اإلمتالكية،  أو  املصدر  املفتوحة  املناسبة سواء  البرمجية 

املستود  وإثراء  املحتوى  إدارة  ثالثا  وااليداع،  والحقوق  النشر  سياسات  قياس   عوتحديد  رابعا  الرقمي، 

مستودعات   لتبني مشاريع  التخطيط  عمليات  لبعض  نماذج  خامسا  املستودع،  وتقييم  املقدمة  الخدمات 

 .)1(رقمية ببعض الجامعات

 

 ثانيا: دراسات تتعلق بتقييم برمجيات المستودعات المؤسساتية المفتوحة المصدر 

 أ. الدراسات العربية: 

 ( بعنوان: برامج املستودعات الرقمية املؤسساتية: دراسة تقويمية 2011الجواد ). دراسة سامح زينهم عبد 1
 

ثالث   إلى  دراسته  الباحث  قسم  االتصال    محاور وقد  تطورات  األول  املحور  في  تناول  حيث  رئيسية، 

ية، أما  األكاديمي، وتطرق في املحور الثاني إلى املعايير الفنية والتكنولوجية الخاصة ببناء املستودعات الرقم

من خالل التعرف على أهم    Fedoraو     DSpaceفي املحور الثالث قام الباحث بدراسة مقارنة بين برمجيتي  

بـ   قائمة  الباحث  للبرمجيتين ووضع  والوظيفية  الفنية  على    160املعايير  محاور رئيسية    09معيارا مقسمة 

وقد اعتمد الباحث على جلمة من هذه     .)2(مستندا في ذلك على عدة دراسات عربية وأجنبية في هذا املجال

 . 2لبناء املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  Dspaceاملعايير في تقييم نظام  
 

( بعنوان : البرمجيات املفتوحة املصدر لبناء وإدارة املكتبات الرقمية  2012. دراسة عمرو فتوح حسن )2

 والتقييم. : أسس االختيار 
 

حيث تناول الباحث في كتابه أبرز البرمجيات املفتوحة املصدر املستخدمة في بناء وإدارة املكتبات الرقمية  

، وقد وضع املؤلف   koha, Fedora, DSpace, Eprints, Keystone, Ivia, Grenstoneعلى غرار برمجية  

جملة من املعايير التي يجب توافرها في هذه البرميجات إلختبارها لبناء املكتبات واملستودعات الرقمية والتي  

 
1. Burton B Callicott, David Scherer, Andrew Wesolek. Making Institutional Repositories Work. Visited 
05/05/2017. Retrieved from: https://muse.jhu.edu/book/43244  

. متاح 2016 /16/11. زيارة يوم 2. ع.  21. عبد الجواد، سامح زينهم. برامج املستودعات الرقمية املؤسساتية: دراسة تقويمية. مجلة كلية اآلداب. مج.2

   https://jfab.journals.ekb.eg/article_53590_bc105352a717c96ca65765809d4bb3e2.pdfعلى : 

https://muse.jhu.edu/book/43244
https://jfab.journals.ekb.eg/article_53590_bc105352a717c96ca65765809d4bb3e2.pdf
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من   املعايير  هذه  وتتكون  تقييمها،  يتم  أساسها  على    255على  ليختتم    19عنصرا مقسمة  رئيسيا،  محورا 

الباحث على جملة من هذه    اعتمد. وقد  Greenstone  )1(على برمجية   اعتماداالباحث كتابه بنموذج تطبيقي  

 . 2لبناء املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة    Dspaceلنظام    تقييمهاملعايير في  
 

 نموذجا  DSpace( بعنوان : نظم بناء املستودعات الرقمية نظام 2013. دراسة نسرين عبد اللطيف قباني )3
 

فيها الباحثة نظم بناء املستودعات من حيث   تناولت  Cybrariansوهي عبارة عن مقالة منشورة بمجلة  

 اسة وظائف وأهم مبادئ أو مفتوحة املصدر، كما عرضت الدر   امتالكيهاقتناء هذه النظم سواء كانت نظم  

اختيار هذه النظم، وقدمت الدراسة نظام دي سبيس بشكل مفصل من حيث أسباب استخدامه وبنيته  

. وقد اعتمد الباحث على جلمة من هذه املعايير في تقييم  (2) الهيكلية وأهم الخدمات والنظم املتوافقة معه

 .2لبناء املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  Dspaceنظام 

  ( بعنوان : نظم املستودعات الرقمية ومعايير تقييمها.2014. دراسة طالل ناظم الزهيري )4
 

عراقية لتكنولوجيا املعلومات، هدفت الدراسة إلى التعرف  وهي عبارة عن مقال علمي منشور  باملجلة ال

على أهمية املستودعات الرقمية ودورها في مجال حفظ وتنظيم املحتوى الرقمي، فضال عن التعرف على أهم  

فرصة   اعطاء  أجل  من  بينهما  املفاضلة  ألغراض  الرقمية  املستودعات  بناء  نظم  لتقييم  العامة  املعايير 

املعلومات كبرمجيات    ملؤسسات  منها  املالئم  ،  DSpace   ,EPrints ,  Fedora  CDSware,    iTor ,ARNOالختيار 

الستة املفتوحة املصدر وفق عدة معايير كإدارة الوصول، وإدارة املحتوى،    البرمجياتحيث تمت املقارنة بين  

الخدمات اإلضافية التي تقدمها هذه البرمجيات، حيث توصلت الدراسة إلى تفوق ثالث برمجيات وهي  امليتاداتا،  

 .(3)تفوقا هافكان أفضل النظم وأكثر  DSpace   أما نظام، EPrints، ونظام CDSwareكل من نظام 

 ب. الدراسات األجنبية: 
 

املفتوح  (.  1 املجتمع  مؤسسة  برمجيات    )Open Society Institute  ،2004دليل  دليل   : بعنوان 

 A guide to institutional Repository Softwareاملستودعات املؤسساتية =  
 

لهدف مساعدة    Open Society Institute  OSIتمت كتابة هذا الدليل من طرف مؤسسة املجتمع املفتوح  

البرمجية املناسبة لبناء وإدارة مستودعاتها الرقمية، وقد قامت    اختيارعلى    املؤسسات التعليمية والبحثية

 
 والتقييم. الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية. االختيار: أسس  . البرمجيات املفتوحة املصدر لبناء وإدارة املكتبات الرقمية 2012عمرو فتوح حسن.   .1

2( قباني.  اللطيف،  عبد  نسرين  نظام  2013.  الرقمية  املستودعات  بناء  نظم   .)DSpace    .نموذجا( يوم  على:  (  20.04.2015زيارة  متاح   .

http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/DSpace.pdf   

. زيارة يوم  6, مج2. عملعلوماتا( نظم املستودعات الرقمية ومعايير تقييمها. املجلة العراقية لتكنولوجيا 2014. الزهيري، طالل ناظم. السعدي، أثير ماجد. )3

  https://iasj.net/iasj/download/3163fe117bf874f9. متاح على : 16/11/2016

http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/dspace.pdf
https://iasj.net/iasj/download/3163fe117bf874f9
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 ARCHIMED, ARNO, CDS INVENIO)املؤسسة باختبار تسع برمجيات مفتوحة املصدر واملقارنة بينها وهي 

DSpace, EPrints, Fedora, I-Tor, My Core, OPUS.)   األمن املحتوى،  إدارة  الرقمي،  الحفظ  بـ:  يتعلق  فيما 

د الباحث على جلمة من هذه املعايير  وقد اعتم .)1(والصيانة، إدارة النظام، واجهات البحث، والتشغيل البيني

 . Dspaceفي تقييم نظام 
 

حول  بعنوان: توصيات املكتبة الوطنية الطبية    )National Library of Medcine  ،2009دراسة    (.  2

 Recommendations on NLM Digital Repository Softwareبرامج املستودعات الرقمية = 

 

تم تأليف هذا الدليل من فريق العمل التابع للمستودع الرقمي باملكتبة الوطنية للطب في الفترة املمتدة  

وتم تقسيم العمل إلى أربع مراحل، املرحلة األولى والتي اكتملت في   2008ديسمبر    02إلى    2007جوان    12من  

متالكيه وفي هذه املرحلة تم اختيار  وهي دارسة نوعية للعشر برمجيات مفتوحة املصدر وا  2007سبتمبر    25

وهي   النهائي  للتقييم  برمجيات  في  fedora وDigi tool و  DSpaceثالث  اكتملت  والتي  الثانية  املرحلة   ،22  

والتي تم فيها وضع خطة لطريقة تقييم البرمجيات الثالث املختارة في املرحلة األولى، املرحلة    2007أكتوبر  

، حيث تم في هذه املرحلة تنصيب البرمجيات الثالث واختبارها ملدة  2008أكتوبر    13الثالثة والتي انتهت في  

وهي مرحلة    2008ديسمبر    22أربعة أشهر مع تدوين العالمات واملالحظات، املرحلة الرابعة والتي انتهت في  

 .)2(إخراج الدليل ونشره
 

الوطنية  (.  3  التقنية  املكتبة  بين    )National Technical Library  ،2009دراسة  مقارنة   : بعنوان 

املستودع الوطني    احتياجاتنظام لبناء املكتبات الرقمية لتلبية     الختيار البرمجيات املفتوحة املصدر  

 :Comparison of Selected Software Systems for Creation of Digital Librariesلألدبيات الرمادية = 

from the Field of Open Source for the Needs of the NRGL STL 
 

تحتوي هذه الوثيقة على الخصائص الوظيفية والفنية والتكنولوجية للبرمجيات املفتوحة لبناء وإدارة  

باألدبيات   الخاص  املؤسساتي  للمستودع  الوطني  املشروع  ضمن  الدراسة  هذه  وتأتي  الرقمية،  املكتبات 

الوطنية   التقنية  باملكتبة  بر ب الرمادية  بين خمس  مجيات مستخدمة على  التشيك، وتعتبر كدراسة مقارنة 

وقد تم تقييم هذه البرمجيات    DSpace, Fedora, EPrints, Greenstone, CDS invenioنطاق أوسع وهي:  

كمعيار   املعايير  من  جملة  خالل  الرقمي،    إدارة من  واجهات    اقتناءاملحتوى  البحث،  امليتاداتا،  املحتوى، 

 
1. OSI A guide to institutional Repository Software. 2004. Visited 15/09/2017. Retrieved from: 
https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/OSI_US/O040800G.pdf  
2. Recommendations on NLM Digital Repository Software. 2009.  visited 23/09/2016. Retrieved from: 
https://www.nlm.nih.gov/digitalrepository/DRESWG-Report.doc  

https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/OSI_US/O040800G.pdf
https://www.nlm.nih.gov/digitalrepository/DRESWG-Report.doc
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واألمن   االدارة  البيني،  التشغيل  الوطنية  املستفيدين،  املكتبة  إختيار  إلى  الدراسة  انتهت  وقد  والصيانة، 

  .)1(كأفضل برمجية لبناء مشروع املستودع املؤسساتي لألدبيات الرمادية CDS Invenio التقنية لبرمجية

املستودعات    )Michel Castagné  ،2013دراسة  (.  4 برمجيات  مقارنة   : دي    ةاملؤسساتيبعنوان   :

   )2(سبيس، إيبرنتس، ديجيتال كومنز، إسلندورا، و هيدرا
 

تخصص دراسات املكتبات   British of Columbiaجاء هذا التقرير في إطار مناقشة مذكرة املاستر بجامعة  

واملعلومات من أجل املقارنة بين خمس برمجيات مفتوحة املصدر لبناء املستودعات املؤسساتية، حيث قام  

بالبرمجية   التعريف  خالل  من  حدى،  على  برمجية  كل  بدراسة  ثانياOverviewالباحث  البرمجية    : ،  تثبيت 

 الدعم والتطوير.    :رابعا  Content Management  إدارة املحتوى :  ثالثا  ،Installation / Administrationوالتحكم بها  

والعلوم  (.  5 والثقافة  للتربية  العاملية  املنظمة  لبرمجيات    )UNESCO  ،2014دراسة  دليل  بعنوان: 

ملنصات مقارنة  املؤسسية:  ديجيتال   املستودعات  استخداما:  األكثر  الخمسة  الرقمية   املستودعات 

 كومنز،  دي سبيس،  إيبرنتس، فيدوار، و إسلندورا  
 

، وكان الهدف  2014نشر هذا الدليل من طرف املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم في مطلع عام   

والبحثية على اختيار البرمجية املناسبة لتنظيم وإدارة  من وراء هذا الدليل هو مساعدة املؤسسات التعليمية  

إلى    12وقد اعتمدت الدراسة على    ،محتوياتها الرقمية املنتجة من طرف منسوبيها معيار أساسيا مقسمة 

في   الرقمية  املستودعات  برمجيات  عليها  تتوفر  أن  الدراسة  مؤلفي  يجب حسب  والتي  ثانوية  فرعية  فئات 

 املوضوعات املشتركة التي تظهر عند بناء برنامج مستودع ناجح.  و . تم تصميم الفئات  )3(الوقت الحالي

تثبيت   )كيفية  التحتية  البنية  من  املستودعات  إدارة  موضوعات  من  واسعة  مجموعة  الفئات  تغطي 

للنشر   وصيانته(  واستضافته  على املستودع  والتياملحتوى   والحفاظ  تقييم    ،  من  القارئ  تمكن  سوف 

 ات املختلفة بسهولة عن طريق التركيز على السمات الرئيسية.  املستودع 

تحتوي كل فئة على مجموعة من امليزات، حيث تم تقييم امليزات بناًء على أحدث إصدار من كل املنصات.  

التجريبية   واملواقع  املجتمع  ويكي  صفحات  منصة،  كل  موقع  على  املتاحة  املوارد  من  املعلومات  جمع  تم 

وقد اعتمد الباحث على جلمة من هذه املعايير   التقديمية،ن ووثائق املستخدم والعروض وصفحات املطوري

 . Dspaceفي تقييم نظام 

 
1. Comparison of Selected Software Systems for Creation of Digital Libraries from the Field of Open Source for the Needs of 
the NRGL STL. (2009). Visited23 /09/2016. Retrieved from : https://wiki.lib.sun.ac.za/images/9/91/Nrgl-ir-survey.pdf    
2. Castagné, M. (2013). Institutional repository software comparison: Dspace, eprints, digital commons, islandora and 
hydra (Doctoral dissertation, University of British Columbia). Visited 11/08/2019. Retrieved from: 
https://open.library.ubc.ca/collections/42591/42591/items/1.0075768  
3. Bankier, Jean Gabriel; Gleason, Kenneth. 2014. Guide to Institutional Repository Software: A comparison of the five most 
widely adopted IR platforms: Digital Commons, DSpace, Eprints, Fedora, and Islandora. Visited 16/05/2016. Retrieved from: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227115  

https://wiki.lib.sun.ac.za/images/9/91/Nrgl-ir-survey.pdf
https://open.library.ubc.ca/collections/42591/42591/items/1.0075768
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227115
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دراسات حول توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو الوصول الحر واستخدام المستودعات  ثالثا:  

 الرقمية  

 دراسات العربية:  أ. ال 

لـ عبد املجيد صالح بوعزة.  1 اتجاهات الباحثين العرب نحو األرشيف املفتوح    2006،  دراسة  بعنوان: 

هيئة   أعضاء  األنترنت:  شبكة  خالل  من  مجانا  املتاحة  السلطان والدوريات  بجامعة  العرب  التدريس 

 .)1(قابوس نموذجا
 

حيث تناولت الدراسة موضوع اتجاهات الباحثين العرب بجامعة السلطان قابوس نحو النموذج الجديد 

لالتصال العلمي املبني على الوصول الحر للمعلومات املنشورة على شبكة األنترنت، وتألف مجتمع الدراسة  

ت   60من   إلى  ينتمون  الحاسوب،  باحثا  علم  االجتماعية،  العلوم  الهندسة،  الزراعة،  مختلفة:  خصصات 

حيث هدفت الدراسة إلى: التعرف على خصائص اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إزاء  ،  واللسانيات

املساعدة على بلورة وعي لدى أعضاء هيئة  ، و نموذج االتصال العلمي الذي يستند إلى نموذج الوصول الحر

س بخصوص أهمية االتصال العلمي والوصول الحر للمعلومات وذلك بوضع خطة لخلق وعي لدى  التدري

بجامعة   التدريس  هيئة  أعضاء  أن  الدراسة  أكدت  البديل.  النموذج  هذا  بخصوص  الجامعيين  األساتذة 

في حين يرغب %77.8السلطان قابوس غير مطلعين على مفهوم ومبادرات الوصول الحر للمعلومات بنسبة  

%( في نشر بحوثه في املجالت العلمية املتاحة مجانا مستقبال. حيث بلغت نسبة األستاذة  73.3باحثا )  44

% ويرجع سبب ذلك إلى الحصول على مرئية  42.9الذين يرغبون في إيداع بحوثهم في املستودعات الرقمية  

بون  غ% ير 77.8ى أن ما نسبته  مرتفعة لبحوثهم العلمية وتبادل سريع لنتائج البحث. بينما تشير الدراسة إل

في إيداع بحوثهم العلمية باملستودعات الرقمية وهذا بعد نشرها في مجالت محكمة. ومن أهم التوصيات  

التي خلص إليها الباحث: بأن تضع جامعة السلطان قابوس خطة يكون هدفها تسويق نظام الوصول الحر  

 التدريسية، وتشجيع الباحثين على النشر في املجالت واملستودعات املتاحة مجانا. للمعلومات العلمية بين هيئتها  
 

بعنوان: اتجاهات    ،2007  دراسة لـلدكتور يونس أحمد الشوابكة والدكتور عبد املجيد صالح بوعزة.  2

 .)2(أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمارات نحو نظام الوصول الحر إلى املعلومات العلمية

وهي عبارة عن دراسة للكشف عن مدى إملام أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية بجامعة اإلمارات  

العلمية واتجاهاتهم نحو دوريات ا إلى املعلومات  الرقمية  بمفهوم الوصول الحر  لوصول الحر واألرشيفات 

 
اتجاهات الباحثين العرب نحو األرشيف املفتوح والدوريات املتاحة مجانا من خالل شبكة األنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة . 2006. عبد املجبد صالح بوعزة. 1

   http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=528. متاح على: 6 . عCybrarains journalالسلطان قابوس نموذجا. 

املجيد صالح بوعزة. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمارات نحو نظام الوصول الحر إلى املعلومات العلمية.   دعب   .)2007(. يونس أحمد الشوابكة.  2

ع املكتبات" وتحديات الواق  في املؤتمر الثامن العشر لالتحاد العربي للمكتبات واملعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم باململكة العربية السعودية: مهنة

 . 2007نوفمبر  20-17واملستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية. 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=528:2011-08-22-03-13-22&catid=120:2009-05-19-11-31-27&Itemid=74
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حيث هدفت الدراسة إلى: التعرف على مدى إملام أعضاء هيئة التدريس  ، واألرشفة الذاتية للبحوث العلمية

التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة    ،بجامعة اإلمارات بمفهوم الوصول الحر للمعلومات وممارسته علميا

التعرف على ممارسات أعضاء هيئة   ،التدريس في جامعة اإلمارات نحو إيداع بحوثهم في املستودعات الرقمية

هيئة   أعضاء  الدراسة من  وتألف مجتمع  العلمية.  لبحوثهم  الذاتية  لألرشفة  اإلمارات  في جامعة  التدريس 

بجامعة اإلمارات العربية املتحدة بكليات الهندسة والطب والزراعة  التدريس العاملين في الكليات العلمية  

مدرسا غير أن عدد أفراد العينة الذين أجابوا عنها هو   320والعلوم وتقنيات العلوم، وقد بلغ أفراد املجتمع  

 فردا.   70

، غير أن هذا  أشارت نتائج الدراسة إلى أن غالبية املشاركين على إطالع بمفهوم الوصول الحر للمعلومات 

اإلملام بمفهوم الوصول الحر للمعلومات ال يعني أن املشاركين يمارسونه في الواقع العلمي، وفي املقابل أعرب  

باستخدام   يتعلق  فيما  أما  الحر.  الوصول  دوريات  في  مستقبال  للنشر  استعدادهم  عن  املشاركين  غالبية 

أن معظم املشاركين لم يسبق لهم أن أودعوا بحوثا  املشاركين للمستودعات الرقمية فقد كشفت النتائج على  

مجاالت   في  املستودعات  هذه  بمثل  املشاركين  إملام  ضعف  على  يدل  وهذا  املستودعات،  هذه  مثل  في 

وحول تقييم املشاركين لألسباب التي قد تدفعهم إلى إيداع بحوثهم في املستودعات الرقمية قبل   تخصصهم.

ن أهم األسباب هو سرعة النشر والتعريف بنتائج البحوث األولية ثم الرغبة  نشرها في دوريات محكمة، تبين أ

كانوا   إذا  ما  حول  املشاركون  انقسم  فقد  الذاتية  لألرشفة  بالنسبة  أما  القراء.  تعليقات  على  الحصول  في 

نسبة   أن  غير  ومعارض،  مؤيد  بين  محكمة  دوريات  في  نشرها  بعد  لبحوثهم  ذاتية  بأرشفة  القيام  يقبلون 

 وافقين كانت أعلى من نسبة املعارضين. امل

بعنوان: الوصول  ،  2007،  دراسة للباحثين: نجاح بن قبالن القبالن، و بنت عبد الرحمان العبد الجبار  .  3

على  الفكري  إنتاجهم  لنشر  السعودية  الجامعات  في  األكاديميين  التجاهات  دراسة  للمعلومات:  الحر 

 .)1(شبكة األنترنت
 

العشر   الثامن  امللتقى  إطار  في  الدراسة  هذه  مهنة    لالتحادجاءت  حول  واملعلومات  للمكتبات  العربي 

، وتتمثل الدراسة  2007املكتبات وتحديات الواقع واملستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية  

ن نحو  الرياض  مدينة  في  السعودية  الجامعات  في  األكاديميين  توجه  عن  الكشف  العلمي في  إنتاجهم  شر 

 وإتاحته للوصول الحر، حيث هدفت الدراسة إلى: 

 
الجامعات  1 في  األكاديميين  التجاهات  دراسة  للمعلومات:  الحر  الوصول  الجبار.  العبد  الرحمن  عبد  بنت  الجوهرة  القبالن.  قبالن  بنت  نجاح   .

ا املؤتمر  األنترنتفي  على شبكة  الفكري  إنتاجهم  لنشر  الثقافة السعودية  وزارة  مع  بالتعاون  واملعلومات  للمكتبات  العربي  لالتحاد  العشر  لثامن 

 . 2007نوفمبر    20- 17واإلعالم باململكة العربية السعودية: مهنة املكتبات" وتحديات الواقع واملستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية.  
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األكاديميين في الجامعات السعودية بمدينة الرياض نحو نشرهم إلنتاجهم العلمي على   اتجاهات التعرف على  

الكشف عن املعوقات التقنية والعلمية والنفسية لنشر األكاديميين  و   ،األنترنت وإتاحته للجميع بكل حرية

لحر من خالل مقترحات  التعرف على العوامل التي تدعم النشر ا، تاجهم الفكري في الجامعات السعوديةإلن

رائهم العامة في هذا املوضوع. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن األكاديميين بجامعة  آاملشاركين و 

%، أما عن دوافعهم  63,3الرياض يؤيدون فكرة النشر على األنترنت لالطالع الحر في املستقبل وتمثل نسبتهم  

ل إنتاجية أعضاء هيئة التدريس.  فيعود إلى نشر العلم وإثبات املكانة العلمية للجامعة السعودية من خال

وأظهرت نتائج الدراسة مجموعة من املعوقات التي يرى املشاركون أنها قد تحول دون رغبتهم في نشر أبحاثهم  

إتقان العلمية سواء في املجالت أو املستودعات الرقمية، هو الخوف من السرقات العلمية وكذا معوق عدم 

 ملتاحة لالطالع الحر ال تدفع للباحث مقابل مادي عند نشرها ألبحاثهم.استخدام الحاسب، كما أن الدوريات ا
 

كقناة لالتصال املعرفي    Self-Archivingبعنوان: األرشفة الذاتية  ،  2015،  . دراسة أماني محمد السيد4

 واملعلومات على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال املكتبات  
 

تناولت الباحثة في هذه الدراسة أهمية األرشفة الذاتية باعتبارها قناة لالتصال العلمي على شبكة الويب  

واملعوقات   الذاتية،  األرشفة  نحو  الباحثين  اتجاهات  على  والتعرف  وبأهدافها  بها  التعريف  خالل  من 

ع أراء الباحثين املتخصصين واملشكالت التي تحول دون األرشفة الذاتية في الوطن العربي. حيث تم استطال 

في علم املكتبات نحو األرشفة الذاتية إلنتاجهم العلمي بمواقعهم الشخصية الرسمية أو غير الرسمية والذي  

، متخصص موزعين على كل من مصر، العراق، السعودية وقطر. وقد اعتمدت الباحثة  111بلغ عددهم  

التحليليعلى املنهج   ال  الوصفي  النتائج  للتعرف على مجتمع  في أسباب بعض  دراسة وخصائصه، والبحث 

 التوصل لتوصيات ومقترحات تساعد على تطويرها. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:   السلبية بهدف 

عدم توافر الوقت الالزم كان من أهم األسباب التي تكمن وراء عزوف الباحثين عن إتاحة إنتاجهم العلمي، 

ث املالية  املعوقات  الفئات  يليه  أكثر  هي  املدرسين  فئة  العمدي،  واإلتالف  العلمية  السرقات  من  الخوف  م 

التدريس القائمين باألرشفة الذاتية، كما أن املساهمة    هيئة من إجمالي أعضاء     %40بنسبة     أرشفة ذاتية 

زيادة   في  الرغبة  تليها  الذاتية،  األرشفة  وراء  الدوافع  من  كان  الحر  الوصول  اإل   االطالعفي  العلمي  على  نتاج 

للباحث واالستشهاد املرجعي به، أيضا احتلت فئة مقاالت الدوريات املرتبة األولى من حيث أكثر فئات اإلنتاج  

أعضاء   بمواقع  أرشفة  اقترحت  هيئة العلمي  وقد  املؤتمرات.  بحوث  تليها  من    الباحثة  التدريس،  جملة 

تدري  أهمها:التوصيات   برنامجا  العربية  الجامعات  توفر  وأساليبها  أن  الذاتية  األرشفة  عن  لباحثيها  بيا 

إلنتاجهم العلمي،    Uploadاملختلفة، أيضا أن توفر الجامعات العربية برمجيات جاهزة لعمل تحميل صاعد  
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أن البعض من تلك البرمجيات متاح دون مقابل مادي، كما أوصت الباحثة بأن تولى الجامعات العربية    ثحي

 .)1(قمية املؤسساتية والتي تمثل سجال رسميا لكل مخرجات املؤسسةأهمية قصوى للمستودعات الر 

  االتصاالت بعنوان : الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل    2015. دراسة نوجود بيوض،  5

 العلمية بين الباحثين : دراسة ميدانية بمركز البحث في االعالم العلمي والتقني وجامعة بومرداس. 

والتوثيق،   املكتبات  علم  معهد  إلى  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  عن  عبارة  مهري  وهي  الحميد  عبد  جامعة 

ث في اإلعالم العلمي ، حيث هدفت الباحثة إلى معرفة توجهات الباحثين املنتمين إلى مركز البح2قسنطينة  

على  CERISTوالتقني   اعتمادهم  في  العلمية  مؤسساتهم  دعم  إلى  بومرداس  بجامعة  الباحثين  واألساتذة   ،

املستودعات الرقمية كنموذج جديد ألرشفة وإتاحة اإلنتاجية العلمية للباحثين من أجل االرتقاء بمكانتها  

ء املستودعات  العلمية، كما هدفت الدراسة إلى التعريف بتوجهات املؤسسات العلمة والبحثية إلى دعم بنا

استطالع مع مسؤولي املستودعات املؤسساتية التابعة للمؤسستين    بإجراءاملؤسساتية، حيث قامت الباحثة  

إضافة إلى ذلك دراسة    ،لةبمن خالل إجراء مقا  -جامعة بومرداس ومركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني-

إطالع املبحوثين على فلسفة الوصول الحر واملزايا    ميدانية مع الباحثين املنتسبين إليهما، وذلك ملعرفة مدى 

التي يوفرها لتحسين سبل التواصل العلمي، مع إبراز توجهاتهم لدعم مؤسساتهم العلمية في توجهها نحو  

بناء مستودعات مؤسساتية تضم اإلنتاجية العلمية لهما. هذا وقد كشفت الدراسة بــأن توجهات الباحثين  

ا الوصول  العلمية والبحثية  بالجزائر نحو  تبني مؤسساتهم  بالرغم من  مازال غير واضح،  للمعلومات  لحر 

مشاريع األرشيفات املفتوحة املؤسساتية، كما بينت الدراسة بأن لعامل التخصص العلمي أثر جلي في إبراز 

النتائج ال للباحثين، ومن  البحثية واالتصالية  الرقمية على السلوكيات واملمارسات  البيئة  تي توصلت  تأثير 

إليها الباحثة بأن الوضعية الراهنة للنشر واالتصال العلمي بين الباحثين في الجزائر، لم ترقى بعد إلى املستوى  

الذي يؤهلها لالندماج مع النموذج الجديد املعروف بالوصول الحر للمعلومات العلمية، نظرا للنقائص التي 

ود سياسة وطنية أو مؤسساتية تؤطر لهذه التوجهات نحو  يعاني منها البحث العلمي في الجزائر، مع عدم وج

 الوصول الحر.

املستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات العلمية:   بعنوان:   2016. دراسة بن غيدة وسام،  6

 عبد الحميد مهري. 02دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة 
 

علم   معهد  إلى  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  عن  عبارة  مهري  وهي  الحميد  عبد  جامعة  والتوثيق،  املكتبات 

ب  ،2قسنطينة   الجامعيين  األساتذة  اتجاهات  معرفة  إلى  الباحثة  سعت  مهري  حيث  الحميد  عبد  جامعة 

 
.  واملعلوماتكقناة لالتصال املعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال املكتبات     Self-Archivingاألرشفة الذاتية  . محمد السيد. أماني.  1

 . 08/11/2015زيارة يوم  hes/63569_34716.pdfhttp://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researcعلى الخط: 

http://libraries.kau.edu.sa/Files/12510/Researches/63569_34716.pdf
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نحو ايداع البحوث العلمية باملستودعات الرقمية والصفحات الشخصية عبر الويب، وتوضيح    2قسنطينة  

راء أعضاء هيئة التدريس حول مشروع انشاء  آما تقدمه املستودعات الرقمية األكاديمية للجامعات، ومعرفة  

مكونة من    ،وقد كشفت الدراسة املطبقة على عينة   2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  مستودع رقمي ب

قسنطينة    114 مهري  الحميد  عبد  جامعة  ومعاهد  كليات  جميع  إلى  ينتمون  جامعي  خالل    2أستاذ  من 

والحصول على    ،استبيان وزع عليهم البحث  الرقمية لغرض  املستودعات  بأن هؤالء األساتذة يستخدمون 

التي ينتمون إليها، وأيضا  االنتاج الفكري العلمي، كما أنهم يؤيدون مشروع إنشاء مستودع رقمي بالجامعة  

وقد اعتمد الباحث على نتائج هذه الدراسة      .(1) على استعداد إليداع بحوثهم العلمية به بعد اكتمال انجازه

 خاصة املتعلقة بقبول األساتذة املشاركة في إتاحة بحوثهم العلمية باملستودع الرقمي للجامعة. 

نضيرة،  7 عاشوري  دراسة  ال  2017.  على  نفاذ  بعنوان:  وأثره  والتقنية  العلمية  للمعلومات  املفتوح 

 . 3، 2، 1املكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بمكتبات جامعات قسنطينة 
 

مهري   الحميد  عبد  جامعة  والتوثيق،  املكتبات  علم  معهد  إلى  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  عن  عبارة  وهي 

الوثائقية بمكتبات  2قسنطينة   النفاذ الحر على تنمية املجموعات  أثر  الدارسة لتشخيص  ، حيث جاءت 

لباحثة على حيث اعتمدت ا  ،الباحثين من هذا التوجه  األساتذة، وتبيان موقف  3، و2،  1جامعة قسطنية

وبرمجية   البيانات  لجمع  كأداة  االستبيان  واستخدمت  امليداني،  البحث  من    SPSSمنهج  والتحقق  الختبار 

مكتبيا موزعين على جامعات قسنطينة.    58أستاذا باحثا، و  300الفرضيات املطروحة على عينة تتكون من  

له ليس  املفتوح سطحية  بالنفاذ  املكتبيين  معرفة  أن  النتائج  العلمية  وكشفت  مهاراتهم  من  كل  على  أثر  ا 

للجامعات ال   التكنولوجية  التحتية  البنية  باملكتبات، وكذلك ضعف  املعتمدة  تنمية املجموعات  وسياسة 

األساتذة   معرفة  في مستوى  فروقات  وجود  النتائج  كما وضحت  املفتوح،  النفاذ  نموذج  تحقيق  على  تعين 

تب املفتوح  النفاذ  معلومات  بمصادر  هذه  الباحثين  دمج  في  رغبة  لهم  أن  بينت  كما  العلمي،  للتخصص  عا 

املصادر في الرصيد الوثائقي للمكتبات وذلك لالستشهاد املرجعي بها، وقد قدمت الباحثة اقتراحا من أجل 

تنمية   في  املفتوح  النفاذ  معلومات  مصادر  تضمين  من  تتمكن  حتى  جذريا،  تقييما  املكتبات  أداء  تقييم 

وقد اعتمد الباحث      .)2(مطالبة األساتذة الباحثين توفير هذا النوع من املصادر الرقمية  مجموعاتها، بناء على

 على نتائج هذه الدراسة خاصة املتعلقة بقبول األساتذة املشاركة في إتاحة بحوثهم العلمية باملستودع الرقمي للجامعة. 

 
عبد الحميد مهري.    02(. املستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات العلمية: دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة  2016)دة، وسام.  ي. بن غ 1

 . 2أطروحة دكتوراه، علم املكتبات. جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

، 2، 1 . عاشوري، نضيرة. النفاذ املفتوح للمعلومات العلمية والتقنية وأثره على املكتبات الجامعية : دراسة ميدانية بمكتبات جامعات قسنطينة2

 . 2. أطروحة دكتوراه، علم املكتبات. جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 3
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 ب. الدراسات األجنبية: 

نحو مستودعات الوصول   واتجاهاتهم، بعنوان: وعي املؤلفين 2010وآخرون   Creaser, Claireدراسة  .  1

   Authors’ Awareness and Attitudes Toward Open Access Repositories=  )1(الحر

من   3139، تناولت مسح New Review of Academic Librarianshipوهي عبارة دراسة منشورة بمجلة 

التعرف على وعيهم  الباحثين   مختلفة، وذلك قصد  في تخصصات  التركيز  من مجموعات  األوروبيين وعدد 

للمعلومات، وكان من بين أهم نتائج الدراسة أن ثلث العينة كانوا على وعي بمفهوم الوصول    بالوصول الحر 

جانا للجميع، وقد  الحر، وكانت أهم دوافعهم نحو إتاحة أعمالهم وفقا ملبدأ الوصول الحر هي جعلها متاحة م

توصلت الدراسة إلى أن هناك عوائق حول ممارسة إتاحة اإلنتاج العلمي، تتعلق بمخاوف التعدي على امللكية  

 الفكرية، وعدم تأكدهم من نهاية فترة الحظر التي يفرضها الناشرون على بحوثهم قصد إتاحتها مجانا.

واملستودعات املؤسسية : توجهات    الباحثون بعنوان :    Hulela, Barulaganye Nthula  ،2010. دراسة  2

 Scholars and=    )2(املؤلفين األكاديميين تجاه أرشفة أعمالهم العلمية في مستودع الوصول الحر  بيرغن

Institutional Repositories : Perceptions of Academic Authors towards Self -Archiving 

their Scholarly Works in the Bergen Open Research Archive 

تصف هذه الدراسة تصورات املؤلفين األكاديميين تجاه األرشفة الذاتية على وجه التحديد استكشاف  

 Bergen Open Researchي )اتؤسساملستودع املعوامل التي تؤثر على قرارات إيداع أعمالهم في الالدوافع و 

Archive  .) سؤال البحث الذي تم    ،العوامل التي تؤثر على األرشفة الذاتية بشكل عامتبحث الدراسة في  و

افع التي تؤثر على املؤلفين األكاديميين إليداع أعمالهم العلمية في أرشيف  و الدو عوامل  الما هي    :  تناوله هو

 (. BORAبيرغن لألبحاث املفتوحة ) 

ستبيان  اال تم استخدام    ،ي جامعة بيرغنمؤلًفا من سبعة أقسام ف  50يتكون املشاركون في الدراسة من  

باإلضافة إلى ذلك، تم أيًضا مسح املؤلفين األكاديميين من جامعة بوتسوانا ملقارنة النتائج    ،لجمع البيانات

مع تلك التي تم الحصول عليها من جامعة بيرغن. تظهر النتائج أن اإليثار هو العامل األكثر تحفيًزا الذي يؤثر  

ي هو  اتيرى املؤلفون أيًضا أن املستودع املؤسس كما    ،ستودعاملكاديميين إليداع أعمالهم في  على املؤلفين األ

والوقت اإلضافي   النشر  يتعلق بمخاوف حقوق  العلمية. ومع ذلك، فيما  أعمالهم  للحفاظ على  آمن  مكان 

 
1. Creaser, C., Fry, J., Greenwood, H., Oppenheim, C., Probets, S., Spezi, V., & White, S. (2010). Authors’ awareness 
and attitudes toward open access repositories. New Review of Academic Librarianship, 16(S1), 145-161. Visited 
12/04/2018. Retrieved from : https://doi.org/10.1080/13614533.2010.518851  
2. Hulela, B. N. (2010). Scholars and institutional repositories: perceptions of academic authors towards self-
archiving their scholarly works in the Bergen Open Research Archive (Master's thesis, Høgskolen i Oslo. Avdeling 
for journalistikk, bibliotek-og informasjonsvitenskap). Visited 07/04/2017. Retrieved from: 
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/863  

https://doi.org/10.1080/13614533.2010.518851
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/863
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 على أن هذه قد تكون  املوالجهد الالزمين إليداع العمل في  
ً
  ساهمة لمرادًعا رئيسًيا لستودع، تقدم النتائج دليال

في محاولتهم لتحسين خدمات املستودع    BORAستوفر نتائج هذه الدراسة نظرة ثاقبة ملسؤولي    في املستودع،

 لألعمال العلمية.  الوصول الحرمع دعم 
 

الحر تعزيز    :بعنوان    ، Giannoulakis, Zervas, Artemi ،2012 دراسة.  3 قبرص   الوصول  جامعة  في 

   Promoting Open Access at the Cyprus University of Technology : survey results=  )1(للتكنولوجيا

القانونية في اليونان عام   امللتقى السنوي للمعلومات  ، حول الترويج  2012وهي دراسة مقدمة في إطار 

من    101ملفهوم الوصول الحر للمعلومات في جامعة قبرص للتكنولوجيا، من خالل استطالع رأي أجري على  

إلى الدراسة  هدفت  حيث  العليا،  الدراسات  وطالب  والباحثين  التدريس  هيئة  مدى    أعضاء  عن  الكشف 

إحاطة املجتمع األكاديمي بالوصول الحر، والتعرف على توجهاتهم والصعوبات التي تواجههم في التعامل مع  

للجامعة   الرقمي  واملستودع  الحر  للوصول  الترويج  على  املكتبة  مساعدة  أجل  من  الحر،  الوصول  نموذج 

Ktisis،  ولكن يجب    الوصول الحرراية عامة بحركة  أظهرت نتائج االستطالع أن املجتمع األكاديمي على د ،

 ويستخدمه.   الوصول الحربذل الكثير من الجهد والعمل لجعل املجتمع األكاديمي يثق في 

أن   أيًضا  االستطالع  استخدامه  Ktisisأظهر  يتم  للتكنولوجيا، ال  قبرص  لجامعة  املؤسس ي  املستودع   ،

ثبت أن املواد التي يتم إيداعها ال تصل إلى املستوى املطلوب والسبب    ، وقدبشكل فعال من قبل األكاديميين

الوصول  لذلك يجب إقناع املجتمع األكاديمي بتفضيل ناشري  ،  أن املجتمع األكاديمي ليس على علم بوجودها

 من الناشرين التجاريين واالحتفاظ بالحقوق الكافية باعتماد    الحر
ً
ملحق  إليداع منشوراتهم األكاديمية بدال

SPARC من خالل "نموذج دفع املؤلف" مثل   الوصول الحر. أيًضا، لتعزيزBiomed Central . 

وعي وتوجهات أعضاء هيئة التدريس نحو الوصول   بعنوان :  Zheng Y. Yang, Yu Li    ،2015  دراسة  .  4

حالة دراسة  الرقمية:  واملستودعات   University Faculty Awareness and Attitudes=    )2(الحر 

towards Open Access Publishing and the Institutional Repository: A Case Study 

بمجلة   منشورة  دراسة  عبارة عن  وقد    Journal of Librarianship and Scholarly Communicationوهي 

الحر  الوصول  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  وتوجهات  ممارسات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

الباحث الرقمية بجامعة تكساس، حيث قام  سؤاال على   34بتوزيع استمارة استبيان من    انواملستودعات 

 
1. Giannoulakis, S., Zervas, M., & Artemi, P. (2012). Promoting Open Access at the Cyprus University of Technology: 
survey results. In 5th International Conference on Information Law 2012, Corfu, June 29-30, 2012. Visited 
12/04/2018. Retrieved from : https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5631  
2. Yang, ZY, Li, Y. (2015). University Faculty Awareness and Attitudes towards Open Access Publishing and the 
Institutional Repository: A Case Study. Journal of Librarianship and Scholarly Communication 3(1):eP1210. 
http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1210  

https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/5631
http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1210
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باملئة من عينة الدراسة على    90توصلت إليهم الدراسة أن  عضو هيئة تدريس، ومن بين النتائج التي    295

باملئة يوافقون على    54باملئة قاموا بنشر بحوثهم بمجالت الوصول الحر،    40علم بمبدأ الوصول الحر،  

نشر بحوثهم باملستودع املؤسساتي لجامعة تكساس، بينما وافقت نسبة قليلة على سياسة النشر اإللزامية  

 للجامعة.  باملستودع الرقمي

 :البحث تحديد المصطلحات والمفاهيم والمستخدمة في    .11

 :   Scholarly Communicationالعلمي   االتصال

هو نشاط يسعى إلى تبادل األفكار واملعلومات العلمية والتقنية، بين الباحثين والعلماء في محيطهم العلمي، 

البحوث   بين  وتيسير سبل اإلفادة من املعلومات وتداول  في الوسط األكاديمي، وذلك بربط الصلة  الجارية 

 الباحثين من نفس التخصص أو يشتركون في مجال واحد. 

 :    Institutional repositoriesاملستودعات املؤسساتية 

ومراكز  للمؤسسات  األكاديمي  الفكري  االنتاج  وحفظ  لجمع  األنترنت  على  تعاوني  عمل  فضاء  عن  عبارة 

ذاكرة جماعية للمؤسسة، ويمتاز املستودع املؤسساتي بالتراكمية والديمومة والحفظ األبحاث، قصد تكوين  

على املدى البعيد ويهدف إلى زيادة املرئية واالنتاجية العلمية، ويدعم حركة الوصول الحر للمعلومات واالتصال  

 العلمي بين الباحثين.

 Open Access : ( الوصول الحرذ املفتوح )النفا

الذي يتيح للقارئ وصول مجاني، دائم وفوري إلنتاج فكري  ذج الجديدة لالتصال العلمي  النما هو أحد  

ذا االنتاج رقمي الشكل، متاح بحرية على شبكة األنترنت وبدون قيود  علمي متنوع في نصه الكامل، كما أن ه

 قانونية مالية وتقنية. 

 :  Self-Archivingذاتية األرشفة ال

املؤلف    قيام  األنترنت: مستودع رقميهو  العلمية على شبكة  بحوثه  أو    بإيداع  )مؤسساتي، موضوعي(، 

 خادم مسودات مقاالت ألجل توفير وصول حر ومجاني إلنتاجه الفكري. 
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المستودعات الرقمية كآلية للوصول الحر  
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   العلمي    المستودعات الرقمية كآلية للوصول الحر للمعلومات في بيئة االتصال :  الفصل األول

 Scholarly Communicationاالتصال العلمي  .1

 : تمهيد 

قديما    االتصاليعتبر   املصرية  قدالعلمي  القديمة  الحضارات  إلى  يرجع  وهو  ذاته،  حد  في  االتصال  م 

لتبليغ األفكار واالنجازات الفكرية  على الطرق الشفوية  يعتمد أساسا    حيث كانالبابلية، والهندية،    ،اآلشورية

عالمة بارزة في تاريخ االتصال    (Gutenburg))1(من طرف جوتنبرغ  1455الطباعة سنة    اختراعويعتبر    والعلمية،

ن االتصال بماهيته الواسعة موجود عبر كل العصور والحضارات فمن التدوين على  ، وأل )2(العلمي املكتوب

وألواح   البردي  الراهن،  الطينورق  الزمن  في  االلكتروني  للنشر  التاريخي عرف  ،  وصوال  املسار  أن هذا  يتبين 

السائد داخل    االتصال تطورات متتابعة في قنوات ووسائل االتصال تبعا ملا يطرأ من متغيرات تأثر على نمط  

أن املعلومات هي  هذا دليل على  فصطلح عليه بعصر املعلومات  أكل حقبة زمنية معينة، وألن العصر الحالي  

لدرجة أصبح التفكير فيه منصب على كيفية تطوير آليات جديدة لالتصال تسهل    ،مركز الثقل لهذا العصر

خاصة في ظل أزمة االتصال العلمي   ،بنجاعة  على مجتمع الباحثين تبادل البحوث وتحقيق التواصل العلمي

نحى الباحثون بذلك منحى مغاير محاولين اإلتيان  ف  ،الناجمة عن ارتفاع أسعار االشتراك في الدوريات العلمية 

 .)3(م العلمية ألجل التواصل املعرفي راتهبنظام جديد لالتصال العلمي وإحداث الفارق بثو 
 

 Scholarly Communication System تعريف االتصال العلمي. 1.1
 

املعلومات والتي تحدث أساسا في  نشطة الخاصة بتبادل  أل"تلك ا  العلمي بأنه:  االتصال   وليم جارفي يعرف  

تصال العلمي بدءا بما يدور  النشطة ا ألوتغطي هذه ا ،أوساط الباحثين العلميين املنغمسين على جبهة البحث

بين اثنين من الباحثين من مناقشات في ظروف أبعد ما تكون عن الرسمية إلى أن تصل إلى الدوريات واملراجعات  

 " )4(العلمية والكتب

 
بالجامعة الجزائرية وتوجهات األساتذة والباحثين نحو النفاذ الحر للمعلومات:  االتصال العلمي  .  (2016). غانم، نذير. عكنوش، نبيل، الهادي، محمد. .1

 Scholarly communication at Algerian university and trends of faculty and researchers about  دراسة ميدانية بجامعات مدينة قسنطينة

Open Access to  = information: a field study at universities city of Constantine.    .ع املعلومات.  و  للتوثيق  املغاربية  يوم  25املجلة  زيارة   .

   uma.rnu.tn/index.php/RMDI/article/view/77-http://www.revue. متاح على : 2018/05/03

فبراير    3م وتوفى في  1398م ( مخترع أملاني ولد في    1468  -م    Johannes Gutenberg  ( )1398تسر الدن تسوم غوتنبرغ )باألملانية:  . يوهان غنزفاليش  2

ويعتبر    ،بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق ثم يضغط عليه فتكون املطبوعة  1447م. قام في سنة  1468

   https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg. متاح على : 2019/04/11زيارة يوم  اعة الحديثة. مخترع الطب

ة لنظام االتصال العلمي في العصر الرقمي:  الوصول الحر للمعلومات آلية تطويري.  (2013). نابتي، محمد الصالح. بوخالفة، خديجة. عاشوري، نضيرة.  3

في املؤتمر الدولي : إتاحة املعرفة وحق الوصول إلى املعلومات في املجتمع العربي املعاصر   الجزائر.  02 -دراسة حالة قسم اإلعالم اآللي، جامعة قسنطينة 

 . متاح على :  2019/06/02. زيارة يوم 2013مايي  15-16ة القاهرة، ب، جامعكلية اآلدا ،قسم املكتبات والوثائق واملعلومات: التحديات والتطلعات، 

Conf/article/view/6650-http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS   

تصال لعلمي أساس النشاط العلمي: تيسير سبل تبادل املعلومات بين املكتبيين الباحثين املهندسين الدارسين.  ال ترجمة حشمت قاسم. ا  .وليم،  جارفي.  4

 . 26. ص. 1983بيروت: الدار العربية للموسوعات، 

http://www.revue-uma.rnu.tn/index.php/RMDI/article/view/77
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/6650
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 ACRL, Association  ثية والبح  األكاديميةكتبات  امل   جمعيةاالتصال العلمي من قبل  نظام  تم تعريف  وقد  

of College and Research Libraries    على أنه "النظام الذي يتم من خالله إنشاء البحوث والكتابات العلمية

 ". )1(ستخدام في املستقبلاألخرى وتقييمها من حيث الجودة ونشرها على املجتمع األكاديمي وحفظها لال 
 

تلك العمليات التي ينطوي عليها تدفق املعلومات العلمية في املجتمع  "ويمكن تعريف االتصال العلمي بأنه  

النشاط العلمي على إطالقه أي   ،وُيقصد باملعلومات العلمية،  وذلك بدًءا من إنتاجها وحتى بثها واإلفادة منها

فمن املعلوم أن في كل    ،الطبيعية والتطبيقية أو العلوم االجتماعية أو الفنون واإلنسانياتسواء كان في مجال العلوم  

 . ")2(من هذه املجاالت يتوافر إنتاج فكري وعلمي ينتجه الباحثون املتخصصون فيها، ويتم تداوله فيما بينهم
 

بنظام   صلة  ذات  أطراف  ثالث  هناك  أن  نالحظ  الضويحي  فهد  الدكتور  وهم  وحسب  العلمي  االتصال 

الباحثون، الناشرون، واملكتبات، حيث أن الباحثون والعلماء هم من يقوم بإنشاء وإنتاج املعرفة واألبحاث  

يقوم   حين  في  الباحثين،  من  من سبقهم  أنتجها  التي  املعرفة  من  ويستفيدون  يبحثون  الوقت  نفس  في  وهم 

لألوساط العلمية، أما املكتبات ومراكز املعلومات فهي الناشرون بمراقبة الجودة والتحكيم وإتاحة األبحاث  

 .)3(املسؤولة عن تنظيم وحفظ وإتاحة تلك املعارف والدراسات
 

  وغير  )الرسمية  املعلومات  تداول   قنوات  جميع  يغطي  بحيث  العلمي  االتصال  مفهوم  يتسع  أن  يمكنو 

  النشاط   في  واإلنتاجية  الفكرية  املسؤولية  أنماط  وكل  واملهنية،  العلمية  التخصصية  األوساط  في  الرسمية(

 .)4(واستثمارها  وبثها التخصصية املعلومات  بإنتاج املتعلقة الجوانب  يشمل كما العلمي،
 

  للحصول   العلماء  خاللها  من  يتواصل  التي  االتصال  قنوات  في  فيتثمل  الرسمي  غير  العلمي  االتصال  وعن

  أمثلتها  من  والتي  الكتب،  و  الدوريات  في  املعروفة  العلمي  النشر  قنوات  عبر  عادة  تنشر  ال  التي  املعلومات  على

  الشفهية،  الجانبية  األحاديث  تبادلو   كاملؤتمرات  الدولية،   املحافل  في  الباحثين  بين  املباشرة  اللقاءات 

  والشبكات   الحاسوبية  البرامج   أو  الهواتف  عبر  االتصاالت  وكذا  اإللكتروني،  البريد   ،البريدية  واملراسالت

  غير  االتصال   أشكال  من شكل الخفية  الكلية  أو  ،College Invisible  الخفية  املجامع  تمثل  حيث   ،االجتماعية

ا  الباحثين،  بين  الرسمي لكلية الخفية مجموعة من الباحثين في مجال معين مرتبطون ببعضهم تحت  وتعني 

قيادات علمية في ذلك املجال، أين يقوم الباحثون بتبادل أبحاثهم وأفكارهم بطرق غير رسمية أي قبل نشرها  

 
1.  Xia, Jingfeng. Scholarly communication at the crossroads in China. Cambridge, MA : Elsevier, 2017. 

ا .. )2009(عبد الرحمن. ، فراج. 2
ً
.  (2009)مارس  18ع  - . cybrarians journal -التحكيم العلمي ودوره في نظام االتصال العلمي : الدوريات املتخصصة نموذجـ

   https://search.mandumah.com/Record/507884. متاح على : 2018/06/11زيارة يوم 

 . 7ويحي، فهد. املرجع السابق. ص. . الض3

 .53. ص. 2011ة ؛ السالم، سالم بن محمد. االتصال العلمي في البيئة األكاديمية السعودية : دراسة للتحديات املعاصرة. الرياض : مكتبة امللك فهد الوطني. 4

https://search.mandumah.com/Record/507884
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في شكل مقاالت أو دراسات، والهدف من ذلك هو الحصول على املعلومات واألفكار الالزمة للبحث العلمي 

ومن أمثلة املجامع الخفية،   .)1(ون اللجوء إلى مصادر املعلومات املوجودة مسبقا باملكتبات ومراكز املعلوماتد

املتحدة،   بالواليات  العامة  للصحة  القومية  باملعاهد  للباحثين  الخفي  املجمع  قدورة  وحيد  الدكتور  يذكر 

التو   بالو  الخفي  املجمع  بعضهم شخصيا  Palo Altoبالخصوص  على  أعضاءه  تعرف  أين  األفكار    اوتبادلو ، 

 . )2(النشر لما قبوبحوث 
 

 Scholarly Communication Crisis أزمة االتصال العلمي .2.1
 

أسعار    ارتفاعواجهت املكتبات الجامعية خالل العقود الثالثة املاضية إشكالية االتصال العلمي املتمثلة في  

، حيث بلغ إجمالي النفقات  2004إلى    1984كل سنة، في الفترة ما بين    %9.36أي    %500الدوريات بما قارب  

بــ   بزيادة قدرت  أمريكا  في  الجامعية  باملكتبات  العلمية  املواد  مع  %250على  استهالك    ارتفاع،  أسعار  مؤشر 

بنسبة   إلى  %82الدوريات  الوصول  بشدة من صعوبة  تعاني  العالم  في  الجامعية  املكتبات  أغنى  كانت  ، وقد 

إمكانيتها   بنقض  تتعلق  ألسباب  بالدوريات  اشتراكاتها  إلغاء  على  أجبرت  والتي  والتقنية  العلمية  املعلومات 

توزيع نصوصها ألسباب  املادية،   إعادة  املستفيد من  تمنع حرية  قيودا  اإللكترونية  ناشرو املجالت  حيث فرض 

 .)3(الوصول إلى املعلومات تجارية، هذه القيود أضافت أزمة التراخيص، وأدت إلى تراجع معدالت
 

أدت الزيادة الهائلة في عدد األعمال العلمية املنشورة إلى حد كبير بسبب هيكل املكافأة األكاديمية، إلى  كما  

اال في  العلميأزمة  عامي    تصال  تكلفة  و ،  2003و  1986بين  بنسبة    املجالتارتفعت  وفًقا  215العلمية   ٪

. في املقابل، ارتفع معدل التضخم في نفس الفترة، وفًقا  ARLية  كتبات البحث امللإلحصاءات التي جمعتها جمعية  

٪ في عدد عناوين 138هناك زيادة بنسبة  ٪ فقط. باإلضافة إلى ذلك، كانت  68ملؤشر أسعار املستهلك، بنسبة  

كلفة املقترنة بالزيادة في عدد العناوين )حتى مع احتساب الزيادات الكبيرة في  ، أدت زيادة الت. وبالتاليالدوريات

 .)4(التي تشتريها املؤسسات األكاديمية الدوريات ميزانيات شراء املواد( إلى انخفاض في عدد 

 
أشكال الكلية الخفية. مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية. مج.  . دور األساتذة الجامعيين في تفعيل  )2016(. بوكرزازة، كمال. عاشوري، حبيبة.   1

   https://platform.almanhal.com/Files/2/93098. متاح على :  2019/08/11. زيارة يوم 21. ع. 3

إلى املعلومات العلمية : الباحثون واملكتبات الجامعية العربية. تونس : املنظمة العربية للتربية و الثقافة  . قدورة، وحيد. االتصال العلمي والوصول الحر  2

 .  33. ص. 2006و العلوم ؛ 

من3 واإلفادة  والتقنية  العلمية  املعلومات  إلى  املفتوح  النفاذ  لحركة  التأسيس  في  املكتبيين  دور  نضيرة.  عاشوري،  الصالح.  محمد  نابتي،  دراسة  ها  .   :

الندوة الدولية حول النفاذ املفتوح: النفاذ املفتوح إلى املنشورات العلمية بين االستخدام  بالجزائر. في    1إستطاعية تشخيصية بمكتبات جامعة قسنطينة  

   https://doi.org/10.5281/zenodo.192472. متاح على : 2019/03/14. زيارة يوم 2016ديسمبر  3-1. تونس  وحفظ الذاكرة الرقمية

4. Schatzle, Chad. (2006). A Proposed Solution to the Scholarly Communications Crisis.  Journal of Access Services V. 3, 
Issue 3. Visited 19/09/2018. Retrieved from: https://scholars.law.unlv.edu/facpub/611/  

https://platform.almanhal.com/Files/2/93098
https://doi.org/10.5281/zenodo.192472
https://scholars.law.unlv.edu/facpub/611/
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American Research Libraries  (ARL  )اتجاه اإلنفاق للمكتبات البحثية األمريكية    التالي   يوضح الرسم البياني و 

أن معدل الزيادة في تكلفة املوارد يفوق بكثير اإلنفاق    ، حيث يالحظ2015-1985بين    والدورياتعلى الدراسات  

تضيف الصفقات الكبيرة بشكل متزايد إلى هذه الفجوة اآلخذة في  .  ARLاألعضاء في  كتبات  املاملخصص ملعظم  

 1986في نفقات توفير الدوريات منذ عام    ارتفاعكما أن هناك    االتساع بين املوارد املطلوبة وما يتم تخصيصه.

 . %5121م بنسبة وصلت إلى 2015حتى عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

   العلمي:النظام الجديد لالتصال  .3.1

مر نظام االتصال العلمي وسوق النشر خالل العقود الثالثة املاضية بعدد من التقلبات، والتي تمثلت في  

أسعار الدوريات، وسيطرة كبار الناشرين التجاريين على حقوق التأليف، من خالل فرض قيود وقوانين    ارتفاع

  ةواالستفاد صارمة حدت من قدرة الباحثين واملكتبات من الوصول واالطالع على مخرجات البحوث العلمية  

وم أساسا على إتاحة اإلنتاج  العلمي يق  لالتصال منها، هذه اإلرهاصات وغيرها أدت إلى املناداة بنظام جديد  

 
1. Monographs and Serials Costs by ARL Libraries 1986-2014. Visited 16/11/2019. Retrieved from: 
https://guides.lib.wayne.edu/c.php?g=967131&p=6987695 

 ARL 1986-2014  بالدوريات في مكتبات كاالشتراكاليف  ت:  )2(  رقم   الشكل

https://guides.lib.wayne.edu/c.php?g=967131&p=6987695
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الفكري دون فرض أي قيود، كحل ملواجهة تلك القيود والعوائق التي واجهت نظام االتصال العلمي سابقا،  

 .  )1(أين برزت فكرة ما يعرف اآلن بحركة الوصول الحر للمعلومات  

   الجديد:تكاليف نظام االتصال العلمي  .4.1

دراسة للبروفيسور جون هوتون،   2(The Knowledge Exchange( (KE)  مؤسسة،  ، نشرت2009في يونيو  

الفوائد االقتصادية؟  ،  الوصول الحرجامعة فيكتوريا، أستراليا، بعنوان: "من   بين اململكة :  ما هي  مقارنة 

كشف التقرير أن امليزة األكبر ستقدم من خالل نموذج النشر املفتوح    ، حيثاملتحدة وهولندا والدنمارك

( أن اعتماد هذا النموذج يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات سنوية  2009وقد تم اقتراح )في عام  ،  الوصول 

حوالي   و    70تبلغ  الدنمارك،  في  يورو  و    133مليون  هولندا  في  يورو  اململكة   480مليون  في  يورو  مليون 

  عرفة امل  صالى إيعل  يراوتأث  فعالية   ثرأك  فحسب   يكون   لن  ر حال  صول الو   لىولذلك فإن التحول إ،  )3(دةاملتح

  بأن   الواقع  ويفيد  ،  عرفةامل  تلك  بث  نظام  فـي  إدماجه  ألجل  طلوبةامل  للنفقاتفيرا  تو   ثرأك  أيضا  نماوإ  العلمية،

 . الشأن هذا فـي بالفعل وفورات  هناك
 

   العلمي:االتصال  حياةودورة المكتبات  .5.1

ر على أنه دورة حياة توثق الخطوات املتضمنة في إنشاء و  علميما ُيعرَّف االتصال ال اكثير   ونشر   بثأو ُيصوَّ

العلمي البحث  من  قطعة  أن  واكتشاف  كما  املصلحة  ،  أصحاب  أو  الفاعلة  الجهات  من  العديد  هناك 

املراحل املختلفة من دورة حياة   في  العلمياملتواجدين  الباحثيناالتصال  في ذلك  بما  املراجعين   ،املمولين،  ، 

 واملكتبات.  ،الناشرين

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 32. ص. 2020. ناجي، إهداء صالح. املستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية. اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي ؛ 1

هم ست منظمات وطنية رئيسية داخل أوروبا مكلفة بتطوير البنية التحتية والخدمات لتمكين استخدام التقنيات الرقمية =  (  KEشركاء تبادل املعرفة ).  2

 في هولندا. SURFفي اململكة املتحدة و  Jiscفي أملانيا ،  DFGفي الدنمارك ،  DeiCفي فرنسا ،  CNRSفي فنلندا ،  CSCلتحسين التعليم العالي والبحث:  

3. Houghton, John W., Open Access: What are the Economic Benefits? A Comparison of the United Kingdom, Netherlands 
and Denmark (June 22, 2009). Available at : http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1492578  

 دورة حياة االتصال العلمي:  )3( رقم الشكل

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1492578
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ت  حيث قام   ،ك املعلوماتاستهالمقصوًرا على    العلميتاريخًيا، كان دور املكتبات في دورة حياة االتصال  ف

ومع    املكتبات  اآلخرين.  قبل  واستخدامها من  العلمية الكتشافها  املوارد  وتنظيم  االبتكار    ذلك،بجمع  فإن 

ونشرها، والتحديات التي تواجه ممارسات النشر التقليدية املتعلقة    البحوث العلميةالتكنولوجي في إنتاج  

إ الوصول  لزيادة  املبذولة  والجهود  الفكرية،  امللكية  وإدارة  األعمال  العلميةلى  بنماذج  أتاحت    األبحاث  قد 

  .)1(فرًصا للمكتبات لالستفادة من خدماتها وخبراتها وإحداث تغيير إيجابي 
 

تشمل الطرق التي ابتكرت بها املكتبات خدماتها وبرامجها واستفادت من خبراتها الجماعية لتصبح أقل  و 

  
ً

 من ذلك ممثال
ً
علمي  بارًزا ومنتًجا للمعلومات في دورة حياة االتصال المن مجرد مستهلك للموارد العلمية وبدال

   : يما يلمن خالل 
 

أولويات   ❖ ترتيب  وإعادة  املجموعات  تنمية  لدعم  املاعتماد سياسات  العلميةيزانيات  املفتوحة    البحوث 

 . بشكل استراتيجي واالستجابة بشكل إيجابي للتحديات االقتصادية للنشر العلمي التقليدي 

 .الوصول الحرأو مخطط للمساعدة في تقييم كل من املجالت ذات االشتراك و تطوير أدوات  ❖

استخدام   ❖ وتعزيز  الباحثين  تحديد  أنظمة  دعم  خالل  من  أبحاثهم  تأثير  تعظيم  في  الباحثين  مساعدة 

 . املقاييس البديلة

املحلية ❖ النشر  منصات  واستضافة  العادل و   تطوير  االستخدام  حق  من  ودعوة ،   Fair useاالستفادة 

اآلخرين لفعل الش يء نفسه، من أجل تعزيز الحفاظ على املواد والوصول إليها واستخدامها واكتشافها في  

 .البحث والتعليم

 . توعية املؤلفين بحقوق امللكية الفكرية الخاصة بهم واملساعدة في تفسير وتعديل عقود النشر ❖

 .وتعظيم اكتشاف مخرجات البحث املؤسس يتطوير وإدارة املستودعات املؤسسية لغرض جمع وعرض  ❖

 : النشأة، المفهوم، المبادرات للمعلومات:الوصول الحر  .2

 : تمهيد

مصطلح الوصول الحر في نهاية القرن املاض ي بين جمهور الباحثين للداللة على أسلوب أو   شاع استخدام

  يقوم على مبدأ إتاحة البحوث العلمية عبر شبكة اإلنترنت مجانا ودون   ، والذينظام جديد لالتصال العلمي

الحقيقية لحركة الوصول   االنطالقةالعقد األخير من القرن العشرين  يعدو  ،أية قيود مالية أو قانونية فرض

 .)2(الحر وأن ظهور اإلنترنت وانتشارها السريع كان السبب الرئيس ي في ظهور هذه الحركة إلى حيز الوجود

 

 
1. Scholarly Communication Toolkit: Scholarly Communication Overview. Visited 16/02/2020. Retrieved from: 
https://acrl.libguides.com/scholcomm/toolkit/  

)مارس    18ع    -.  cybrarians journal  -يونس أحمد إسماعيل الشوابكة. املكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات : الدور والعالقات والتأثيرات املتبادلة ..  2

  http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009. متاح على : 2016/04/29زيارة يوم  –( . 2009

https://acrl.libguides.com/scholcomm/toolkit/
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009
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 :  وتطور حركة الوصول الحر نشأة. 1.2

  كانت  والتي1665لدوريات العلمية فى عام ا ن الحديث عن بداية الوصول الحر يقودنا للحديث عن بدايةإ

بمثابة فرصة أمام الباحثين لنشر أعمالهم بسرعة وضمان توزيعها على نطاق واسع، وكما أنها كانت مجانية  

في بدايتها، ومع تزايد الدوريات شهدت الدوريات أزمة فعلية، وتعرضت للكثير املشكالت على مجاالت مختلفة  

 على ميز 
ً
  .)1(انيات العديد من املكتباتمن أهمها ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مما أثر سلبا

 

ومع ظهور اإلنترنت والنشر اإللكتروني، تفطن الباحثون لحل من شأنه تحقيق التوزان واملعادلة الصعبة  

   Ginsparg Paul من خالل إمكانية إتاحـــة هذه الدوريات و إمكانية الوصول املباشر إليها، وقد أسس الفيزيائي

سمح للعلماء بمشاركة أفكارهم وآرائهم قبل  1991أول خدمة لإلتاحة من خالل اإلنترنت قبل النشر، ففي عام  

 عملية النشر ، وذلك عن طريق إنشاء أول قاعدة بيانات لبحوث ما قبل النشر فى مجال الفيزياء.  
 

من خالل اإلنترنت، وتحفيز    أهمية اإليداع Steven Harnad وبعد مرور ثالث سنوات أدرك العالم البريطاني 

حر، وتم إنشاء    وإتاحتها بشكلوحث العلماء والباحثين على أن يقوموا فورا باألرشفة الذاتية وإيداع أعمالهم  

فى عام   فى جامعة سوثهامبتون  العلمية  للمنشورات  النشر وما    1997مستودع  بهدف تجميع بحوث ما قبل 

أنها إزالة عائق االشتراكات املادية التي بالتبعية تعوق املشاركة عبر  بعده، وذلك إيمانا بأن الوصول الحـر من ش 

 الجدل.الكثير من  Harnad وشهد مشروع ،العالم
 

اتحاد النشر العلمي واملصادر  SPARC حركة أقوى فى طريق الوصول الحر وذلك بتأسيس1998وشهد عام  

ول الحر في مجال الطب اإلحيائي خاصة بعد حيث دعم زيادة حجم املواد املتاحة عن طريق الوص  ،األكاديمية

ورغم معارضة بعض الجمعيات والناشرين التجاريين إال أن عدد  ،  NIH   انضمام املؤسسة الصحية الوطنية

املؤسسة الوطنية   دورية، وأصبحت160بلغت   الدوريات املتاحة عن طريق الوصول الحر بنصوصها كاملة قد

 .)2(ة للدوريات الطبيةللصحة مسئولة عن فكرة اإلتاحة الحر 

 

 :تعريف الوصول الحر للمعلومات. 2.2

والذي يعتبر من أبرز رواد حركة الوصول الحر، أن أفضل ما يريده    Steven Harnardيقول ستيفان هارنارد  

الخط العلمية املحكمة على  األدبيات  أن يجد كل  وبوسعه االطالع عليها عن طريق استخدام    ،الباحث هو 

 
ميدانية  .  )2018(. عاشوري، حبيبة.  1 دراسة  واإللغاء:  اإلثراء  بين  والتقنية  العلمية  للمعلومات  الحر  الوصول  نحو  الجامعيين  األساتذة  بجامعة اتجاهات 

 
ً
   https://search.mandumah.com/Record/967998/Details. زيارة يوم . متاح على :  52. ع. Journal Cybrarians. قسنطينة نموذجا

2 ( محمد.  إبراهيم  أحمد  مها   .2010. املبادرات  األهمية،  املفهوم،   : للمعلومات  الحر  .  -.   22ع    -.Cybrarians Journal  -(الوصول  االطالع  في:  -تاريخ   متاح 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444   

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1260&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Record/967998/Details
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444
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وقت،   أي  وفي  مكان  أي  من  الشخص ي  بواسطة  24سا/24حاسوبه  مترابطة  املقاالت  جميع  تكون  وأن  سا، 

 .)1(دات املرجعية، وقابلة للتحميل، االسترجاع والتصفحااالستشه
 

اإلنتاج الفكري ذو    :  بأن، أحد أبرز املدافعين عن حركة الوصول الحر  Peter Suberيعرف بيتر سوبر  و 

هو   الحر  وتراخيص  الوصول  قيود  من  والخالي  مادي،  مقابل  دون  مجانا  الخط  على  املتاح  الرقمي  اإلنتاج 

والنشر  األساسية    Suberويضيف  .  (2(التأليف  الفكرة  أن  جعل  للعلى  على  تقوم  وهي  بسيطة  الحر  وصول 

 . (3(البحثية متاحة على االنترنت بدون حواجز مالية أو قيود قانونيةاملؤلفات 
 

إضافة إلى ذلك، يقدم العديد من الناشرين خاصية االنتفاع الحر "املختلط" وذلك عندما يتم فرض رسوم  

الحاالت، يخفض  االنتفاع الحر لجعل مقالة ما مفتوحة للجميع في املجالت القائمة على االشتراكات. في بعض  

الناشر قيمة االشتراك بما يتماش ى مع اإليرادات الجديدة املتدفقة من رسوم االنتفاع الحر، بيد أن هذا الخيار  

عرف ممارسة تحقيق أرباح جديدة من رسوم االنتفاع الحر دون تخفيض قيمة    ،غير متاح في معظم الحاالت
ُ
وت

 .(4(االشتراك باسم "الصرف املزدوج"
 

 : الحرالمبادرات الدولية الداعمة للوصول  .3.2
 

 :   يما يلومن أهمها  ،  مبادرات دولية داعمة ومنادية بالوصول الحر للمعلومات  2001منذ عام  انطلقت  
 

 :   PloSمبادرة املكتبة العام للعلوم . 1.3.2
 

 لرسالة مفتوحة موقعة من قبل ما يقرب    2001حياتها في عام    PLOSبدأت  
ً
كمكتبة عامة للعلوم، استجابة

، أطلقت أول مجلة  2003في عام    ،عالم تدعو إلى إنشاء مستودع على اإلنترنت ألوراق علوم الحياة  34000من  

املؤلفين دفع رسوم  تطلب من  ،  ، والتي تم تمويلها باستخدام نموذج عمل غير تقليدي PLOS Biologyلها،  

أن منح الباحثين مكاًنا   PLoSأدركت   وقد .)5(معالجة املقاالت لجعل أوراقهم متاحة مجاًنا ألي شخص لقراءتها

الوصول  ، وكذلك إلثبات أن املجالت ذات  حرللوصول من شأنه أن يقطع شوطا ما في تعزيز قضية الوصول ال

 . )6(يمكن أن تكون قابلة للتطبيق ويمكن أن تتنافس مع املجالت ذات التأثير العالي الحر

 
1. HARNAD, Stefan. (2001). Lecture et écriture scientifique “dans le ciel” : Une anomalie post - gutenbergienne et comment la 
résoudre. Visite le 25/05/2020.  Disponible sur : http://cogprints.org/2542/  
2. Suber, Peter. (2010). "A Very Brief Introduction to Open Access". Advancing Your Research Skills for the Digital Age. 7. Visited 
16/09/2019. Retrieved from:  https://scholarworks.wmich.edu/digital_research_skills/7  
3. Suber, Peter. (2012). Open access. Cambridge, Mass: MIT Press. https://dash.harvard.edu/handle/1/10752204  
4. Swan, Alma. (2012). Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access. Visited 16/09/2019. Retrieved 
from:   http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf  
5. Else, Holly. (2021). Open-access publisher PLOS pushes to extend clout beyond biomedicine. Nature 593, visited 01/06/2021. 
Retrieved from : https://doi.org/10.1038/d41586-020-01907-3  
6. De Beer, Jennifer A. Open Access scholarly communication in South Africa: current status, significance, and the role for 
National Information Policy in the National System of Innovation., 2005 Masters thesis thesis, Stellenbosch University, South 
Africa. Retrieved from : http://eprints.rclis.org/5898/1/DeBeerJenniferThesisMPhil2004.pdf  

http://cogprints.org/2542/
https://scholarworks.wmich.edu/digital_research_skills/7
https://dash.harvard.edu/handle/1/10752204
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01907-3
http://eprints.rclis.org/5898/1/DeBeerJenniferThesisMPhil2004.pdf
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 :   Budapest Initiativeمبادرة بودابست . 2.3.2

بودابست  لشم مبادرة  الحرت  الع  للوصول  التخصصات  تـلميجميع  و  ع  مة،  في  ليهالتوقيع    14 باملجر 

العلى  ع   بناء  ،2002  ي فيفر  أبحاثن  والباحثي  لماءرغبة  نتائج  نشر  امل  همفي  البحث  لمالعجالت  في  ية، لصالح 

املبادرة ع  ن واملعرفة دو   لميالع مالية، ويشجع نص  الذاتية،    األرشفة بممارسة    ينثالباح  امقيلى  تعويضات 

بالذكرى  ، وقد عقد اجتماع االحتفال  ةلنماذج اقتصادية بدي  لى ة مستندة علميع   جالت ور مهظ   لىع   لكوكذ

في   بودابست  ملبادرة  العاشرة  تطوير 2012فيفري    15-14السنوية   : هي  احتوتها  التي  التوصيات  بين  ومن   ،

 . )1(سياسات الوصول الحر في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير البنى التحتية
 

 Bethesda Statementبيان بتيسدا . 3.3.2

بيان   عن   2003أفريل    20بتاريخ    Bethesda Statement on Open Access Publishingبيتسدا  صدر 

، Howard Hughes Medical Institute  االجتماع الذي تم عقده من طرف معهد هوارد هيوز الطبي في ميرالند

وتناول البيان بشكل مباشر قضايا حقوق املؤلف وحركة الوصول الحر، وجاء البيان على عدد من األساسيات  

بالوصول ال العلمي باحثين، ناشرين، ومكتبات ومؤسسات  موجهة لكل  حر  املتعلقة  أطراف البحث والنشر 

 .  )2(الدعم والتمويل
 

   برلين:إعالن . 4.3.2

م في مؤتمر  2003في نفس العام الذي أطلقت فيه مبادرة بيثسدا، اجتمع خبراء دوليون في أكتوبر مع عام  

 European Cultureوالتراث األوروبي الثقافي،  The Max Planck Society  استضافته جمعية ماكس بالنك

Heritage   إلى للوصول  جديدة   
ً
طرقا ملناقشة  األملانية،  العاصمة  في  برلين  مدينة  في  أيام  ثالثة  مدى  على 

وتوصل الخبراء املشاركون إلى مجموعة من املبادئ واالقتراحات التي يجب أن    ،املعلومات عن طريق اإلنترنت

بها معا املعلوماتتأخذ  العلمي، ومؤسسات  البحث  " إعالن    ،هد  اطلق عليها  في وثيقة  املبادئ  وصدرت هذه 

 Berlin Declaration on Open Access to Knowledgeبرلين للوصول الحر للمعرفة في العلوم واإلنسانيات  

in the Sciences and Humanities،   عات، ومؤسسات  قد تم توقيعه من قبل العديد من الحكومات، والجامو

 .)3(البحوث، ووكاالت التمويل، واالتحادات، واملكتبات، واملتاحف، والجمعيات العلمية واملهنية

 
1. Benabou, V. (2010). Les publications scientifiques : faut-il choisir entre libre accès et libre recherche ?. Hermès, La 
Revue, 57, 95-106. https://doi.org/10.4267/2042/38644  
2. Bethesda Statement on Open Access Publishing. (2003). Visited 01/03/2019. Retrieved from: 
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4725199/Suber_bethesda.htm  
3. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. (2003). Visited 01/03/2019. Retrieved 
from : https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration  

https://doi.org/10.4267/2042/38644
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4725199/Suber_bethesda.htm
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قراء ملضامين مبادرة بودابست، بيان بيتسدا، وإعالن   ،في دراستها  )2017(قد قدمت الدكتورة عاشوري و 

على إيداع نسخة إلكترونية كاملة  هناك اتفاق بين مبادرة بيتسدا وإعالن برلين  فمن الناحية التقنية  :    برلين

من الجانب القانوني بينت  .  )1(من العمل تكون مرخصة وبصيغة إلكترونية معيارية في مستودع واحد على األقل

أن   بودابست  ال    دورياتمبادرة  لكنها  التأليف،  لحقوق  بتوظيفها  قانونية  بحماية  تتمتع  املفتوح  النفاذ 

تستخدمها لتقييد النفاذ إلى املواد التي تنشرها أو تستخدمها، ويساندها في هذا مبادرة بتسدا وإعالن برلين  

شرط نسب  الفكرية منشوراته العلمية لكافة املستفيدين مجانا، ب  امللكيةبتأكيد منح املؤلف وصاحب حق  

 .)املؤلف(العمل لصاحبة األصلي 
 

 نداء الرياض  املبادرة العربية للوصول الحر : . 5.3.2

العربية   للحضارة  قديم  لتقليد  ثمرة  الحقيقة  في  هو  والتقنية  العلمية  للمعلومات  الحر  الوصول  إن 

نتائج   نشر  في  املغرب،  وفي  املشرق  في  العلماء،  رغبة  في  متمثل  دون  اإلسالمية  العلمية  ومؤلفاتهم  أبحاثهم 

 مقابل مادي، حبا في البحث وفي العلم. 

املغرب  وقد   الخليج ودول  لدى دول  والتقنية  العلمية  للمعلومات  الحر  النفاذ  أو  الوصول  انبثقت فكرة 

بمدينة الرياض  املغاربي الثاني، املنعقد  -العربي من التفاعالت الفكرية الحادثة خالل املؤتمر العلمي الخليجي

، والتي تحاول أن توائم بين إشكالية تضخم املعرفة من جهة،  2006فبراير  26  -  25/  1427محرم    27  -  26يومي  

   وبين إيصالها إلى من هم في حاجة إليها من جهة أخرى، عبر االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

اء مكتبة علمية افتراضية على الخط، وذلك لتزويد البحاثة،  ضرورة إنشبما دفع باملشاركين للنداء     ذاوه

املنشورة،   العلمية  بالنصوص  وكذا  العلمي،  البحث  لنتائج  الكامل  باملحتوى  العالم،  وفي  العربي  الوطن  في 

بحرية،   وإيصالها  والتقنية  العلمية  املعرفة  ميادين  لجميع  وتغطيتها  املكتبة  هذه  مثل  إحداث  أن  معتبرين 

؛ دعم التواصل بين البحاثة      محالة من  تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني تقوية اإلنتاجية العلميةسيمكن ال  

؛ وضع أسس للتواصل بين الشعوب من    من مختلف التوجهات، وكذا املعارف واألفكار في املجاالت املختلفة

 خالل اقتسام باكورة البحث العلمي وعن طريق املعرفة. 
 

من أجل ذلك يهيب نداء الرياض بكل املؤسسات وكل األفراد الذين يهمهم األمر للعمل على تحقيق الوصول  

الحر لكل األدبيات العلمية، وذلك عن طريق رفع كل الحواجز، بما فيها االقتصادية، التي تقف عقبة في سبيل  

الندا  يؤكد  كما  العلماء.  بين  التواصل  جسور  ومد  العلمي  البحث  لألدبيات  تنمية  الحر  الوصول  أن  على  ء 

 
نضيرة.  .  1 جامعات .  2017(عاشوري،  بمكتبات  ميدانية  دراسة   : الجامعية  املكتبات  على  وأثره  والتقنية  العلمية  للمعلومات  املفتوح  النفاذ 

 . 86-85ص.  .2. أطروحة دكتوراه، علم املكتبات. جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 3، 2، 1قسنطينة 
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من القراءة و التحميل واإلرسال والنسخ والبحث؛ من    الجميع:العلمية يقتض ي وضعها على اإلنترنت لتمكين  

 .)1(حصر املصنفات واملقاالت من أجل فهرستها أو استعمالها كمعطيات من أجل البرمجة، أو ألهداف قانونية
 

   :الحرالوصول  واستراتيجياتطرق  .3

  :  Gold Roadالطريق الذهبي  .1.3

ويعني القيام بنشر دوريات علمية محكمة ال تهدف إلى الربح املادي، وتسمح للمستفيدين منها )دون أية  

أن هذا  ، كما  رسوم( بالتمكن من الوصول عبر اإلنترنت إلى النسخ اإللكترونية من املقاالت التي تقوم بنشرها

رأسها   وعلى  الرسوم،  ذات  املقيدة  الدوريات  بها  تتمتع  التي  نفسها  بالخصائص  يتمتع  الدوريات  من  النمط 

 التحكيم العلمي للمقاالت.  
 

    Open Access Journalsدوريات الوصول الحر  ❖

دوريات محكمة يمكن ألي شخص أن يصل إلى مقاالتها     Open Access Journalsتعد دوريات الوصول الحر

املباشر   الخط  رسوم  Onlineعلى  أية  دفع  األقسام    ،دون  تنشرها  التي  تلك  وخاصة  الدوريات  هذه  بعض 

األكاديمية والجامعات ال تفرض رسوما على املؤلفين مقابل النشر، أما البعض اآلخر فيفرض رسوما مقابل  

املؤلفون   يدفعها  قد  للبحث،  النشر  الداعمة  الجهات  دوريات  أو  بأن  الباحثين  أوساط  في  إجماع  ويوجد 

 . )2(األساس لنظام االتصال العلمي الذي ينافس نظام النشر التقليدي ول الحر تشكل صالو 
 

 ومن أهمها :   )3(ضمن الطريق الذهبيبعضها يندرج والتي ول الحر  صيلنسكي عشرة أنواع من الو قدم و 

املتأخرة   السابقة    مإصداراتهالناشرون من    يجعل  حيث   ،Delayed OA Journalsدوريات الوصول الحر 

 إلى أكثر من سنة، وتتبع معظم الجمعيات العلمية هذا النموذج.  تتراوح متاحة مجانا بعد فترة 

حيث يجعل الناشرين املقاالت متاحة ألشهر قليلة    ، Partial OA Journalsدوريات الوصول الحر الجزئية  

لقيود، ويعمل الكثير منهم بأسلوب روتيني على جعل املقاالت املهمة متاحة مجانا بهدف    إخضاعها وبعدها يتم  

 جذب املزيد من القراء ملجالتهم. 

البحتة   الحر  الوصول  ملجالت    جالنموذ  وتعد ،Purely OA Journals،  )الذهبية(دوريات  شيوعا  األكثر 

 الوصول الحر فهي ال تتطلب رسوما، بمعنى أن مقاالت املجلة متاحة مجانا من خالل كل اإلصدارات.  

 
. متاح على :  2018/ 07/07. زيارة يوم (2006)نداء الرياض من أجل الوصول الحر إلى املعلومات العلمية والتقنية.   .1

post_05.html-https://aioa.blogspot.com/2008/01/blog   

)مارس    18ع    -.  cybrarians journal  -. يونس أحمد إسماعيل الشوابكة. املكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات : الدور والعالقات والتأثيرات املتبادلة .2

   http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=377متاح في :  -. 2017/02/22زيارة يوم  –( . 2009

3. Willinsky, John. (2006). The access principle : The case for open access to research and scholarship. Cambridge, Mass. : MIT 
Press. Visited 10/03/2017. Retrieved from:  

https://aioa.blogspot.com/2008/01/blog-post_05.html
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=377
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وهي دوريات تقليدية ذات اشتراكات مالية لها نسخ ، Hybrid OA Journalsدوريات الوصول الحر املختلطة 

 رسوم مادية لنشر مقاالتهم.  إلكترونية توفر خيار الوصول الحر للمؤلفين ولكن مقابل
 

 : نظم إدارة الدوريات املفتوحة املصدر  ❖

ذا  هيسمح    ،يعد برنامج نظم الدورية املفتوحة أحد أبرز البرمجيات املستخدمة فى حركة الوصول الحر

دون تحمل نفقات شراء برمجيات، كما يسمح بإتاحة الدوريات مجانا    هامية ونشر لالبرنامج بإدارة الدوريات الع

 ومن بينها :   .)1(يات التحكيم والتحرير بما يكفل السرعة فى التنفيذلل من عمهبدون رسوم اشتراك، ويس 
 

✓ DpubS- Digital Publishing System   : 

بنسلفانيا، وهو نظام نشر إلكتروني  وهو مشروع تعاون بين كل من مكتبات جامعة كورنل وجامعة والية  

العلمية وأوراق املؤتمرات، يتيح النظام للكليات والجامعات    الدوريات  نشرمفتوح املصدر يمكن من عرض و 

القدرة على املشاركة بفعالية في نشر األدب األكاديمي، وهو مصمم بشكل جيد للغاية وقادر على تخصيص  

ات املستخدم  تكوينات واجه د من مخططات البيانات الوصفية، و كبير على مستوى عميق، حيث يدعم العدي

   . )2(والعديد من تنسيقات امللفات
 

 :   Open Journal System (OJS)نظام الدورية مفتوح املصدر  ✓

لجامعة كولومبيا البريطانية، بهدف تسهيل اإلتاحة القصوى   PKPاملطور بواسطة مشروع املعرفة العامة 

يدعم   العلمية،  الدوريات  وتوزيع مقاالت  إلنتاج  املصدر  نظام مفتوح  توفير  بواسطة  العلمية    OJSلألبحاث 

التقديم   من  وذلك  الكاملة،  النشر  مراحل  من  مرحلة  كل  في  التشغيل  النشر  عمليات  إلى  لألبحاث  املبدئي 

 . )3(ومن املمكن التحكم فيه وتحميله محليا ومتاح بأكثر من عشر لغات مجانييز النظام بأنه  النهائي، ويتم

 

هو استخدامه كبوابة للمجالت التي تنشر داخل الجامعات، حيث يمكن    OJSمن املميزات القوية لنظام  

منصة واحدة. وكمثال على ذلك بوابة املجالت العلمية  جمع كل املجالت املنتجة من طرف الجامعة وإطالقها في  

 .  1لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

 
 

 
املواصفات الوظيفية ملنظم مفتوحة املصدر إلدارة الدوريات العممية ونشرها: برنامج نظم الدورية املفتوحة  .  2013  عبدالرحمن.  ، محمد  . السعدنى1

   https://sjrc.journals.ekb.eg/article_84618.html. متاح على :   2018/04/09. زيارة يوم :    11نموذجا. بحوث فى عمم املكتبات واملعمومات، ع

2. Cyzyk, M., & Choudhury, S. (2008). A survey and evaluation of open-source electronic publishing system. Visited 
07/05/2019. Retrieved from :  

.  نظم نشر وإدارة الدوريات اإللكترونية مفتوحة املصدر : دراسة مقارنة. املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات . 2017 . عبد الجواد، سامح زينهم. 3

 . متاح على :  2019/02/16. زيارة يوم 3. ع. 3مج. 

https://sjrc.journals.ekb.eg/article_84618.html
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  DOAJدليل  ❖

من أبرز النمــــاذج التي تجسد مبدأ    The Directory of Open Access Journalيعد دليل دوريات الوصول الحر  

، وتتيح النصوص الكاملة للدوريات  
ً
الوصول الحر للمعلومات حيث يعد دليل شامل للدوريات ومتاح مجانا

إلى نشر    DOAJهدف دليل  ي .)1(ل اللغاتالعلمية واألكاديمية املحكمة فى مختلف مجاالت املعرفة البشرية وبك

الوعي بأهمية الوصول الحر وزيادة استخدام دوريات الوصول الحر في مختلف املجاالت املوضوعية، ويسعى  

ويحتوي   الدليل إلى أن يصبح شامال ويغطي كافة دوريات الوصول الحر في العالم التي تعتمد نظاما للجودة.

املقاالت  دورية قابلة للبحث على مستوى  8354 ،دورية منها  11,555 ،على األسطركتابة هذه الدليل إلى حد 

 .)2(دولة 712مقالة وعدد الدول التي تنتمي إليها هذه الدوريات   3,093,088 ــب و املقدرة 
 

 :Green Roadالطريق األخضر  .2.3

ويعني قيام الدوريات القائمة على الربح املادي، بالسماح وتشجيع إيداع املقاالت املحكمة املنشورة بها   

وقد نتج  ،  )في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة( في مستودعات متاحة على العموم على الخط املباشر

املقاالت العلمية املحكمة،    عن هذا األسلوب بالفعل إنشاء مستودعات رقمية تشتمل على عديد من تلك 

 .)3(فضال عن اشتمال بعضها على األنماط األخرى من اإلنتاج الفكري 
 

ا أشكأل تتخذ  الذاتية  الباحثين    االرشفة  أغلب  يتفق  الرقميةإل ا  :أنهامختلفة  باملستودعات  سواء    يداع 

وكذموضوعية  و أمؤسساتية  كانت   الويب  ب  اإليداع  ا ،  الخاصة    املؤسساتية  و أالشخصية  سواء  مواقع 

يمنعه من إيداعه في باقي    ال أن قيام الباحث بإيداع/ أرشفة إنتاجه الفكري في مستودع رقمي    كما .  بالباحثين

 . الذي سيزيد من فرص عثور املستخدمين عليهو خرى؛ األ كن ألماا

 

 

 

 

 

 
)  2011  . محمد، مها أحمد إبراهيم.1 .DOAJسمات دوريات الوصول الحر في مجال املكتبات واملعلومات املتاحة بدليل  ،  27ع    -.Cybrarians Journal  - (:   دراسة تحليلية 

  http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=600  متاح في: . 2017/03/21زيارة يوم   -ديسمبر.

2. What is DOAJ ?. https://ufs.libguides.com/c.php?g=834233&p=6004646  

.  2016/04/29زيارة يوم    -( .2010)يونيو    22ع    -.Cybrarians Journal  -. مها أحمد إبراهيم محمد. الوصول الحر للمعلومات : املفهوم، األهمية، املبادرات .3

   http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444متاح على : 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=600
https://ufs.libguides.com/c.php?g=834233&p=6004646
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444
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 الرقمية:  العالقة بين الدوريات اإللكترونية والمستودعات  .3.3

الحر   الوصول  لحركة  كآليتين  جنب  إلى  جنبا  املجانبة  والدوريات  املفتوحة  الرقمية  املستودعات  ظهرت 

، والتي نشطت في بداية األمر كاجتهادات وممارسات فردية من قبل  Open Access Movementللمعلومات  

واالتصال البحث  تواجه  التي  والتحديات  للمخاطر  تنبهوا  الذين  الزيادة    الباحثين  في  تمثلت  والتي  العلمي، 

املجاالت، وعجز ميزانيات املكتبات البحثية على مالحقتها، مما أدى    املطردة ألسعار الدوريات العلمية فى جميع

أن هناك تفاعل كبير بين اتضح  ، و )1(إلى تراجع البحث العلمي وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب

والدو  الرقمية  االتاحة  املستودعات  مفتوح  أكاديمي  اتصال  نظام  تشكيل  إلى  أدى  والذي  اإللكترونية،  ريات 

بينهما في سياق الوصول الحر للمعلومات، حيث    التفاعلمتكامل ومتصل، كما أن هناك العديد من أنماط  

ثالثة أنماط من التفاعل املستمر    Stephen Pinfieldالدكتور سامح زينهم عبد الجواد نقال عن الباحث    ذكر

 :  )2(بين الدورية واملستودع وهي فيما يلي
 

 : من المستودع إلى الدورية، النمط األول .1.3.3

من خالل الصورة املرفقة نالحظ بأن املؤلف بعد أن يقوم بكتابة الورقية العلمية وتقديمها للدورية من  

القرار سواء بقبولها أو رفضها، وفي الغالب    اتخاذأجل التحكيم والنشر، ليقوم املحكمون بتحكيم الورقة ويتم  

ذلك يقوم املؤلف بعمل التغييرات املطلوبة  يتم طلب إجراء تغييرات على املقالة من أحل تحسينها للنشر، بعد  

 من هيئة تحيكم الدورية وبعد ذلك إرجاعها للمحكمين قصد نشرها. 
 

النمط من خالل نقطتين كما هو موضح بالشكل، حيث من   في هذ  نالحظ أيضا أن املستودع متضمن 

س الوقت الذي قام بتقديم املمكن أن يقوم املؤلف بإيداع مسودة أو الورقة غير املحكمة باملستودع، في نف

الورقة إلى الدورية، وهنا تكمن العالقة الجوهرية بين املستودع والدورية، بعد ذلك يتم نشر مسودة الورقة  

باملستودع، حيث يستفيد املؤلف من تعليقات وتعقيبات الباحثين اآلخرين والتي تساعده مستقبال قي تنقيح  

ما  بتطوير نظام إلدارة مسودات املقاالت    )PKP  )3د قامت مؤسسة  الورقة إذا طلبه منه ذلك، وفي هذا الصد

  ما قبل التحكيم،   هو خادم مفتوح املصدر إلدارة نشر األوراق البحثية، و Open Preprint Systemالتحكيم    لقب

مدير   قبل  من  عليه  واملوافقة  النظام  في  التسجيل  بعد  للمؤلفين  التحكيميمكن  قبل  ما  مشاركة  ب  مقاالت 

 
 . عمر، إيمان فوزي. املرجع السابق. 1

 . 122. ص. 2015. القاهرة ؛ 1. ط.  البناء و اإلدارة و التسويق و الحفظ  استراتيجياتملستودعات الرقمية: . عبد الجواد، سامح زينهم. ا2

 ( هو مبادرة بحثية غير هادفة للربح تركز على أهمية جعل نتائج البحث املمول من القطاع العام متاحة مجاًنا من خالل PKPمشروع املعرفة العامة ). 3

الحر سياسات   بجامعة كولومبيا   الوصول  التربية  كلية  بين  إنها شراكة  البرمجيات.  في ذلك حلول  بما  ممكًنا  لجعل ذلك  استراتيجيات  تطوير  ، وعلى 

كال الجامعية، ومكتبة  للمكتبات  أونتاريو  بيتسبرغ، ومجلس  بجامعة سيمون فريزر، وجامعة  النشر  في  للدراسات  الكندي  واملركز  يفورنيا البريطانية، 

زيارة يوم   كلية التربية في ستانفورد. يسعى إلى تحسين الجودة العلمية والعامة للبحث األكاديمي من خالل تطوير بيئات مبتكرة عبر اإلنترنت.الرقمية، و 

   https://pkp.sfu.ca/about. متاح على : 2020/11/14

https://pkp.sfu.ca/about/
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يتم بعد ذلك إتاحة األوراق املنشورة  ،  Wordأو مستندات    PDFأبحاثهم كمطبوعات مسبقة، سواء ملفات  

، أيضا يمكن للمؤلف أن يودع إصدارة  Google)1(الباحث العلمي من  ب   وتكشيفهامجاًنا عبر اإلنترنت ليتم تنزيلها  

 الورقة بعد التحكيم، ويقوم املستودع بإتاحة االصدارتين مع بعض، املحكمة وغير املحكمة.
 

ويعمل هذا النمط في عدد من املجاالت املوضوعية، حيث يستخدم الباحثون في مجال الفيزياء، الرياضيات   

ت  أن من املبررا Stephen Pinfieldلنشر مسودات املقاالت غير املحكمة، ويضيف  Arxivوالكيمياء مستودع 

النمط هو هذا  استمرار  تأكد  استعمال    التي  في  تكامل  تم وصف هذا    الدوريةوجود  معا، حيث  واملستودع 

 . Productive Coexistence  )2(النمط بالتعايش املنتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

         

 

 
1. Pkp. Open Preprint Systems. Visited 12/12/2020. Retrieved from: https://pkp.sfu.ca/ops/  
2. Pinfield, S. (2009). Journals and repositories: an evolving relationship? Learned Publishing, 22(3). Visited 16/09/2020. 
Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/2009302  
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   : من الدورية إلى المستودع ،الثانيالنمط . 2.3.3

النموذج   األوراقالأيًضا عملية    الثانييتضمن  لتقديم  التقليدية  األقران(  نشر  ،  Peer Review  مراجعة 

األوراق والتنسيقPaper Revision  ومراجعة  النسخ  وتحرير   ،  Copy-editing and Formatting  والنشر  ،

  بين هذا النموذج والنموذج السابق ف جوهري واحد  ومع ذلك، هناك اختال  ، formal publicationيالرسم

أو "مختلطة"، مما يسمح للمحتوى    Open Accessمتاحة بنظام الوصول الحر  يجب أن تكون املجلة  بحيث  

يكون   الوصول بأن  النشر  مفتوح  النمط)1(عند  هذا  في  بعد    .  فقط  املستودع  دور  نشر    اكتماليأتي  عملية 

للمقالة   أو  املحكمة  غير  للمسودة  النشر سواء  قبل  الذاتية  لألرشفة  نظام  هنا  يوجد  وال  املقبولة الدورية، 

 .)2(للنشر، ومع ذلك فبمجرد ظهور الورقة في الدورية يتحسن دور املستودع كثيرا مقارنة بالنمط األول 

نشر   بإعادة  الناشر  أو  للمؤلف  يمكن  الدورية،  موقع  على  وظهورها  العلمية  للورقة  الرسمي  النشر  بعد 

املقالة في املستودع، وهذا يتضمن غالبا تحويلها إلى شكل ملف جديد وإعادة تكويد أو وصف املحتوى، أو  

 ل املدى للمقالة. إتاحتها بعد نهاية فترة الحظر، كما يتولى املستودع مسؤولية الحفظ طوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Pinfield, S. (2009). Op.Cit. 

 .125. عبد الجواد، سامح زينهم. املرجع السابق. ص. 2

 النمط الثاني، من الدورية إلى املستودع:  )5( رقم الشكل



 

[59] 
 

   العلمي    المستودعات الرقمية كآلية للوصول الحر للمعلومات في بيئة االتصال :  الفصل األول

ال أن  يتضمن  الثاني،  الرسمينمط  النشر  بعد  متاًحا فقط  املحتوى   ، في املجلة  للمقالة  املستودع يجعل 

يقوم كل من ناشر املجلة واملستودع بمعالجة املحتوى    بعض التكرار في العمليات، حيثوهذا قد يؤدي إلى  

 كالهما يدير أيًضا بنية تحتية تقنية تجعل املحتوى متاًحا. ، و واألوراق التمهيدية للنشر
 

، يتم اتباع  النمطفي هذا  التكرار، اوالذي يعالج هذ مط الثاني، اقتراح تغيير محتمل في النب  Pinfieldقام  قدو 

الورقالعادية  نشر املجالت    اجراءات العلمية،حتى مرحلة تحرير وتنسيق  بإيداع    ة  الناشر  يقوم  بعد ذلك، 

املستودع كوسيلة إلتاحته في   من  ،  املحتوى 
ً
بدال للنشر،  املستودع كمكان  الناشر  وبعبارة أخرى، يستخدم 

 .)1(من خالل توفير رابط للورقة باملستودع  وذلك، م املحتوى الحفاظ على بنيته التحتية الخاصة لدعم تقدي
 

الت  يشبهالنموذج  هذا    أن  Pinfieldويضيف   في Overlay Model  جميعنموذج  تحول  على  وينطوي   ،

العلمي االتصال  في عملية  املختلفين  الوكالء  "الحوسبة    ،مسؤوليات  لـ  الحالية  االتجاهات  يتناسب مع  فهو 

هذا النموذج هو بناء نظري ولم    ، كما أن السحابية" )حيث يتم تخزين املحتوى بمصادر خارجية ملزود بعيد(

 ، دورية التجميع. شكل جسًرا مثيًرا لالهتمام للنموذج الثالث ي فإنه  ذلك،يتم استخدامه حتى اآلن. ومع 
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 :المقاالتمن المستودع إلى دورية تجميع  ،الثالثالنمط  .3.3.3

  اكتمال، فعندما يتم  في هذا النمط يقوم املؤلف بإنتاج املقالة دون أن يهدف إلى تقديمها بدورية معينة

بجعل   املستودع  يقوم  ذلك  بعد  املستودع،  في  املؤلف  بواسطة  إيداعها  يتم  الورقة  املبدئية من  اإلصدارة 

الورقة بواسطة دورية تجميع املقاالت  يتم تحديد  العام، ومن خالل هذه املرحلة   الورقة متاحة للجمهور 

Overlay Journal  امل خالل  من  يتم  أن  يمكن  التحديد  وهذا  تضمينها،  أجل  الورقة من  يقدم  الذي  ؤلف 

تتم عملية التحكيم بطريقة طبيعية من   لوضعها في االعتبار بواسطة املجلة، أو من خالل املجلة نفسها.  

أجل مراجعة املقالة، وإذا تم قبولها يتم تنقيحها بواسطة املؤلف استجابة إلى تعليقات املراجعين، وفي هذه  

الناشر بتحرير وتشكيل الورقة، وإيداعها بعد ذلك في املستودع    املرحلة من املمكن تضمين خطوة والتي يقوم

عندما يقوم املستودع بنشر الورقة، فإن الدورية تقوم بتوفير رابط  على أنها إصدارة منتجة بواسطة الناشر.  

 .إلى الورقة من موقعها الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

التجريبية والتي    يوجد مشروع واجهة املستودع ألرشيفات  النمط، مثل    تختبر هذاالعديد من املشروعات 

، وقد قام مشروع جامعة لندن  Repository Interface for overlaid Journal Archivesالتجميع بجامعة لندن  

املستودع ودورية التجميع، وتقترح الدراسات املتصلة أن نمط الدفع قد يكون بتطوير بروتوكول نقل بين  

 .ضروريا الستمرار النمط الثالث

 

 الثالث، من املستودع إلى دورية التجميع النمط :  )7( رقم الشكل



 

[61] 
 

   العلمي    المستودعات الرقمية كآلية للوصول الحر للمعلومات في بيئة االتصال :  الفصل األول

 :التشريعات الوطنية للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية .4

 :  الواليات المتحدة األمريكية .1.4

عام   املعاهد  2008في  تمولها  التي  األبحاث  جميع  أرشفة  يتطلب  قانون  بوش مشروع  دبليو  وقع جورج   ،

في موعد ال يتجاوز عام واحد بعد نشرها    PubMed Centralالوطنية للصحة في مستودع الوصول املجاني  

أصبحت الواليات املتحدة  ، أين  فتح هذا القانون الطريق إلى الوصول الحر في الواليات املتحدة  ، حيثاألولي  

، والذي ينص  2008األمريكية أول دولة تقوم باعتماد قانون وطني للوصول الحر للمعلومات الصادر سنة  

للصحة  الوطنية  املعاهد  تمولهم  الذين  الباحثين  جميع  يقدم  أن  إلكترو    NIHعلى  النسخة  نسخة  من  نية 

شهًرا    12النهائية للبحوث التي راجعها النظراء عند قبولها للنشر، لتكون متاحة للجمهور في موعد ال يتجاوز  

بعد التاريخ الرسمي للنشر، شريطة أن تنفذ املعاهد الوطنية للصحة سياسة الوصول العام بطريقة تتفق مع  

النشر حقوق  العام )1(قانون  الوصول  سياسة  تضمن  حق    ،  لديه  الجمهور  أن  للصحة  الوطنية  للمعاهد 

  2PMCالوصول إلى النتائج املنشورة للبحوث املمولة من املعاهد الوطنية للصحة والتي يتم إتاحتها عن طريق 
 

وقائع األكاديمية   PNASبدءا من استقبال وأرشفة مقاالت مجلة،  PMC، نمت 2000منذ إنشائها في عام ف

تحولت إلى أرشيف للمقاالت من آالف املجالت، وبعدها  الوطنية للعلوم ومجلة البيولوجيا الجزيئية للخلية،  

ماليين سجل بالنص الكامل، تمتد لعدة قرون من األبحاث الطبية    7اليوم على أكثر من    PMCحيث تحتوي  

 .)3(ت الحاضر(أواخر القرن الثامن عشر حتى الوقمن وعلوم الحياة ) 
 

عام   الوكاالت  2013في  جميع  لتشمل  للصحة  الوطنية  املعاهد  سياسة  توسيع  أوباما  إدارة  حاولت   ،

كان الهدف  ، و مليون دوالر على األبحاث األساسية والتطبيقية  100الفيدرالية األخرى التي تنفق سنوًيا أكثر من  

إليها   التي يمكن الوصول  القانون هذا، املسمى    ،مجاًنا كل عامهو مضاعفة عدد األوراق  تم تقديم مشروع 

للبحوث العام  للوصول  الفيدرالي    Fair Access to Science and Technology Research Act   ،القانون 

(FRPAA  لكنه لم يصل إلى مرحلة التصويت2012و    2009،  2006( ثالث مرات إلى الكونجرس )في )،    في عام

2014( والتكنولوجيا  العلوم  لسياسة  األبيض  البيت  مكتب  قدم   ،OSTP  من معدلة  نسخة   )FRPAA   إلى

 
1. NIH. (2015). National Institutes of Health Plan for Increasing Access to Scientific Publications and Digital Scientific 
Data from NIH Funded Scientific Research. Visited 15/09/2019. Retrieved from: https://grants.nih.gov/grants/nih-
public-access-plan.pdf  

2  .PubMed Central (PMC)      : هو أرشيف كامل مجاني للنصوص الكاملة ملجالت الطب الحيوي وعلوم الحياة في مكتبة الطب الوطنية التابعة

 مع التفويض التشريعي لـ  NIH / NLMملعاهد الصحة الوطنية األمريكية )
ً
كنظير    PMCلجمع األدبيات الطبية الحيوية والحفاظ عليها ، تعمل    NLM(. تماشيا

 . NLM رقمي ملجموعة املجالت املطبوعة الشاملة في

3. PMC Overview. Visited 15/09/2019. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/  

https://grants.nih.gov/grants/nih-public-access-plan.pdf
https://grants.nih.gov/grants/nih-public-access-plan.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
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تسمى   العلوم Federal Research Public Access Act (FASTR)الكونجرس  أبحاث  إلى  العادل  الوصول   ،

 . )1(مجاًنا  أشهر قبل إتاحة املطبوعات  6إلى  12فترة الحظر من  FASTR تقليص ،والتكنولوجيا
 

  هو ريكي و ألم النواب ا  لسبحاث في مجأل لوصول العام  تم إصدار تشريع جديد حول ال ،2013وفي سبتمبر  

تنفيذ،   لىيؤكد ع  ي الذ  Public Access to Public Science Act   (PAPSA) العامة  لعلومقانون النفاذ العام ل

 .)2(وم والتكنولوجيالبيض املختص بسياسة العأل ا مكتب البيت ا هالعام، التي وضعوصول ات الهتوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  البـــــــــــرازيل   .2.4

إلى املعلومات، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وصدق عليه    الحر دخل القانون البرازيلي الجديد للوصول 

خطوة جريئة  ويعتبر هذا القرار    ،2012مايو    16، حيز التنفيذ بحلول  2011الرئيس ديلما روسيف في نوفمبر  

القانون  ، كما أن هذا  نحو مزيد من الشفافية واملشاركة مع توفير إطار أقوى الحتضان الوصول إلى املعلومات

الدعوة التي قام بها كبار الصحفيين واملنظمات غير الحكومية وبعض أعضاء الكونجرس والحكومة  هو ثمرة  

 للحصول على االعتراف، كمشجع للشفافية والحكومات املفتوحة. 

 

 
1. Grosbellet, Edith. (2018). What about Open Access in the US?. Visited 28/04/2019. Retrieved from: 
https://www.mysciencework.com/omniscience/open-access-us  
2. Science-Metrix. Evolution of open access Policies and Availability, 1996-2013 : RTD-B6-PP-2011-2: Study to develop a 
set of indicators to measure open access. https://science-metrix.com/evolution-of-open-access-policies-and-availability-
1996-2013/  
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 :  إيطاليا  .3.4

( يتضمن القانون، في  Law of October 7, 2013وافق البرملان اإليطالي على قانون بشأن تثمين الثقافة ) 

للوصول  4القسم   العلمية،  OA)  الحر، الئحة  املنشورات  إلى  اإليطاليو (  البرملان  إلى   يهدف  القانون  هذا  مع 

األوروبية التي تم التعبير عنها بوضوح في توصية    الحرمواءمة القانون الوطني اإليطالي مع سياسات الوصول  

 .)1(بشأن الوصول إلى املعلومات العلمية والحفاظ عليها 2012وليو ي 17 في مفوضية االتحاد األوروبي املؤرخة
 

 :  إسبانيا .4.4

القانون   الوطني هو  املستوى  على  العلمية  املنشورات  إيداع  ينظم  الذي  الحر،  للوصول  القانوني  اإلطار 

في  2011/ 14 الصادر  يحث    1،  والذي  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  بشأن  إيداع يونيو،  على  الباحثين 

املجالت   في  النهائية من مساهماتهم  الرقمية  الحرو النسخة  الوصول  أن  ،  )2(مستودعات  القانون على  ينص 

الباحثين الذين يتم تمويل أبحاثهم بشكل أساس ي من القطاع العام يجب عليهم نشر نسخة رقمية من البحوث  

في أقر  العلمية  في املجالت  للنشر  اثني عشر شهًراالتي تم قبولها  هذه    )3(ب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز 

كما ينص القانون على وجوب إيداع النسخة    ،الفترة أطول من الستة أشهر التي يسمح بها معظم الناشرون

 .)4(اإللكترونية من املواد في مستودعات مؤسسية
 

، وقد اكتسبت زخًما منذ ذلك الحين، بفضل 2011بعد إطالق السياسة الوطنية للوصول الحر في عام  

لحر إلى  ، أدرجت الحكومة الوطنية الوصول اRECOLECTAشبكة املستودعات املؤسسية القوية تحت مظلة 

املفتوحة  العلوم  نحو  الرئيسية  تحركاتها  كواحدة من  الدولة  في خطة  البحث  املرحلة  ،  بيانات  في  وهي حاليا 

األولية؛ لذلك فهي ليست إلزامية حتى اآلن ولكنها تفويض طوعي يرسل الرسالة الصحيحة إلى املستودعات  

 . )5(التحتية ألرشفة البيانات البحثية املؤسسية للجامعات ومراكز البحث، والتي بدأت في بناء البنى 

نفذت إسبانيا التشريعات املتعلقة بالوصول الحر عبر ثالث مستويات: املستوى الوطني و اإلقليمي ويشمل  

هذه   لبيانات  الحاصد  البرتوكول  و  مدريد،  مدينة  في  متركزة  مستودعاتها  جامعات  سبعة  املستويين  هذين 

 
1. Marra, Monica. (2015). The recent Italian regulations about the open-access availability of publicly funded research 
publications, and the documentation landscape in astrophysics. Grey Journal (TGJ). Autumn 2015, Vol. 11 Issue 3. Visited 
13/08/2019. Retrieved from:  https://arxiv.org/abs/1407.6296  
2. Tecnología, Fundación Española para la Ciencia y et al. (2014). Recommendations for the Implementation of Article 37 
of the Spanish Science, Technology and Innovation Act: Open Access Dissemination. Retrieved from: 
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto_INGLES.pdf  
3. De Filippo, D., Mañana-Rodriguez, J. The practical implementation of open access policies and mandates in Spanish 
public universities. Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-021-04261-x  
4. Borrego, Á. (2016). Measuring compliance with a S panish G overnment open access mandate. Journal of the 
Association for Information Science and Technology, 67(4), 757-764. 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/66332/1/647728.pdf  
5. Rico-Castro, Pilar. (2016). Towards Open Access by default in Spain – The Spanish State Plan for Research, Development 
and Innovation has been published. Visited 15/11/2019. Retrieved from: https://www.openaire.eu/blogs/towards-open-
access-by-default-in-spain-the-spanish-state-plan-for-research-development-and-innovation-has-been-published  

https://arxiv.org/abs/1407.6296
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يسمى   املؤسساتي    E-Cienciaاملستودعات  الثالث  املستوى  يشمل  حين  في  مؤسساتية خاصة  س  15،  ياسة 

 . )1(بالوصول الحر داخل الجامعات اإلسبانية

يناير   واالبتكار  2018في  والتطوير  للبحث  الدولة  خطة  اإلسبانية  الحكومة  نشرت  التي    2017-2020، 

 .وثإلى املنشورات العلمية وبيانات البح حرتتضمن أخباًرا مهمة حول الوصول ال
 

  :  األرجـــــــنتين   .5.4

)رقم    13في   قانون  األرجنتيني  الكونجرس  أصدر  مفتوحة  ) (26.899نوفمبر،  رقمية  مستودعات  إنشاء 

على أن جميع املؤسسات التي تنتمي إلى النظام الوطني  القانون  نص  ي  ،الوصول مؤسسية، مملوكة أو مشتركة(

كلًيا(دعما    تتلقى و (  SNCYTللعلوم والتكنولوجيا ) أو  مستودعات رقمية مؤسسية  يجب أن تنش ئ      ،)جزئًيا 

مجانية ومفتوحة الوصول حيث يجب أن تكون جميع املنشورات العلمية والتكنولوجية )التي تشمل مقاالت  

 .)2(املجالت واألوراق التقنية والعلمية واألطروحات وما إلى ذلك( وبيانات البحث متاحة
 

 :  ــيا ألمانـــــــــــــــ . 6.4

  ، والذي 38املادة    املعدل في  ،(BGBl. I S. 3714)  2013  املتعلق بحقوق النشر والتأليف،  لقانون األملاني ا

الذي تم إنشاؤه في سياق نشاط بحثي، والذي يتم تمويله بنسبة ال    ؛دف إلى السماح ملؤلف العمل العلمييه

٪ من األموال العامة وتم نشره في دورية )نصف سنوية على األقل(، جعل النسخة املقبولة من  50تقل عن  

في إعادة النشر  الحق  لمؤلف  ل  ، حيث يتيحمتاحة للجمهور ألغراض غير تجارية بعد فترة اثني عشر شهًرا  قالةامل

تى إذا كان املؤلف قد خصص جميع الحقوق الحصرية للعمل املحمي بحقوق الطبع والنشر إلى محرر أو  ح

 . "إلزامييعتبر هذا القرار "ناشر، بعبارة أخرى، 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Choudhury, Barnali Roy. Resource Optimization. UNESCO. 2015. p.14. https://wiki.lib.sun.ac.za/images/f/f2/L3.pdf  
2. Fushimi, M.; Unzurrunzaga,C.(2020).Más allá de los repositorios institucionales: iniciativas de acceso abierto en las 
universidades nacionales argentinas de gestión pública. III Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y 
Comunicación = Beyond institutional repositories : Open access initiatives in Argentine national public management 
universities  http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13815/ev.13815.pdf  

https://wiki.lib.sun.ac.za/images/f/f2/L3.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13815/ev.13815.pdf
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 :  المستودعات الرقمية، النشأة، المفهوم، والمزايا   .5

 :    تمهيد

املستودعات الرقمية باهتمام كبير ومتزايد من طرف املؤسسات األكاديمية والبحثية، حيث تعتبر    حظيت

  أداة فعالة لتنظيم وإدارة وحفظ املحتوى الرقمي األكاديمي بوصفه الرأسمال الفكري للمؤسسات األكاديمية

تها، وإتاحتها للباحثين والطالب  وتمتلك الجامعات ثروة هائلة من مصادر املعلومات التي ينبغي تجميعها، معالج

أوسع لألبحاث، كما تساهم املستودعات الرقمية في زيادة مرئية    انتشاريضمن    رقمي بما من خالل مستودع  

 أسماء الباحثين واالرتقاء بمستوى املؤسسات األكاديمية. 
 

 :  نشأة المستودعات الرقمية   .1.5

بول  “الفيزيائي    ءإنشا   من املتخصص فى مجال الفيزياء أول وأشهر مستودع فى العالم،  ARXIV يعد مستودع  

بين املختصين وأرشفة مسودات    اآلراءلتبادل    موضوعي  عمستودك،  1991عام    ،Paul Ginsparg“  جينزبرج

  Eprint  ة اإللكترونيأو أرشيف الطبعات    Preprintيشار إليه أحيانا باسم أرشيف الطبعات املبدئية  و   املقاالت،

للعلوم املعرفية واللغات    Print-Cogيليه مستودع  ،   aboratoryLational NAlamos  )1(الوطنيأملوس    ملخبر

« أستاذ العلوم املعرفية وأحد رواد حركة  Steven Harndوالفلسفة الذي أنش ئ على يد العالم »ستيفن هارند  

عام   للمعلومات،  الحر  بحوثهم 1997الوصول  وإيداع  الذاتي  الحفظ  إلى  الباحثين  فيه  دعي  والذي   ،

Depositing    بالدوريات وإتاحتها على شبكة اإلنترنت التساع رقعة املعرفة، ومواجهة تزايد أسعار االشتراك 

مستودع أخر متخصص  وفي نفس السنة تم إطالق   .)2(من املشاركة العلميةالعلمية التي تحول دون االستفادة  

الذي    NetEcمن مشروع   والذي نشأ  ، Research Papers  in Economics  (RePEC)  قتصاد ويدعىإلفي مجال ا

على بيانات    قتصاد الانتاج الفكري الخاص بمجال  إل يشتمل هذا املستودع إلى جانب ا   ،1993تأسس في عام  

  .)3(كاديميينألا قتصادال اوعلماء  قتصاديةالا خاصة باملؤسسات 
 

ية فى  اتويتضح مما سبق أن املستودعات املوضوعية كان لها السبق ومهدت لظهور املستودعات املؤسس

 .)4(الذي تبلورت وتشكلت فيه فلسفة الوصول الحر، وحددت آلياته بإعالن مبادرة بودابستو  2002عام 

 
1. Warner, Simeon M. (2001). Open Archives Initiative protocol development and implementation at arXiv. arXiv paper 
cs.DL/0101027, available at http://arXiv.org/pdf/cs.DL/0101027.  

نشأ.  2 فوزي.  إيمان  .عمر،  املفتوحة  الرقمية  املستودعات  وتطور  ديسمبر  27ع    -.Cybrarians Journal  -ة  يوم  2011،   زيارة   .2019/04/18  : على  متاح   .

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&id=607 
3. Krichel, Thomas; Warner, Simeon M. (2002). Open archives and free online scholarship. Joint Conference on Digital 
Libraries 2002 Portland, Oregon, USA July 14-18, 2002. Visited 22/02/2019. Retrieved from: 
http://openlib.org/home/krichel/papers/koganei.html  
4. Comparison of Subject and Institutional Repositories in Selfarchiving Practices 2008-12, 34(6):489-495 Journal of 
Academic Librarianship. Visited 22/02/2019. Retrieved from: https://repository.arizona.edu/handle/10150/105552  

http://arxiv.org/pdf/cs.DL/0101027
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&id=607
http://openlib.org/home/krichel/papers/koganei.html
https://repository.arizona.edu/handle/10150/105552
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فيما يتصل بمجال املكتبات فقد كانت بداية ظهور املستودعات املوضوعية فيه مواكًبا إلعالن املبادرات  و 

  طور الذي    DLIST، ومن أوائل وأشهر هذه املستودعات على املستوى الدولي، مستودع  2000واإلعالنات عام  

  وكالهما يعتمد على املشاركة التطوعية، ويكفال  E-   LIS، ومستودع  Arizona Universityمن قبل جامعة أريزونا  

املدى ا مجال    Long –Term preservation  لحفظ طويل  فى  املنشورة  املنشورة وغير  والعلمية  الفنية  للوثائق 

 .)1(املكتبات واملعلومات واملجاالت ذات الصلة كمجال تكنولوجيا املعلومات والحاسب اآللي والتعليم
 

إلى ظهور    Leslie Carrو    Alma Swanل من  ك وتذكر   أن معدل تزايد عدد املستودعات املؤسسية وصل 

أصبح من غير املحتمل وجود مؤسسة بحثية ال تملك مستودعا    حيثمستودع كل يوم على مستوى العالم،  

أدى إلى توجه العديد من البرامج االستثمارية الضخمة فى بعض الدول لتأسيس وإنشاء شبكة بين   وقدرقميا،  

 . )2(هذه املستودعات لتسهيل التواصل العلمي بينهم، وزيادة إنتاجية املجتمع البحثي
 

 : تعريف المستودعات الرقمية  .2.5

قبل اعتماده وانتشاره    األمر،فى بداية    الرقميةتعددت املصطلحات واملفاهيم املرادفة ملفهوم املستودعات  

املختصين، ففي أوائل التسعينيات كانت بداية املسمى الذي أطلق    طرف  كمفهوم ومصطلح متفق عليه من 

مى أول مستودع تم وقد اتضح ذلك في مس   ،Archiveهو مصطلح أرشيف    مستودعات الوصول الحر،على  

ثم ظهر على  ،  Open Archive Initiativeرشيف املفتوح  أل وكذلك مبادرة ا ،Arxiv Archive  إنشائه هو مستودع  

ت  ال ت واملقاال إلى املستودعات التي تتضمن كل من مسودات املقا   شارةإل ل  E-print Archiveالساحة مصطلح  

التي أصبحت اليوم معتمدة ومنتشرة كمصطلح متفق عليه   Repositoryتسمية    علىليستقر أخيرا املحكمة، 

الرقمية املستودعات  على  يطلق  املتخصصين  قبل  فمن  أرشيف  .  مصطلح  بين  ومصطلح    Archiveالفرق 

أن املصطلح    ،Repositoryمستودع   إمكانية    األول هو  الرقمية دون    عال ط اال يعنى ضمنيا حفظ املجموعات 

Visibility   فيما يلي نستعرض  ، و عنيه ويشمله املصطلح الثاني الذي أصبح يستخدم في الوقت الحاليوهو ما ي

 :  أهم تعريفات املستودعات الرقمية
 

البحثية املكتبات  جمعية  عن  الصادر  شهري  النصف  التقرير  فبراير     ARLفي  لـ 2003فى  تعريف  نجد   ،

Lynch Clifford    هو مجموعه من الخدمات التي تقدمها  "  التابع لجامعةالذى يرى فيه أن املستودع املؤسس ي

 ".)3(الجامعة ألعضائها إلدارة وإتاحة املواد الرقمية املنشأة من قبل الجامعة والعاملين املنتسبين إليها

 
 . عمر، إيمان فوزي، املرجع السابق. 1

2. Swan, Alma and Carr, Leslie (2008) Institutions, their repositories and the Web. Serials Review, 34 (1). Visited 
22/02/2019. Retrieved from: https://eprints.soton.ac.uk/264965/  
3. Lynch, C.A. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The Digital Age. portal: 
Libraries and the Academy 3(2), 327-336. Visited 22/09/2019. Retrieved from:  https://muse.jhu.edu/article/42865/pdf  

https://eprints.soton.ac.uk/264965/
https://muse.jhu.edu/article/42865/pdf
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أحد رواد حركة الوصول الحر، املستودعات الرقمية على أنها أرشيفات على    Stephen Penfieldويعرف  

الخط املباشر تؤسس وتدار من قبل املؤسسات واملعاهد البحثية، وتحتوى على املقاالت املنشورة من قبل  

النص تتيح  االنترنت،  على شبكة  متاحة  بيانات  قواعد  هي  أو  البحثية،  املؤسسات  بهذه  العاملين    الباحثين 

 .)1(الكامل، للمواد باملجان دون قيود في الوصول واإلتاحة

 

فإن املستودع الرقمي املؤسساتي هو: عبارة عن قاعدة بيانات على شبكة   Ware Markحسب مارك وير و 

ومفتوحة وقابلة للتشغيل    اإلتاحةمن املواد العلمية بحيث تمتاز بالتراكمية وديمومة    ،)مستودع (نترنيتاأل 

املتبادل أو  با   (interoperable)البيني  الرقمية،  املواد  وينشر  ويخزن  يجمع  يقوم  إل وكذلك  ذلك  إلى  ضافة 

 .)2(سساتيةبعملية الحفظ على املدى البعيد للمواد الرقمية بوصفها وظيفة أساسية للمستودعات املؤ 
 

قامو   Online Dictionary for Library and Informationاملعلوماتوعلم  املكتبات    س ويعرف 

Science    :مجموعة من الخدمات التى تقدمها الجامعة أو مجموعة من الجامعات  املستودع الرقمي على أنه

قبل املؤسسة وأعضائها وبثها، مثل: األوراق  لألعضاء املنتسبين إليها إلدارة املواد العلمية الرقمية املنشأة من  

العلمية والتقارير ورسائل املاجستير والدكتوراه، بيانات البحوث ومواد التدريس. وتقع مسئولية اإلشراف على  

هذه املواد على منظماتهم في العمل على تراكمها، وإتاحتها دون قيود من خالل قاعدة بيانات إلى جانب التعهد  

ا لنشر  بالحفظ طويل  إلكترونية  نشر  تستخدم كمؤسسة  املؤسسية  املستودعات  بعض  أن  لها، كما  ملدى 

 .)3(الدوريات والكتب اإللكترونية
 

 الرقمية وهي كالتالي :  تللمستودعاأنواع   6أدرج الباحث   :أنواع المستودعات الرقمية . 3.5

 : Institutional Repositories املستودعات املؤسساتية أ. 

هي املستودعات التابعة للجامعات واملؤسسات واملعاهد واملنظمات البحثية والتعليمية ومخابر البحث  

املحتوى الفكري للباحثين املنتسبين إليها فى جميع املجاالت أو    Captureواملدارس، والتي تعمل على استقطاب  

للمستودع، املخططة  للتغطية  وفقا  واحد،  مجال  أو  املجاالت  من  عدد  اإلنتاج    في  هذا  إتاحة  على  والعمل 

 للمستفيدين سواء داخل املؤسسة أو خارجها، وذلك وفقا للسياسة التي يقررها املسئولون عن املستودع.
 

 
1. Pinfield, S. (2005). A mandate to self-archive? The role of open access institutional repositories. Serials: The Journal for The 
Serials Community, 18, 30-34. Visited 18/08/2019. Retrieved from:  http://eprints.nottingham.ac.uk/id/eprint/152  

2. Ware, M. (2004). Institutional repositories and scholarly publishing. Learned publishing, 17(2), 115-124. Visited 
15/11/2019. Retrieved from: https://doi.org/10.1087/095315104322958490  
3. Reitz, Joan M. Online Dictionary for Library and Information Science. Visited 11/11/2019. Retrieved from: 
https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx  

http://eprints.nottingham.ac.uk/id/eprint/152
https://doi.org/10.1087/095315104322958490
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بأن "املستودع املؤسساتي هو بمثابة أرشيف رقمي لإلنتاج    SPARCويعرف ريتشارد جونسون مدير مشاريع  

ما،   ملؤسسة  املنتسبين  والطالب  والباحثين  باألكاديميين  الخاص  ِقبل  الفكري  من  إليه  الوصول  ويمكن 

 ".  )1(املستخدمين النهائيين داخل وخارج مؤسسة، مع القليل من العوائق التي تحول دون الوصول إليه
 

وهى املستودعات التي تقدم اإلتاحة فى مجال علمي    :Subjective Repositories وضوعية  املستودعات امل ب.  

واحد أو عدة مجاالت، ويودع الباحثون فيها تطوعيا من جميع املؤسسات البحثية سواء على مستوى العالم  

أو في نطاق عدة دول أو دولة بعينها وفقا ملجال التغطية املوضوعية للمستودع، وقد تتبع إحدى الكليات أو  

 العلمية، أو يدعمها عدد من املؤسسات املتخصصة في املجال املوضوعي للمستودع. األقسام واملعاهد 
 

  ،ويطلق على مستودعات البيانات أيضا:  Research Data Repositories   البحثية    مستودعات البيانات ج.  

البيانات   البيانات    ،Centers Dataأرشيفات  العلمية    Data Archivesومراكز  البيانات   Scientificومراصد 

Databases  ،  البحثية البيانات  مستودعات  عرف 
ُ
  مجموعات   دارة إل   أنشئت   ضخمة   بيانات  مراصد  بأنها وت

 .  )2(استخدامهاإليها واملشاركة في  الوصول  سبل  وتيسير أرشفتها، بغرض الباحثين، بيانات 
 

  اتقاء بنتائج البحث العلمي، ولذلك أصبحت هذه املمارسة نشاطالر أن املشاركة في البيانات تعمل على ا  كما

  اوواضح  ويتطلب ذلك إعدادا مدروسا  ،من عملية النشر العلميمهم  ومعترفا به بشكل متزايد كجزء  ا  شائع

التخطيط   من  بداية  الباحثين،  البيانااألولي  من  إيداع  وحتى  البحث  جمعها  ملشروع  بإجراءات  مرورا  ت، 

 . Management Data Research )3(وتوصيفها وحفظها؛ وهو ما يسمى بإدارة البيانات البحثية
 

 : Learning Object Repositories مستودعات الكيانات التعليمية د. 

الرقمية، والتي تحقق   التعليمية  الوحدات  فيها حفظ وتجميع مجموعة من  يتم  تعليمية  هي مواقع ويب 

واملتحركة ولقطات    الثابتةأهداف تعليمية محددة، تتراوح هذه املواد بين النص والصوت والصورة والرسوم  

التعلالفيديو   Metadata Standardsيمية  ، كما يتم تصنيف املواد وفهرستها باستخدام معايير وصف املواد 

 .)4(بحيث تكون جاهزة للوصل إليها وإعادة استخدامها عند الحاجة

 
1. Johnson, R.K. (2002). Institutional Repositories: Partnering with Faculty to Enhance Scholarly Communication. D Lib 
Mag., 8. Visited 16/11/2019. Retrieved from: https://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html  
2. Uzwyshyn, R. (2016). Online Research Data Repositories: The What, When, Why and How. Computers in Libraries, 
36(3). Visited 10/10/2020. Retrieved from: https://digital.library.txstate.edu/handle/10877/7597  

. متاح على الرابط :  13/09/2020زيارة يوم  (.2020)مارس  98، 24عبدالرحمن. مستودعات البيانات البحثية. أحوال املعرفة. س، فراج. 3

https://zenodo.org/record/3818106  

فاعلية توظيف املستودعات التعليمية الرقمية في تنمية املعرفة التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر واتجاههم نحو مادة  . كحيل، حازم فؤاد.  4

يوم  التكنولوجيا زيارة  اإلسالمية.  الجامعة  التربية،  كلية  واملعلومات.  املكتبات  علم  ماجستير.  رسالة   .08/09/2017  : الرابط  على  متاح   .

https://doi.org/10.5281/zenodo.202083   
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 :   National Repositoriesاملستودعات القومية أو املستودعات الوطنية هـ. 

الذين يعملون في دولة معينة، وهي  ناألكاديميياستخدامها بشكل عام بواسطة وهي املستودعات التي يتم 

مصممة من أجل التقاط املخرجات األكاديمية، وتهدف إلى دعم التدريس والتعليم في مجال التعليم العالي،  

الوطنية األكاديمية  املخرجات  مرئية  في  )1(وزيادة  الجامعات  مستودعات  مخرجات  تجميع  يتم  العادة  وفي   ،

 مستودع أو بوابة وطنية موحدة تتيح البحث في كل املستودعات املوجودة داخل الدولة الواحدة.  
 

 :   ETD Repositoriesاإللكترونية  مستودعات الرسائل الجامعيةو. 

ضمن مستودعات املواد التي تخزن    ETD Repositories  تندرج مستودعات الرسائل الجامعية اإللكترونية

تتخذ نوع من األشكال، فيمكن أن تكون    أن  أنواعا معينة من املواد، والرسالة الجامعية اإللكترونية يمكن

رقمي   في شكل  أو  مطبوعة،  ورقية  رسالة  من  إلكترونية  مؤسسات  PDFإصدارة  من  العديد  تشجع  حيث   ،

لدراسات العليا بأن يقوموا بتقديم الرسائل في الشكل اإللكتروني، ومن أشهر  التعليم العالي وتطلب من طلبة ا

 . NDLTDاملطور من طرف املكتبة البريطانية، ومستودع   EThOSهذا املستودعات، 

 

 : مزايا المستودعات الرقمية .4.5

 : نللباحثياملزايا بالنسبة أ. 

وبالتالي  ❖ الباحثين،  لفائدة  املرجعي  واالستشهاد  االطالع  معدالت  زيادة  في  الرقمية  املستودعات  تساهم 

التأثير   البحوث املتاحة مجانا    Impact Factorيزداد عامل  لإلنتاج الفكري، حيث أكدت الدراسات أن 

 .(2(يزداد االستشهاد املرجعي بها أكثر من تلك املتاحة في الدوريات التجارية

الراجعة   ❖ التغذية  على  والحصول  املؤلفين،  بحوث  نتائج  على  التعرف  في  الرقمية  املستودعات  تساهم 

 .(3(بواسطة اآلراء والتعليقات، وهو ما يصطلح عليه بالتحكيم غير الرسمي

نشر ملفات الصوت والفيديو  ؛  إلغاء القيود املتعلقة بعدد الصفحات في نشر املقاالت بالدوريات العلمية ❖

 لخاصة بالباحثين والتي ال يمكن نشرها في قنوات النشر التقليدية.ا

 . (4(تكوين سيرة ذاتية للباحث على املستودع، وتنظيم مخرجاته البحثية وحفظها على املدى الطويل ❖

 

 

 
 . 23ابق. ص. . عبد الجواد، سامح زينهم. املرجع الس1

2. Patricia Shields, Nandhini Rangarajan & Lewis Stewart (2012) Open Access Digital Repository: Sharing Student Research with 
the World, Journal of Public Affairs Education, 18:1, 157-181,  https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001676  
3. Stevenson, V. and Hodges, S. (2008), "Setting up a university digital repository: experience with DigiTool", OCLC Systems & 
Services: International digital library perspectives, Vol. 24 No. 1, pp. 48-50. https://doi.org/10.1108/10650750810847242  
4. Ferreira, M., Rodrigues, E., Baptista, A.A., & Saraiva, R. (2008). Carrots and Sticks: Some Ideas on How to Create a Successful 
Institutional Repository. D Lib Mag., 14.  http://www.dlib.org/dlib/january08/ferreira/01ferreira.html  

https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001676
https://doi.org/10.1108/10650750810847242
http://www.dlib.org/dlib/january08/ferreira/01ferreira.html
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 املزايا بالنسبة للمؤسسات األكاديمية:ب. 

 . سجل دائم وذاكرة للحياة الفكرية والعلمية للمؤسسة ❖

   (1(مؤسسةاالرتقاء باملؤسسة من خالل زيادة االستشهاد باألعمال املنشورة للباحثين املنتسبين لل  ❖

 .  (2(إدارة حقوق امللكية الفكرية من خالل توعية الباحثين بقضايا النشر العلمي ❖

 . التحكم في جودة اإلنتاج الفكري من خالل تقييم البحوث وتحكيمها قبل نشرها ❖

 .(3(العلمية التعليمية باعتبارها أداة لنشر املحتوى التعليمي اإللكتروني كاملحاضرات وملفات الفيديودعم   ❖

 املزايا بالنسبة للمكتبات:ج. 

ندرة   ❖ تقليل مشكلة  وبالتالي  الطويل  املدى  األكاديمية على  املكتبات  يد  في  الرقمي  للحفظ  توفير وسيلة 

التقليل من   في  واملساعدة  تعتبر املستودعات  املكان،  باملجالت، حيث  واحتكار االشتراك  املالية  األعباء 

 . (4(الرقمية كمصدر من مصادر االقتناء والتزويد بمصادر املعلومات باملكتبات الجامعية

 املساعدة في التغلب على أزمة الترخيص التي تتعلق بالتعامل مع الدوريات اإللكترونية.  ❖

 :ا حقوق النشرالمستودعات الرقمية وقضاي .6

 :  مشروع شيربا روميو .1.6

مشروعا ببريطانيا يسمى روميو    2113في عام    SPARCكاديمية  األصادر  ملمريكي للنشر العلمي وااأل أعد االتحاد  

RoMEo    مبتمويل العلمية  مل  JISCو    Trust  Wellcome  سسةؤ من  الدوريات  ناشري  توضيح  و سح سياسات 

إيداع   الناشرين نحو  الدوريات املحكمةسياسات  بيانات  بامل   مقاالت  في قاعدة  الرقمية، ووضعها  ستودعات 

للم صيتفاكل  تكشف   تمنح  التي  الحقوق  الدورية،  ؤ ل  وعنوان  الناشر  باسم  فيها  البحث  من  وتمكن  لفين، 

يل عن سياسة ناشري الدوريات  صاتهدف هذه الخدمة إلى تقديم تف .ISSNعياري للدوريات  ملوالرقم الدولي ا

العلمية و األر العلمية وموقفهم من   للمنشورات  الذاتية  قانونا  األشفة  ليست ملزمة  القوائم  كاديمية، وهذه 

وقد تم  ،  رشفة الذاتية والنشر الحرأل وإنما هي خدمة موجهة للباحثين لتمييز الناشرين وتبيين موقفهم من ا

 رشفة الذاتية: األ وقفهم من ملزت بألوان وفقا تصنيف الناشرين إلى أربعة فئات مي

 

 
 

 
1. Rowena Cullen; Brenda Chawner (2011). Institutional Repositories, Open Access, and Scholarly Communication: A 
Study of Conflicting Paradigms. , 37(6), 460–470. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S009913331100156X  
2. Nath, S. S., B., S., Joshi, C., & Kumar, P. (1). Intellectual Property Rights: Issues for Creation of Institutional Repository. 
DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 28(5), 49-55. https://doi.org/10.14429/djlit.28.5.216  
3. Minguillón J., Sicilia MA., Lamb B. (2010) From Content Management to E-Learning Content Repositories. In: Ferrer N., Alfonso 
J. (eds) Content Management for E-Learning. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6959-0_2  

4. Saini, O. P., "Understanding the Role of Institutional Repository in Digital Preservation in Academic Libraries: A Review 
of Literature" (2018). Library Philosophy and Practice (e-journal). 1904. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1904  
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 سياسة األرشفة  ألوان روميو 

 post-printوما بعد النشر  pre-printيمكن األرشفة قبل النشر  Greenاألخضر 

 أي بعد التحكيم العلمي  post-printيمكن األرشفة ما بعد النشر  Blueاألزرق 

 أي قبل التحكيم العلمي  pre-printيمكن األرشفة قبل النشر  األصفر 

 األرشفة ليست مدعومة، اليمكن نشر املقال سواء قبل النشر أو بعد   األبيض

 ألوان روميو  وسياسات األرشفة:  )9( رقم جدول 

 

   :مشروع رخص اإلبداعات الخالقة .2.6

القانون بجامعة ستانفورد  CCاملشاع اإلبداعي )تم إنشاء تراخيص     Lawrence Lessig( بواسطة أستاذ 

تستند فلسفة  و   .(1(لدعم املمارسات اإلبداعية الجديدة في العصر الرقمي ولتمكين توزيع املحتوى ومشاركته

كل   بين  تشاركية  هي  بل  أحـد  على   
ً
حكرا ليست  املعرفة  أن  فكرة  إلى  االتفاقيات  الحضارة  هذه  وأن  الناس 

اإلنسانية إرث للجميع، وهي تستند إلى جملـة من املبادئ أهمها املشاركة، ثقافة حرية نشـر وتوزيع األعـمال  

وحريـة   االمتالك  حق  احترام  والعلوم،  التعليم  ميدان  في  خصوصا  القيود  من  بقليل  أو  بـدون  اإلبداعيـة 

اعية مـع التشـجيع عـلى الترخـيص ببعض الحقوق. وهي في  التصرف فيما ينتجه الفرد من أعمال فكرية وإبد

 األصل تشتق مبادئها من حركة الوصـول الحـر. 

يتزايد اإلنتاج الفكري املنشور تحت رخص العموميات الخالقة يوما بعـد يـوم، حيث بلغ حجم املحتوى  و 

وقد بلغت نسبة الجرائـد  مليون وثيقة.    500،  2013الرقمي املسجل ضمن هذه التراخيص، في شهر ديسمبر  

% مـن مجمـوع الصـحف، وهي موضوعة    80والصـحف اليومية املوضوعة تحت رخص العموميات الخالقـة  

تقوم رخصة   .)2(الجرائـد اليومية ضمن هذه التراخيص  3/ 2تحت رخصة اإلسناد، املشاركة باملثـل، ومـا يعـادل  

 الخالقة على أساس أربعة شروط، هي:  اإلبداعات

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Minjeong Kim, The Creative Commons and Copyright Protection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses, Journal 
of Computer-Mediated Communication, Volume 13, Issue 1, 1 October 2007, Pages 187–209, https://doi.org/10.1111/j.1083-
6101.2007.00392.x  

.  1(. اإلتاحة الحرة للمعلومات نموذج العموميات الخالقة في قطاع املكتبات واملعلومات. مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية. مج.  2015. بوعناقة، سعاد. )2

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2596ابط : . متاح على الر 11/11/2019. زيارة يوم 1ع. 

 

https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00392.x
https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00392.x
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 :تصنيفات الجامعات وبناء المستودعات الرقمية المؤسساتية .7

 : ويبومتركس للمستودعاتتصنيف  .1.7

إلى    إلى  للمستودعات تصنيف ويبومتريكس  يهدف   املجاني  الوصول  وبالتالي  الحر  الوصول  مبادرات  دعم 

املنشورات العلمية في شكل إلكتروني واملواد األكاديمية األخرى، يتم استخدام مؤشرات الويب لقياس الرؤية  

العاملية وتأثير املستودعات العلمية. كما يشجع التصنيف النشر على شبكة اإلنترنت كوسيلة لتوصيل كل من  

 . )1(، والحفاظ على املعايير العالية لجودة عمليات مراجعة األقران.ةالعلمية الرسمية وغير الرسمياملواد 
 

يهدف التصنيف إلى تحفيز كل من املؤسسات والعلماء ليكون لديهم تواجد على شبكة اإلنترنت يعكس  كما  

وفًقا   املتوقع  املستوى  دون  ما  ملؤسسة  الويب  أداء  كان  إذا  أنشطتهم.  على  بدقة  فيجب  األكاديمي،  لتميزها 

وجودة   حجم  في  الكبيرة  الزيادات  وتعزيز  بها،  الخاصة  الويب  سياسة  في  النظر  إعادة  املؤسسة  سلطات 

أن  .  منشوراتها اإللكترونية للمستودعات على أساس  الويب  الجامعات وفقا لتصنيف  ويتم تصنيف أفضل 

التابعة   الرقمية  باملستودعات  تظهر  جامعة  أي  الوضوح نشاطات  معيار  التصنيف  معايير  أبرز  ومن  لها، 

Visibility  والذي من خالله يتم تقييم نوعية وجودة املحتوى الرقمي، وقيمة املعلومات وفائدة الخدمات التي

العلمية   اإلنتاجية  الرقمية، وكذا معيار  املستودعات  أنتجها    Productivityتوفرها  التي  البحوث  كمية  وهو 

االستشهاد    الباحثون  مرات  من  Citation وعدد  منشور  عمل  إلى  فيها  يشار  باملستودع  التي  الجامعة  قبل 

 
1. Objectives of the Ranking Web of World's Repositories. Visited 10/10/2019. Retrieved form : 
https://repositories.webometrics.info/en/Objetives  

 التفصيل  االسم  االختصار  الرمز
 

By Attribution  استعمال الوثيقة مع إحالة   نسب الوثيقة 

 الوثيقة للمؤلف 

 
Sa Share Alike نشر جميع الوثائق املشتقة   الترخيص باملثل

باالتفاقية نفسها التي نشرت بها  

 الوثائق األصلية 
 

Nc Non-commercial  عدم االستخدام التجاري   غير تجاري 

 للوثيقة 

 
Nd No Derivatives  االستفادة من الوثيقة بشرط   منع االشتقاق 

 عدم التعديل

 شروط رخص اإلبداعات الخالقة:  (10) رقم  جدول 

https://repositories.webometrics.info/en/Objetives
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تصنيف أفضل املستودعات الرقمية على مستوى العالم على أساس أربعة مؤشرات كمية  يتم  كما .)1(الرقمي

 تشكل جميعها تقدما للمستودع الذي يحصل على أفضل ترتيب، وهذه املؤشرات هي كالتالي:
 

 

 Googleيشير إلى عدد صفحات الويب املتحصل عليها من   Size) (S)الحجم )

 جمالي للروابط الخارجية املستقبلة من طرف عدد من النطاقاتإل إحصاء العدد ا Visibility) (V)الوضوح )

 .ahrefsو Majestic SEOكترونية مثل الروابط املتحصل عليها من طرف قواعد بيانات إللا 

 امللفات الغنية

 (R) (Files Rich) 

 من ملفات في أشكال من  Google يعتمد هذا املؤشر على ما يتم الحصول عليه من 

 .  PDF ،Word MS ،PostScript  ،MS PowerPoint  ،Doc & Docx أمثلتها ما يلي

((Sc) (Scholar   العلميةيقوم املسؤولون على هذا التصنيف بعملية إحصاء العدد الطبيعي للوثائق 

 Google  Scholar.مستخدمين ومعتمدين في هذه العملية على قواعد بيانات  

 معايير تصنيف ويبومتريكس للمستودعات الرقمية :  )11( رقم جدول 

 

تسعى معظم الجامعات إلى تحسين صورتها وسمعتها من خالل توفير عدد من تلك الجامعات مستودعات  و 

الجامعة داخل  املنتجة  العلمية  البحوث  وإتاحة  وتسييرها  إدارتها  مهمة  تتولى  أصبحت    ،رقمية  حيث 

اآلن مطلوبة للحفاظ على اإلنتاج العلمي وتحسين تصنيفات املؤسسات والباحثين    ةتيااملؤسس املستودعات  

املقالة بمقاييس إضافية، مثل  وتأثيرها، والتي تقاس بعدد استشهادات املقاالت وجودة املجالت التي تظهر فيها  

 .)2(ت من خالل املستودعقاال امل يحملون عدد األشخاص الذين يقرؤون أو 
 

 : المستودعات الرقمية وقياس تأثير البحوث .2.7

بواسطة    يتم حسابه سنويا  والذي  الدورية  تأثير  للتأثير املستخدم حاليا، هو عامل  الوحيد  القياس  إن 

بواسطة خدمة التكشيف واالستخالص لهذا  لكل الدوريات التي يتم تغطيتها    ISI  )3(العلميةمعهد املعلومات  

املعهد، وبالرغم من ذلك فقد تم تطوير قياسات جديدة والتي سوف توفر طرق بديلة لقياس تأثير البحوث  

 
.  النشر باملستودعات الرقمية على تصنيف الجامعات بالعالم معيار الوضوح، اإلنتاجية العلمية، االستشهاد  تأثير .  )2016(. بابوري، أحسن. عكنوس، نبيل.  1

 ، تيزي وزو، الجزائر.  2016أكتوبر  26-27في املؤتمر الوطني حول خدمات الويب للمكتبات الجامعية، 

2. González-Pérez, Laura I., María S. Ramírez-Montoya, and Francisco J. García-Peñalvo. (2021). Improving Institutional 
Repositories through User-Centered Design: Indicators from a Focus Group. Future Internet 13, no. 11: 282. 
https://doi.org/10.3390/fi13110282  

: هي الشركة الرائدة عامليا في مجال األبحاث وتطوير تقنيات معالجة   = The Information Sciences Instituteمعهد املعلومات العلمية  .  3

  Thomson Scientificاملعلومات والحاسوبو االتصاالت املتقدمة، وفي بداية التسعينات تم شراء معهد املعلومات العلمية بواسطة تومسون العلمية 

 Openمجلة علمية من بينها عدد من املجالت املفتوحة   10000للنسخة اإللكترونية للفهرس ليضم أكثر من    Web Of Scienceواعتمد مسمى شبكة العلوم  

Access Journal وفي املقابل قامت مؤسسة إلسفير ،Elsevier  م بعمل فهرسة سكوبس 2004عامScopus   مجلة. 15000والتي تضم أكثر من 

https://doi.org/10.3390/fi13110282
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، يمكن أن CiteBaseاملنشورة فالبرامج التي تتعقب معدالت االستشهاد باملقاالت في املستودعات الرقمية مثل 

 .)1(عن تأثير املؤلف في مجاله  تستخدم من أجل توفير معلومات
 

 

  ات بوابة تحليالت وقياسات املستودع، بتطوير  جامعة والية مونتانا، وجامعة نيو مكسيكووقد قامت  

Repositories Analytics and Metrics Portal  ،  تم إطالقRAMP    وهو يجمع البيانات من أكثر  2017في عام ،

العالم  60من   في    املواد   RAMPتتعقب    ،)2(مستودًعا مؤسسًيا حول  التي ظهرت  من املستودعات املسجلة 

بما في ذلك البيانات التي توضح ما إذا كان املستخدمون قد نقروا    Googleنتائج البحث عبر جميع خصائص  

تتمتع كل مؤسسة مسجلة بإمكانية الوصول إلى  ، حيث  وقاموا بتنزيل ملف العنصر  املستودع الرقميعلى  

عناصر املستودع التي ظهرت    (RAMP)تتعقب   .)3(مجموعة من لوحات معلومات البيانات القابلة للتخصيص

  بذلك عن طريق تجميع بيانات   RAMPتقوم    ،Googleائج محرك البحث من أي موقع تابع لـ  في صفحات نت

(GSC) Google Search Console  4(من جميع املستودعات املسجلة( . 

 : Google & Google Scholarمرئية المستودعات الرقمية بمحركات البحث  .3.7

وجود وإبراز املستودعات على  أن    ،Emilio Delgado López-Cózar، و  Enrique Orduña-Maleكل من  يشير 

ف  ا ( ضرورية للتأكد من أن املحتوى املضGoogle Scholarو    Googleالويب )وخاصة في محركات البحث مثل  

الوصول  الباحثين،  فعاال   الحر   يجعل  لفائدة  فإن  ذلك،  املستودعات    كبير  تركيزهناك    ومع  إنشاء  على 

" بشكل عام باعتباره مركز ثقله، متناسين أن املنتج هو، في حرمفهوم "الوصول ال  لدعم  ،وتصميمها ونشرها

األ  ويب"،  مرنهاية  التنقل وسهولة  ولذلك  "،موقع  بإمكانية  املتعلقة  الجوانب  في جميع  الحذر  توخي  ينبغي   ،

ما يتم التغاض ي عن كل هذه الجوانب حيث يتم تكليفها بالكامل  عادة  ف  ،االستخدام والرؤية في محركات البحث

 . )5(هو األنسب الستخدام موقع الويب  ة، والتي ال يكون إعدادها عاداملستودعتقريًبا بالبرنامج املستخدم إلدارة 

 

 

 

 
 

 
 . 185عبد الجواد، سامح زينهم. املرجع السابق. ص. . 1

2. Wheeler, Jon and Kenning Arlitsch. (2020). Repository Analytics and Metrics Portal (RAMP) Workflow Documentation and 
Data Definition. Visited 11/11/2021. Retrieved from:  https://digitalrepository.unm.edu/ulls_fsp/141  
3. Repositories Analytics and Metrics Portal. Visited 20/07/2020. Retrieved from: https://www.lib.montana.edu/ramp/  

4. OBrien, P., Arlitsch, K., Mixter, J., Wheeler, J. and Sterman, L.B. (2017), "RAMP – the Repository Analytics and Metrics Portal: 
A prototype web service that accurately counts item downloads from institutional repositories", Library Hi Tech, Vol. 35 No. 
1, pp. 144-158. https://doi.org/10.1108/LHT-11-2016-0122  

5. Orduña-Malea, E., & Delgado López-Cózar, E. (2015). The dark side of Open Access in Google and Google Scholar: 
the case of Latin-American repositories. Scientometrics, 102(1), 829-846. https://arxiv.org/abs/1406.4331  

https://digitalrepository.unm.edu/ulls_fsp/141
https://www.lib.montana.edu/ramp/
https://doi.org/10.1108/LHT-11-2016-0122
https://arxiv.org/abs/1406.4331
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 :Googleطريقة تكشيف المستودعات الرقمية بمحرك بحث  .4.7

من   العلمي  الباحث  "  Googleيستخدم  باسم  ُيعرف  آلًيا،  البيانات  prasersبرنامًجا  لتحديد   ،"

الببليوغرافية لألوراق العلمية، باإلضافة إلى املراجع املتضمنة في البحث، حيث يؤدي التحديد غير الصحيح  

، وقد  إطالقاعض البحوث  ب  تكشيفقد ال يتم  الرقمي، كما    للبيانات أو املراجع إلى تكشيف سيئ للمستودع

يتم تضمين بعضها بأسماء أو عناوين مؤلفين غير صحيحة، وقد يحتل البعض مرتبة أقل في نتائج البحث،  

ألن بياناتهم الببليوغرافية )غير الصحيحة( لن تتطابق مع األخرى )الصحيحة(، ولتجنب مثل هذه املشاكل، 

 .)1(يمكن لبرنامج "املحلل اللغوي" اآللي معالجتها البيانات الببليوغرافية واملراجع بطريقة ضبطيجب 
 

، ُيعرف باسم "الروبوتات" أو "برامج الزحف"  آخرابرنامًجا آلًيا    Googleيستخدم الباحث العلمي من  كما  

نتائج البحث، ويعمل بشكل مشابه ملحرك  و  امللفاتلجلب   في  يحتاج موقع    ، ولهذاالعادي   Googleتضمينها 

يجب أن تكون برامج الزحف  كما  إلى التنظيم بطريقة تجعل من املمكن "الزحف" إليه،    أو املستودع   الويب

عناوين   وجلب  اكتشاف  على  قادرة  باملستودعلجميع    URLالتلقائية  املدرجة  تحديث  املواد  إلى  باإلضافة   ،

 ستودع يجب ضبط النقاط األربع التالية:  ولتسهيل علمية زحف البرامج إلى امل .)2(محتواها بشكل دوري 

 :   File formatsأشكال امللفات أ. 

على نص    PDF، كما يجب أن تحتوي ملفات  PDFأو بتنسيق    HTMLيجب أن تكون امللفات إما بتنسيق  

لتكشيف امللفات األكبر حجًما، أو    ، أماميغا بايت  5يجب أال يتجاوز حجم كل ملف  كما  يمكن البحث فيه،  

تحميلها على    يجبالصور املمسوحة ضوئًيا للصفحات التي تتطلب التعرف الضوئي على الحروف    لتكشيف

 .Googleخدمة بحث الكتب من 

 :   Browse interface. واجهة التصفح ب

عدة طرق شائعة  ، حيث أن هناك  URLتعد واجهة التصفح ضرورية لروبوتات البحث الكتشاف عناوين  

امل   املستودع والتيلتنظيم   العثور على جميع  البحث  ان املستودع  إذا ك تكشيفها، فو   وادتسهل على روبوتات 

مثل  ي املنشورات،  من  واحد    البحوثستضيف مجموعة صغيرة  مؤلف  كتبها  مؤلفينالتي  يوص ى ،  أو   حيث 

، وتضمين روابط www.example.edu/~professor/publications.htmlواحدة، مثل   HTMLبإدراج جميع املقاالت في صفحة  

  يحتوي على آالف األوراق أو أكثر، فإن أفضل طريقة للتأكد من  املستودعإذا كان    .PDFلنصها الكامل بتنسيق  

،  ملوادجميًعا بواسطة روبوتات البحث هي توفير طريقة إلدراجها حسب تاريخ النشر أو تاريخ إدخال ا  تكشيفها

 .مثل التصفح حسب املؤلف أو بالكلمة الرئيسية

 
1. Inclusion Guidelines for Webmasters. Indexing Guidelines. 
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing  
2. Inclusion Guidelines for Webmasters. Crawl Guidelines. https://scholar.google.com/intl/ar/scholar/inclusion.html#crawl  

http://www.example.edu/~professor/publications.html
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing
https://scholar.google.com/intl/ar/scholar/inclusion.html#crawl
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 :  Website availabilityتوفر املوقع . ج

صفحات    Googleيقوم   تكون  أن  فيجب  املحتوى،  لقراءة  املستودع  إلى  املستخدمين    املستودعبإحالة 

متاحة لكل من املستخدمين وبرامج الزحف في جميع األوقات، حيث ستقوم روبوتات البحث بزيارة صفحات  

إذا    ال تزال متاحة.  URLالويب بشكل دوري من أجل الحصول على التحديثات، وكذلك للتأكد من أن عناوين 

كانت روبوتات البحث غير قادرة على جلب صفحات الويب من املوقع، على سبيل املثال، بسبب أخطاء الخادم  

للغاية من   البطيئة  االستجابة  أو  الخاطئة  التهيئة  بعض  املستودعأو  استبعاد  يتم  فقد  من    املواد،  كلها  أو 

Google   وGoogle Scholar. 

 :   Robots exclusion protocolبروتوكول استبعاد الروبوتات . د

كان  ملف    إذا  يستخدم  الرقمي  املثال،  robots.txtاملستودع  سبيل  على   ،www.example.com/robots.txt  ،

الخاصة بالتصفح، على    URLمن الوصول إلى املقاالت أو عناوين الــ    Googleفيجب أال يمنع روبوتات بحث  

يجب أن يمنع الروبوتات من الوصول إلى املساحات الكبيرة التي يتم إنشاؤها ديناميكًيا والتي    العكس من ذلك،

 املحتوى. ال تفيد في اكتشاف 
 

 :  للمستودعات الرقمية Googleتوصيات الباحث العلمي من . 5.7

من   العلمي  الباحث  آلية  Googleيستخدم  للم  عمليات  الجيد  روبوتات  تحتاج  حيث  ستودع،  للتكشيف 

محرك البحث إلى القدرة على الوصول بسرعة إلى جميع املقاالت باتباع الروابط من الصفحة الرئيسية ويجب  

يكون  للم  اقادر   أن  الببليوغرافية  البيانات  على  التعرف  باملستودع،على  املدرجة  برامج  ف  واد  تتمكن  لم  إذا 

  ، في فهرس الباحث العلمي  املواد  تكشيف فال يمكن  ملقالة أو تعذر جلبها،    URLالروبوت من العثور على عنوان  

من    يتمكنمن تحديد البيانات الوصفية الصحيحة للمقالة، فقد ال  الروبوتات    تتمكنعالوة على ذلك، إذا لم  

 . )1(والتي بدورها ستؤثر على ترتيبها وظهورها ، تحديد االقتباسات من املقالة
 

التي تستخدم   للفهرسة    3.0اإلصدار    Eprintsاملستودعات  يمكن    -أو إصدار الحق منظمة بشكل جيد 

  Eprintsتستخدم إصداًرا من    انت املؤسسةإذا ك ف  ،لروبوتات محرك البحث الوصول بسرعة إلى جميع املقاالت

 بشدة بالترقية إلى أحدث إصدار.  يوص ى(، ف2007)مايو  3.0أقدم من 
 

مستود  : DSpace نظام   من  القديمة  املتعلقة  اإلصدارات  املشاكل  بعض  لديها  سبيس  الدي  عات 

نظام  با على  املسؤولون  املبرمجون  قام  حيث  تم   Dspaceلتكشيف،  التي  التحسينات  من  العديد  بإجراء 

 
1. OpenRoar. Google Scholar recommendations for repositories. Visited 13/03/2020. Retrieved from: 
http://roar.eprints.org/help/google_scholar.html  

 

http://roar.eprints.org/help/google_scholar.html
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(،  2010)ديسمبر    1.7أقدم من    DSpaceتستخدم إصدار    انت املؤسسة إذا ك ، فتضمينها في اإلصدارات األخيرة

 .  DSpaceوص ي بشدة أن تقوم بالترقية إلى أحدث إصدار من في
 

  منظمة بشكل جيد   Digital Commonsالتي تستخدم برمجية  ستودعات  امل  :  Digital Commonsنظام   

حيث  فللتكشي روابط  ،  باتباع  املقاالت  جميع  إلى  بسرعة  الوصول  البحث  محرك  لروبوتات    HTMLيمكن 

 . وتكشيفهاوصفحات املقاالت الفردية التي تتضمن البيانات الببليوغرافية بطريقة يمكن قراءتها آلًيا  
 

 :المكتبات الجامعية والمستودعات الرقمية .8

العديد من الدراسات السؤال الذي يفض ي   بها مسؤولية إنشاء املستودعات  ناقشت  تناط  إلى أي وحدة 

الرقمية املؤسساتية في الجامعات؟ حيث يجيب الدكتور فهد الضويحي على أن هناك توافق على أن املكتبات  

الجامعية هي التي يمكن أن يكون لها الدور األهم والفاعل في إنشاء وإدارة املستودعات املؤسسية، وذلك راجع  

الت الخبرة  رقمنة  إلى  نحو  املستمرة  وأدوارها  املعرفة،  وتنظيم  وإدارة  جمع  في  الجامعية  املكتبات  تمتلكها  ي 

 املصادر وإنشاء املكتبة الرقمية، ودعمها لحركة الوصول الحر وتعزيز االتصال العلمي. 
 

 :  توجهات المكتبات الجامعية نحو تبني إنشاء المستودعات المؤسساتية بالجامعات .1.8

فهناك    ،تعتبر املكتبات من أكثر املؤسسات التي استفادت من تكنولوجيا املعلومات وأفكار الوصول الحر 

الرقمية   املستودعات  إنشاء  ودعم  الحر  الوصول  فكرة  لتنفيذ  باملكتبات  دفعت  التي  األسباب  من  العديد 

ملكتبات لفكرة الوصول  كواحدة من وسائل نشر وحفظ مصادر املعلومات الرقمية، ومن أهم أسباب قبول ا 

ولهذا السبب ال تستطيع املكتبات مالحقة    ،الحر هي ازدياد أسعار الدوريات في ظل تناقص أو ثبات امليزانيات

األعداد الجديدة من الدوريات وبالتالي تفقد الكثير من البحوث تأثيرها املحتمل بسبب الوصول إلى املقاالت  

 على مستوي العالم في تأسيس وتطوير وصيانة املستودعات  يلعب أخصائي  و   .(1(العلمية
ً
 رائدا

ً
املكتبات دورا

لذلك   ،املكتبات األكاديمية مسئولون عن تجميع وتنظيم ونشر املعلومات  وحيث أن أخصائي  ،يةاتاملؤسس

  39ريت في  فإنه من املنطقي أن تأخذ املكتبة زمام املبادرة في إدارة مخرجات البحوث العلمية، و في دراسة أج

نالحظ أن معظم أقسام  ، و %من فريق عمل املستودع لديهم خلفية مكتبية  71جامعة استرالية وجد أن نسبة  

أو تقنية املعلومات  التقني وتتبع كليات الحاسوب  العالم أصبحت تركز على الجانب    املكتبات على مستوي 

العربية  في أغلب الدول  لكليات  ح  عامة والجزائر خاصة،  بعكس ما هو متبع  يث أن تبعية أقسام املكتبات 

  .(2(واالجتماعية العلوم اإلنسانية
 

 

 
يين باملكتبات الجامعية الجزائرية نحو بناء مستودعات الوصول الحر: دراسة ميدانية باملكتبة املركزية  (. اتجاهات املكتب2019. ساري، حنان. عين أحجر، زهير. )1

   www.asjp.cerist.dz/en/article/109676https//:. متاح على : 2020/ 11/ 12. زيارة يوم 2. ع. 8لجامعة باجي مختار عنابة. مجلة العلوم اإلنسانية. مج. 

(. املكتبات الجامعية ودورها في بناء وإدارة املستودعات الرقمية املؤسساتية. املجلة الليبية للمكتبات واملعلومات  2018. املنصوري، عزة أبو بكر. )2

. متاح على :  2020/03/07 زيارة . 4واألرشيف. ع. 

 https://www.researchgate.net/publication/341213927_almktbat_bna_fy_wdwrha_aljamyt_almstwdat_wadart_almwssatyt_alrqmyt 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/109676
https://www.researchgate.net/publication/341213927_almktbat_bna_fy_wdwrha_aljamyt_almstwdat_wadart_almwssatyt_alrqmyt
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 :في دعم إنشاء المستودعات الرقميةجامعية دور المكتبات ال .2.8

تقوم املكتبات الجامعية بأدوار و وظائف قيادية بارزة في دعم حركة الوصول الحر وإنشاء املستودعات  

أرشفة    الرقمية على  املؤلفين  ينتجونومساعدة  فكرية  ه ما  أعمال  لعبها    .)1(من  التي  األدوار  عن  حي  وكمثال 

املكتبيون في بناء املستودعات الرقمية التابعة للجامعات التي يعملون بها ما قام املكتبيون املنتمون إلى جامعة  

حين تولوا إدارة عملية إيداع املحتويات باملستودع الرقمي بأكملها، ومن بين    University of Glasgow  جالسكو

األمثلة األخرى نجد كذلك املكتبين التابعين إلى جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا الذين ساهموا في جميع 

باسم   واملعروف  بالجامعة  الخاص  املؤسساتي  الرقمي  املستودع  إنجاز  تحقHKUSTمراحل  من  أهدافه ،  يق 

 ومجاله، تقييم النظام واملحتوى، إعداد االستراتيجيات واإلجراءات. 

 :  معوقات بناء المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية. 3.8

  (2(على الرغم من الفوائد العديدة للمستودعات الرقمية، إال أن هناك تداعيات وعوائق محتملة أمام نجاحها

 نوردها فيما يلي: 

 :  التكلفة .1.3.8
 

حوالي   تبنتها  والتي  املصدر  املفتوحة  املستودعات  لبرامج  املالية  التكلفة  املؤسسات  من    %40تعتبر 

الحسبان   في  أخدها  يجب  والتي  متكررة  تكاليف  هناك  ولكن  عالية،  ليست  مستودعاتها  األكاديمية إلنشاء 

الوقت الذي تتطلبه صياغة السياسات، وتطوير املبادئ التوجيهية واإلعالن  وخاصة تكاليف املوظفين )مثل  

تكنولوجيا   مجال  في  املتخصصة  واالستشارات  الوصفية،  البيانات  وإنشاء  املستخدمين،  ودعم  والتدريب، 

  .(3) املعلومات( 

رشفة الذاتية  هناك مجموعة أخرى من التكاليف التي يجب على املؤسسة أخذها في االعتبار وهي تكلفة األ 

في عام    JISCللمقاالت، ففي دراسة لنماذج النشر العلمي البديلة التي نشرتها لجنة نظم املعلومات املشتركة  

كلف املؤسسة ما يقرب  ي ، قدر املؤلفون أن كل مقال تم أرشفته بواسطة أحد أعضاء هيئة التدريس  2009

التكاليف الجارية ملستودع ما بمتوسط  ،  دوالًرا أمريكًيا  14.90من     إذا و   ، سنوًيا  دوالر   159،000كما قدروا 

 .(4(دوالًرا إضافًيا 74500السنة، فستتكبد املؤسسة مبلغ  في مقال  5000 املؤسسة  في التدريس  هيئة   أودعت
 

 
. زيارة يوم  25مها للنفاذ املفتوح. املجلة املغاربية للتوثيق واملعلومات. ع. . مكتبات جامعة لوند بالسويد ودع2016بوكرزازة، كمال. بن غيدة، وسام يوسف. . 1

   uma.rnu.tn/index.php/RMDI/article/download/84/63-http://www.revue. متاح على الرابط : 2019/03/10

2. Pickton, M. & Barwick, J. (2006). A Librarian’s guide to institutional repositories. Loughborough University.vivsited 
18/004/2020. Retrieved from http://magpie.lboro.ac.uk/dspace/handle/2134/1122  

3. Jain, P., Bentley, G., & Oladiran, M. T. (2009, May). The role of institutional repository in digital scholarly 
communications. In African Digital Scholarship and Curation Conference (pp. 12-14). 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.8448&rep=rep1&type=pdf  
4. Burns, C.S., Lana, A., & Budd, J.M. (2013). Institutional Repositories: Exploration of Costs and Value. D Lib Mag., 19. 
https://www.dlib.org/dlib/january13/burns/01burns.html  

http://www.revue-uma.rnu.tn/index.php/RMDI/article/download/84/63
http://magpie.lboro.ac.uk/dspace/handle/2134/1122
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.8448&rep=rep1&type=pdf
https://www.dlib.org/dlib/january13/burns/01burns.html
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ديسمبر   من  ماساتشوستس  2011اعتباًرا  معهد  بمستودع  املواد    DSpace@MIT  53365، وصل عدد 

للملفات شهرًيا، و    Download  حوالي مليون تنزيل   املستودع  ، حيث يتلقى bitstreamبًتا    661.530عنصرا، و  

البحث شهرًيا،  1.3 املسترجعة من محركات  للملفات  تنزيل إضافي  تحميل من    700ي  يتلقى حوالكما   مليون 

تيرابايت، فمن املتوقع أن يبلغ النمو    1.1العناصر الجديدة شهرًيا، ويبلغ الحجم اإلجمالي للمستودع حالًيا  

بلغت التكلفة اإلجمالية للمستودع  ، حيث  (1(مع نطاق الخدمة الحاليالواحدة  سنة  ال  فيجيجابايت    250حوالي  

  183.500دوالر لتكاليف البنية التحتية، وحوالي    76.500منها حوالي  دوالر في السنة ،    260.000نفسه حوالي  

 .(2(دوالر لتكاليف املوظفين املباشرة أو غير املباشرة
 

 : إنتاج المحتوى   .2.3.8

على أن املستودع املؤسس ي أمر جيد ومن املرجح    يوافق غالبية املختصين في معظم املؤسسات األكاديمية

يتعين عليهم إيجاد الوقت وتغيير ممارسات العمل أن يشجعوا   مؤسساتهم على إنشاء واحد، ولكن عندما 

الناجح    املستودع الرقمييعتمد  و   .(3(اليومية لالستفادة من املستودع، تكون معدالت املشاركة منخفضة جًدا

مستوى ثقافة أعضاء    استعداد املؤلفين إليداع أعمالهم طواعية وقد تكون هناك عوائق محلية علىمدى  على  

التدريس   املستودع  التي  هيئة  تغذية  في  بها  عليها، فهناك صعوبات معترف  التغلب  باملحتوى،  الرقمي  يجب 

بسرعة، فقد يبدأ التزام املنظمة باملشروع    املستودع  خاصة في بداية إطالق املستودع،  فإذا لم يتم إثبات قيمة

دائمة للمستودعات الرقمية ولضمان بقائها على املدى الطويل  في التالش ي، فأفضل طريقة إلثبات القيمة ال

 هي ملؤها بسرعة. 
 

 :  اإللتزام بدعم إستمرارية وديمومة المستودع   .3.3.8

 (4(من الصعب الحفاظ على الدعم املستمر وااللتزام من اإلدارة واملوظفين األكاديميين، حيث وصف لينش

فهناك    هذه العقبة قائال "إنه مكلف ويصعب احترامه، وربما يكون من السهل جًدا التنازل عن العرش الحًقا" 

أن تفكر املؤسسات بجدية قبل إطالق برنامج املستودع املؤسس ي ألنه قد يتفكك بسرعة إذا لم يتم    في  حاجة  

 إدارته بشكل صحيح. 

 

 

 
1. Costs of digital repositories. Visited 19/04/2020. Retrieved from: https://royalsociety.org/topics-
policy/projects/science-public-enterprise/digital-repositories/    
2.  Giesecke, J. (2011). Institutional repositories: Keys to success. Journal of Library Administration, 51(5-6), 529-
542. http://dx.doi.org/10.1080/01930826.2011.589340  
3. Gibbons, S. (2004).Benefits of an institutional repository. Library Technology Reports, 40(4), 11-16. 
https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4376  

4. Lynch, C. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age. ARL, 226, 
Retrieved April 13, 2008 from http://www.arl.org/bm~doc/br226ir.pdf  

https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-public-enterprise/digital-repositories/
https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-public-enterprise/digital-repositories/
http://dx.doi.org/10.1080/01930826.2011.589340
https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4376
http://www.arl.org/bm~doc/br226ir.pdf
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 : متطلبات نجاح مشاريع المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية  .4.8

 : تغيير ثقافة المجتمع المجتمع. 1.4.8

بناء    يعتبر  الرقمية أصعب من  الحر واملستودعات  الوصول  األكاديمي نحو حركتي  املجتمع  ثقافة  تغيير 

 : (1(املستودع في حد ذاته، حيث يمكن تغيير ثقافة املجتمع األكاديمي من خالل ثالث مستويات كالتالي

وأهدافه، والوعي بأن املستودعات  التعريف باملستودع الرقمي، أهميته وفوائده    ويتضمن الجانب الفكري :  

والتكنولوجي العلمي  التقدم  ملواكبة  ملحة  : ؛    أصبحت ضرورة  النفس ي  من   الجانب  البد  مستودع  إلنشاء 

دون عوائق   منها  للمعلومات واالستفادة  الحر  الوصول  في  وأثره  املوضوع  بأهمية  والعقول  القلوب  مخاطبة 

البد للمؤسسة التي يتبعها املستودع الرقمي أن تقوم    اإلداري : الجانب  ؛    وحواجز قانونية أو مالية وتقنية

بإلزام جميع الباحثين بإيداع إنتاجهم الفكري في املستودع وذلك ملواكبة االتجاهات الدولية في الوصول الحر  

 للمعلومات، حيث تقاس قدرة املؤسسة على ما توفره من معلومات علمية متاحة على شبكة األنترنت. 
 

 : توافر سياسات داعمة للوصول الحر .2.4.8

يساعد توافر سياسات داعمة للوصول الحر على مستوى الجامعات على رفع مستوى الوعي لدى األساتذة  

من  ، و الباحثين بأهمية الوصول الحر للمعلومات، واملساعدة في زيادة حجم املحتوى للمستودعات الرقمية

الجامعات الجزائرية، تبين أن كل الجامعات الوطنية ال تملك سياسات خاصة بنشر  خالل مالحظتنا لواقع  

اإلنتاج الفكري واملساهمة في تغذية املستودعات الرقمية باملحتوى الالزم، ومن هنا تبزر الحاجة إلى ضرورة 

وصية على  إعداد سياسات داعمة ملبدأ الوصول الحر، سواء على مستوى الجامعات، أو أن تقوم الجهات ال

البحث العلمي والتعليم العالي بإعداد سياسات وطنية، من أجل اإلسهام في التعرف على مبادئ حركة الوصول  

 الحر للمعلومات والتعريف بمميزاته وأهدافه. 

التدريس    هيئة  وأعضاء  العليا  الدراسات  وطالب  الباحثين  تلزم  التي  السياسات  إعداد  أيضا  يجب  كما 

ب  للجامعة  ميزانيات  املنتمين  من  املدعومة  والدراسات  البحوث  تلك  خاصة  العلمي  إنتاجهم  وإيداع  إتاحة 

في  الجامعية  الرسائل  بإتاحة  العليا  الدراسات  طالب  وإلزام  دعوة  الحكومية.  الدعم  وجهات  الجامعات 

اخل  املستودعات الرقمية للجامعات، وجعل املستودعات كأنظمة إلدارة عمليات إيداع الرسائل الجامعية د

 الجامعة، وهذا ما يضمن جودة املحتوى املنشور باملستودعات الرقمية 

 
. آليات بناء مستودع األرشيف املفتوح املؤسساتي : قواعد اإلنشاء و معايير التقييم. املجلة األردنية للمكتبات و املعلومات، )2016(.  . بهلول، آمنة1

   s://platform.almanhal.com/Reader/Article/92596http. متاح على : 16/09/2018. زيارة يوم 88-65، ص ص. 2، ع. 51مج. 

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/92596
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 :توافر الكوادر المؤهلة في المكتبات الجامعية .3.4.8

بإنشاء وإدارة   القيام باألدوار واملهام ذات الصلة  يناط بموظفي املكتبات وأخصائيو املكتبات الجامعية 

املستودعات   مشاريع  نجاح  مقومات  أحد  املؤهل  البشري  الكادر  ويعتبر  الرقمية،  املستودعات  وصيانة 

قنية املعلومات أو املختصين  الرقمية، فيجب أن يكون هناك تكامل وتعاون بين املوظفين سواء املختصين في ت

في علوم املكتبات، ويأتي هذا التكامل من خالل إنشاء فريق توكل له مهمة إدارة املستودع الرقمي ومن املهام  

 : يما يلالتي يمكن أن يقوم بها فريق املستودع  

o إدارة املستودع الرقمي. 

o تسويق خدمات املستودع. 

o التخطيط ودراسة جدوى إنشاء املستودع. 

o داد وصياغة سياسات املستودعإع. 

o فحص ومراقبة حقوق امللكية الفكرية. 

o فحص ومراقبة جودة املحتوى وامليتاداتا. 

كما أن هناك حاجة ملحة لتطوير مهارات املكتبيين في التعامل مع مشاريع املستودعات الرقمية وتأهيلهم  

 وتقنيا، وذلك من خالل عقد دورات تدريبية دورية. للقيام باألدوار الالزمة إلدارة وتشغيل الرقمية فنيا 

التي أجريت على مستوى بعض الجامعات الجزائرية، كدراسة الدكتور عين   العديد من الدراسات  وحسب 

حول   حنان،  وساري  زهير  مستودعات  أحجز  بناء  نحو  الجزائرية  الجامعية  باملكتبات  املكتبيين  اتجاهات 

هناك إجحاف في معرفة  تبين أن    ،كتبة املركزية لجامعة باجي مختار عنابةالوصول الحر: دراسة ميدانية بامل

مما يبين أن عينة    ،بعض املفاهيم الرقمية املرتبطة بموضوع مستودعات الوصول الحر في أوساط املكتبيين

على اطالع باملستجدات الحديثة في املكتبات، واقتصارهم على فهم بعض املفاهيم مثل املكتبة    وا ليس   املكتبيين

انعدام الدورات  إلى    ةالدراس، كما أشارت  املجموعات الرقمية، وهي من التقنيات األولى في املكتبات  -الرقمية

أي دورة تدريبية    تلقيمكتبيين  التدريبية والتكوينية فيما يتعلق بمستودعات الوصول الحر، حيث لم يسبق لل

عمل في للهناك ضعف في مهارات املكتبيين والتي تؤهلهم  بناء وإدارة املستودعات الرقمية، كما أن  في موضوع  

إلى   باإلضافةبيئة املستودعات الرقمية، واكتفائهم بمهارة واحدة وهي التعامل بشكل جيد مع شبكة اإلنترنت. 

تودعات الوصول الحر من قبل املكتبيين، بحيث لم يسبق لهم استخدامها  غياب تام للتعامل واستخدام مس 

في البحث والتقص ي، ويعتبر هذا تقصير وإجحاف من املكتبيين، كون مهنتهم تفرض عليهم اإلحاطة بكل أنواع 

وفي     مصادر املعلومات الرقمية، خاصة إن املستودعات الرقمية مصدر معلوماتي حديث بالنسبة للمكتبة.

قسنطينة  درا جامعة  مستوى  على  أجريت  استطالعية  أخرى  دور  1سة  حول  نضيرة،  عاشوري  للدكتورة   ،
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املكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ املفتوح إلى املعلومات العلمية والتقنية واإلفادة منها، أقر أغلبية املكتبيين 

املفتوح، كما أوضحت النتائج أيضا  ال تمكن من إنشاء مستودعات النفاذ    عملهمأن الوسائل املتاحة بمقرات 

أن تكوين املكتبيين الحالي ال يؤهلهم ملساعدة املستفيدين للوصول إلى منشورات النفاذ املفتوح واملشاركة في  

 .)1(بناء مشروع املستودع الرقمي للجامعات التي ينتمون إليها
 

 الجامعية: توافر وحدات لتكنولوجيا المعلومات بالمكتبات  .4.4.8

ت في املكتبات الجامعية على تقديم    املعلومات أو  وحدة تكنولوجيا املعلومات  قنيةعادة ما تعمل وحدة 

الدعم التقني الالزم لجميع األنشطة باملكتبة الجامعية، حيث أن لها دور مميز في دعم وإدارة ومتابعة أنشطة  

وحدة خاصة لتقنية املعلومات أو تكنولوجيا  إنشاء املستودعات الرقمية وتشغيلها، ولهذا يجب تخصيص  

الدعم   هذا  فاعلية  لكن  بإطالقها،  املكتبة  تقوم  التي  التقنية  املشاريع  متابعة  مهمتها فقط  تكون  املعلومات 

تعتمد كثيرا على مدى توفر الكادر البشري املؤهل لتقديم الدعم التقني املناسب، كما يجب على املسؤولين 

حديد األدوار واملهام التي يستطيع أو يجب على وحدى تقنية املعلومات القيام بها والتي باملكتبات الجامعية ت

لها عالقة بدعم أنشطة املستودعات الرقمية، ومن بين مهام ومهارات موظفي تقنية املعلومات الالزمة إلدارة  

 املستودعات الرقمية ما يلي : 

 وإدارة عمليات النسخ االحتياطي.  تنفيذ ❖

 في التعامل مع أنظمة التشغيل املختلفة. الكفاءة  ❖

 الكفاءة في التعامل مع كل لغات البرمجة وصفحات الويب والواجهات. ❖

 التعامل الجيد من أنظمة إدارة قواعد البيانات.  ❖

 التعامل الجيد مع الشبكات وأمن املعلومات. ❖

 توفير األجهزة والعتاد من حواسيب وخوادم.  ❖

 فقا للمواصفات املطلوبة. البرامج الالزمة و و توفير النظم  ❖

 مهام ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات.  ألداءتدريب موظفي املكتبات الجامعية  ❖

 :قبل اإلنشاء الناجحةاالطالع على التجارب  .5.4.8

والتي  املؤسساتية،  الرقمية  املستودعات  إنشاء  في  واملميزة  الناجحة  العاملية  التجارب  من  العديد  هناك 

تساهم في االستفادة من الدروس السابقة لتلك التجارب وتوثيقها، فإن التعرف على تلك التجارب يختصر  

مشرو  تنفيذ  تنوي  التي  األكاديمية  املؤسسات  أمام  والجهد  الوقت  من  رقميا  الكثير  مستودعا  إلنشاء  ع 

 
ها : دراسة استطالعية . نابتي، محمد الصالح. عاشوري، نضيرة. دور املكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ املفتوح إلى املعلومات العلمية والتقنية واإلفادة من1

  /https://www.pist.tn/record/6384. متاح على : 08/2019/ 15بالجزائر. زيارة يوم   1تشخيصية بمكتبات جامعة قسنطينة 

https://www.pist.tn/record/6384/
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وكيف   اآلخرين  واجهت  التي  والعوائق  والصعوبات  املستفادة  الدروس  على  التعرف  يمكن  بحيث  مؤسسيا، 

يمكن التغلب عليها. االنضمام إلى عضوية املؤسسات الدولية الداعمة إلنشاء املستودعات املؤسسية مثل  

الحر   الوصول  ملستودعات  الدولي  واملنظمة  Confederation of Open Access Repositoriesاالتحاد   ،

، هذه املؤسسات تمكن  international organization for Research informationالدولية ملعلومات البحث  

إنشاء   تجربة  لها خوض  التي سبق  األعضاء  املؤسسات  املنشورة حول  والدراسات  التقارير  االطالع على  من 

على التعرف  الرقمية.  مجال    املستودعات  في  املمارسات  وأفضل  الناجحة  والتجارب  املستجدات  آخر 

ومؤتمرات   ملتقيات  تنظيم  خالل  من  الرقمية  تدريبيةاملستودعات  الجامعات    وورش  تقوم  بحيث  دورية، 

 . ووزارات التعليم العالي باإلشراف عليها 
 

 :وجود مشروع وطني داعم إلنشاء المستودعات المؤسساتية .6.4.8

الرقمية   املستودعات  إنشاء  بدعم  تعنى  جامعاتها  عبر  وطنية  مشاريع  بإطالق  الدول  من  العديد  قامت 

وتنفيذها   عليها  واإلشراف  املشاريع  هذه  بمتابعة  تقوم  علمية  هيئات  وضع  وكذا  األكاديمية،  باملؤسسات 

لهذه املبادرات واملشاريع،  بأساليب معيارية، كما قامت العديد من املؤسسات الحكومية بتقديم الدعم املادي  

ماليين جنية    5  بقيمةتمويل  Digital Repository of Ireland حيث تلقى مشروع املستودع الرقمي اإليرلندي  

من أجل إنشاء تكتل املستودعات الرقمية املؤسساتية بإيرلندا، والذي أصبح املستودع الرقمي الوطني    يورو

األكاديمية امللكية األيرلندية،  وطني لإلشراف عليه والذي يتكون من :    اتحادإليرلندا، وتمخض على ذلك تكوين  

( )MUجامعة ماينوث  كلية دبلن  ترينيتي   ،)TCD( للتكنولوجيا  الوطنية  DIT(، معهد دبلن  أيرلندا  (، جامعة 

 .)1((، والكلية الوطنية للفنون والتصميمNUIGغالواي ) 

ملدة ثالث سنوات إلنشاء مستودعات    2003في أكتوبر  الوطنية،    ARROWتم تمويل مشروع  في أستراليا  

األربعة، جامعة موناش، جامعة سوينبرن للتكنولوجيا، جامعة نيو ساوث    ARROWمؤسسية في شركاء اتحاد  

هو تحديد واختبار البرامج أو الحلول لدعم    ARROWهدف مشروع  ، وكان  ويلز واملكتبة الوطنية في أستراليا

املمارس واألطروحات  أفضل  اإللكترونية  املطبوعات  البداية من  في  تتألف  رقمية مؤسسية،  ات مستودعات 

من قبل وزارة الكومنولث األسترالية للتعليم والعلوم والتدريب   ARROWالرقمية والنشر اإللكتروني. تم تمويل 

(DEST ضمن إطار البنية التحتية ملعلومات البحث للتعليم العالي األسترالي ، و ، )  يتم رعايته كجزء من مبادرة

 
1. Cassidy, K. (2011). Building the Digital Repository of Ireland Infrastructure. visited 14/01/2017. retrieved from : 
https://www.dri.ie/sites/default/files/files/building-dri-infrastructure.pdf  

https://www.dri.ie/sites/default/files/files/building-dri-infrastructure.pdf
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تلتزم   الكومنولث.  لحكومة  التابعة  أستراليا  قدرة  مفتوحة    ARROWدعم  البرامج  استخدام  باستكشاف 

 .)1(املصدر ووضع أي برنامج التنمية التي تمولها إلى مصادر مفتوحة

و  كندا  الفي  الوصول  رعاية مجموعة عمل  الب  حرتحت  للمكتبات  الكندية  للجمعية  والتي ،  حثيةالتابعة 

تهدف مجموعة العمل املعنية  حيث    ، (ORWG)قامت بإنشاء مجموعة عمل املستودعات الرقمية املفتوحة

للمستودعات   الحالي  للمشهد  خريطة  كندا  برسم  االكتشاف  في  خدمات  )مثل  الصلة  ذات  والخدمات 

وتحديد   والحفظ(، املختلفة،  الخدمات  بين  املعقدة  العالقات  للمواءمة  واستكشاف  والفرص  الفجوات 

 .)2(والتعاون فيما يتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات

مؤسسات التعليم العالي في بعض الدول على مساعدة املؤسسات األكاديمية والجامعات    اتجهت في حين  

مشروع   بإطالق،  2000التي تملك مستودعات رقمية، إلى مساعدتها على زيادة مرئيتها، حيث قامت أملانيا سنة  

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation  DINI,  إلى يهدف  والذي  البيني ،  التشغيل  قابلية  تحسين 

توفير أداة ملشغلي املستودعات ، و  والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي األملانية التي تدير مستودعات رقمية

 .)3(أهمية املستودع الرقمي داخل الجامعةتعزيز وضوح، االعتراف، و الالتي يمكن استخدامها لزيادة 

والتي    "OA Networkحر  ال  وصول شبكة الوفي نفس سياق املستودعات، قامت أملانيا بإطالق ما يمس ى "

إلى ال  تهدف  الوصول  ملنشورات  ومفتوحة  شاملة  تحتية  بنية  على    حرتوفير  الرقمية،  املبنية  املستودعات 

شبكة   تهدف  الحروبالتالي،  امل  الوصول  في  النشر  جعل  الرقميةإلى  في    ستودعات  وللمساعدة  جاذبية  أكثر 

 .)4(التغلب على الحلقة املفرغة للمشاكل التي تؤثر على النشر الحر في أملانيا
 

 : لمستودع الرقميلالتقييم المستمر   .7.4.8

عليه مهمة حول  إجراء التقييم املستمر ملشروع املستودع الرقمي بصفة دورية ومستمرة، يعطي للقائمين  

كل ما تم القيام به اتجاه مستودعاتهم املؤسساتية، فمن خالل التقييم يمكن التعرف إلى مدى تسير مهام  

؟ هل تحققت  ناجحةالصحيح؟ هل الجهود املبذولة    اتجاههاوأنشطة إدارة وتشغيل املستودع، هل تسير في  

إلى   يحتاج  ما  املستودع؟ هل هناك خلل  من  املنتظرة  طريق  األهداف  التقييم عن  يكون  أن  ويمكن  تقويم؟ 

تجاه   الضعف  ونقاط  القوة  مكامن  على  القائمين  تعرف  في  تساهم  والتي  معيارية،  مراجعة  قوائم  تطبيق 

 
1. 4. Payne, Geoff (2016): Australian Research Repositories Online to the World ARROW: presented at EDUCAUSE Orlando. 
Monash University. Conference contribution. https://doi.org/10.4225/03/57C387CF933F9  
2. CARL. (2020). Terms of Reference for ORWG Task Groups. Visited 11/11/2020. Retrieved from: https://www.carl-abrc.ca/wp-
content/uploads/2020/06/ORWG-task-group-ToR-2020-20201_EN.pdf  
3. Dobratz, Susanne and Scholze, Frank (2006), DINI Institutional Repository Certification and Beyond, Library Hi Tech, 24(4). 
Visited 11/11/2019. Retrieved from: http://eprints.rclis.org/9200/  
4. Müller, U., Malitz, R., Schirmbacher, P., & Severiens, T. (2009). OA Network: An Integrative Open Access Infrastructure for 
Germany. D Lib Mag., 15. Visited 11/11/2019. Retrieved from: 
https://www.dlib.org/dlib/september09/mueller/09mueller.html  

https://doi.org/10.4225/03/57C387CF933F9
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/ORWG-task-group-ToR-2020-20201_EN.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/ORWG-task-group-ToR-2020-20201_EN.pdf
http://eprints.rclis.org/9200/
https://www.dlib.org/dlib/september09/mueller/09mueller.html
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املستودع، وما مدى نجاح الجهود املبذولة، كما يجب العمل على إجراء املقابالت مع الباحثين وأعضاء هيئة  

املستودع والصعوبات التي واجهوها وما الخدمات التي يرغبون في توفرها،  التدريس للتعرف على آرائهم تجاه  

 ويعتبر التقييم املستمر للمستودع السبيل للحصول على الدعم اإلداري الالزم من أصحاب القرار.  

 :  الوصول الحر في الجزائر .9

 :وضعية الوصول الحر في الجزائر .1.9

املتخصص واملهتم بموضوع   2017مع األستاذ الدكتور سمير حشاني سنة   penOcienceSفي حوار ملدونة  

  ذلك إلى العديد من األسباب   مرجعا  ،")1(إن الوصول الحر في الجزائر في وضع صعب"قال    والذي الوصول الحر  

د وغير مشهور بما فيه الكفاية وبالتالي فإن التنفيذ ليس  جديالوصول الحر ال يزال فهوم مأن "والتي من بينها 

، وصعوبة  في الجزائر حرعدم وجود سياسة مؤسسية ووطنية واضحة بشأن الوصول الإلى    باإلضافة  ؛  سريًعا

كما  ،  )2(حرتأمين تمويل طويل األجل والحصول على التزامات من املؤسسات لالنضمام إلى مجتمع الوصول ال

اتصال إنترنت ضعيف جًدا وغير مستقر وعرض    أهمها،  ،األستاذ حشاني العديد من األسباب األخرى أضاف  

سياسة وطنية مقيدة إلى حد ما فيما يتعلق باالتصاالت التي ال تزال  ؛    نطاق ترددي ضعيف )تحميل وتنزيل(

العلوم الجيدةلعدم وجود حافز  ؛    عامة ولم يتم خصخصتها الباحثون عموًما    ال يتمتعحيث    لنشر ونشر 

  من أجل  فالباحثون ينشرون بثقافة النشر منذ عامهم األول في الجامعة كما هو الحال في املؤسسات الغربية 

  . معين" وصول إلى منصب أو رتبة أعلى في التسلسل الهرمي وليس للتقدم وتحقيق التقدم في مجالال
 

والورشات  الدورات    عقد في املناهج األكاديمية و   الوصول الحر   إدخال مفهوموقد اقترح الدكتور حشاني  

  1.5معايير أكثر انتقائية لاللتحاق بالجامعة )يوجد في الواقع  لوصول الحر، وكذا وضع  املتعلقة باالتكوينية  

( والتي من شأنها أن  40.641.757مليون طالب في الجامعات الجزائرية ومؤسسات الدراسة العليا لسكان يبلغ  

 سفر عن مخرجات أكثر انتقائية من الجامعات الجزائرية.ت
 

بلهامل كمال  للدكتور  آخر  حوار  مدونة    DOAJسفير    ،وفي  مع  إفريقيا  ،  ScienceOpenبمنطقة شمال 

أنه ونظًرا ألن  "  والذي قال  والذي أشار في إجابته عن وضعية الوصول الحر في الجزائر وبلدان شمال إفريقيا

جامعات شمال إفريقيا ليس لديها نهج استراتيجي في االتصال األكاديمي، فإن إنتاج البحوث ينمو  العديد من  

نشر أوراقهم في املجالت األوروبية    نالباحثين الجزائريي  "، فعلى سبيل املثال فضل بعضببطء وغير مرئي نسبًيا 

تأثير مرتفع، من أجل تحقيق أهداف شخصية معين فرص وظيفية  ،  بيل املثالعلى سة،  التي تملك معامل 

 
1. Hachani, S. (29. September 2017). The state of Open in Algeria: an in-depth view with Samir Hachani. The state 
of Open in Algeria: an in-depth view with Samir Hachani. Visited 11/09/2020. Retrieved from: 
https://blog.scienceopen.com/2016/10/the-state-of-openin-algeria-an-in-depth-view-with-samir-hachani/  
2. Hachani, S. (29. September 2017). Opcit. 

http://scienceopen.com/
https://blog.scienceopen.com/2016/10/the-state-of-openin-algeria-an-in-depth-view-with-samir-hachani/
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أحد العوامل األخرى هو أن العديد من محرري املجالت   ؛ أفضل والتقدم، وإغناء السيرة الذاتية وما إلى ذلك

التحرير   ذات األكاديمي وشفافية عملية  االتصال  الالزمة لضمان جودة  بالخبرة  يتمتعون  الحر ال  الوصول 

 .)1(واملراجعة العلمية
 

  للوصول الحر تتيح، فإن موقع بوابة اليونسكو العاملية  حر في الجزائرع مركزي للوصول الاالفتقار إلى موق 

الجزائر مدرجة في نفس الوقت مع    معينة،لدولة  حر  حصول على فكرة عن السياسة الوطنية للوصول الال

، ومع ذلك، ")2(الجزائرالوصول الحر هو حركة حديثة في "  ، حيث تصف البوابة أنالدول األفريقية والعربية

فقد كانت هناك بالفعل ردود فعل إيجابية وثابتة من مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة ؛ أمناء املكتبات  

   .)3(واألكاديميون والباحثون يدعمون جميًعا ويشاركون في حركة الوصول الحر
 

. عالوة على OpenDOAR  دليل  الوصول مسجل في  مفتوح  مستود رقمي  19، هناك  2021اعتباًرا من عام  

دليل  مفهرسة في و مجلة تمت مراجعتها من قبل النظراء مفتوحة الوصول منشورة في الجزائر   21ذلك، هناك 

DOAJ2013على سبيل املثال، في عام    ،مقاالت في دوريات الوصول الحر  بنشر  باحثون جزائريون   ، كما قام  ،

)العلوم والتكنولوجيا والطب(، ومن بينها   STMفي تخصصات      BioMed Centralمقالة بحثية مع   43تم نشر  

 ، جامعة البليدة.Agro-Veterinary and Biologyاملقاالت األكثر مشاهدة التي نشرها باحثون من: 

 : بيئة الوصول الحر في الجزائر   .2.9

موزعة على ثمانية وأربعون  ( مؤسسة للتعليم العالي، 108م الشبكة الجامعية الجزائرية مئة وثمانية )ضت 

عشر  ( مراكز جامعية، تسعة  09( جامعة، تسع )54م أربعة و خمسون ) ضوت  ،( والية عبر التراب الوطني48)

حيث   .)4(( مدارس عليا لألساتذة11عشرة )  ى ( مدرسة عليا، إحد15)   رخمسة عش ( مدرسة وطنية عليا و  19)

واملكتبات الرقمية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب، وتتم إدارة  توفر الجامعات الوصول إلى اإلنترنت  

 .البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

الحكومة الجزائرية بمشاركة أكثر حيوية في اقتصاد املعرفة بشكل متزايد واتخاذ الخطوات الالزمة    اهتمت 

املعلومات   لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  العلمية  للدوريات  السريع  االنتشار  يساعد  حيث  االتجاه،  هذا  في 

 
1. Tennant, Jon. (2017) Prof. Kamel Belhamel: “For the global south, Open Access is an opportunity in terms of innovation, 
the diffusion of knowledge and the emergence of new ideas.” Visited 11/12/2019. Retrieved from:  
https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-
terms-of-innovation-the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/  
2. Samir Hachani. (2017, February 23). Politique(s) du libre accès : états des lieux et perspectives. ICOA 2014, Tunis. 
Visited 15/12/2020. Retrieved from:  https://doi.org/10.5281/zenodo.321900  
3. Global Open Access Portal, Algeria. Visited 01/01/2021. Retrieved from: https://www.goap.info/oa/access-by-
region/country/algeria  

 https://www.mesrs.dz/universites. متاح على :  2020/03/16. الجامعات. زيارة يوم 4

https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-terms-of-innovation-the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/
https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-terms-of-innovation-the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/
https://doi.org/10.5281/zenodo.321900
https://www.goap.info/oa/access-by-region/country/algeria
https://www.goap.info/oa/access-by-region/country/algeria
https://www.mesrs.dz/universites
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لومات واملعرفة بحرية أو بتكلفة  واالتصاالت في املنطقة الباحثين واألوساط األكاديمية على الوصول إلى املع

بسبب    2021املتوقع أن تتضاعف سعة النطاق العريض لإلنترنت في البالد بحلول نهاية عام    ، وقد كان منأقل

 ، وزيادة تدفق سرعة األنترنت.  التوسع في االتصال باإلنترنت عبر الهاتف املحمول 
 

مستخدم في عام    50000(، نما استخدام اإلنترنت في الجزائر من  ITUوفًقا لالتحاد الدولي لالتصاالت ) 

واستمر في النمو منذ ذلك الحين. اعتباًرا من عام    2011مليون مستخدم في عام    4.700إلى حوالي    2000

مقاهي اإلنترنت العامة أو أماكن  ، بلغت نسبة سكان الجزائر الذين يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت إما من  2015

 باملائة.  38.2العمل أو منازلهم 

 

 2017-2015عدد مشتركي االنترنت في الجزائر :  )9( رقم الشكل
 

،  2017و  2015تمثل هذه اإلحصائية النمو في العدد اإلجمالي للمشتركين في اإلنترنت في الجزائر بين عامي  

املشتركينب فماليين  عام  ،  حوالي  2017في  اإلنترنت  في  املشتركين  عدد  بلغ  بزيادة    34.63،  مليون شخص، 

 .12015  املشتركين عاممليون مشترك مقارنة بإجمالي  16.05قدرها 

 

 : المؤسسات الراعية للوصول الحر في الجزائر .3.9

املديرية الفرعية للبحث العلمي والتكنولوجي    DGRSDT  يأحد أهم مروجي املجالت املفتوحة في الجزائر ه

  ورش عمل لدعم الباحثين الجزائريين في تطبيق مبادئ الوصول الحر   DGRSDT، نظمت  2015منذ عام  ف

 ولعل أهمها الترويج ملشروع منصة املجالت العلمية الجزائرية عبر مختلف جامعات الوطن.

 

 
1. Évolution du nombre total d'abonnés à Internet en Algérie entre 2015 et 2017. Visité 13/02/2020. 
https://fr.statista.com/statistiques/1000023/abonnes-internet-algerie/   
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 : والتقنيمركز البحث في اإلعالم العلمي  ❖

 16املؤرخ في    56-85بموجب املرسوم رقم    1985تم إنشاء مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، في عام   

وكان تحت وصاية رئيس مجلس الوزراء وكانت مهمته الرئيسية متابعة أي بحث له صلة بإنشاء،    1985مارس 

راف على سياسة املعلومات العلمية  وضع وتطوير النظام الوطني لإلعالم العلمي والتقني، باإلضافة إلى اإلش

 عدًدا من البرامج ، من أهمها : CERISTطورت وقد ،  )1(والتقنية على املستوى الوطني
 

أوراق املؤتمرات والتقارير الفنية أو   ،و تشمل CERISTهو املستودع املؤسس ي لـ و   : الرقمية CERISTمكتبة أ. 

 . فقط الوصول مقيد ألعضاء سيريستفي حين  البحثية ، األطروحات واملواد الدراسية وما إلى ذلك
 

 :   CCdz :(CCDZ) الفهرس املوحد الجزائري ب. 

تشجيع   على  يعمل  بحيث  الجزائرية،  للمكتبات  الوثائقية  األرصدة  من  مجموعة  يضم   وطني  فهرس  هو 

املكتبات  ال بين  الجماعي  تقاسمعمل  تحتويها  وكذا  التي  الوثائقية  هو    ،األرصدة  للفهرس  األساس ي  الهدف 

خفض   كذلك  و  الوثائقية  املصادر  من  أكبر  عدد  إلى  الوصول  و  خدماتها،  تطوير  على  املكتبات  مساعدة 

 .)2(التكاليف و هذا من خالل الفهرسة املشتركة
 

  : )تحسين الوصول إلى املعلومات العلمية والتقنية في الجامعات املغاربية( ISTeMAGج. 

برنـامج  ب إطـار  فـي  الجزائـري  األوروبـي  التعـاون  محليـة    III TEMPUSعـد  شـبكة  إنشـاء  إلـى  هـدف  الـذي 

،والذي ساهم في تبني معظم املكتبات لبرنـامج آلـي لتسـيير املكتبـات، ومـن تـم تأليـة    RIBUللمكتبات الجزائرية  

التـي تهـدف إلـى مجموعـة مـن املشــاريع لتطــوير    IV TEMPUSأرصـدتها و خـدماتها، تـأتي النسـخة الثانيـة للبرنـامج  

ال إفريقيــا، و التــي مــن ضــمنها املشروع التعاوني األوروبي  بــرامج التعلــيم العــالي و البحــث العلمــي فــي دول شــم

، الذي يهـدف إلـى التعريـف بحركـة الوصـول الحـر فـي دول املغـرب العربـي وتوسـيع إتاحـة  ISTeMAGاملغاربي  

حثيـة فـي كـل مـن  املعلومـة العلميـة و التقنيـة بشـكل مجـاني وحـر، ووضـع أرضـيات مـن أجـل إيـداع األعمـال الب

خلـق   وراء  كـان  حيـث  املشـاركة،  الجزائري   4املؤسسـات  املستوى  علـى  يستهدف  وهو   ،مسـتودعات  مشروع 

مؤسسات التعليم العالي في املنطقة املغاربية، ويهدف إلى تطوير منصات األرشيف املغاربي املفتوح التي تهدف  

 .)3(غيل البيني بين الجامعات املغاربية.إلى وضع اإلجراءات التقنية الالزمة لضمان التش 

 

 
     historique-2/734-ar-http://www.cerist.dz/index.php/ar/appropos. متاح على : 06/06/2019. زيارة يوم . نبذة عن املركز1

  ccdz-3/811-http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails. متاح على : 06/06/2019. زيارة يوم الفهرس املشترك الجزائري . 2

3. Projet ISTeMAG. Visted 16/09/2017. Retrieved from: http://enstp.edu.dz/benstp/index.php/68-production-
scientifiques/256-projet-istemag  

http://www.cerist.dz/index.php/ar/appropos-ar-2/734-historique
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/811-ccdz
http://enstp.edu.dz/benstp/index.php/68-production-scientifiques/256-projet-istemag
http://enstp.edu.dz/benstp/index.php/68-production-scientifiques/256-projet-istemag
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 :  ASJP منصة املجالت العلمية الجزائريةد. 

التي تساهم في حصر وتكشيف   العلمية أحد األدوات  محتويات املجالت    وإتاحةتعتبر منصات املجالت 

املجالت املوجودة داخل دولة ما، حيث الهدف    أو جميعالعلمية كاملجالت العلمية التي تنتجها جامعة معينة،  

، منصات  ، ويوجد نوعان من هذه املنصات)1(منها هو توفير أعلى مستوى علمي ألي دورية يتم تضمينها فيها

تسعى فقط لبث املجالت تكون كدليل للوصول إليها، ومنصات تسعى إلنتاج املجالت ثم بثها، أي تحتوي على 

 كافة مراحل نشر املقال العلمي من استقبال مقاالت املؤلفين، تقييمها من طرف الخبراء إلى نشرها عبر املنصة.

غالًبا  و مساحة لألبحاث الناشئة،    Diamond OA  )2(الوصول الحر املاس ي  في السنوات األخيرة، فتح نموذج

املجتمعي ويوفر نقطة دخول   أو  الوطني  املستوى  أو  الجامعة  النموذج على مستوى  لرفع  ما يستخدم هذا 

 من تجليات تطبيق هذا النموذج.   ASJPوتعتبر منصة  ،ملجالت التي تنشر باللغات املحليةا  مستوى 
 

هي منصة للنشر االلكتروني للمجالت العلمية الجزائرية، من تطوير وإدارة مركز البحث في اإلعالم العلمي  

في حالة  فغير مسؤول عن القيمة العلمية املحتوية في املنشورات  حيث أن املركز    ،بالجزائر  CERISTوالتقني  

العلمي( املحتوى  )كانتحال  أخالقية  مشاكل  من  ف  ،وجود  تحرير  املطلوب  برئيس  مباشرة  االتصال  املؤلف 

املعنية و    املنصة  تندرج و ،  املجلة  الكتاب  حماية  هدفها  والتقنية،  العلمية  للمعلومات  وطني  نظام  إطار  في 

، وحصر اإلنتاج الفكري لكل املجالت  األكاديميين من الوقوع في فخ املجالت الوهمية أو الناشرين املفترسين

مستودع واحد، يتم من خالله نشر املقاالت واألعمال العلمية املقدمة ملختلف    العلمية الصادرة محليا داخل

  684تشتمل املنصة لحد الساعة على    .)3(األغراض مع ضمان الوصول إليها من طرف الجميع دون أي عوائق

مقاال متاحا بالنص الكامل، يمكن الولوج    159194مجلة في مختلف التخصصات، وقد وصل عدد املقاالت  

 .  https://www.asjp.cerist.dzلى موقع املنصة عبر الرابط  إ

 

 

 
 ASJP    =Algerianملنصة الدوريات العلمية الجزائرية    ة. نحو منصة جزائرية مفتوحة لنشر العلوم : دراسة تقييمي2018. الحمزة، منير. صدار، نور الدين.  1

open science publishing platform : Towards an Evaluation Study of the Algerian Scientific Journals Platform (ASJP)  الندوة الدولية للنفاد .

 .  146، املغرب. ص. 2018أكتوبر  30-28املفتوح حرية النفاذ إلى العلم : األسس، الرهانات والديناميكيات. 

ومع ذلك، في   ،حيث أن املقالة مفتوحة على الفور في املجلة، وال يتعين على أحد أن يدفع لقراءتها   Diamond Open Access=    املاس ي  الحر الوصول  .  2

 دفع رسوم النشر لنشر املقالة حر الوصول ال
ً
املاس ي، ال يتعين عليهم   الحر في الوصول  ، أماالذهبي، يتعين على املؤلف )أو مؤسسته أو وكالة التمويل( عادة

 لدفع، وبالتالي فإن العملية خالية تماًما من الرسوم لكل من املؤلفين والقراء. ا

بين تطوير البحث العلمي وتجسيد التوجه نحو النفاذ الحر    ASJPلعلمية  ت ااملنصة الجزائرية للمجاال .  2018. بن السبتي، عبد املالك. سدوس، رميسة.  3

 The Algerian Scientific Journals Platform (ASJP) between the development of scientific research and concretizing the trend=    للمعلومات

of free access to information .املغرب. 2018أكتوبر  30-28. الندوة الدولية للنفاد املفتوح : حرية النفاذ إلى العلم : األسس، الرهانات والديناميكيات ، 

https://www.asjp.cerist.dz/
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 البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات :  هـ. 

يخص    فيما  الوطني  العلمي  اإلنتاج  لدعم  كوسيلة  األطروحات  عن  لإلشعار  الوطنية  البوابة  تعمل 

ق بإنشاء  2012مايو   14  ـل  153ألحكام القرار رقم  األطروحات، وفقا  
 
امللف املركزي لتخزين األطروحات    واملتعل

، والذي يتطلب من جميع مؤلفي العمل البحثي الجامعي )ماجستير،  واالستفادة منهإثراءه    وتوضيح كيفية

 . PNST دكتوراه( إيداع نسخة إلكترونية من أبحاثهم على مستوى 

 :  سياسات الوصول الحر بالجامعات الجزائرية .4.9

من خالل البحث في املواقع اإللكترونية للجامعات الجزائرية، لم يجد الباحث سياسة معلنة للوصول  

كما الحظ    ،الحر على مستوى الجامعات، أو تشجيع ملبادرات الوصول الحر على مستوى مكتباتها الجامعية

بالتحسيس بحركة الوصول الحر واملستودعات   التي تعنى  للملتقيات واأليام الدراسية  تام  الباحث غياب 

الح الوصول  مجالت  و  في   ر،الرقمية  العالي  والتعليم  العلمي  البحث  على  الوصية  الجهات  مواقع  أن  كما 

لومات، على غرار موقع وزارة التعليم  الجزائر لم تشر كذلك في مواقعها على أهمية حركة الوصول الحر للمع

الوطني   النظام  موقع  أو  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث  الفرعية  املديرية  العلمي،  والبحث  العالي 

في حين وفرت بعض الجامعات على  ،  للتوثيق على الخط، وكذا موقع مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

 . ة لبعض مصادر الوصول الحرمواقعها اإللكترونية روابط خارجي

 :دوريات الوصول الحر في مواقع المؤسسات األكاديمية الجزائرية .5.9

كان أكثر التغيرات الجوهرية أهمية في النشر العلمي في السنوات األخيرة، هو ظهور نموذج الوصول  ربما  

، فبينما Open Access Journalالحر في النشر العلمي، والذي من مخرجاته ما يسمى بدوريات الوصول الحر  

الورقية، فتحت البيئة   اإللكترونية آفاقا جديدة في كانت املكتبات تركز بصورة رئيسية على شراء الدوريات 

علمية النشر العلمي، حيث وفر النشر اإللكتروني للباحثين إمكانية متابعة مطبوعاتهم بدون قيود مالية أو  

 .)1(قانونية

بحسب    مختلفة  تخصصات  عدة  في  علمية محكمة  دوريات  لها  الجزائرية  الجامعات  أغلبية  أن  نالحظ 

ا، ومنها دوريات إلكترونية تتيح الوصول للنص الكامل، وبالرغم من  مجاالت التخصص املوجودة على مستواه 

 أن هذه الدوريات تتيح النص الكامل إال أن الجامعات التابعة لها ال تشجع على حركة الوصول الحر. 
 

 
. متاح  2017/11/09زيارة يوم  (.  2014)مايو    74، ع18دوريات الوصول الحر: خدمة إلكترونية بدون نفقات. أحوال املعرفة. سعبدالرحمن.  ،  . فراج1

   https://doi.org/10.5281/zenodo.1040417على : 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1040417
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دليل  وي في   DOAJهدف  الحر  الوصول  دوريات  استخدام  وزيادة  الحر  الوصول  بأهمية  الوعي  نشر  إلى 

مختلف املجاالت املوضوعية، ويسعى الدليل إلى أن يصبح شامال ويغطي كافة دوريات الوصول الحر في العالم  

الصادرة    وبحثنا عن الدوريات العلمية  DOAJمن خالل دليل دوريات الوصول الحر    ،التي تعتمد نظاما للجودة

دورية تتيح    20من املؤسسات األكاديمية الجزائرية وفق مبادئ الوصول الحر ووفق معايير الدليل، وجدنا  

 محتوياتها وفق نموذج الوصول الحر والتي نوجزها في الجدول التالي: 

 سنة االضافة  الناشر اسم الدورية  الرقم 

1 Journal of New Technology and Materials  2012 جامعة أم البواقي 

2 Journal of Fundamental and Applied Sciences 2013 جامعة الوادي 

3 PhytoChem & BioSub Journal كيب العضوي  2016 مخبر كيمياء النبات و البر

4 Algerian Journal of Natural Products Laboratory of Organic Materials 2016 

5 Revue Annales du patrimoine  2016 جامعة مستغانم 

6 Revue des Lettres et Sciences Sociales  2017 2جامعة سطيف 

7 Nutrition & Santé Société Algérienne de Nutrition 2017 

8 Journal of Materials and Engineering Structures  2017 جامعة مولود معمري تيزي وزو 

9 Agrobiologia  2017 جامعة سعد دحلب 

10 Journal of Building Materials and Structures  2018 األغواط   –جامعة عمار ثلجي 

11 Multilinguales  2018 بجاية  – جامعة عبد الرحمن ميرة 

12 International Journal of Energetica 2020 جامعة الوادي 

 2020 الجلفة  – عاشور جامعة زيان  آفاق للعلوم  13

 2020 سكيكدة   – 1955أوت  20جامعة  املجلة األفريقية للعلوم السياسية  14

 2020 الجلفة  – جامعة زيان عاشور  مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد  15

16 Synthèse  2020 عنابة  – جامعة باجي مختار 

17 Altralang Journal  2020 وهران   –جامعة محمد بن أحمد 

 2020 المركز الجامعي تمنراست  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  18

 Laboratoire d'analyse du discours 2020 الخطاب 19

20 Revue des Énergies Renouvelables Renewable Energy Development 
Center (CDER) 

2021 

 DOAJالدوريات العلمية الجزائرية املكشفة بدليل :   )12( رقم جدول 

 :  مشاريع المستودعات الرقمية المؤسساتية في الجزائر .6.9

التجربة الجزائرية األولى من نوعها والهادفة إلى تبني حركة األرشيف املفتوح في    ArchivAlGيعبتر مشروع  

،حيث هدفت من خالله إلى تبني   2007من إعداد "بن عالل كريمة" سنة    CERISTمركز البحوث و الدراسات  

و التقنية    حركة اإلتاحة املفتوحة من جهة والتخفيف من الصعوبات التي تعاني منها إتاحة املعلومة العلمية

الجزائر علــى  ،  في  تعويــده  خــالل  مــن  الــدولي  النســق  فــي  الجزائــري  الباحــث  إلدخــال  املشــروع  هــذا  هــدف 

  ستخدم املشروع برمجية تم تطويرها انطالقا من برنامج حيث ا،  اســتخدام املستودعات املؤسساتية العاملية

E-Prints    من قبل املختصين في اإلعالم اآللي باملركز وتستعمل هذه البرمجية قاعدة البيانات  املفتوح املصدر
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MYSQL    لغة البرمجـةPHP-HTML،   الواب    موزعApache    ونظام التشغيلWindows  تـم إخضـاع املسـتودع  ، كما

إتاحـة حـرة مجانيـة وغيـر رجعيـة    ،أ. : رخص  3حيث تم اختيار   Creative Commons لتـراخيص اإلبـداع العـام

رفض أي تغيير    ،ب.للمنشـورات العلميـة مـع إمكانيـة اسـتغاللها شـريطة االعتـراف بأصـل الوثيقة )املرجعية(  

وقـد تمـت برمجـة اإليـداع بنظـام األرشـيف علـى   .منع أي استعمال تجاري للوثائق  ،ج . يطرأ على محتوى الوثيقة

، ضمانا للمتابعة القضائية ألي مس لحقوق املؤلفين  ONDAفوكالـة الوطنيـة لحمايـة حقـوق املؤلمسـتوى ال

 .)1(هذا املشروع لم يجد له أثرا ال بالفهارس العاملية و ال بمحركات البحث، إال أن املشاركين في مستودع األرشيف
 

قام الباحث بزيارة مواقع الجامعات الجزائرية والبحث فيها عن رابط املستودع الرقمي الخاص بها، أو عن  

  Dspace DZطريق البحث في محركات البحث عن املستودعات الرقمية املؤسساتية التابعة للجامعات بعبارة  

املفتوح املصدر وقد تم إحصاء ما يلي:     Dspaceباملئة من املستودعات مبنية على نظام  90  أكثر من  بحكم أن

الرقمية املستودعات  عدد  مراكز    بلغ  أو  للجامعات  التابعة  أو  السواء  علمي    45  الوطنية دارس  املبحث 

بلغ عدد املستودعات  ؛    مستودعا   OpenDOAR   ،19بلغ عدد املستودعات الرقمية املسجلة بدليل  ؛   مستودعا

بلغ عدد املستودعات الرقمية التي دخلت في تصنيف ؛    مستودعا   OpenROAR  ،15الرقمية املسجلة بدليل  

  مستودعات. 8ويبومتريكس للمستودعات  
 

نالحظ   واالفريقي  العربي  املستوى  الرقمية    امتالكعلى  للمستودعات  عدد  أكبر  الجزائرية  الجامعات 

عدد الجامعات واملراكز البحوث بالجزائر والذي    ازديادواالفريقية، وهذا راجع  إلى    مقارنة بالدول العربية 

 جامعة حكومية، حيث قام الباحث بتقييم وضعية هذه املستودعات في فصل خاص.  54يبلع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
حركة األرشـيف املفتـوح فـي األوسـاط الجامعيـة الجزائريـة: دراسـة استقصـائية للباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري  تبني .(2016) بوجنانة، وئام. . 1

.  2019/09/23. زيارة يوم :  151. ص.  2. جامعة الجزائر  )ر ماجستي  (.  1بومدين، جامعة بومرداس، املدرسة الوطنية العليا للفالحة، كلية الطب بجامعة الجزائر  

   alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/661-http://ddeposit.univمتاح على الرابط : 

المستودعات 
المسجلة بــ 

OpenDoar, 19

المستودعات المسجلة 

OpenRoar, 15بــ 

المستودعات المسجلة 

 Dspaceبــ 
Registry, 7

45

 باملؤسسات األكاديمية الجزائريةعدد املستودعات الرقمية :  )10( رقم الشكل

http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/661
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  : الطريق من الواقع العلمي إلى االتصال العلمي المفتوح،  من الوصول الحر إلى العلم المفتوح  .10

املفتوح"   "العلم  العلمية    Open Science  يوصف  العملية  زيادة شفافية  إلى  تسعى  متنامية  ه حركة 
 
بأن

إتاحة   خالل  من  شمولية،  أكثر  يمكن  وجعلها  حيث   
ً
مجانا العلمية  واألدلة  والبيانات  واملنهجيات  املعارف 

بها االنتفاع  األمم،    ،للجميع  عبر   
ً
سريعا وانتشرت  العلمية  األوساط  ضمن  املفتوح  العلم  حركة  برزت  وقد 

األعمال   وأصحاب  املستثمرون  النداء  اوراسمو فانضم  هذا  إلى  واملواطنون  و)1(السياسات    منظمة   تصف. 

ن عدد أكبر 
 
اليونسكو العلم املفتوح "بالعامل الحاسم الحقيقي": فعندما تتاح املعلومات على نطاق واسع، يتمك

 .)2(من األشخاص من االستفادة من االبتكار العلمي والتكنولوجي

 :  تعريف العلم المفتوح .1.10

تعريف  تم  واألربعون  الحادي  دورته  في  اليونسكو  ملنظمة  العام  امللتقى  إطار  "في  املفتوح،  بأنه  ""  العلم 

مفهوم جامع يشمل حركات وممارسات مختلفة تهدف إلى إتاحة االطالع الحر على املعارف العلمية املتعددة  

استعمالها للجميع، وزيادة التعاون العلمي وتشاطر املعلومات لصالح العلم اللغات وإتاحة االنتفاع بها وإعادة  

في  التقليدية من املشاركة  العلمية  إلى األوساط  الفاعلة غير املنتسبة  واملجتمع، وتمكين الجهات املجتمعية 

املمار  وجوانب  العلمية  التخصصات  جميع  ويشمل  ونشرها.  وتقييمها  العلمية  املعارف  إنتاج  سات  عمليات 

اإلنسانية،   والعلوم  واالجتماعية  الطبيعية  والعلوم  والتطبيقية،  األساسية  العلوم  ذلك  في  بما  العلمية، 

ويستند إلى الركائز الرئيسية التالية: املعارف العلمية املفتوحة، والبنى األساسية العلمية املفتوحة، واالتصال  

 ".  )3(ى ة الفاعلة، والحوار املفتوح مع نظم املعرفة األخر في مجال العلوم، واملشاركة املفتوحة للجهات املجتمعي

من املنشورات وبيانات البحث  ،  كل األشياء املفتوحة في البحث والتواصل العلمي  إلىاملفتوح  يشير العلم  و 

على مراجعة    بناء  العلم  باإلضافة إلى تقييم جودة  Methods  واألساليب  Models  والنماذج  Codes  إلى الكود

في تحسين جودة  ، كما  Open Peer Review)4( الزمالء املفتوحة العلوم املفتوحة على قيمتها  تركز مسارات 

 .البحث وشفافيته، وامللكية العامة للعلم، وتبادل البيانات واملوارد، والسياسات املوضوعة

حركة إلتاحة البحث العلمي والبيانات ونشرها ألي عضو في املجتمع، من   بأنه  "العلم املفتوح"كما يعرف  

نشر   مثل  ممارسات  ذلك  في  بما  العام  والوصول  العلمي  النمو  بمبادئ  ويمس  املواطنين،  إلى  املتخصصين 

 
كوفيد.  1 ملرض  لقاح  إلى  ل  بالتوص  اإلسراع  في  املفتوح"  "العلم  يساهم  معرفتها  5؟  19-هل  عليك  يتعين  :  أمور  يوم  زيارة   .15/11/2021  : على  متاح   .

https://news.un.org/ar/story/2020/11/1065472  

2. About open science. Visited 16/03/2021. Retrieved from: https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science  

نظمة اليونسكو  . منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم. مشروع توصية بشأن العلوم املفتوح. في املؤتمر العام، الدورة الحادية واألربعون مل3

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_ara. متاح على : 01/11/2021م بباريس. زيارة يو 

4. Birgit Schmidt. Astrid Orth. Gwen Franck. Iryna Kuchma. Petr Knoth. andJ osé Carvalho. (2019) Stepping up Open Science 
Training for European Research. Visited 16/03/2019. Retrieved from: https://doi.org/10.3390/publications4020016  

https://news.un.org/ar/story/2020/11/1065472
https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_ara
https://doi.org/10.3390/publications4020016
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، بهدف نهائي هو تسهيل نشر املعرفة العلمية وتوصيلها  الوصول الحرالبحوث املفتوحة والحمالت من أجل  

 تنتمي عدة مفاهيم تحت مظلة مصطلح "العلم املفتوح". املعرفة،تنمية إلى نشر من ال
 

رصد انخراط كبير في مجال التعاون وتقاسم املعارف العلمية بين الباحثين    ،19أتاحت جائحة كوفيد  وقد   

ل إلى اختراع لقاح بالخصوص وكانت    ،من أجل مواجهة الفيروس وتوفير طرق العالج األكثر مالءمة، والتوص 

أو    Elsevierمثل  ،  الجائحة فرصة سقطت معها الحواجز عندما قامت مجموعات دور النشر العلمية الكبرى 

Springer    أوwiley،    ،بإتاحة الوصول إلى ماليين املقاالت البحثية لفائدة األخصائيين من جميع أنحاء العالم

 .)1(وتمكينهم من التعرف على التقدم املحرز في مجال البحوث، وتبعا لذلك التسريع في نسق بحوثهم

 :   مبادئ العلم المفتوح .2.10

فوستر مؤسسة   ) Facilitate Open Science Training for European ResearchFOSTER( 2اعتمدت 

 :والذي يستند إلى ستة مقومات نوردها فيما يلي  )4(ملفاهيم ومبادئ العلم املفتوح )3(التصنيف الهرمي

   : Open Accessالوصول الحر  ❖

واألخضر، واستخدام مصادر الوصول  والذي يتضمن ماهيته، ومبادراته، وطرقه التي تتمثل في، الذهبي  

ا رئيسًيا للعلم املفتوح، حيث    كما  ،الحر وإعادة استخدامها
ً
يعد استبدال نموذج النشر العلمي الحالي هدف

الوصول   نموذج  وتبني  بتجربة  للربح  الهادفة  غير  والتعليمية  البحثية  واملؤسسات  الجديدة  املنظمات  تقوم 

واألدبيات العلمية،    الوصول الحر( مكتبة من املجالت ذات  PLOSعلوم )الحر، حيث تدعم املكتبة العامة لل

 . املطبوعات اإللكترونية عبر العديد من املجاالت arXivوفر يو 
 

 : Open Data البيانات املفتوحة  ❖

في    ا 
ً
العلم مفتوًحا وشفاف الرئيسية في جعل  البحث، واملعروفة    الوصول الحرتتمثل الخطوة  بيانات  إلى 

نظًرا ألن البحث يعتمد بشكل متزايد على البيانات، يصبح التقدم في املعرفة    ،أيًضا باسم البيانات املفتوحة

 
ع.  1 اليونسكو.  بدا يتحقق. رسالة  : حلم  العلم املفتوح  أبوقاسم.  زيارة يوم  2021ديسمبر،  -. أكتوبر 4. زغموري، شريفة   .01/11/2021  : . متاح على 

12-4-2021-22203559https://doi.org/10.18356/   

2 .FOSTER  : في سياق منطقة البحث   الوصول الحر هي مبادرة تنسيقية تهدف إلى دعم مختلف أصحاب املصلحة ، وخاصة الباحثين الشباب ، في تبني

. وسيركز على دمج مبادئ وممارسات  (   Horizon 2020 (H2020)وقواعد املشاركة املوضوعة في    الوصول الحر ( واالمتثال لسياسات  ERAاألوروبية )

إلى ذلك ، ستعمل    الوصول الحر  الباحثين الشباب. باإلضافة  بيئة تدريب  البحث الحالي من خالل استهداف  على تعزيز قدرة    FOSTERفي سير عمل 

من    الوصول الحر فيذ سياسات  ، وستسهل اعتماد وتعزيز وتن   H2020و    ERAفي    الوصول الحر التدريب املؤسس ي للحفاظ على االمتثال لسياسات  

 املمولين األوروبيين اآلخرين ، بما يتماش ى مع توصية املفوضية األوروبية. 

3. Pontika, Nancy, Petr Knoth, Matteo Cancellieri, and Samuel Pearce. 2015. “Fostering Open Science to Research Using 
a Taxonomy and an eLearning Portal.” In Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies 
and Data-Driven Business, 11:1–8. I-KNOW ’15. New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2809563.2809571.  

الرحمن.  4 فراج عبد  ماهيته، وفلسفته، وممارساته.  (2022).  املفتوح:  مج.العلم  املكتبات واملعلومات.  لدراسات  الدولية  العربية  املجلة  ع.  1.  يوم  1.  . زيارة 

  .ekb.eg/article_213328.htmlhttps://aijli.journals. متاح على : 18/01/2022

https://doi.org/10.18356/22203559-2021-4-12
https://doi.org/10.1145/2809563.2809571
https://aijli.journals.ekb.eg/article_213328.html
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نات املفتوحة الباحثين من االستفادة من  تمكن سياسة البيا  ، حيثالعلمية مقيًدا بشكل وثيق لتوفر البيانات

 املعرفة املوجودة بطرق مبتكرة ومتكاملة. 

 رقمي منح جميع العلماء األوروبيين حق الوصول إلى مستودع  باملفوضية األوروبية  ، قامت  2020في عام  

منال  املمولة  البحوث  من  البيانات  العام  طرف   ستضافة  حيث  القطاع  األوروبية    ة»سحاب  هدفت،  العلوم 

" إلى أن تكون بيئة افتراضية آمنة وموثوقة لتخزين ومعالجة   European Open Science Cloud )1(املفتوحة

التكاثر مع الحد من   البحث متعدد التخصصات وإمكانية  النهاية  في  البحث، مما يؤيد  بيانات  إلى  والوصول 

ستشجع املبادرة أفضل املمارسات    ، كمااملثال، بيانات التجارب السريريةالتكرار وإهدار البيانات، على سبيل  

 .)2(( مع التركيز على تكامل وتحليل املوارد املتاحةFAIRإلدارة البيانات العاملية وفًقا ملبادئ ) 
 

   : Open Research Reproducibilityقابلية استنساخ أو تكرار نتائج البحث بصورة مفتوحة  ❖

يساهم نهج البحث املفتوح في التغلب على انخفاض القدرة على تكرار نتائج البحوث من خالل جعل العلم 

لديهم   Scienceو    PLOSو    PNASو    Natureأكثر قابلية للتكرار، فالعديد من ناشري املجالت املؤثرين مثل  

 بالفعل سياسات وإرشادات ملشاركة البيانات. 

 :  Open Science Evaluationتقييم العلم املفتوح  ❖

املفتوح    للتدقيق  النتائج  الجودة ألنه يعرض  البحثي حافًزا كبيًرا لضمان عمل عالي  العمل  تعد مشاركة 

ويسمح ألطراف ثالثة بالتحقق من االستنتاجات والتحقق منها، مما يؤدي إلى زيادة جودة املخرجات العلمية  

فتوح، والثاني غير اتجاهين؛ أولهما مباشر وهو التحكيم العلمي املفي  تقييم العلم املفتوح  ينتظم  ، و بشكل عام

ا القياسات  وهو  التأثيرملمباشر  مدى  والكشف عن  على،  ،فتوحة  املفتوحة  القياسات  القياسات    وتشتمل 

 والقياسات العنكبوتية.  ،semantometricsلي للنصوص نفسها الالبديلة، والقياسات الوراقية، والتقييم الد

 

 

 

 

 

 

 
1.   European Open Science Cloud    :هي مبادرة تابعة للمفوضية األوروبية   European Commission  ،  تهدف إلى تطوير بنية أساسية توفر ملستخدميها

تحتية املتوقعة مبنية من خالل تجميع الخدمات التي  خدمات تروج ملمارسات العلوم املفتوحة. باإلضافة إلى كونها موجهة نحو العلم املفتوح، فإن البنية ال

 .يقدمها العديد من مقدمي الخدمات باتباع نهج نظام النظم

2. What is Open Science?. Visited 11/11/2021. Visited 14/09/2021. Retrieved from: https://www.orion-
openscience.eu/resources/open-science  

https://www.orion-openscience.eu/resources/open-science
https://www.orion-openscience.eu/resources/open-science
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   :  Open Science policyسياسات العلم املفتوح  ❖

تلك   وهي  التنظيمية  أو  املؤسساتية  التفويض  أوالهما هو سياسات  أيضا؛  رئيسين  تشتمل على جانبين  والتي 

البحث   تمويل  هيئات  عن  الصادرة  أما  السياسات  األكاديمية.  املؤسسات  أو  الحكومية،  الجهات  أو  العلمي، 

وسياسات    الجانب الثاني فهو ما يمكن تسميته بالسياسات النوعية، والتي تشتمل على سياسات الوصول الحر

املفتوحة املفتوح  )1(البيانات  العلم  أدوات  وتشتمل   .Open Science tools  ،املفتوحة املستودعات  على   ،

 )2(، واألدوات املفتوحة املخصصة لرسم خرائط التدفقservices openوالخدمات الرقمية املفتوحة  

 

 

 
 

 
 . املرجع السابق. )2022(. فراج. عبد الرحمن. 1

2. Knoth, Petr; Pontika, Nancy (2015): Open Science Taxonomy. Visited 10/12/2021. Retrieved from:  
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3  

 تصنيف العلوم املفتوحة :  )11( رقم الشكل

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3
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 :   الجيل القادم للمستودعات الرقمية .11

( مجموعة عمل مستودع الجيل التالي  COAR)  حر، أطلق اتحاد مستودعات الوصول ال  2016ريل  ففي أ

Next Generation Repositories Working Group  للمستودعا الجديدة  والتقنيات  الوظائف   تلتحديد 

 The Next Generation Repositories Working  القادمركزت مجموعة عمل مستودعات الجيل   ، حيثالرقمية

Group    ،املشتركة السلوكيات  تبني  لدعم  املستودعات  قبل جميع  من  املطلوبة  التقنيات  واضح على  بشكل 

ا جديًدا، باإلضافة إلى التقنيات واملعايير و البروتوكوالت التي من شأنها تسهيل تطوير    11ويصف التقرير  
ً
سلوك

 .)1(رات وتقييم االستخدامخدمات جديدة، بما في ذلك الشبكات االجتماعية ومراجعة األقران واإلخطا 

 

 

 

 
1. Rodrigues, Eloy, Bollini, Andrea, Cabezas, Alberto, Castelli, Donatella, Carr, Les, Chan, Leslie, Humphrey, Chuck, 
Johnson, Rick, Knoth, Petr, Manghi, Paolo, Matizirofa, Lazarus, Perakakis, Pandelis, Schirrwagen, Jochen, 
Selematsela, Daisy, Shearer, Kathleen, Walk, Paul, Wilcox, David, & Yamaji, Kazu. (2017). Next Generation 
Repositories: Behaviours and Technical Recommendations of the COAR Next Generation Repositories Working 
Group. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.1215014  

 الجيل القادم للمستودعات مقارنة بالجيل الحالي :  )12( رقم الشكل

https://doi.org/10.5281/zenodo.1215014


 

[98] 
 

   العلمي    المستودعات الرقمية كآلية للوصول الحر للمعلومات في بيئة االتصال :  الفصل األول

 :  د للمستودعات الرقمية ي خصائص الجيل الجد  .1.11

املنشورة واملطبوعات  يوفر مستودع الجيل التالي الوصول إلى مجموعة متنوعة من املوارد، بما في ذلك املقاالت  

 املسبقة ومجموعات البيانات وأوراق العمل والصور والبرامج وما إلى ذلك. 

 :   Resource centric مركزية املوارد. 1.1.11

التحتية وبنيته  املوارد محور خدماته  املوارد، مما يجعل  التالي حول  الجيل  في شبكة    ،يتمحور مستودع 

عاملية من مستودعات الجيل التالي، يمكن الوصول إلى املوارد املوزعة واملتنوعة بشكل مفتوح ويمكن تحديدها  

 من عرضها من خالل بيانات وصفية غير دقيقة. يتم الكشف     HTTP (S) URIsبشكل ال لبس فيه بواسطة  
ً
بدال

والقابلة للتوصيل بطريقة شائعة، مما يقدم طبقة  عن املوارد بشكل منفصل، واملحمولة، واملتصلة بالشبكة،  

محتوى غنية تعمل كأساس لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة، مثل مراجعة األقران، والشبكات االجتماعية،  

 وأنظمة التوصية، ومقاييس االستخدام، وما إلى ذلك.

 :Networkedمتشابك . 2.1.11

شبكيم مستودع  هو  التالي  الجيل  ثنائية    ،ستودع  روابط  إدخال  عبر  املستودعات  اتصاالت  إنشاء  يتم 

االتجاه كنتيجة للتفاعل بين املوارد في مستودعات مختلفة، أو عن طريق خدمات التراكب التي تستهلك بيانات  

 تعريف النشاط التي تعرضها املستودعات. 

كة الويب األكبر وستكون حافًزا  الروابط بين املوارد في املستودعات املوزعة ستنش ئ شبكة علمية داخل شب 

 . رئيسًيا نحو التواصل الفعال بين البنى التحتية البحثية والتواصل العلمي

 :  Machine-friendlyتعلم اآللة . 3.1.11

يتيح تطوير مجموعة واسعة من خدمات املستودعات   التالي مناسًبا لآلالت، مما  يعتبر مستودع الجيل 

على عكس املستودعات الحالية، حيث ال يمكن الوصول إلى البيانات الوصفية    ،أقلالعاملية، مع جهود تطوير  

للمخرجات العلمية إال من خالل حصاد الُدفعات، يدعم مستودع الجيل التالي وصول الجهاز إلى مجموعة  

 . كاملة من موارده باستخدام آليات الوصول إلى الُدفعات والتنقل واإلشعارات

 :   Activeنشط  . 4.1.11

املحتوى املوجود في   ،مستودع الجيل التالي نشط ويدعم اإلصدار والتعليق والتحديث والربط عبر املوارد

يتم  حتى  سلبي  بشكل  التالي  الجيل  مستودع  ينتظر  لن  الوقت.  بمرور  سيتغير  ولكنه  ثابًتا،  ليس  املستودع 

 مواردهم واستخدامهم.  حصاده، ولكنهم سيعلمون بنشاط األنظمة املهتمة بالتغييرات في
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 : سلوكيات وتكنولوجيا الجيل القادم للمستودعات الرقمية .2.11

 : Behavioursالسلوكيات   .1.2.11

تحتية   لبنية  األساس  والبحث  العالي  التعليم  مؤسسات  في  املستودعات  ألنظمة  الواسع  االنتشار  يوفر 

التقنيات   تستخدم  املستودعات  منصات  تزال  ال  ذلك،  ومع  العلمي.  للتواصل  عاملية  وشبكة  موزعة 

وهيمنة   الويب  ازدهار  قبل  عاًما،  عشرين  من  يقرب  ما  منذ  املصممة  والشبكات    Googleوالبروتوكوالت 

إدراك   عدم  سبب  هو  كبير،  حد  إلى  هذا،  مكان.  كل  في  املحمولة  واألجهزة  الداللي  والويب  االجتماعية 

األبحاث   النهائية ملخرجات  للنسخ  أساس ي كمتلقي سلبي  بشكل  وتعمل  كامل  بشكل  املستودعات إلمكانياتها 

حتاج إلى تزويدها بمجموعة  تة املستودع  . من أجل االستفادة من قيمة شبك)1(املنشورة تقليدًيا ملستخدميها

واسعة من األدوار والوظائف، والتي يمكن تمكينها من خالل مستويات جديدة من إمكانية التشغيل البيني 

 .)2(املرتكز على الويب

ركزت مجموعة عمل مستودعات الجيل التالي بشكل صريح على التقنيات العامة املطلوبة من قبل جميع  

لد  املشتركاملستودعات  السلوكيات  تبني  املقترحة   حيث ة،عم  الجديدة  والتقنيات  السلوكيات  من  ستسهل 

 تطوير خدمات جديدة، بما في ذلك الشبكات االجتماعية ومراجعة األقران واإلخطارات وتقييم االستخدام. 

ا جديًدا، باإلضافة إلى التقنيات واملعايير و    11ويصف التقرير  
ً
البروتوكوالت التي من شأنها تسهيل  سلوك

 ، نوجزها فيما يلي :  تطوير خدمات جديدة

 :   Exposing Identifiersكشف املعرفات . 1

ألن   ونظًرا  تستضيفها،  التي  العلمية  للموارد  ثابتة  معرفات  بتعيين  املستودعات  من  العديد  تقوم 

  URLيختلف عنوان  حيث    ،HTTP (S) URIاملستودعات موجودة على الويب، يتم التعبير عن املعرف الدائم كـ  

لـ   عن    HTTP (S)الدائم  الحاالت  معظم  يعيد    URIفي  ما   
ً
وعادة املقصودة  الصفحة  للصفحة  إلى  التوجيه 

آخر.    URIعن املحتوى الفعلي موجود في    ةأو مجموعة البيانات املعبر   PDFيكون ملف    ، في املقابلاملقصودة

للمحتوى الفعلي، على الرغم    URIللصفحة املقصودة أو    URIفنتيجة لذلك، يشير املؤلفون إلى املوارد عن طريق  

إلىيمكن    تشير بطريقةمن أن الصفحات املقصودة لبعض املستودعات   الدائم يجب    HTTP (S)أن    قراءتها 

حيث    لإلشارة   URIاستخدام   الصفحة للمحتوى،  من  املعرف  لصق   / نسخ  عناء  إلى  بحاجة  املؤلفون  يعد  لم 

 املقصودة. 

 
1. Shearer, Kathleen; Rodrigues, Eloy; Bollini, Andrea; Cabezas, Alberto; Castelli, Donatella; Carr, Les; Chan, Leslie; 
Humphrey, Chuck; Johnson, Rick; Knoth, Petr; Manghi, Paolo; Matizirofa, Lazarus; Perakakis, Pandelis; Schirrwagen, 
Jochen; Smith, Tim; Van de Sompel, Herbert; Walk, Paul; Wilcox, David and Yamaji, Kazu (2016). Next generation 
repositories: Scaling up repositories to a global knowledge commons. In: Open Repositories 2018, 4-6 Jun 2018. 
Visited 09/09/2019. Retrieved from : https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/55027  
2. Next generation repositories. https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/nextgen-repositories  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/55027
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/nextgen-repositories
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 :  Declaring Licenses at the Resource Levelإعالن التراخيص على مستوى املوارد  . 2

من الناحية املثالية، ستكون البحوث العلمية متاحة دون قيود ومع ذلك وفي كثير من الحاالت يتم تطبيق  

  كيان والذي يعد جزًءا من  ،  ولهذا يجب اإلشارة إلى هذه القيود بوضوح لكل مورد  ،قيود على الوصول إليها

 
ً
 لالكتشاف من قبل كل من املستخدمين البشريين واآلليين. بالنسبة للبشر، يمكن  علمي ويجب أن يكون قابال

بالنسبة لألجهزة، يمكن تحقيق ذلك باستخدام   ،تحقيق ذلك من خالل تضمين شعارات يسهل التعرف عليها

 للترخيص املطبق.    URIاملكتوبة بشكل مناسب والتي تشير إلى  HTTPروابط 

 :  Discovery through Navigationاالستكشاف عبر التصفح . 3

منها    الكيانيقدم   لكل   ، املوارد  الويب كحزمة من  به. على    HTTP (S) URIاألكاديمي نفسه على  الخاص 

للورقة، ومجموعة بيانات داعمة واحدة   HTMLو / أو  PDFسبيل املثال، هناك الصفحة املقصودة، ونسخة 

ببليوغ  أكثر، ووصف  للمستخدم  أو  يمكن  بينما  ذلك.  إلى  وما  أكثر،  أو  واحد  بتنسيق  األكاديمي  للكائن  رافي 

العلمي، في حين ال تستطيع    الكيان البشري التنقل بذكاء بين هذه املوارد املتنوعة، مع إدراك أنها تتعلق بنفس  

 اآللة ذلك.  

ببليوغرافية تصف   املثال، توفر معظم املستودعات روابط ملعلومات  علمًيا باستخدام    كياناعلى سبيل 

 " مثل  االقتباس  تنسيق  تحدد  التي  العالمات  بواسطة  تمييزها  يتم  املقصودة  الصفحة  في  و  bibtexروابط   "

"RIS" و "DC  .وما إلى ذلك " 

 :Interacting with Resources (Annotation, Commentary and Review). التفاعل مع املوارد 4

،  يمكن أن تزيد املستودعات من قيمتها من خالل دعم أنشطة التعليقات التوضيحية ومراجعة األقران

ال يلزم بالضرورة توفير الوظيفة التي تسمح بهذه األنشطة بواسطة املستودعات نفسها، ولكن يمكن  حيث  

 ى.حتو املتوفيرها بواسطة خدمات أو أدوات الجهات الخارجية املتخصصة في إنشاء 

 : Resource Transferنقل املصادر . 5

تركيًزا قوًيا على نموذج مرتكز على املوارد، حيث ال    لقادم من املستودعات الرقمية يضع تصميم الجيل ا

هناك    ، حيث أن يتم نسخ املوارد بشكل تعسفي من نظام إلى آخر، بل يتم الرجوع إليها في املكان الذي توجد فيه

 لتجنب مشكلة  
ً
حاالت استخدام يكون فيها نسخ املوارد )البيانات الوصفية أو املحتوى أو كليهما( ضرورًيا، عادة

زمن انتقال الشبكة، لتتمكن من تمكين الوظائف التي تعمل في وقت واحد على عدد كبير من املوارد، عندما  

 . ستودعات الرقميةيتم توزيعها على العديد امل
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 : Batch Discoveryشاف الدفعات اكت . 6

يعد االكتشاف املوحد والعاملي عبر املستودعات للموارد ضرورًيا إلنشاء املستودعات كالعبين مهمين في  

التي تتطلب  و   ،التواصل األكاديمي أيًضا الحاالت  البحث بشكل عام، ولكنه يدعم  الُدفعات  يدعم اكتشاف 

باستخدام آليات    املستودعات الرقميةكلما زادت املوارد في  ف  ،وحفظهنقل املحتوى مثل التنقيب عن النص  

 . اكتشاف الُدفعات، زادت احتمالية عثور املستخدمين والتطبيقات عليها

 : Collecting and Exposing Activities جمع وعرض األنشطة .7

يجب أن تكون ملفات اإليداع قادرة على جمع النشاط وعرضه بشكل نشط وفي الوقت الفعلي )على سبيل 

املثال، معلومات حول التغييرات واإلضافات والتعليقات التوضيحية ومراجعات األقران والوصول والتنزيالت  

 العلمية التي تستضيفها.   بالكياناتوما إلى ذلك( املتعلقة 

 : Identification of Usersستخدمين التعريف بامل. 8

أن   إلى ييجب  باإلضافة  األقران،  ومراجعة  التوضيحي  التعليق  مثل  متراكب  إنشاء محتوى  اإليداع  دعم 

قد تؤدي دعوة املستخدمين لتعريف    املستودعات،  العلمية التي تستضيفها   الكياناتالتفاعالت األخرى مع  

بهذه الطريقة    يانات( عند التفاعل مع الكHTTP (S) URIsعاملي )أنفسهم عن طريق املعرفات التي لها وصول  

 إلى محادثات بناءة وإنشاء أو تعزيز االتصاالت االجتماعية.

 Authentication of Users  التحقق من املستخدمين . 9

عند  (  HTTP (S) URIs) إن مطالبة املستخدمين بتعريف أنفسهم عن طريق املعرفات التي لها وصول عاملي  

يستضيفها   التي  العلمية  الكائنات  مع  املراجعة(  التعليق،  التوضيحي،  التعليق  املثال،  سبيل  )على  التفاعل 

مثل السلوك السابق    ،الجتماعيةاملستودع يمكن أن يؤدي إلى محادثات بناءة وإنشاء أو تعزيز االتصاالت ا

 .املوص ى به

 : Exposing Standardized Usage Metricsكشف مقاييس االستخدام املوحدة . 10

وتقييم   ونشر  تطوير  لتمكين  املستخدم  تفاعل  بيانات  تبادل  على  قادرة  املستودعات  تكون  أن  يجب 

أمًرا مهًما    االستخدامقاييس  ميعد جمع  و   ،املستودعاتالخدمات العاملية املبتكرة ذات القيمة املضافة عبر  

من أجل تحسين املستودع وتشغيله وتحسينه وإظهار قيمة املستودع للمؤلفين وأصحاب املصلحة اآلخرين.  

( أو بواسطة بروتوكول تتبع ملزود  SUSHI)على سبيل املثال باستخدام    ،يمكن إجراء عرض مقاييس االستخدام

  Google-Analytics   ،IRUS-UK   ،OpenAIREحالًيا خاًصا باملورد )على سبيل املثال،  الخدمة، والذي يكون 

اس االستخدام هو التأكد من أن  ي قل(. ومع ذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية  RAMPو    Piwikباستخدام  

 ر مشتركة. املقاييس مفتوحة وقابلة للمقارنة، وهو أمر ال يمكن حله بالتكنولوجيا وحدها، بل اعتماد معايي
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 :   Preserving Resourcesحفظ املوارد . 11

الوصول الحر ال يعني فقط أنه يمكنك الوصول إلى املوارد اليوم، ولكن أيًضا في املستقبل، حيث يجب  

بطريقة   للمستودعات  الخدمات  هذه  بناء  من  تمكن  مشتركة  تشغيل  وقابلية  وبروتوكوالت  معايير  توفير 

إلى   باإلضافة  أنشطة  جماعية.  يتضمن  والذي  للموارد،  املعقد  الترابط  على  الحفاظ  الضروري  من  ذلك، 

ويكون ذلك    ،الحفظ على مستويات مختلفة بما في ذلك املوارد والبيانات الوصفية والرسم البياني للمعلومات

الحفظ  من خالل التأكد من أن املخرجات العلمية وجميع املوارد ستكون متاحة على املدى الطويل عن طريق  

 .)1(واالحتفاظ بنسخ من النظام يومًيا

 التكنولجيات:    .2.2.11

في بعض الحاالت، لم تكن التقنيات املطلوبة لدعم سلوك معين ناضجة بشكل كاٍف بعد، أو لم يتضح  

محدد سلوك  لدعم  مناسبة  تقنيات  حالًيا  توجد  ال  حيث  ستسود،  التي  التكنولوجيا  هي  ما  هذه    ،بعد  في 

مراقبة التطورات    حيث سيتم املواصلة فيالحاالت، لم يكن فريق العمل قادًرا على التوصية بتقنيات محددة،  

أو أفضل تقنيات جديدة  توفر  التوصيات عند  القسم ملحة .)2(وتقديم  املعايير  بسيطة  يقدم هذا    أبرز   عن 

 . ياتسلوكالاملتاحة لدعم والتقنيات  البروتوكوالت

 : ResourceSyncتقنية . 1.2.2.11

التي يمكن تنفيذها في املستودعات مما يسمح ألنظمة الجهات    Sitemapهي مواصفات تستند إلى ملفات  

الخارجية بالبقاء متزامنة مع املوارد املوجودة في مستودعاتها أثناء تطورها، أي يتم إنشاؤها وتحديثها وحذفها.  

النسخ املتماثل والتحديث لضمان أن تعكس خدمات االكتشاف املحتوى  بأتمتة عملية    ResourceSyncيقوم  

 الحالي في املستودعات. 

 :Signpostingتقنية   .2.2.2.11

لدعم االكتشاف التلقائي ملجموعة متنوعة من املوارد التي تتعلق بموضوع   Signpostingيمكن استخدام  

أكاديمي، بما في ذلك الوصف الببليوغرافي أو املعرف الدائم أو الترخيص أو املؤلفين أو املوارد املختلفة التي 

الك من  يتمتشكل جزًءا  روابط    يان، حيث  في رؤوس  املكتوبة  الروابط  في    HTTPاستخدم  األجهزة  ملساعدة 

املنشور  مؤلفي  إعالن   .)3(العثور على  املعرفات،  السلوكيات: كشف  من  كل  في  التقنية  استخدام هذه  ويتم 

 التراخيص، االكتشاف، واكتشاف املوارد. 

 
1. Zervas, M., Kounoudes, A., Artemi, P., & Giannoulakis, S. (2019). Next generation institutional repositories: The 
case of the cut institutional repository KTISIS. Procedia computer science, 146, 84-93. Visited 02/01/2020. 
Retrieved from : https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.083  
2. About the Technologies. https://ngr.coar-repositories.org/technology/  
3. COAR. (2019). Specifications of Next Generation Repositories. Visited 03/01/2020. Retrieved from :  https://www.coar-
repositories.org/files/M15-M6.2-Specification-of-Next-Generation-Repositories-M12-UMINHO.pdf  

https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.083
https://ngr.coar-repositories.org/technology/
https://www.coar-repositories.org/files/M15-M6.2-Specification-of-Next-Generation-Repositories-M12-UMINHO.pdf
https://www.coar-repositories.org/files/M15-M6.2-Specification-of-Next-Generation-Repositories-M12-UMINHO.pdf
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في رؤوس    Signpostingتقترح   الروابط املكتوبة املنقولة  إلى  ، لتوضيح   HTTP Linkأسلوًبا بسيطا، استناًدا 

ستخدم الروابط املكتوبة ملساعدة األجهزة في اإلجابة  األن
ُ
ماط التي تحدث بشكل متكرر في البوابات العلمية. ت

هذا" ، "أين تجد موارد النشر من الصفحة املقصودة؟" ، "أين تجد   PDFملنشور   DOIعن أسئلة مثل "ما هو 

 ؤلف هذا املنشور " هو أوركيد مل   هذا التي تصف املنشور" ، " BibTeXالبيانات الوصفية لـ 

 

 

 

بالفعل   أنماط  وتوجد  تنفيذ  تم  التي  البيانات  مصادر  لنمط  عليه    Signpostingبعض  مثال  يلي  وفيما  ا، 

Signposting     املطبق بمستودع وباستخدام نظامDspace   

 

 Signpostingأنماط تقنية :  )13( رقم الشكل
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 ويقدم الجدول التالي السلوكيات، والتكنولوجيات ذات الصلة  

 

 

 
 

 
 

 التكنولوجيات ذات الصلة Behaviorsالسلوكيات  الرقم 

 Signposting املعرفات كشف  1

 Creative Commons Licences ; Signposting إعالن التراخيص  2

 Signposting االكتشاف 3

 IIIF ; Web Annotation Model and Protocol ; Activity Streams التفاعل مع املوارد )الشرح والتعليق واملراجعة( 4

 IPFS ; SWORD ; ResourceSync نقل املوارد 5

 Sitemaps ; Signposting ; ResourceSync املوارد اكتشاف 6

 جمع وعرض األنشطة   7
 Webmention WebSub  ; Signposting  ; ResourceSync  ;  

Linked Data  Notifications ; Activity Streams 

 WebID ; Social Network Identities ; ORCID معرفات املستخدمين  8

 WebID/TLS ; OpenID Connect ; HTTP Signatures   تصديق املستخدمين  9

 ETag ; SUSHI ; COUNTER  قياس االستخدام   10

 /  حفظ املوارد  11

 سلوكيات وتقنيات الجيل القادم للمستودعات الرقمية :  (13) رقم  جدول 

 Dspaceببرمجية    Signpostingتطبيق نمط :  )14( رقم الشكل



 

[105] 
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 خالصة:  
عوائق   من  خالية  مجانية  بطريقة  الفكري  اإلنتاج  إتاحة  على  للمعلومات  الحر  الوصول  فلسفة  تقوم 

ومن أبرز مظاهر حركة الوصول الحر املستودعات الرقمية املؤسساتية التي    االستخدام،الوصول وقيود  

زيادة فرص الوصول إلى املنشورات العلمية، وقد سارعت الدول واملؤسسات  تعتبر كآلية مهمة للنشر الحر و 

لحصول على  والهيئات إلى تبني نموذج الوصول الحر من خالل وضع األطر القانونية والتنظيمية لتسهيل ا

املعرفة والتغلب على أزمة الدوريات، في حين نالحظ تأخر الدول العربية في اللحاق بركب الدول املتقدمة في  

التي ال يزال   بينها الجزائر  تبني الجهات  هذا املجال ومن  بها غير واضح املعالم رغم  موضوع الوصول الحر 

الو  في  املشاريع،  من  للعديد  العلمي  البحث  في  الحديث  الوصية  أخرى  دول  في  الباحثون  بدأ  الذي  قت 

 سيس لحركة ما يمس ى بالعلم املفتوح، والبيانات املفتوحة، والجيل الجديد للمستودعات الرقمية. أ والت
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 تمهـــــــيد :  

العديد من  نظرا لالهتمام املتزايد باملستودعات الرقمية من حيث طريقة إنشائها وتنظيمها، فقد ظهرت  

و  واملواقع  الجامعاتالاألدلة  لبعض  تجارب  تمثل  على    ،دراسات  للقائمين  والتقني  الفني  الدعم  تقدم  والتي 

 سنحاول ، و OAKودليل    Repository Support Projectتأسيس وتطوير املستودعات الرقمية على غرار موقع  

وامل   تقديم والدراسات  األدلة االرشادية  املستودعاتودور   واقعجملة من هذه  بناء  في دعم مبادرات  ، كما  ها 

من أجل التعريف    املؤسساتية الرائدة،  سنقدم من خالل هذا الفصل جملة من نماذج املستودعات الرقمية

إلدارة العمل    واإلدارية أهم سياسات الوصول الحر املطبقة بها، وكذا الجوانب التقنية  ، و بمشاريعها، وأهدافها

املستودعات  بها بناء  مشاريع  ملتابعة  الدول  من  العديد  أطلقتها  التي  الوطنية  املشاريع  إلى  التطرق  وسيتم   ،

 اإلقليمي، والدولي.الرقمية، باإلضافة إلى العديد من شبكات املستودعات الرقمية على املستوى الوطني، 

 األدلة اإلرشادية لدعم إنشاء المستودعات الرقمية المؤسساتية:  .1

 :  Repositories Support Project دليل مشروع دعم المستودعات   .1.1

بهدف تقديم الدعم الفني و التقني للمؤسسات األكاديمية      JISCتم تطوير هذا املوقع من طرف شركة  

  إطار استراتيجيةفي  2006وانطلق هذا املوقع في الصدور سنة  ،البريطانية لبناء وتطوير املستودعات الرقمية

الحر    JISCشركة   الوصول  حركة  يضم    ت واملستودعالدعم  ببريطانيا،  العالي  التعليم  بمؤسسات  الرقمية 

منشور  إرشادي تتمحور حول سياسات الوصول الحر، الجانب التقني    70فعالية قام بتنظيمها و    116املوقع  

 . )1(للمستودعات الرقمية، البرمجيات، الحفظ الرقمي، امليتاداتا، تقييم وتسويق املستودعات الرقمية
 

امل  نوفمبر    (RSP)ستودعات  استمر مشروع دعم  من  الفترة  ذلك  2013يوليو    31إلى    2006في  ، وخالل 

استضاف  و   ،منظمة مختلفة  257مندوبا، من    1506أكثر من    ه حدثا حضوريا، حضر   RSP  50  الوقت أجرى 

ليتوانيا  ا،  أيرلند،  منهم كانوا دوليين، من الواليات املتحدة األمريكية  270مندوبا،    1017ندوة عبر اإلنترنت لـ    16

، كندا، جنوب إفريقيا، كما حضر املندوبون ندوات عبر اإلنترنت من األرجنتين ،البرتغال واملكسيك ،إسبانيا،

 .)2(اريةزيارة استش   94أملانيا كما أجرى ، و إيطاليا، نيجيريا

  : Repository Toolkit  COARمجموعة األدوات .2.1

وقد تم إطالق مجموعة أدوات   COARتم تطوير هذا املوقع من طرف اتحاد مستودعات الوصول الحر  

والهدف من ذلك هو تزويد مديري املستودعات بأفضل املمارسات واملوارد    ،2018املستودع في خريف عام  

 
1. http://www.rsp.ac.uk/  
2. https://rspproject.wordpress.com/   

http://www.rsp.ac.uk/
https://rspproject.wordpress.com/
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. توفر مجموعة  )1(التعليمية لدعم قابلية التشغيل البيني وقابلية االكتشاف وتطوير خدمات القيمة املضافة

كتسجيل املستودع على أدلة    Discoverability، اكتشاف املستودع  أوال  ،األدوات الوصول إلى املوارد املتعلقة

املستودع    Repository Registriesاملستودعات   من  املعلومات  مصادر  عبر   Repository harvestersوحصاد 

كــ األكاديمية  البحث  عبر محركات  ،   BASE, CORE ،OpenAIRE, OAIsterمحركات  املستودع  وتحسين مرئية 

االستخدام  Search Engine Optimizationالبحث   إحصائيات  و   ،Usage Statistics  النشر حقوق  وأخيرا   ،

كامليتاداتا  ،ثانيا  .والتراخيص البيني،  املوضوعات  Metadata التشغيل  رؤوس  في   Controlledوالتحكم 

Vocabulariesللباحثين و مصادر املعلومات الرقمية  الجيل   ثالثا،.  Persistent identifiers  ، وأخيرا املعرفات 

حيث يقدم    ، البرمجيات املفتوحة املصدر  ،رابعا،  Next generation repositoriesالقادم للمستودعات الرقمية  

ومن بين هذه البرمجيات التي يوص ي    واختيارهااملوقع أدلة ومصادر حول برمجيات بناء املستودعات الرقمية  

هي   املوقع  البحوث    ،خامسا  .Dspace, Eprints, Fedora, Samvera, Islandoraبها  بيانات  إدارة  كيفية 

املعايير   و  األطر  تبني  خالل  من  البحوث    Frameworks and standardsباملستودعات  بيانات  وإدارة  لتنظيم 

 . )2(مع تقديم األدوات والبنية التحتية لذلك  Data management planانات  باملستودعات الرقمية، وخطط إدارة البي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : Libopediaموقع  .3.1

وهو أحد املختصين في البرمجيات    Hilton Gibsonيعتبر هذا الويكي دليل عملي تطبيقي مطور من طرف  

باملفتوحة املصدر ومدير نظام    Ubuntu Linux Systemنوب إفريقيا  ج لينوكس يوبنتو بجامعة ستالنبوش 

 
1. https://www.coar-repositories.org/news-updates/coar-repository-toolkit/  
2. https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/  

 Repository Toolkitالصفحة الرئيسية ملجموعة األدوات :  )15( رقم الشكل

https://www.coar-repositories.org/news-updates/coar-repository-toolkit/
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/
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Administrator at Stellenbosch University  ،الويكي أفضل املمارسات الواجب لبناء مستودع    يقدم  اتباعها 

،  Dspaceرقمي مؤسساتي خاصة من الناحية التقنية ومن ناحية توفر الخدمات باملستودع باستخدام نظام  

إلى مرحلة   التشغيل  بما  ال  تثبيتبدءا بمرحلة تهيئة نظام  البرمجية  التعديل على  إلى مرحلة  برمجية، وصوال 

 يخدم احتياجات املؤسسة. 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :  EIFL Electronic Information for Librairiesموقع . 4.1

موقع   والورشات    EIFL)1(يقدم  الدورات  من  واسعة  الرقمية    بيةالتدريجملة  املستودعات  بناء  حول 

لبناء   املمارسات  أفضل  الحر،  والوصول  املصدر  املفتوحة  ،  الناجحةالرقمية    املستودعاتوالبرمجيات 

البرمجيات املفتوحة املصدر ودورها في تطوير املستودعات الرقمية املؤسساتية، تحسين مرئية املستودعات  

الال  األدوات  و  اإلضافات  البحث،  محركات  سياسات  على  التحتية،  البنى  الرقمية،  املستودعات  لبناء  زمة 

 الوصول الحر والحفظ الرقمي. 

من  العديد  تتوفر  واملصادر  كما  من  األدلة  للعديد  املتاحة  والتجارب  واملؤسسات اإلرشادية    املشاريع 

 :  )2(وأخصائيو املعلومات وكذا مدراء املستودعات والقائمين على إدارة املستودعات الرقمية نوجزها فيما يلي
 

 
1  .EIFL = Electronic Information for Libraires    :  غير منظمة  النامية  هي  البلدان  في  املعرفة  إلى  الوصول  لتمكين  املكتبات  مع  تعمل  ربحية 

حيث تساعد أنشطتها الناس على الوصول إلى  ،واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في إفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الالتينية

 لتنمية املجتمعية املستدامة. املعلومات واستخدامها ألغراض التعليم والتعلم والبحث وا

العربية = .  2 الدول  في  للجامعات  الرقمية  املستودعات  إهداء صالح.  العربي  Digital Repositories in Arab Countries Universities ناجي،  املركز   : د.م.   .

 .   /http://acrslis.weebly.com. متاج على : 15/07/2018. زيارة يوم 2016للبحوث والدراسات في املكتبات و املعلومات ، 

 Libopediaالصفحة الرئيسية ملوقع :  )16( رقم الشكل

http://acrslis.weebly.com/
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الرقميةأ املستودعات  طريق  الحر عن  الوصول  تطوير  دليل   .A Guide to Developing Open Access 

Through Your Digital Repository : 

إلى مساعدة املؤسسات األكاديمية في تطوير سياسات الوصول الحر من خالل بناء    هذا الدليل ويهدف   

للمستودع التحتية  البنية  لتطوير  وإداري  قانوني  بالوصول  اتإطار  املتعلقة  القضايا  الدليل  يفحص  كما   ،

الدولي وتنفيذ سياسات الوصول الحر باملستودعات، حق املؤلف وترخيص حق املؤلف للمواد املودعة  الحر  

 .)1(بين املؤلفين والناشرين واملستودعات واملستخدمين القانونية وغير القانونية  في املستودعات والعالقات

 

بالجامعات ومؤسسات  ب الرقمية   Guidelines for the  التعليم العالي:. إرشادات إنشاء املستودعات 

creation of institutional repositories at universities and higher education organizations: 

حيث كان الهدف منه هو تقديم دليل ،  Alfa Network Babel Libraryتم تطوير هذا الدليل من طرف  

لــ    مؤسساتعمل إرشادي لفائدة   ، يتحدث الدليل ALFAالتعليم العالي وبخاصة املكتبات األعضاء التابعة 

بناء   برمجيات  املحتوى،  تنظيم  حيث  من  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  وإدارة  بناء  متطلبات  عن 

وحقوق   امليتاداتا  ضبط  الرقمية،  كيفية  املستودعات  الرقيمة،  املستودعات  سياسات  الفكرية،  امللكية 

ق املستودع، وتقديم الخدمات لفائدة املستفيدين، ليختتم الدليل بأهمية وفوائد وتأثير املستودعات  يتسو 

 .)2(ؤسسات التعليم العالي، الطلبة، املكتبات البحثية و املجتمعمالرقمية على 

 

 : A Guide To Setting-Up An Institutional Repository. دليل إنشاء املستودعات املؤسساتية =  ج

اتية التابع للجمعية  املؤسس  املستودعات  لقيادة مشاريعاملشروع التجريبي    في إطارتم إعداد هذا الدليل  

  الدليل  يناقش حيث  ،  CARL  Canadian Association of Research Librariesالكندية للمكتبات البحثية  

املشكالت املتضمنة في كل    ويفحص بعضالخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها إلنشاء مستودع مؤسس ي  

  لضمان-الكندية    حثيةكتبات الب املخطوة. املشروع هو مبادرة لتنفيذ املستودعات املؤسسية في العديد من  

ي مجال النشر العلمي. سيسهل املشروع مناقشات الدروس  ذلك تظل املؤسسات الكندية في طليعة االبتكار ف

تنفيذ لـ  املمارسات  وأفضل  الرقمية،  املستفادة  املستودعات  الكندية    مشاريع  للجامعات  الطريق  وسيمهد 

 .)3(في السياق الكندي  املستودعات املؤسساتية  األخرى من خالل اختبار جدوى 

 
1. Pappalardo, Kylie et al. “A Guide to Developing Open Access Through Your Digital Repository.” (2007).  Visited 
16/09/2016. Retrieved from:  https://eprints.qut.edu.au/9671/1/9671.pdf  
2. Bustos-González, Atilio and Fernández-Porcel, Antonio and Johnson, Ian M. Guidelines for the creation of institutional 
repositories at universities and higher education institutions. (2007). Babel Library. Alfa Network Babel Library. Visited 
19/03.2017. Retrieved from: http://eprints.rclis.org/13512/2/Guidelines_IR_english.pdf  
3. CARL  Canadian Association of Research Libraries. A guide to setting-up an institutional repository. Visited 12/09/2017. 
Retrieved from : https://www.carl-abrc.ca/doc/Setting_up_an_IR.pdf  

https://eprints.qut.edu.au/9671/1/9671.pdf
http://eprints.rclis.org/13512/2/Guidelines_IR_english.pdf
https://www.carl-abrc.ca/doc/Setting_up_an_IR.pdf
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ملنظمة  د اإلرشادي  الدليل   .SPARC    =SPARC Institutional Repository Checklist & Resource 

Guide: 

القضايا الرئيسية التي يتعين على املؤسسات واالتحادات معالجتها في   يقدم هذا الدليل نظرة شاملة عن

املستودع  القضايااتية،  املؤسس  اتتنفيذ  هذه  واإلد  ، تشمل  التنظيمية  سياسات  القضايا  والثقافية؛  ارية 

وا االنضمام  الرقمياملحتوى وسياسات  الخيارات  لحفظ  و  واملشاركة؛  التدريس  أعضاء هيئة  إلى  الوصول  ؛ 

 . )1(التقنية وقضايا البنية التحتية

 

للمستودعاتهـ للتخطيط  اإلرشادية  والخطوط  املراجعة  قائمة   .    =Repository Planning Checklist 

and Guidance  : 

هو   دليل الغرض من هذا ال ،DPE()2( Europe Preservation Digital(تم تطوير هذا الدليل من طرف 

حيث   (،PLATTER)الرقمية املوثوقة والتي تسمىاملستودعات    الجيد ملشاريعالتخطيط  تساهم في    تقديم أداة

باستخدام   له  املخطط  املستودع  بتطبيق    PLATTERسيجد  األمر الحًقا  يتعلق  عندما  قوي  في وضع  نفسه 

به   الخاصة  املواد  استخدام  قابلية  على  للحفاظ  إجراءاته  كفاية  لتأكيد  الحالية  التدقيق  أدوات  إحدى 

 .)3(والوصول إليها على املدى الطويل

 

 Creating an Institutional Repository: LEADIRSدرز =  ااملؤسساتية لي. دليل إنشاء املستودعات  و

Workbook : 

  الخطوات يهدف هذا الدليل إلى وصف وتوضيح كيفية بناء مستودع رقمي مؤسساتي، من خالل تحديد  

  مستودع  بناء  في  بها  ستقوم  التي  الرئيسية  املعالم  وشرح   عام،  بشكل  مؤسس ي  مستودع  بناء  في  الرئيسية

تحديد  مؤسس ي مع  مستودع    بناء  في  التنفيذ  فرق   تواجه  التي  والعقبات  املشاكلو   شيوًعا  التحديات  أكثر، 

 
1. SPARC. (2002). SPARC Institutional Repository Checklist & Resource Guide. Visited 19/11/2018. Retrieved from: 
https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/IR_Guide__Checklist_v1_0.pdf  

2  .DPE    =DigitalPreservationEurope    :  ومواردها خبراتها  ملشاركة  املكرسة  األوروبية  والثقافية  األكاديمية  املؤسسات  من  اتحاد  عن  عبارة 

على زيادة الوعي بالحفظ الرقمي   DPEالجماعية في مجال الحفظ الرقمي. بتمويل من املفوضية األوروبية في إطار برنامج اإلطار السادس ، تركز  

الحفظ  أنها مصدر ألدوات  أوروبا. كما  أنحاء  في جميع  الحكومية  والهيئات واملؤسسات  املحفوظات واملتاحف  الناس واملكتبات ودور   بين عامة 

   https://www.digitalpreservation.gov/series/edge/dpe.htmlمتاح على :  .PLATTERو  DRAMBORAالرقمية مثل 

3.  DigitalPreservationEurope. (2008). Repository Planning Checklist and Guidance. Visited 16/10/2017. Retrieved from: 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc799759/  

https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/IR_Guide__Checklist_v1_0.pdf
https://www.digitalpreservation.gov/series/edge/dpe.html
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc799759/
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إرشادات سواء للمؤسسات التي تريد في البدء في مشروع املستودع، أو حتى املؤسسات  مؤسساتي، كما يقدم الدليل  

 .)1(التي تملك مستودع وتريد تطويره

 

 :  OpenAIRE  =OpenAIRE Guidelines. أدلة ز

مؤسسة   عامة    OpenAIREأطلقت  مساحة  توفير  هو  ذلك  من  والهدف  اإلرشادية  األدلة  من  العديد 

مديري    OpenAIREعلى التشغيل البيني والتفاعل مع املجتمع. تساعد إرشادات    OpenAIREsملشاركة عمل  

البيانات وبيانات   في الكشف عن املنشورات ومجموعات  -OAIالوصفية عبر بروتوكول    CRISاملستودعات 

PMH  امل مع البنية التحتية لــ  من أجل التكOpenAIRE.   2(كما تم دمج خدمة(OpenAIRE Validator    في لوحة

والتي تسمح باختبار توافق املستودع الخاص بك مع    Content Provider Dashboardتحكم موفر املحتوى  

في OpenAIREإرشادات   املنتظمين  والفهرسة  للتجميع  البيانات  تسجيل مصدر  يمكن  التحقق،  نجح  إذا   .

OpenAIRE  يسمح  .OpenAIRE    في املسجلة  واملوضوعية  املؤسسية  املستودعات  ، OpenDOARبتسجيل 

في   املسجلة  البحث  بيانات  اإللكترونية    re3dataومستودعات  واملجالت   ،Journals-e  معلومات أنظمة  و   ،

 . )Publishers)3، والناشرين  Aggregators، واملجمعين  CRISالبحث 

 
1. Barton, M.R., & Waters, M. (2004). Creating an Institutional Repository: LEADIRS Workbook. Visited 19/01/2018. 
Retrieved from: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/26698  

2 . OpenAIRE Validatorبروتوكول  تنفيذ جودة  من كل صحة من التحقق عمليات بإجراء املدقق خدمة : تقوم OAI-PMH مع  الوصفية البيانات وتوافق  

 . اإلرشادات تنفذ والتي بسهولة، القواعد ومجموعات الفردية التحقق قواعد بتكوين ملستخدميه تسمح إدارة  لوحة يوفر. املحددة  املخططات

3. https://guidelines.openaire.eu/en/latest/  

 OpenAIREاألدلة اإلرشادية لــ :  )17( رقم الشكل

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/26698
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/
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 :المشاريع الوطنية لتطوير المستودعات الرقمية .2

العلمية   للمعلومات  الحر  الوصول  سياسات  بوضع  املجال  هذا  في  الرائدة  الدول  من  العديد  قامت 

على   تقوم  وطنية  هيئات  وإنشاء  وتطوير  والتقنية،  تأسيس  على  للقائمين  والتقني  الفني  الدعم  تقديم 

املستودعات الرقمية املفتوحة، واإلشراف على هذا النوع من املشاريع لتوحيد املعايير وضبط جودة مشاريع  

في الصين،   CAS IR GRID في اليابان،     JACOAR  ،البرتغالفي     PTCRISفنجد،  ،  املستودعات الرقمية في بلدانها

في تأسيس املستودعات وتطبيقها بشكل معياري، مما يؤدى إلى    املشاريعهذه    ساهمتحيث    ،في فرنسا SCD و

 ها: وفيما يلي عرض لجملة من .زيادة أعداد املستودعات الرقمية، وتعزيز وضوح ومرئية مخرجات البحوث

 :  COARإتحاد مستودعات الوصول الحر  .1.2

تضم    منظمةهي    والجامعات    151دولية  املكتبات  يمثلون  العالم  أنحاء  جميع  من  ا 
ً
وشريك عضًوا 

وغيرهم الحكوميين  واملمولين  البحثية  وشبكات   COAR يجمع  ،واملؤسسات  الفردية  املستودعات  بين 

ملجتمع   عاملي  كصوت  والعمل  واملمارسات،  السياسات  ومواءمة  القدرات،  بناء  أجل  من  املستودعات 

 ات املستودع 

تهدف املنظمة إلى توفير منصة لألعضاء ملناقشة ما يتعلق بقضايا التشغيل البيني للمستودعات الرقمية،  

مدراء   مهنة  وتعزيز  ودعم  باملستودعات،  الصلة  ذات  والوطنية  اإلقليمية  املبادرات  دعم  إلى  إضافة 

من أهم أنشطة االتحاد تقديم وعقد ورش عمل عبر األنترنت للمؤسسات األعضاء في  ،  املستودعات الرقمية

وما يتعلق باختيار البرامج والبيانات الوصفية والتشغيل البيني، والجوانب    التقنيةمجاالت عدة، كالجوانب  

 .)1(ةاإلدارية كالتوظيف ومتطلبات العمل، إضافة إلى حقوق التأليف والنشر وإدارة الحقوق الرقمي

   :PTCRISنظام معلومات البحوث البرتغالية الحالية   .2.2

البرتغالي الحالي   هو برنامج  ،  Portuguese Current Research Information Systemنظام معلومات البحث 

يهدف إلى إنشاء واستدامة تطوير منظومة معلوماتية وطنية متكاملة لدعم إدارة البحوث وفق أفضل النظم  

واملمارسات  املعايير  الوطنية  ،  العاملية  الخدمة  بواسطة  املدارة  املؤسسية  املستودعات  سيما    RCAAPوال 

للبرتغال الوصول  املفتوح  العلمي  من    -  Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal  ))املستودع 

فضل  أد اإلطار التنظيمي على أساس  األول هو تحدي  ، هدفان رئيسيان  PTCRISأجل تحقيق هذه الرؤية ، لدى  

الدولية  واملمارسات  على  ،  املعايير  املختلفة،  املعلومات  نظم  في  اإلطار  هذا  مثل  اعتماد  تعزيز  هو  والثاني 

  .)2(الصعيدين الوطني واملحلي

 
1. Who we are. Visited 25/04/2018. Retrieved from : https://www.coar-repositories.org/about-coar/  
2. Moreira, J. M., & Laranjeira, C. (2018). PTCRIS: Planning and implementing a national CRIS ecosystem. Visited 
25/06/2018. Retrieved from: https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/664  

https://www.coar-repositories.org/about-coar/
https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/664
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   :   APSRمشروع الشراكة األسترالية للمستودعات المستدامة .3.2

 لتمويل أنشطة    احاولت الحكومة األسترالية تطوير نهج
ً
إطالق  من خالل    املكتبات الرقميةأكثر تنظيما

النظامية   التحتية  البنية  )  ،(SII)مبادرة  األسترالية  البحثية  للمعلومات  التحتية  البنية  وقد (ARIICولجنة   ،  

لـ  ا الرئيس ي  التركيز  الصلة،    ARIICنصب  ذات  املعلومات  إلى  األستراليين  الباحثين  وصول  تحسين  على 

، قامت  2003في عام    ،متاحة على نطاق واسع ويمكن الوصول إليها بسهولة   أبحاثهمجعل  على    تهممساعدو 

ARIIC   مشاريع  بتمو أربعة  املوحدة  "  FRODOتحت مسمى  يل  اإلنترنت   للكياناتاملستودعات  عبر  "  الرقمية 

Federated Repositories of Online Digital Objectsوكان  )1(مليون دوالر أسترالي 22قيمتها إلى  ، والتي وصلت ،

APSR   .بين هذه املشاريع 
 

أجل   من  األسترالية  الشراكة  مشروع  هدف  املستدامةكان   Australian Partnership for) املستودعات 

Sustainable Repositories) تلقت الشراكة  ، و رقميال هاإنشاء مركز امتياز إلدارة األصول العلمية في شكل  ، هو

البحث، إدارة معلومات  في  الباحثين األستراليين  الفيدرالية ملساعدة  الحكومة   من 
ً

  APSR  تأجر   كما  تمويال

الشراكة انتقائية بما في ذلك   ، وقد كانت برامج توعية وتعليمية وتعهدت بالتطوير التعاوني لألنظمة واألدوات

 تعمل)الشراكة األسترالية للحوسبة املتقدمة(.    APACجامعات األبحاث الكبرى واملكتبة الوطنية األسترالية و  

APSR  مجا في  واملهنيين  البحثية،  املجتمعات  مع  وثيق  وصانعي  بشكل  التقنيين،  واملوظفين  املعلومات،  ل 

  ، واملنشورات، والندوات، وةسياسات التعليم العالي في سلسلة من مشاريع التنمية، والدراسات االستقصائي

تهدف الشراكة إلى املساعدة في إنشاء األنظمة املطلوبة إلدارة البيانات واملعلومات    ، كما ورش العمل التدريبية

 .)2(في نفس الوقت زيادة قدرة الباحثين األستراليين على القيام بذلكفي بيئة بحثية و

 :  RSPمشروع دعم المستودعات  .4.2

استمرت   مبادرة  عن  عبارة  املشتركة    07ملدة  كان  املعلومات  نظم  لجنة  طرف  من  مدعومة  سنوات، 

 اململكة للمساهمة في بناء الكفاءات واملعارف ذات الصلة باملستودعات الرقمية في مؤسسات التعليم العالي في  

في املؤسسات   في متابعة تطوير املستودعات املؤسساتية  التوجيه واملشورة  املتحدة، وذلك من خالل توفير 

، وكان املرجو  2013إلى يوليو    2006من نوفمبر    RSP  (Repository Support Project)ية، عمل مشروع  األكاديم

من هذا املشروع هو الوصول إلى شبكة من املستودعات الرقمية القابلة للتشغيل البيني للمخرجات العلمية،  

التعليم   بمتطلبات مؤسسات  والوفاء  املتحدة،  اململكة  أنحاء  في جميع  البحثية  والبيانات  التعليمية،  املواد 

 
1. Hunter, Jane. (2006). The Shifting Landscape of Digital Libraries Research and Development in Australia. ERCIM News 66. 
Visited 13/12/2020. Retrieved from: https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw66/hunter.html  
2. Australian Partnership for Sustainable Repositories (APSR). Visited 02/03/2019. Retrieved from: https://openresearch-
repository.anu.edu.au/handle/1885/6614  

https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw66/hunter.html
https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/6614
https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/6614
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هو زيادة وتيرة وسرعة تبني املؤسسات    RSPوإتاحة نتائج أبحاثها. وكان الهدف الرئيس ي ملشروع    العالي تجاه إدارة 

الدولية   للمعايير  وفقا  واملشورة  العلمية  املساعدة  توفير  خالل  من  املؤسساتية  للمستودعات  األكاديمية 

ساتية، وقد خصص القائمون  والحلول املتاحة، مع التركيز على القضايا التشغيلية لتنفيذ املستودعات املؤس 

العد إلكترونيا يحوي  وإدارة  يعلى املشروع موقعا  بإنشاء  يتعلق  ما  بكل  التوجيهية واإلرشادية  د من املصادر 

 املستودعات الرقمية املؤسساتية.
 

   :مجموعة تنفيذ المستودع المؤسسي الصيني .5.2

مدينة    28أكثر من مائة معهد في    (CAS, Chinese Academy of Sciences)األكاديمية الصينية للعلوم  تضم  

، فهي )1(درجة الدكتوراه(  منها باملائة    50ألف طالب دراسات عليا )  40ألف باحث و    25عبر الصين وأكثر من  

في الصين.   العلمية والتقنيةلمعلومات  لرئيس ي  النتج  ي بالصين وهي املالبحث العلم   دعم  تلعب دوًرا مهًما في

املكتبة الوطنية    قامت  ،والصين  CASنشطة في  لألكاستراتيجية عملية للتقدم والدعوة للوصول املفتوح  وذلك  

 CAS IR Grid  Chineseبإنشاء ما يسمى بــ  2007في عام  CAS بدعم من (NSL, National Science Library)للعلوم 

institutional repository implementation group    شبكة املؤسسات  وهي  مساعدة  هدفها  مؤسساتية 

 األكاديمية في إنشاء مستودعات محلية لفائدة باحثيها. 

 :  JPCOARاتحاد اليابان لمستودعات الوصول الحر .6.2
 

  في    Japan Consortium for Open Access Repository  الوصول الحر  اتملستودع  الياباني   تأسس االتحاد

   املؤسساتية باليابان   املستودعات  خالل   من  املعرفة  نقل   نظام  بناء  تعزيز  إلى  يهدفحيث  ،  2016عام    من  يوليو

  في    Open Scienceاملفتوحة  والعلوم   Open Access  الوصول الحر  في  واملساهمة   املستودعات،  مجتمع   وتقوية

اليابانية املستودع   وظائف  تحسينإلى    يسعىكما    ،)2(اليابان   بيئة  وتحسين  املحتويات،  قيمة  تعزز   التي  ات 

 على   JPCOARعمل  يكما     ،املفتوحة  العلوم  لتعزيز  Research Data  ثو البح  بيانات  أيًضا  تدعم  التي  املستودعات

والسعي  املنظمات  جميع  مستوى   ورفع  تعزيز ومتابعة    األساسية  البشرية  املوارد  لتطوير  األعضاء  إلنشاء 

 .)3(مشاريع املستودعات الرقمية

بيئة مستودع مؤسسية  ، و JAIRO Cloudبتطوير خدمة    االتحادوفي نفس السياق قام   هي خدمة توفير 

الذي طوره املعهد الوطني للمعلومات    WEKOيتم استخدام  ،  2012قائمة على السحابة بدأت العمل في عام  

 
1. X. L., Zhang, X. W. Liu and L. Li, “NSL OA implementation: promoting the development of sciences,” presented at Sino-
German Symposium on Development of Library and Information Services, Beijing, China, 2009. [Online]. Available at: 
http://conference.las.ac.cn/Sino-German/2009/DOC/Session5/14.pdf  
2. About JAIRO. Visited 18/05/2018. Retrieved from:  
https://web.archive.org/web/20160123092630/http://ju.nii.ac.jp/help/en/about_us.html  
3. About JPCOAR. Visited 18/05/2018. Retrieved from:  https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/38  

http://conference.las.ac.cn/Sino-German/2009/DOC/Session5/14.pdf
https://web.archive.org/web/20160123092630/http:/ju.nii.ac.jp/help/en/about_us.html
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/38
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 WEKO2من    WEKO"( باعتباره برنامج املستودع املؤسس ي األساس ي. من املقرر ترقية  NII)املشار إليه باسم " 

عام    WEKO3إلى   مؤسسة  "JAIRO Cloud"  أصبحت وقد،  2020في  تديرها  التي   ،NII بين مشتركة  عملية   ،

JPCOAR  وNII)1(. 

  :ORWR   مجموعة عمل المستودعات المفتوحة .7.2

الرقمية    بالتعاون مع مجتمع املستودعات الكندية لتحديد رؤية استراتيجية للمستودعات  ل املجموعةعمت

كندا، في  املشتركة  املؤسساتية  والغايات  األهداف  حول  األمام  إلى  املجتمع  دفع  في  املساعدة  إلى    ، باإلضافة 

ري املكتبات الذين  تشتمل هذه املجموعة على تمثيل من كل من أولئك الذين يديرون املستودعات وكذلك مدي 

  .)2(يوجهون ويشكلون األولويات التنظيمية

يناير   دخلت  2018في   ،CARL    املفتوحة املستودعات  عمل  مجموعة  مع  ORWG  -)عبر  تعاون  في   )

OpenAIRE    كجزء من مشروعOpenAIRE Advance  الهدف من هذا التعاون هو توفير بوابة للمحتوى  ، وكان

 Tri-Agencyاألكاديمي الكندي، مع التركيز األولي على تمثيل املنشورات النابعة من املشاريع املمولة من وكالة  

 .OpenAIREفي بوابة اكتشاف 

  :مشاريع شبكات المستودعات الرقمية الوطنية، اإلقليمية والدولية .3

تعاونًيا   نهًجا  املؤسسات  من  العديد  اتحادات    روتطوي  لتوفير اختارت  في  وشاركت  املستودعات 

تعر  والتي  أنها  ف  املستودعات،  امل  تعاوني تشارك فيه  مشروععلى  وتنفيذ خدمات   في تطوير  ونةاتعاملؤسسات 

حيثاملستودعات  ،    
ً

أشكاال واتخذت  الدول،  من  العديد  في  املستودعات  اتحادات    من   متنوعةونماذج  ظهرت 

 :  )3(ما يلي  ات املستودعات، نذكر منهااتحاد

 :  The Shared modelنموذج المستودع المشترك   .1.3
 

لتطوير  هو أحد نماذج املؤسسات بشكل عام بدون مستودعات فردية موجودة مسبًقا، اجتمعوا مًعا  

 :   يما يل، ومن أمثلة هذا النموذج ملف مثال ملستودع إليواء املحتوى من جميع املؤسسات املشاركة

1.1.3. White Rose Research Online   : 

مشترك مستودع  اتحاد    Shared Repository  هو  عبر  البحث  ليدز  White Roseملخرجات  ،  )جامعات 

و شيفيلد إنشايورك(،  تم  مشروع    ؤه،  من  من    Sherpaكجزء  أكبر     WRROيعتبرو   JISCاملمول  من  واحد 

 
1. JAIRO Cloud 概要. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/42   

2. Open Repositories Working Group. Visited 18/09/2018. Retrieved from: https://www.carl-abrc.ca/advancing-
research/institutional-repositories/open-repositories-working-group/  
3. Brown, J. (2009). Comparing consortial repositories : a model-driven analysis. Visited 18/05/2019. Retrieved from: 
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18977/  

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/42
https://www.carl-abrc.ca/advancing-research/institutional-repositories/open-repositories-working-group/
https://www.carl-abrc.ca/advancing-research/institutional-repositories/open-repositories-working-group/
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/18977/
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حتويها  أو من حيث حجم ي، سواء من حيث حجم األبحاث التي  )1(املستودعات املؤسسية في اململكة املتحدة

 ملخرجات أبحاث  WRROيوفر  ،  خدمه ي مجتمع البحث الذي  
ً
جامعة    جامعة شيفيلد،  ثالث جامعات  سجال

إلى توفير  يكما    ،أوراق املؤتمراتو   ،فصول الكتبمقاالت الدوريات،  بما في ذلك  يورك، وجامعة ليدز،   هدف 

 . )2(كاملة من هذه املخرجات حيثما أمكن ذلكال  وصالنص وصول مفتوح إلى
 

2.1.3. ALADIN Research Commons (ALADINRC): 

واشنطن   أبحاث  مكتبة  اتحاد  مشترك  )3((WRLC)يوفر  رقمًيا  مؤسسًيا     Shared Repository امستودًعا 

جامعة غالوديت، جامعة جورج  الجامعة األمريكية، الجامعة الكاثوليكية في أمريكا،  (للمؤسسات األعضاء فيه  

 واملعروف  )ماسون، جامعة جورج واشنطن، جامعة جورج تاون، جامعة ماريماونت، جامعة مقاطعة كولومبيا 

 
1. Proudfoot, R. (2005). The White Rose Consortium ePrints Repository: creating a shared institutional repository for 
the Universities of Leeds, Sheffield and York. Aliss Quarterly. Visited 11/03/2020. Retrieved from: 
https://eprints.whiterose.ac.uk/858/  
2. White Rose Research Online: a global audience for your research. Visited 11/03/2020. Retrieved from: 
https://leedsunilibrary.wordpress.com/2019/10/21/white-rose-research-online-a-global-audience-for-your-research/  

للبحوثم  إتحاد  سسأت.  3 واشنطن  عام    Washington Research Library Consortium   كتبة  في  ربحية  غير  وتعزيز    1987كمؤسسة  لدعم 

العاصمة واشنطن  في منطقة  للجامعات  املكتبات واملعلومات  البحث    ،خدمات  بين مكتبات  التنسيق  توسيع  بذلك من خالل  القيام  إلى  يهدف 

مجموعات منسقة، وإنشاء بنية تحتية قوية لالكتشاف والوصول، وضمان الحفاظ على املدى الطويل ملوارد نشاء  بإ، وذلك  املختلفة في املنطقة

 .املعلومات املادية والرقمية وتبادل الخبرات

 White Roseالصفحة الرئيسية ملستودع إتحاد  :  )18( رقم الشكل

https://eprints.whiterose.ac.uk/858/
https://leedsunilibrary.wordpress.com/2019/10/21/white-rose-research-online-a-global-audience-for-your-research/
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على  ويعتبر  ،  ALADIN Research Commons (ALADINRC)باسم   قائم  مستودع  "أول    االتحادفكرة 

based Repository-Consortium" 1(يستخدم منصة الدي سبيس(.  

، وقد اعتمدت مجموعة العمل على للمستودع  التوجيهيةتجتمع مجموعة عمل املستودع لوضع املبادئ  

الدي سبيس والتي تم تكييفها من قبل جامعة روتشستر، حيث تم تصميم منصة    اتحاد  هاالسياسات التي طور 

Dspace  .وتخصيصها من أجل التنفيذ الجماعي للمستودع املشترك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

الدي    نظام  تم تطوير، حيث أنه  مواجهتها تتعلق إلى حد كبير بطبيعة البرنامجالتحديات التي تمت    نمن بي

تثبيت لكل  واحدة  مؤسسة  يخدم  أن  بقصد  فالتسبيس  يعمل ،  للبرنامج  واحد  تطبيق  جعل  هو  حدي 

 تعددة.امل  املؤسسات األعضاءكمستودع مشترك على أعلى مستوى مع االحتفاظ بهويات 
 

واحدة من أكبر الفوائد هي دعم تكنولوجيا املعلومات املركزي، بما في ذلك أنشطة الحفظ الكبيرة، التي   

و   WRLCيوفرها   تطوير  في  املشاركة  األعضاء  برنامج  للمؤسسات  حيث  .DSpaceصيانة  موارد  ،  ساعدت 

WRLC  تم تحقيق الكفاءة أيًضا من خالل الجهود  ، وقد  في معالجة بعض القيود الفنية الكامنة في البرنامج

العمل.  وسير  الوصفية،  البيانات  وإرشادات  املستودعات،  إدارة  وإجراءات  سياسات  لتطوير  املشتركة 

املتعددة للمشاركين بتحديد العديد من القضايا العاملية والتعامل  سمحت االستفادة من خبرات املؤسسات  

 .)2(معها في إنشاء مستودع مؤسس ي في إطار زمني أقصر مما كان ممكًنا لوال ذلك

 
1. Hulse, B., Cheverie, J. F., & Dygert, C. T. (2007). ALADIN Research Commons: a consortial institutional repository. 
OCLC Systems & Services: International digital library perspectives. Vol. 23 No. 2, pp. 158-
169. https://doi.org/10.1108/10650750710748469  
2. Hulse, B., Cheverie, J. F., & Dygert, C. T. (2007). Op.Cit.  

 WRLCمستودعات  التحاد الصفحة الرئيسية :  )19( رقم الشكل

https://doi.org/10.1108/10650750710748469
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 خالصــــــــــــــــــــــــة:  

بواسطة فريق    WRROيتم تشغيل  ، أين  يتمثل أحد الفروق الرئيسية بين النموذجين في هيكل التوظيف

الشركاء مع  بالتنسيق  يقوم  حينمركزي  في  األخرى    ALADINRCلدى    ،  األنشطة  لكن  مركزي،  تقني  فريق 

 )توظيف املحتوى وإنشاء البيانات الوصفية والتحقق من حقوق النشر وما شابه( تتم إدارتها محلًيا.

على زيادة وفورات الحجم إلى أقص ى حد، ويضمن االتساق الصارم في املعايير، في حين   WRROيعمل نهج   

للمؤسسات    ALADINRCيقدم   الفردية  من  بدرجة  ويسمح  الرئيسية  املجاالت  في  ضة  مفوَّ سياسة  صنع 

 الشريكة.  

 :  The Platform modelنموذج المنصة   .2.3

 بدون مستودعات موجودة مسبًقا، بتطوير نسخة  هو نموذج تقوم فيه مجموعة من   
ً
املؤسسات، عادة

  مخصصة وقابلة للتخصيص ملنصة برمجية يتم استخدامها كأساس للمستودعات في كل مؤسسة مشاركة. 

 ومن أمثلة هذا النموذج ما يلي : 

 :ARROWمستودعات األبحاث األسترالية عبر اإلنترنت إلى العالم  .1.2.3

  (DEST)تمت كتابة مقترح املشروع وتقديمه إلى وزارة التعليم والعلوم والتدريب في الكومنولث األسترالية   

، بتمويل يغطي ثالث سنوات  2003تمت املوافقة على ذلك في عام  وقد   ،في إطار مبادرة البنية التحتية النظامية

يشمل    ،)1(وعمليات املستودعات املؤسسيةيهدف املشروع إلى تطوير وتنفيذ برامج  ،  2006ديسمبر    31حتى  

ثالث جامعات   ويلز    -الشركاء  نيو ساوث  وجامعة  للتكنولوجيا  وجامعة سوينبرن  واملكتبة    -جامعة موناش 

تتولى   برنامج    VTLSالوطنية األسترالية.  بناء  البرمجيات، ويتم  برنامج مستودع    ARROWأعمال تطوير  على 

Fedora ومنتج ،VITAL   الخاص بشركةVTLS.   
 

عدد من األهداف املحددة    ARROW    (Australian Research Repositories Online to the World)كان ملشروع  

في تحقيقها إلى    أولها  ،التي يرغب  الحاجة  العلمية األسترالية  حفظ وتخزينهو  النظر عن    املخرجات  بغض 

الرقمية، وعلى وجه التحديد األطروحات    املنشورات كان التركيز األولي على ا، كما  به   االتنسيق الذي تم إنشاؤه 

البيانات، وتحديًدا تلك التي تم إنتاجها كجزء من البحث والتي قد تكون    ت، و ركز املشروع أيضا علىقاال املو 

باإلضا املنشور،  بالبحث  إرفاقها  في  وإتاحتها  مفيدة  التنظيم  إلى  تحتاج  قد  التي  التعلم  كائنات  إلى  فة 

 . )2(اتاملستودعب
 

 
1. Whitehead, D. (2005). Repositories: what is the target? An ARROW perspective. New Review of Information 
Networking, 11(1), 123-134. https://doi.org/10.1080/13614570500293553   

2. Groenewegen, D. and Treloar, A. (2008), "The ARROW project: A consortial institutional repository solution, combining 
open source and proprietary software", OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, Vol. 24 No. 
1, pp. 30-39. https://doi.org/10.1108/10650750810847224  

https://doi.org/10.1080/13614570500293553
https://doi.org/10.1108/10650750810847224
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2.2.3. SHERPA-LEAP 

كاتحاد من سبع مؤسسات    2004في فبراير    SHERPA-LEAP   (London Eprints Access Project )تم تأسيس  

العال مستودعات  هم  جميع ي،للتعليم  إنشاء  هي  املشروع  أهداف  كانت  الفيدرالية،  لندن  جامعة  في  أعضاء 

Eprints  مركزيا تستضيفها  التي   ،UCL    تلك وتعبئة  الشريكة،  املؤسسات  من  لكل  الجامعية(،  لندن  )كلية 

تم منح التمويل لتوسيع املشروع ليشمل جميع مؤسسات جامعة  التعاونية،  املستودعات من خالل الدعوة  

 .)1()عضوثالثة عشر   (لندن
 

، مدير املشروع، ومسؤول املشروع  ، الذي يتألف منSHERPA-LEAPيشرف على املشروع فريق مشروع  

توجيهية للمشروع، والتي تجتمع مرتين الجموعة  امل(  UCLرأس مدير املشروع )مدير خدمات املكتبات في  تي  حيث

هذه املجموعة مسؤولة عن مراقبة تقدم املشروع مقابل أهدافه، ومناقشة وتطوير  ،  أو ثالث مرات في السنة

 سياسة املشروع. يتم تمثيل كل مؤسسة شريكة في املجموعة التوجيهية من قبل أحد كبار موظفي املكتبة.  
 

السبعة  UCL  ت استضاف  وقداملستودعات  اختيار  ،  إلى امل  EPrints  نظام  تم  ذلك  ويرجع  املصدر،  فتوح 

كان  ، وقد  )الذي أثبت بالفعل أنه مفيد جًدا أثناء مرحلة اإلعداد(  SHERPAتوافر الدعم من املسؤول الفني لـ  

أن   هو  األوائل  الشركاء  بين  السائد  طريق   EPrintsالشعور  وأن    ا سريع  اقدم  املستودعات،  إلنشاء  ومباشًرا 

 سهال. خرى، إذا كان ذلك مطلوًبا من قبل أي شريك، سيكون الترحيل في املستقبل إلى منصات أ

 Project for Electronic  واألرشيفات المؤسساتية النرويجية   اإللكترونيمشروع النشر    .3.2.3

Publishing and Institutional Archives 

شتاء   منتصف  الجامعية    ،2005في  الكليات  ومكتبات  النرويجية  الجامعات  مكتبات  من  عدد  اجتمع 

للمكتبات ومؤسساتها شروع  مأظهر  ،  واملكتبات األخرى ملناقشة جهد مشترك إلنشاء مستودعات مؤسسية 

PEPIA    قائم أنه من املمكن للعديد من املنظمات أن توحد قواها وأن تنش ئ اتحاًدا لتطوير مستودع مؤسس ي  

برمجية  منصعلى   نفس    فبعد،  واحدةة  لديها  املؤسسات  أن معظم  األولية، وجد  املتطلبات  تحديد  مرحلة 

أنها قد تبدو مختلفة التي استفادت من األهداف      .)2(املتطلبات األساسية على الرغم من  العوامل  كان أحد 

الحكومة النرويجية ويهدف بشكل  ملوك من قبل  امل، املطور  BIBSYS  منظمة   التكاملية للمشروع هو مشاركة

وقد احتلت موقًعا فريًدا كمتعاون، حيث إنها منظمة غير  ،  خاص إلى خدمة مؤسسات التعليم العالي والبحث

 .عاًما في العمل مع املكتبات النرويجية 30ربحية تتمتع بخبرة 

 
1. Moyle, M., Stockley, R., & Tonkin, S. (2007). SHERPA‐LEAP: A consortial model for the creation and support of academic 
institutional repositories. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives. Vol. 23 No. 2, pp. 125-132. 
https://doi.org/10.1108/10650750710748423  
2. Magnus Elvenes Joki, S. (2007), "PEPIA: a Norwegian collaborative effort for institutional repositories", OCLC Systems & 
Services: International digital library perspectives, Vol. 23 No. 2, pp. 204-209. https://doi.org/10.1108/10650750710748504  

https://doi.org/10.1108/10650750710748423
https://doi.org/10.1108/10650750710748504
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 خالصة :

املؤسسات التي ليس لديها مستودعات، ولكن  يميل نموذج املنصة إلى أن يتم اعتماده من قبل مجموعات  

أوجه   من  مزيًجا  النماذج  تمثل  واضح.  وموجز مستودع  والتوقعات  االحتياجات  مع مجموعات محددة من 

التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي أتاحت مجموعة من الفرص الفنية واستراتيجيات الخروج إلى 

مليات التعاون هذه نظرة ثاقبة على اتساع االحتماالت ملثل هذا االتحاد  االتحادات. توفر الطبيعة املختلفة لع

 .)1(وفكرة عن التحديات التي يمكن أن تجلبها هذه الخيارات

 : The Aggregator modelنموذج التجميع   .3.3

ال   )بالنسبة ألولئك  يجم تفي مؤسسات نموذج  أو بدون مستودعات موجودة مسبًقا  الذين  ع، سواء مع 

ا ضرورًيا للمشاركة في االتحاد(، اجتمعوا مًعا إلنشاء مجمع بحث لجني 
ً
ليس لديهم، يعد تطوير املستودع شرط

 املحتوى من مستودعاتهم وتقديمهم من خالل واجهة بحث واحدة لتعظيم تأثير التواجد الجماعي.
 

املستودعات  خدمات  من  عدد  هناك    تجمع   التي  واإلقليمية   يةوالوطن  الدولية   املستويات  على  شبكات 

  بناءً   الخدمات  تختلف  ،املستودعات  في  استخدامه  وإعادة  وتحليله  املحتوى   اكتشاف  لدعم  الوصفية  البيانات

  أجل   من  املستودعات  من  الكامل  النص  و  الوصفية  البيانات   تحصد   جميًعا  ولكنها  ونطاقها،  أهدافها  على

  املستودع   أن  من  التأكد  إلى  ستحتاج  به،  تحتفظ  الذي   املستودع  نوع  على  اعتماًدا  املحتوى   اكتشاف  تحسين

 ومن بين هذه النماذج :  .)2(الخدمات هذه  من  أكثر أو واحدة بواسطة حصاده يتم بك الخاص

 على المستوى الوطني: .1.3.3

 :  DAREnetالهولندية  المستودعات األكاديمية الرقمية .1.1.3.3

الهولندية  مشترك  مشروع  DAREبرنامج  يعتبر   الجامعات  الوطنية  ،بين  امللكية    ، املكتبة  األكاديمية 

وهي  ،  Nederlandse  Wetenschappelijk Onderzoek  (NWO)  ومنظمة  ،(KNAWالهولندية للفنون والعلوم )

الهولنديين في شبكة من  الباحثين بهدف تخزين نتائج جميع    ، SURFfoundationمبادرة من املنظمة الهولندية  

إلى األكاديمية امللكية الهولندية    DAREnetتم نقل    2007في بداية عام    ، ستودعات، مما يسهل الوصول إليهاامل

بوابة إلكترونية    يه، و NARCISجزًءا من بوابة املعلومات العلمية الهولندية    تأصبح والتي  )3(للفنون والعلوم

مستودعا    30البيانات من حوالي    NARCISجمع  حيث ت  ،للبحث عن منشورات وبيانات البحث العلمي الهولندي 

 
1. Hulse, B., Cheverie, J. F., & Dygert, C. T. (2007). Op.Cit.  
2. Repository harvesters. Visited 18/05/2019. Retrieved from: https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-
toolkit/discoverability/repository-harvesters  
3. Dijk, E., Hogenaar, A., & Van Meel, M. (2010). Users in the spotlight: study on the use of the Dutch scientific portal 
NARCIS, 2009. CRIS2010: 10th International Conference on Current Research Information Systems. Visited 15/03/2019. 
Retrieved from:  https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/343  

https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/discoverability/repository-harvesters
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/discoverability/repository-harvesters
https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/343
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استخدام  )1(اتيامؤسس يتم   ،NARCIS    املؤسسات في  العاملين  واألشخاص  والصحفيين  الطالب  قبل  من 

األعمال قطاع  إلى  باإلضافة  والحكومية  يوليو  ،  التعليمية  من  فهرست2018اعتباًرا   ،  NARCIS  268،989  

 . )2(حر منشوًرا، بما في ذلك نسبة كبيرة من أعمال الوصول ال  1،707،486و    Research Data  مجموعة بيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                    

 : RCAAP المستودعات العلمية المفتوحة الوصول للبرتغال .2.1.3.3

بوابة   العلمية    RCAAPتهدف  املحتويات  وفهرسة  وتجميع  جمع  املستودعات  إلى  من  الوصول  املفتوحة 

البرتغاليةاتاملؤسس نقطة    Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal  (RCAAP)يشكل    ، حيثية 

دخول واحدة للبحث واكتشاف واستدعاء آالف املنشورات العلمية ، وهي مقاالت املجالت وأوراق املؤتمرات  

أحد املكونات    RCAAPبوابة  تعد    ،توزيعها من قبل العديد من املستودعات البرتغاليةواألطروحات، التي يتم  

، UMICمبادرة من وكالة مجتمع املعرفة    يهو ،  Open Access Scientific Repositories of Portugalالرئيسية ملشروع  

والعلمي من جامعة   3lFCCN Fundação para a Computação Científica Naciona(التي طورتها   التقني  بالتعاون 

 La Referênciaاستناًدا إلى النظام األساس ي من شبكة  RCAAPتم تطوير اإلصدار الحالي من بوابة  ، وقد مينهو

 

 
1. Hogenaar, A. (2013). National Academic Research and Collaborations Information System in the Netherlands. In A Handbook 
of Digital Library Economics (pp. 223-231). Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-620-3.50018-0  

2. open and closed access scholarly publications in narcis per year of publication. ). Visited 16/10/2018. Retrieved from: 
https://www.narcis.nl/metrics/Language/en  

3  .FCCN    FCCN Fundação para a Computação Científica Nacional  : لـ  التابعة  العلمية  الحوسبة  وحدة  هي  FCT  -  العلوم  مؤسسة  

 السرعة   عالي  إنترنت  اتصال  تقوم بتقديم خدمات.  البرتغال  في  واملعرفة  والتكنولوجيا  العلوم  تطوير  في  املساهمة  إلى  تهدف  والتي   ،  والتكنولوجيا

 البرتغالي. والبحث العالي التعليم لنظام املعلومات تكنولوجيا وخدمات

 نظام معلومات البحث األكاديمي والتعاون الوطني الهولندي :  )20( رقم الشكل

https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-620-3.50018-0
https://www.narcis.nl/metrics/Language/en
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  Chinese IR Grid  =  شبكة المستودعات المؤسسية في األكاديمية الصينية للعلوم .  3.1.3.3

Network of Institutional Repositories in Chinese Academy of Sciences : 

املركزي عن  ببناء ملف مستودع البيانات الوصفية    CASالتابعة لــ    (NSL, National Science Library)قامت  

امل  في  املخزنة  األكاديمية  للموارد  الوصفية  البيانات  تجميع  و  حصاد  التابعة  طريق  املؤسساتية  ستودعات 

 .  )1(للمؤسسات األكاديمية في الصين

عام   ملعاهد    تم   ،2009في  املؤسسية  املستودعات  من  السياسة  بتوفير    NSLتقوم    ،CASتشكيل شبكة 

يلعب أمناء املكتبات املتخصصون دوًرا مهًما في هذه  حيث    بناء املستودع،ثناء  واآللية واملساعدات التقنية أ

.  ستودعات كيفية بناء وإدارة املقاموا بتدريب أمناء مكتبات املعهد على ومن ناحية أخرى من ناحية،  ،القضية

املؤسس ي. وفي الوقت نفسه، من ناحية أخرى، قاموا بتدريب الطالب والكليات على كيفية استخدام املستودع  

 . )2(أقنعوا أيًضا قادة املعاهد لدعم املستودع املؤسس ي في التمويل والسياسة
 

طبقة   ،Content Layer  املحتوى   طبقة  وهي  طبقات  ثالث  CAS IR Grid  ستخدمي  الشكل،  في  مبين  هو  كما

 من   Content Layer  املحتوى   طبقة   تتكون .  Interface Layer  الواجهة  وطبقة  ،Aggregators Layer  التجميع

  مدمجة،  OAI-PMH  بيانات  موفر  واجهة  منها  ولكل  ؤسسات األكاديمية،امل  في  املوزعة  املستودعات املؤسساتية

 OAI DC  االفتراض ي  الوصفية  البيانات  تنسيق  مع  لمستودعات املؤسساتيةلـ  الوصفية  البيانات  تعرض  والتي

 
1. Zhu, Zhongming, Jianxia Ma, Linong Lu, W. Liu and Denglu Wu. “Development of an institutional repositories network 
in Chinese academy of sciences.” 2010 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering 
(2010). https://ieeexplore.ieee.org/document/5478055  

2. Lin（李麟, L., Xiwen（刘细文, L., & Xiaolin（张晓林, Z. (2013). Open Access Practice in National Science Library, 

Chinese Academy of Science. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council. 23-27 
August 2009, Milan, Italy. Visited 16/05/2019. Retrieved from: https://www.ifla.org/past-wlic/2009/142-lin-en.pdf  

 Open Access Scientific Repositories of Portugalالصفحة الرئيسية لــ :   )21( رقم الشكل

https://ieeexplore.ieee.org/document/5478055
https://www.ifla.org/past-wlic/2009/142-lin-en.pdf
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  طبقة  في  املركزية  الوصفية  البيانات  في  الستخدامه  مؤهل  DC  تعريف  بيانات  تنسيق  للتطبيق  قابلية  أكثر  أو

 .  Aggregators Layer التجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومستودع  OAI-PMH  حصادة   آللة  الرئيسية   املكونات  على  Aggregators Layer  التجميع   طبقة  تحتوي 

  يحصد  الذي   ،OAI-PMH  خدمة  ملزود  تنفيذ  أساًسا  هي  OAI-PMH  الحصادة  ،املركزي   الوصفية  البيانات

  وتخزينها   املحصودة  السجالت  تجميع  يتم  ،OAI-PMH  بيانات  موفري   من   الوصفية  البيانات  سجالت  ويجمع

  وخدمات  أدوات  تطوير  يمكن  ، كماعليه  يقوم  كأساس  يعمل  والذي  الوصفية،  البيانات   مستودع  ملفات  في

 . الحًقا مختلفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAS IR Gridبنية :  )22( رقم الشكل

 CAS IR Gridبنية :  )23( رقم الشكل
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 :  JAIRO المستودعات المؤسساتية اليابانية عبر اإلنترنت   .4.1.3.3
 

   توفر   اإلنترنت  شبكة   على  بحث  واجهة  هي
ً
ًعا  مفتوًحا  وصوال   ذلك  في  بما  ،ياليابان  األكاديمي  املحتوى   إلى  مجم 

 . للمعلوماتية الياباني الوطني املعهد  ويديرها، والتقارير البحثية  والنشرات  واألطروحات  لدورياتا قاالتم

  تم افتتاحهو   ،2008  أكتوبر  22  في  Japanese Institutional Repositories Online  من  تجريبية   نسخة  إطالق  تم 

 . 2009 مارس حتى 2007 مايو   من عملت والتي JuNii  كخدمة JAIRO بدأت، التالي العام من  أبريل 1 في رسمًيا
 

  خالل   من  كاملال  نصبال  مادة  مليون   1.6  من  يقرب  ما  إلى   الوصول   تم  ،2015  سبتمبر  30  من  اعتباًرا 

JAIRO.   

بقوم بحصاد  ،2019  أبريل  في   JAIRO  محل  ،IRDB Institutional Repositories Data Base  وقد حل   والذي 

  في   املتراكمة(  واألطروحات  الجامعية،  والرسائل  املجالت،  مقاالت)  األكاديمية  للمصادر  الوصفية  البيانات

  في   IRDB  في  املتراكمة  الوصفية  البيانات  في  البحث  أيًضا  ويمكن.  )1(اليابان  في  األكاديمية  املؤسسية  املستودعات

 . Open AIRE و NDL Search و CiNii األخرى، األكاديمية املنصات 

 

 
1. IRDB: Institutional Repositories Database. Visited 18/05/2018. Retrieved from: https://lib.ku.edu/databases/jairo-
japanese-institutional-repositories-online  

 IRDB Institutional Repositories Databaseالصفحة الرئيسية لــ  :  )24( رقم الشكل

https://lib.ku.edu/databases/jairo-japanese-institutional-repositories-online
https://lib.ku.edu/databases/jairo-japanese-institutional-repositories-online
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5.1.3.3 .Recolecta  )مجمع العلوم المفتوحة( : 
 

الحر  ملستودعات   الوطني  املجمع   هو   ، Collector of Open Science  املفتوحة   العلوم  جامع   أو  الوصول 

National Aggregator of Open Access Repositories،  يتم  التي  اإلسبانية   الرقمية  التحتية   البنى  جميع  تجميع  يتم  

  جميع   تجمع  منصة  عن  عبارةكما أنها    .املنصة  هذه  ىعل  حرال  الوصول بمبدأ    إيداعها  أو  وثالبح  نتائج  نشر  فيها

  صنع   في  املشاركين  والوكالء  والباحثين  املستودعات  ملديري   خدمات  وتوفر  الوطنية  العلمية  املستودعات

  للعلوم  اإلسبانية  املؤسسة   بين  للتعاون   نتيجة  2007  عام  في  RECOLECTA  إنشاء  تم .)1(سياسات الوصول الحر 

 . CRUE لـ التابعة (REBIUN) الجامعية املكتبات وشبكة )2((FECYT)  والتكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. https://www.recolecta.fecyt.es/what-is-it  

  FECYT  يعمل  التعاون،   هذا  بفضل.  واالبتكار  العلوم  بوزارة  ملحقة  عامة  مؤسسة  هي  F.S.P. (FECYT)  والتكنولوجيا،  للعلوم   اإلسبانية  . املؤسسة2

 الحتياجات  واالستجابة  ،  العلمي   والتعليم  والثقافة  والشامل  املفتوح  العلم  تعزز   التي   اإلجراءات  خالل  من واملجتمع  العلم  بين   الصلة  تعزيز  على

 . واالبتكار والتكنولوجيا للعلوم اإلسباني النظام وتحديات

 )مجمع العلوم املفتوحة(  Recolectaالصفحة الرئيسية لــ :  )25( رقم الشكل

https://www.recolecta.fecyt.es/what-is-it
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 :مشاريع على المستوى اإلقليمي .2.3.3

1.2.3.3  .LA Referencia: 

  Federated Network of Institutional Repositories of Scientific Publications 
            

  

املتقدمة LA Referencia تم إطالق للشبكات  الالتينية  أمريكا  تعاون  قبل  من   (RedCLARA)  كمشروع منسق 

  ، 2013و    2010بين عامي   (IDB) وبتمويل من صندوق السلع العامة التابع لبنك التنمية للبلدان األمريكية 

بمشاركة   احتسابه  من  ؤسسات موتم  وجزء  والتكنولوجيا  الشبكة   NRENs العلوم  توضيح  تم  املنطقة.  في 

من بدعم  املنطقة  في  والتكنولوجيا  العلوم  هيئات  بين  استراتيجية   )RedCLARA)1 كخدمة  توحيد  بهدف   ،

الحر املنافع    الوصول  وتوليد  الوطنية  املستودعات  سياسات  على  بناًء  العلمية،  املنشورات  إلى  للوصول 

العلمي ملؤسسات التعليم العالي والبحث في أمريكا   LA Referencia تساعد  ،  .)2(العامة في زيادة املرئية لإلنتاج 

واملجاني إلى النص الكامل، مع التركيز بشكل خاص على النتائج املمولة من    الوصول الحرالالتينية، وتشجع  

  .القطاع العام
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  . CLARA Latin American Advanced Networks Cooperation   الالتينية املتقدمة( هي منظمة دولية تهدف إلى ربط )تعاون شبكات أمريكا

   -Cooperação Latino باإلسبانية و  Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas شبكات الكمبيوتر األكاديمية بأمريكا الالتينية. إنها

Americana de Redes Avançadas   بالبرتغالية. كان للشبكة، املسماة RedCLARA باولو  ، نق في تيخوانا وميامي وبنما سيتي وساو  اط تواجد 

 .2007وسانتياغو دي تشيلي وبوينس آيرس في عام 
2. Who we are. Visited 18/05/2019. Retrieved from : http://www.lareferencia.info/en/institutional/about-us   

 LA Referenciaالشبكة املوحدة للمستودعات املؤسسية للمنشورات العلمية :   )26(  رقم الشكل

http://www.lareferencia.info/en/institutional/about-us
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األرجنتين LA Referencia تتكون  الالتينية:  أمريكا  في  دول  عشر  من  كولومبيا    ،تشيلي  ،البرازيل ،  حالًيا 

البلدان    ،بيرو  ،املكسيك  ،السلفادور   ،اإلكوادور   ، كوستاريكا هذه  تمتلك  تجمع    بواباتوأوروغواي.  وطنية 

، فإن شبكات   LA Referencia وفًقا للمعايير الفنية لـ   ،خاصة الجامعات  مختلفة،بدورها مستودعات محلية  

يتم تشغيل   لبلدان،ان  في العديد م  ،العلميةكل بلد هي الجسر الفعال لدمج املحتويات في البحث عن الوثائق  

من قبل هيئة العلوم والتكنولوجيا وفي بلدان أخرى يتم تفويضها إلى اتحاد من الجامعات أو الشبكة    nodesالعقد  

 : مع بعض وهي بالتنسيق تعمل مكونات ثالثة على  املنصة حتوي ت .)1(األكاديمية
 

  LRHarvester:   

  OAI  مصادر  جمع  عن  مسؤول  ،OAI-PMH  الوصفية  البيانات  من  والتحقق  والتحويل  الحصاد  مكون 

.  بالشبكة  الخاصة  الجودة  إرشادات  مع   لتتوافق  وتحويلها  الوصفية   البيانات  سجالت  صحة   من  والتحقق 

 ، Java 1.7  بلغة  األساس ي  النظام  تطوير  تم  ،OCLCHarvester2  على  البداية  في  الحصاد  مكون   استند

 .MySQL على يعمل أنه كما. PostgreSQL 9.X بيانات  قاعدة ومحرك Spring إطار باستخدام
 

  LRProvider :   

  برنامج   من   حالًيا  املشتق  ،OAI-PMH  بروتوكول   باستخدام  الوصفية   البيانات   نشر  عن   مسؤول   مكون 

Dspace-XOAI،   الوصفية  البيانات   مجمعات  مع  البيني  للتشغيل  للتوسع  وقابلية  عالية  مرونة   يوفر  والذي  

 .  األخرى  الدولية

Search Engine / Service Portal  الخدمة بوابة/   البحث  محرك: 

  جهزة األ   مع  للتكيف  وقابلة  سهلة  بحث  واجهة  توفر  ،املجمعة  الوصفية  البيانات  لنشر  إلكترونية  بوابة

 Vufind  املجاني  البرنامج  على  املكون   هذا  يعتمد  ،الوصفية  البيانات  جودة  عن  إحصاءات  يوفر  كما  ،املحمولة

(http://vufind.org)  عليه  بناءً  معينة  وحدات تطوير تم الذي. 

2.2.3.3. OpenAIRE 

Open Access Infrastructure for Research in Europe  
 

 OpenAIRE  لــ مع البنية التحتية   DRIVER التشغيل املستمر، تم دمج البنية التحتية ل سنوات من    6بعد  

ال OpenAIRE يهدف للوصول  التحتية  السابع    حر)البنية  اإلطاري  البرنامج  من  املمول  أوروبا(،  في  للبحث 

األوروبي تنفيذ   (FP7) ةللمفوضية  إلى دعم  الحر،  أوروبا  الوصول  لتعزيز وتحقيق    ،في  الوسائل  وقد وفرت 

 
1. http://www.lareferencia.info/en/nodes  

http://www.lareferencia.info/en/nodes
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للوصول  ERC على النحو املنصوص عليه في إرشادات املجلس العلمي  ،الوصول الحرالتبني الواسع لسياسة  

 .(EC) الذي أطلقته املفوضية األوروبية (OA) املفتوح والنفاذ املفتوح
 

االمتثال   OpenAIRE أنشأ في  لدعمهم  للباحثين  التحتية  بشأن   ERC وإرشادات  EC OA لتجربة البنية 

والبنية التحتية   OpenAIRE من خالل توسيع البنية التحتية لربط املنشورات العلمية عبر بوابة  الوصول الحر

مكتًبا وطنًيا    27والذي كان في جوهره شبكة من    املساعدة،اإللكترونية لشبكات املستودعات. نظام مكتب  

أيًضا في استكشاف خدمات إدارة   OpenAIRE أنحاء أوروبا. بدأ مشروعفي جميع   (NOADs) للوصول املفتوح

، وهو مرفق تخزين شامل للباحثين الذين   Zenodo وأن  مختلفة،البيانات العلمية مع مجتمعات تخصصية  

 .ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مستودع مؤسس ي أو متخصص

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :  AUNILO IRDSنموذج . 3.2.3.3

 IRDS Institutionalيوفر    ،هو أحد محركات البحث عن املستودعات املؤسسية وموارد الويب األكاديمية

Repository Discovery Service    مصدًرا من مكتبات شبكة جامعة    21مستنًدا من أكثر من    655243أكثر من

1ASEAN  ، للم الكاملة  النصوص  إلى  الوصول  )وصول    ودعة امل  واد يمكن  ي(حر مجاًنا  حيث  بفهرسة  ،  قوم 

 
  (The Association of Southeast Asian Nationsاختصاًرا لـ  ASEANاختصارا باسم آسيان )باإلنجليزية:    رابطة دول جنوب شرق آسيا املعروف .  1

أغسطس   8في العاصمة التايالندية بانكوك،  ولذا يحتفل يوم    1967أغسطس    8دول في جنوب شرق آسيا. تأسس االتحاد في    10منظمة اقتصادية تضم    يه

 ع واحد«.تمبيوم أسيان. مؤسس ي أسيان هم تايالند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة. لدى أسيان شعار وهو »رؤية واحدة، هوية واحدة، مج

 OpenAIREالصفحة الرسمية لــ :  )27( رقم الشكل
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املجالت واملستودعات املؤسسية واملجموعات    -املوارد ذات الصلة أكاديمًيا    البيانات الوصفية لجميع أنواع

 . )1(لتوفير محتوياتها PMH-OAIوتستخدم   OAIوالتي توفر واجهة  -رقمية وما إلى ذلك ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

لتقديم هذه الخدمات    Apache Solr  أداة  و  لالكتشافاملفتوح املصدر    VuFind  نظام   IRDS  تستخدم

لمستخدم القدرة على  ل  تتيحواستخدام امليزات التالية: يتضمن عرض نتائج البحث بيانات ببليوغرافية دقيقة  

 من القدرة على رؤية مجموعة ضيقة جًدا    فهرستصفح ال
ً
مما يسمح له باستكشاف ما تمتلكه املكتبة بدال

يسمح نظام    ة،الحالي  اداملشابهة للمو   ادالنتائج. عند عرض سجل، سُيعرض على املستخدم اقتراحات باملو   من

ثم القدرة على تضييق نطاق النتائج من خالل النقر    ،البحث للمستخدم بالبحث من مربع البحث األساس ي

 على الجوانب املختلفة للنتائج.

 
1. About AUNILO Discovery Service. Visited 20/11/2020. Retrieved from : 
http://aunilo.uum.edu.my/Find/Content/about-aunilo-irds  

 ASEANاملستودعات الرقمية بالشبكة الجامعية   استكشافخدمة  :  )28( رقم الشكل

http://aunilo.uum.edu.my/Find/Content/about-aunilo-irds
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 مشاريع على المستوى الدولي:    .3.3.3

1.3.3.3 .BASE (Bielefeld Academic Search Engine)    

هو محرك بحث متعدد التخصصات ملوارد اإلنترنت العلمية، تم إنشاؤه بواسطة مكتبة جامعة بيليفيلد  

يحصد البيانات الوصفية    ،VuFindو    Apache Solrيعتمد على برامج مجانية ومفتوحة املصدر مثل    ،في أملانيا

التي تنفذ بروتوكول مبادرة األرشيفات املفتوحة    ية واملكتبات الرقمية األكاديميةاتؤسس من املستودعات امل

  ساعد ي .  )1((، والتي يمكن البحث عنها جميًعا عبر واجهة بحث واحدةPMH-OAIلحصاد البيانات الوصفية ) 

ذلك  عن  البحث    في  ملستخدمينا في  بما  الببليوغرافية  الوصفية  البيانات  و   امللخصات،البيانات  توفير  يتم 

 الببليوغرافية في عدة تنسيقات، ويمكن فرز النتائج حسب الحقول املتعددة، مثل املؤلف أو سنة النشر.  

أكثر    BASEتوفر    ،أحد أكثر محركات البحث حجًما في العالم خاصة ملصادر الويب األكاديمية  BASEيعد  

يمكن الوصول إلى النصوص    ،Content Provider  املحتوى   ي موفر من  8000  خاللمن    وثيقة  مليون   240من  

 . (الوصول الحر٪ من املستندات املفهرسة مجاًنا )60الكاملة لحوالي 

 
1. What is BASE?. Visited 18/06/2019. Retrieved from : https://www.base-search.net/about/en/  

 BASEالصفحة الرئيسية ملحرك بحث :  )29( رقم الشكل

https://www.base-search.net/about/en/
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2.3.3.3 .CORE (COnnecting REpositories) 
 

  اململكة املتحدة ب  ، ومقرها في الجامعة املفتوحة Knowledge Media Instituteطرفهي خدمة مقدمة من  

Open University، املوزع عبر أنظمة مختلفة، مثل   حرالهدف من املشروع هو تجميع كل محتوى الوصول ال

ال الوصول  ودوريات  واستخراج    حر املستودعات  النصوص  عن  التنقيب  باستخدام  املحتوى  هذا  وإثراء 

 .)1(البيانات، وتوفير الوصول املجاني إليه من خالل مجموعة من الخدمات
 

بشكل وثيق مع    COREعمل  ي  ،إلى املخرجات العلمية  حرأيًضا إلى تعزيز الوصول ال  COREيهدف مشروع   

تم وصفها حر التي  استناًدا إلى املبادئ األساسية للوصول ال  ، وهذااملكتبات الرقمية واملستودعات املؤسسية

متاًحا بشكل مفتوح للتنزيل    الوصول الحر في بودابست، ال يجب أن يكون محتوى  حر  في مبادرة الوصول ال

والقراءة فحسب، بل يجب أن يسمح أيًضا بإعادة استخدامه، كانت هناك حاجة الستغالل إعادة استخدام  

مشروع   بدأ  وهكذا  تقنية.  تحتية  بنية  تنفيذ  خالل  من  تحقيقها  يمكن  والتي  ربط    COREاملحتوى،  بهدف 

تجميع   عبر  الكامل،  النص  ومخرجات  الوصفية  فرص  البيانات  وفتح  املضافة  القيمة  وخدمات  املحتوى، 

، التي توفر خدمات  Google Scholarتوجد حالًيا أنظمة بحث أكاديمية تجارية، مثل    ،جديدة في عملية البحث

 فقط.مستوى البحث والوصول 

 
 

 

 

 

 
1. OUs full text search system makes huge leaps in widening access to academic papers. Visited 20/05/2019. Retrieved from: 
https://blog.kmi.open.ac.uk/kminews/ous-full-text-search-system-makes-huge-leaps-in-widening-access-to-academic-papers/  

 COREالصفحة الرئيسية لــ :  )30( رقم الشكل

https://blog.kmi.open.ac.uk/kminews/ous-full-text-search-system-makes-huge-leaps-in-widening-access-to-academic-papers/
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يتيح    املجالت  وهو   CORE Recommenderخدمة    COREكما  وأنظمة  للمستودعات  إضافي  مكون  هو 

والغرض منه هو    ،وواجهات الويب التي تقدم اقتراحات بشأن املقاالت ذات الصلة باملقاالت املعروضة حالًيا

  كما يتم التحقق  ،حردعم املستخدمين في اكتشاف املقاالت ذات األهمية عبر شبكة مستودعات الوصول ال

من أن جميع املقاالت املوص ى بها مجانية القراءة ويمكن الوصول إليها بدون نظام حظر االشتراك غير املدفوع. 

 ومن الخدمات التي يتيحها أيضا:   . )1(حرمن رؤية محتوى الوصول ال COREيزيد  وبالتالي

Discovery CORE    خدمة للمستودع  جديدة:  و  للمتصفح  إضافي  كمكون  املستكشف    قومی  ،متاحة 

،  ةیوالتي تكون عادة خلف جدار حما  البحثيةنسخ متاحة الوصول للمقاالت    جاد ی في إ  نياملستخدمبمساعدة  

وضمن مزودي   COREمتاحة الوصول ضمن كور    البحثيةمن املقاالت    نیيالوصول ملال   ایاملستكشف حال  زودی

 .)2(اآلخرين البيانات

واجھة عبر    دیتزو   تمی  ،انات یملزودي الب  ةی خدمة مجان    :   Dashboard Repository COREلوحة املستودع  

من خاللھا    مكنی  لةیوس  فهي  ،ملزودي املحتوى   وإحصائيات  مةیق   ةیمعلومات تقن  میتعمل على تقد  تیاالنترن

  ة یأكبر قدر من الرؤ   وفری  ثی بح  ح یصح  بشكل  هئتیإذا كان املستودع قد تمت تھ  ما یملزود املحتوى معرفة ف

 .)3(لألبحاث ضمن املستودع

تطب مم    :   CORE APIالبرنامج    قی واجھة  تزو   ة یومجان  زة يواجھة  بإمكان  دیتعمل على  الوصول    ةی األجھزة 

البحث  ة یالوصف  اناتیللب كور    ةی وللمقاالت  تطو   مكنی  ،COREاملوجودة ضمن  الواجھة    ری من خالل ھذه 

 . )4(ة یبحاجة الوصول العام للمقاالت البحث ة یإبداع قاتیتطب ذیوتنف

   : Dataset COREاناتی لبا

ھذه    للمؤسسة،  ةیالتحت   ةیومعالجتھا ضمن البن  COREالتي تجمعھا كور    اناتی كافة الب  لیتحم  ةی إمكان

من خالل    ،COREكور    اناتیمزودي ب  ع یعبر جم  اناتی الوصول لكافة الب  ح یمتجانس تت  ق یلھا تنس   اناتیالب

 . )5(النصوص  بیولتنق اناتی الب لیولتحل دةیجد  ات ی ملنھج  ةیبیتجر  اتی برمج ریتطو  مكنی اناتیھذه الب

   : FastSync CORE ع یالتزامن السر 
 

على    مكنی املحافظة  الخدمة  لكافة    املستخدمين  تزويدمن خالل ھذه  بشكل مستمر  بنسخة محدثة 

 .)6(.املؤسسةالخاصة ب التحتية  البنيةمن خالل   COREكور  بيانات 

 
1. CORE Recommender. Visited 20/05/2019. Retrieved from: https://core.ac.uk/services/recommender  
2. CORE Discovery. Visited 20/05/2019. Retrieved from : https://core.ac.uk/services/discovery  
3. CORE Repository Dashboard. Visited 20/05/2019. Retrieved from : https://core.ac.uk/services/repository-dashboard  

4. CORE API. Visited 20/05/2019. Retrieved from: https://core.ac.uk/services/api  
5. Dataset CORE. Visited 20/05/2019. Retrieved from: https://core.ac.uk/services/dataset  
6. FastSync CORE. Visited 20/05/2019. Retrieved from: https://core.ac.uk/services/fastsync  

https://core.ac.uk/services/recommender
https://core.ac.uk/services/discovery
https://core.ac.uk/services/repository-dashboard
https://core.ac.uk/services/api
https://core.ac.uk/services/dataset
https://core.ac.uk/services/fastsync
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 نماذج رائدة من المستودعات الرقمية المؤسساتية للجامعات األجنبية:  .4
 

 

للجامعات األجنبية  يقدم الباحث في هذا الجانب من الفصل، جملة من املستودعات الرقمية املؤسساتية  

هذه النماذج    اختياروقد راعى الباحث في  ورائدة في مجال املستودعات،    ناجحةملشاريع    كنماذجوالتي تعتبر  

لسنة   الرقمية  املستودعات  ويبومتريكس ألفضل  تصنيف  في  جيد  ترتيب  على  املستودعات  ، 2019حصول 

املستودع في تطويره على برمجية مفتوحة املصدر، وأن يحتوي املستودع على سياسة    اعتماد إلى    باإلضافة

إلى   باإلضافة نة من طرف الجامعة التي يتبعها املستودع،  واضحة، وأن تكون هناك سياسة وصول حر معل

ذلك يستعرض الباحث بعض الخدمات األخرى التي تقدمها الجامعات أو الهيئات املسؤولة عن تطوير هذه  

 املستودعات، كإدارة بيانات البحوث وغيرها.  

هارفرد  .1.4 لجامعة  الحر  الوصول  مستودع  األول:   DASH Digital Access to :   النموذج 

Scholarship at Harvard 

أقدم وأعرق الجامعات األمريكية، وإحدى أقدم جامعات العالم وأفضلها، وأكبر  تعتبر جامعة هارفرد من  

  1636عام    ، تأسست تقع في والية ماساتشوستس األمريكية  جامعة في العالم من حيث املساحة والتجهيزات،

 .)1(ورد في بريطانيالتناظر جامعتي كامبريدج وأوكسف
 

 

 :  DASH Digital Access to Scholarship at Harvard مستودع جامعة هارفرد أ. التعريف ب
 

 

هي الخدمة املركزية في جامعة هارفرد ملشاركة البحوث وحفظها فباإلضافة إلى مقاالت املجالت العلمية  

لألرشفة الذاتية ملسودات املقاالت   DASH استخدامذات الوصول الحر التي تستهدفها جامعة هارفارد، يمكن 

مجموعة متنوعة من تنسيقات امللفات، ويشجع على إيداع املواد ذات   DASH يدعم حيث ،واملقاالت املحكمة

 .)2(الصور، ملفات الصوت والفيديو ، وما إلى ذلك( ،البحوث الصلة )بما في ذلك بيانات
 

 OSC Office for Scholarly Communication بجامعة هارفردمكتب االتصال العلمي  ب. 
 

بدعم من مكتبة الجامعة لقيادة مبادرات الوصول الحر    2008تم تشكيل مكتب االتصال العلمي في عام   

جزء من مجموعات مكتبة هارفارد، من إشراف    و، وهOSC  ستفيدي،  Petre Suber)3(  داخل الجامعة برئاسة

 .م املشورة بشأن برامج وسياسات محددةيتقدللجنة استشارية ألعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة  

 
1. Harvard University. 19/12/2020. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University  
2. About DASH. Visited 19/12/2020. Retrieved from: https://dash.harvard.edu/pages/About  

3  .Petre Suber    =  إلى املعرفة. وهو باحث أول في مركز بيركمان كالين لإلنترنت واملجتمع،   الوصول الحرمتخصص في فلسفة القانون و   سوبير: بيتر

 الوصول الحركصوت رائد في حركة  Petre Suberبجامعة هارفارد. ُيعرف  الوصول الحرومدير مكتب هارفارد لالتصال العلمي، ومدير مشروع 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://dash.harvard.edu/pages/About
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العلمي االتصال  مكتب  مستودع (OSC) يقوم  اإلنتاج     DASH بتشغيل  إلى  ممكن  وصول  أوسع  لتوفير 

هارفرد لجامعة  لجامعة   DASH يستضيف   ، حيثالفكري  التابعة  األكاديمية  األعمال  من  واسعة  مجموعة 

 .)1(هارفرد، بما في ذلك مقاالت املجالت املحكمة، وقائع املؤتمرات، األطروحات، أوراق العمل، والتقارير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 : سياسة الوصول الحر بجامعة هارفردج. 
 

، صوتت كلية اآلداب والعلوم بجامعة هارفرد باإلجماع ملنح جامعة هارفرد حًقا غير حصري  2008في عام  

تجاري. في السنوات التي تلت ذلك، صوتت املدارس  وغير قابل لإللغاء في توزيع مقاالتهم العلمية ألي غرض غير  

،  الثماني املتبقية في جامعة هارفرد لتأسيس سياسات الوصول الحر، وانضمت العديد من مراكز البحث إليها

 مكتب االتصال العلمي مبادرات الوصول ومشاركتها والحفاظ عليها بجامعة هارفرد.   ويقود

مدارس هارفارد اآلن سياسات الوصول الحر للمقاالت العلمية الجديدة اعتمدت جميع   OSC فبدعم من

، بما في  حرمن قبل أعضاء هيئة التدريس، كما بدأت مراكز أبحاث هارفارد أيًضا في تبني سياسات الوصول ال

ذلك مركز بيركمان لإلنترنت واملجتمع، ومركز شورنستين لإلعالم والسياسة العامة، ومركز جامعة هارفارد  

 .)2(للبيئة

 

 
1. About OSC. Visited 19/12/2020. Retrieved from : https://osc.hul.harvard.edu/about/  
2. Open Access Policies. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.hul.harvard.edu/policies/  

 DASHالصفحة الرئيسة ملستودع الوصول الحر  لجامعة هارفرد :  )31( رقم الشكل
 

https://osc.hul.harvard.edu/about/
https://osc.hul.harvard.edu/policies/
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 : وخدمات املستودع  الجانب التقني  دــ 
 

، حيث قام فريق املستودع التابع  6.2املفتوح املصدر، نسخة   DSpace باستخدام نظام DASH تم تطوير

املوح الرقمي  املعرف  الذاتية،  األرشفة  خدمات  وتفعيل  النظام  على  بالتعديل  العلمي  االتصال   د  ملكتب 

HandleوDOI  ،للباحثي الرقمي  على  ORCIDن  واملعرف  الرد  اإلحصائيات،  خدمات  املستودع  يتيح  كما   ،

االجتماعي التواصل  وسائل  عبر  املواد  ومشاركة  املرتبة    DASHيحتل     .)1(االستفسارات،  في   477حاليا  عامليا 

 .  ScholarGoogleمادة مكشفة على محرك بحث  10700تصنيف ويبومتريكس ألفضل الجامعات بـ 

 :  Apollo النموذج الثاني: مستودع جامعة كامبريدج   .2.4
 

 

هي ثاني أقدم جامعة على مستوى العالم الناطق باإلنجليزية  ،  University of Cambridge  جامعة كامبريدج

كامبريدج  بعد جامعة أوكسفورد، وإحدى الجامعات السبع العتيقة في الجزر البريطانية. تقع الجامعة في مدينة  

العالم حسب تصنيف    ،باململكة املتحدة ت املركز األول على ترتيب جامعات 
 
متجاوزة    2010لعام    QSاحتل

منذ   األميركية ألول مرة  العالم،  سنوات  7هارفارد  في  تميًزا  الجامعات  أكثر  ،  1209تأسست عام    ،تعتبر من 

بيعية والرياضيات والفيزياء. حصلت الجامعة  وتعتبر الجامعة األعرق على مستوى العالم في مجال العلوم الط

 وذلك أكثر من أي  جامعة أخرى في العالم.  جائزة نوبل 89على 
 

 :   Apolloمستودع جامعة كامبريدج أ. التعريف 
 

 

Apollo    سابًقا(DSpace@Cambridge( هو املستودع املؤسس ي بجامعة كامبريدج )IR  تم إنشاؤه في عام ،)

تتم إدارة خدمة املستودع من قبل فريق    ،ملشاركة نتائج مخرجات البحوث لجامعة كامبريدجكخدمة    2003

Open Research Systems ORS   كما هو    ومقره في مكتبة جامعة كامبريدج.    ،وهو جزء من املبادرات الرقمية

باإلضافة  ، فإن املستودع مسؤول عن معالجة مخرجات البحث املودعة  Apolloموضح في شروط استخدام  

إلى تخزين هذه املخرجات ومشاركتها وفًقا إلرشادات ممولي األبحاث وااللتزام باملبادئ والتوصيات الصادرة عن  

 (. Cambridge University Library) )2(سياسة الحفظ الرقمية ملكتبة جامعة كامبريدج
 

 

التزام جامعة كامبريدج بالحفظ على املدى الطويل وتوفير الوصول إلى أبحاثها على أوسع    Apolloيدعم  

،  توفير الوصول الحر إلى املنشورات البحثية للجامعةو  نطاق ممكن من أجل املساهمة في التقدم األكاديمي

الجامعة والحفاظ عليها أبحاث  بتخزين مخرجات  أن تشمل مخرجات    ،يلتزم املستودع  البحث، على  يمكن 

سبيل املثال ال الحصر، املنشورات ووقائع املؤتمرات وفصول الكتب والدراسات واألطروحات وأشكال مختلفة  

 
1. Technology. . Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.hul.harvard.edu/programs/technology/  
2. Repository Apollo. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.cam.ac.uk/repository  

https://osc.hul.harvard.edu/programs/technology/
https://osc.cam.ac.uk/repository
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من بيانات البحث )تسجيالت الفيديو وجداول البيانات والنصوص الحاسوبية والرموز والصور وما إلى ذلك(  

 والعروض التقديمية وغيرها. 
 

 :  Open Research Systems املستودعفريق عمل ب. 

)خدمة    Apolloمسؤولون عن إدارة    فهم  ،هو جزء من املبادرات الرقمية داخل مكتبة الجامعة ORSفريق   

بينما تقع ملكية  ،  املستودع والجوانب التقنية ملنصة البرامج األساسية(، وتكاملها مع أنظمة الجامعة األخرى 

خدمة املستودع داخل الفريق، هناك وحدات أخرى تشارك في إدارة البنية التحتية الفنية وعدد من الجوانب  

ن التفاصيل حول الفرق املختلفة املشاركة والجوانب التي يوفر الرسم البياني أدناه مزيًدا م التشغيلية ألبولو.  

فريق   .)1(يديرونها فإن  الخدمة،  ملكية  إلى  والصيانة    ORSباإلضافة  البرامج،   / الفني  التطوير  عن  مسؤول 

والتكامالت املرتبطة به، جنًبا إلى جنب مع دعم املستخدم واالستفسارات   Apolloوترقيات النظام األساس ي لـ 

 . البنية التحتية التقنية والتخزين مملوكة بالكامل للمبادرات الرقمية ويديرها فريق الخدمات الرقمية.  الفنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Open Research. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.cam.ac.uk/open-research  

و  فريق   Open Research Systemsالبنية الهيكلية لعمل فريق :  )32( رقم الشكل

 Digital Servicesالخدمات الرقمية 

https://osc.cam.ac.uk/open-research
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( مراكز البيانات التي تدعم البنية التحتية للمستودع والتخزين  UISخدمات املعلومات الجامعية )توفر  

املتعددة   النسخ  إلدارة  واآلخر  الرئيسية  للمعدات  أحدهما  للبيانات:  مركزان  حالًيا  يوجد  أعاله.  املذكور 

إيداع يتم  وينظمه.  املستودع  محتوى  العلمية  االتصاالت  مكتب  يدير  الحر طلبات    والتكرار.    الوصول 

في   الدكتوراه  وأطروحات  البحثية  البيانات  آخر،    Apolloومجموعات  جامعي  نظام   Symplecticعبر 

Elements .مملوك ملكتب معلومات البحث ، 
 

 :لجامعة كامبريدج  مكتب االتصال العلميج. 

 ( العلمي  االتصال  مكتب  العلمي OSCيظل  االتصال  وممارسات  وسياسات  وتقنيات  ألدوات  مواكًبا   )

بشكل وثيق مع أمناء مكتبات دعم األبحاث لدعم تدريب الباحثين واإلداريين   OSCالجديدة للجامعة. تعمل  

 .)1(ثواالمتثال لسياسات الوصول الحر وبيانات البح 
 

 الجانب التقني للمستودع :  د. 

  مفتوح املصدر، ويحتل املستودع حاليا املركز في    Dspaceباستخدام نظام    Apolloتم تطوير مستودع  

بـ    عامليا  234 العالم  حول  املستودعات  ألفصل  ويبومتريكس  بحث    21200تصنيف  بمحرك  مكشفة  مادة 

Google Scholar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. About us. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.cam.ac.uk/about-us  

 Apolloالصفحة الرئيسية ملستودع جامعة كامبريدج :  )33( رقم الشكل

https://osc.cam.ac.uk/about-us
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 موقع الوصول الحر لجامعة كامبريدج: هـ. 
 

 

على إتاحة الوصول الحر إلى أكبر      / https://www.openaccess.cam.ac.uk  الوصول الحر تعمل خدمة  

والتر  النشر  حقوق  التفاقيات  وفًقا  املخرجات  من  ممكن  الجامعة  اعدد  تشجع  ذلك،  إلى  باإلضافة  خيص. 

وهي ملتزمة بمساعدة الباحثين لجعلها    الوصول الحرالباحثين على جعل الدراسات وفصول الكتب متاحة  

أمو  دفع  يعتبر  العام.  املجال  في  مجاًنا  النشر  متاحة  باسم  )املعروف  االشتراكات  فوق  للناشرين  إضافية  ال 

نظام   نحو  فعالة  غير  انتقال  آلية  الحر"املختلط"(  في    الوصول  بنشاط  الجامعة  تشارك  لذلك،  األوسع. 

األخرى التي ُينظر إليها على أنها    الوصول الحر التفاوض بشأن ترتيبات املوازنة مع الناشرين وتدعم أنشطة  

التحتية    الوصول الحرين أحكام  تعمل على تحس  اآلليات والبنية  الجامعة. ستوفر الجامعة  املتاحة لباحثي 

 .)1(للممولين الوصول الحرالالزمة ملساعدة الباحثين على االمتثال لسياسات 
 

 بيانات البحوث بجامعة كامبريدج :  و. 
 

   / https://www.data.cam.ac.uk  البحث  أثناءهناك تركيز متزايد على إدارة ومشاركة البيانات املنتجة  

يطلب العديد من ممولي األبحاث الذين يدعمون العمل في جامعة كامبريدج أن تكون بيانات البحث متاحة  

حيث يرشد هذا املوقع الباحثين من خالل الجوانب املختلفة    ،ن من القيودبشكل مفتوح مع أقل قدر ممك

 .)2(لتخطيط بيانات البحث وإدارتها وسيقدم املساعدة في تلبية توقعات املمولين
 

 بجامعة كامبريدج :    Symplectic Elementsز. نظام 

هو نظام إدارة معلومات البحث بالجامعة، ويوفر بيئة مغلقة يمكن لباحثي كامبريدج من خاللها إنشاء   

تنفيذ   تم  كامبريدج.  جامعة  مجتمع  داخل  املعلومات  ومشاركة  تعريف  في    Symplectic Elements)3(ملف 

، وهي اآلن املحور األساس ي إلدارة معلومات البحث  REF)4( 2014األصل للمساعدة في إدارة عمليات التقديم إلى  

 .)5(عبر الجامعة، وربط املعلومات ومزامنتها وجمعها من مجموعة واسعة من األنظمة األساسية

 

 

 
1. Cambridge Open Access Publications Policy Framework. Visited 21/12/2020. Retrieved from: 
https://www.openaccess.cam.ac.uk/cambridge-open-access-policy  
2. Research Data Management website. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://www.data.cam.ac.uk/  

3  .Symplectic Elements  أو ،Elements،   :    هو نظام برمجي يبسط عملية جمع مخرجات البحث وإدارتها. تستخدم الجامعات في جميع أنحاء العالمElements  

 . PubMedو  Scopus Web of Science وقواعد بيانات خارجية مثل :على نطاق واسع الستيرادها املستمر واآللي للمنشورات املفهرسة من مصادر 

4  .REF    :  2014نظام اململكة املتحدة لتقييم جودة البحث في مؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة. تم إجراء التمرين ألول مرة في عام  هو  .

 . 2021وسيجرى التمرين التالي في عام 

5. Symplectic Elements. . Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://www.itservices.cam.ac.uk/services/central-
systems-and-management-reporting/research-administration/research-information-services/symplectic-elements  

https://www.openaccess.cam.ac.uk/
https://www.data.cam.ac.uk/
https://www.openaccess.cam.ac.uk/cambridge-open-access-policy
https://www.data.cam.ac.uk/
https://www.itservices.cam.ac.uk/services/central-systems-and-management-reporting/research-administration/research-information-services/symplectic-elements
https://www.itservices.cam.ac.uk/services/central-systems-and-management-reporting/research-administration/research-information-services/symplectic-elements
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 :   Stanford Digital Repository النموذج الثالث: المستودع الرقمي لجامعة ستانفورد .3.4

 أ. التعريف باملستودع الرقمي لجامعة ستانفورد : 
 

  مجموعة   تمثيل  يتم،  ستانفورد  ملكتبات  اليومية  والعمليات   والوظائف  الخدمات  في  حيوًيا  دوًرا   SDR  يلعب

  الشفهي  والتاريخ  الفوتوغرافية  والصور   والخرائط  واملخطوطات  الكتب  :  SDR  في  املحتوى   أنواع  من  متنوعة

  إلى  وما  األبعاد  ثالثية  والعناصر  املجالت  ومقاالت   واألطروحات  الويب  ومواقع   والبيانات  والفيديو  واملوسيقى 

  توفير   ويتم  ، SearchWorks  في  واالكتشاف  للبحث   املحتوى   تصف  التي  الوصفية  البيانات  فهرسة   تتم  .)1(ذلك

  نفسه  URL  الــ  يعتمد.  لهم  املصرح  للمستخدمين  الثابتة  URL  عناوين   عبر  إدخاله  تم  الذي   املحتوى   من  نسخ

 .األمد وطويل به موثوق   اقتباس رابط يقدم ،فريد SDR معر ف  على
 

 

 الجانب التقني للمستودع:ب. 
 

 ’Stanford Libraries وصيانته بواسطة أنظمة وخدمات املكتبات الرقمية ملكتبات ستانفورد  SDRتم تطوير  

Digital Library Systems، بما في ذلك:  املصدر  يستخدم النظام مجموعة من تقنيات املصادر املفتوحة ، 

❖ Fedora Commons   

إقامة عالقات مرنة  من  فيدورا حيث يمكن    ،مستودع قوي ودائم إلدارة العناصر الرقمية نظامبمثابة  وهو  

 . ، أي التداخل مع نظام املكتبةمع املكونات األخرى للمكتبة الرقمية

❖ Solr :   

ا "سريًعا" عن محتويات املستودع
ً
ستخدم لفهرسة املعلومات وتقدم بحث

ُ
 Solrيمكن أن تستوعب مرونة    ،ت

 مجموعة متنوعة من مصادر البيانات. 

❖ Blacklight : 

لالستكشاف    فهرس    ،Discovery Toolsأداة  على  األوجه   Solrيعتمد  متعدد  بحث   faceted لتوفير 

searching  باإلضافة إلى هذه التقنيات، طورت مكتبات   .)2(تصفح نتائج البحث داخل املستودعواستعراض و

الطويل،    Moabستانفورد   املدى  على  الرقمية  الكيانات  تصميم لحفظ  الرقمي  ستانفورد  مستودع  اعتمد 

نهج مطور محلًيا يعمل على تحسين نقل البيانات وتخزينها وتكرارها أثناء    وهو  "موآب" ألرشفة النسخ الرقمية

 . )3(توفير استرجاع ملف واحد فعال أو إعادة بناء كائن كامل ألي إصدار من كائن 

 
1. SDR overview. Visited 27/12/2020. Retrieved from: https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-
repository/sdr-overview  
2. SDR technology. Visited 27/12/2020. Retrieved from: https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-
repository/sdr-overview/sdr-technology  
3. Anderson, Richard. “The Moab Design for Digital Object Versioning.” Code4Lib Journal. N 21. (2013). Visited 
27/12/2020. Retrieved from: https://journal.code4lib.org/articles/8482  

https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview/sdr-technology
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview/sdr-technology
https://journal.code4lib.org/articles/8482
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 سياسة الوصول الحر : ج. 

جلسة   ال2020  نوفمبر  19في  الوصول  سياسة  على  ستانفورد  بجامعة  الشيوخ  مجلس  وافق    حر ، 

السياسةو   ،لجامعةبا هذه  واعتماد  البحث  في  باالنفتاح  ستانفورد  جامعة  التزمت  إلى  و   ،لطاملا  تستند  التي 

جامعة  تمنح  حيث  ،  Harvard’s Model Open Access Policyحر هارفارد لسياسة الوصول الجامعة    نموذج

العلمية   املقاالت  على  غير حصرية  ا 
ً
هذه    املستقبلية،ستانفورد حقوق بجعل  لجامعة ستانفورد  يسمح  مما 

مع اعتماد هذه السياسة، ستبدأ مكتبات ستانفورد في العمل على إنشاء  و   املقاالت املودعة متاحة للجميع.

. باإلضافة إلى ذلك  حرللمساعدة في إدارة القضايا املتعلقة بالوصول ال  للجامعة  العلميةمكتب االتصاالت  

بشكل   التدريس  هيئة  أعضاء  لدعم  الرقمي  ستانفورد  مستودع  على  تحديثات  ستانفورد  مكتبات  ستجري 

 .)1(يداع مقاالتهمأفضل في إ

 
1. Calter, Mimi. Stanford's Open Access policy has been approved.  (November 2020). Visited 27/12/2020. 
Retrieved from: https://library.stanford.edu/blogs/stanford-libraries-blog/2020/11/stanfords-open-access-policy-
has-been-approved  

 Stanford Digital Repositoryالصفحة الرئيسية املستودع الرقمي لجامعة ستانفورد :  )34( رقم الشكل

https://library.stanford.edu/blogs/stanford-libraries-blog/2020/11/stanfords-open-access-policy-has-been-approved
https://library.stanford.edu/blogs/stanford-libraries-blog/2020/11/stanfords-open-access-policy-has-been-approved
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 مشاريع دعم وتطوير المستودعات الرقمية المؤسساتية                الفصل الثاتي :      
 

 :  eScholarship Publishing  النموذج الرابع: المستودع الرقمي لجامعة كاليفورنيا .4.4
 

( هي منظومة جامعية حكومية عامة تقع في والية  (UCأو    University of California=  جامعة كاليفورنيا  

تضم الجامعة عدد من الجامعات الفرعية كل    الب،ط  191,000كاليفورنيا األمريكية، عدد طالب الجامعة  

بيركلي    نيافرع يقع بحرم جامعي متكامل، وكل فرع يضم عدد من التخصصات، أشهر أفرعها هي جامعة كاليفور 

UC Berkeley    وأحدث فروع الجامعة هو مريسد    1868وقد أنشئت عامUC Merced    2005التي أنشئت عام  .

، وتضم عدًدا كبيًرا من أعضاء هيئة التدريس ويكاد يقال أنه تحوي    تعتبر الجامعة أحد أكبر الجامعات
ً
عامليا

التخصصات كافة  في  تدريس  هيئة  أعضاء  تعتبرعلى  معظم    ،  في  جامعات  عشر  أفضل  أحد  الجامعة 

التصنيفات الجامعة تقع في الترتيب الثامن ألفضل حرم جامعي لطلبة البكالوريس، والثالثة ضمن تصنيف  

US news 1(معات األمريكيةللجا( . 

 :   eScholarshipمستودع جامعة كاليفورنيا أ. 

  كاليفورنيا   مكتبة  وتديرها  كاليفورنيا،  جامعة  من   مدعومة   الوصول   مفتوحة  نشر  منصة  عن  عبارة 

  والعلماء   النشر  وبرامج  البحث،  ووحدات  كاليفورنيا،  لجامعة  التابعة  اإلدارات  إلى  مجاًنا  وتقدم  الرقمية،

عد  ،الفرديين
ُ
  التابعة  األبحاث  ومراكز  العشرة  كاليفورنيا  عاتلجام  املؤسس ي  املستودع  بمثابة  eScholarship  ت

  إلى   باإلضافة  ،(سابًقا  املنشورة  املقاالت)  الالحقة  املطبوعات  على  eScholarship  مستودع محتوى   يشتمل  ،لها

 .)2(املؤتمرات/   تاالندو  ووقائع  للطالب التخرج ومشاريع اإللكترونية  واألطروحاترسائل وال  العمل أوراق

 سياسة الوصول الحر بجامعة كاليفورنيا:  ب. 

، مما يضمن 2013يوليو    24في    الوصول الحراعتمد مجلس الشيوخ األكاديمي بجامعة كاليفورنيا سياسة  

لجامعة   العشرة  الجامعات  جميع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  كتبها  التي  املستقبلية  البحثية  املقاالت  إتاحة 

 Presidential Open  رئاسيةال  حروصول الالسياسة  قامت    ،2015أكتوبر    23كاليفورنيا للجمهور مجاًنا.  في  

)3(Access Policy،   ال   يعسبتو الوصول  يكتبون مقاالت    حرحقوق ومسؤوليات  الذين  اآلخرين  املؤلفين  لجميع 

علمية أثناء عملهم في جامعة كاليفورنيا، بما في ذلك الباحثين من خارج مجلس الشيوخ واملحاضرين وعلماء  

 ما بعد الدكتوراه واملوظفين اإلداريين وأمناء املكتبات والخريجين.

 
1. University of California. Visited 27/12/2020. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California  
2. Open Access Publications from the University of California. Visited 29/12/2020. Retrieved from: 
https://escholarship.org/#home_repository  

3  .Presidential Open Access Policy    = تسمح السياسة ملؤلفي املقاالت العلمية من غير أعضاء مجلس الشيوخ بالحفاظ على السيطرة القانونية

التهم البحثية أثناء إتاحة أعمالهم بحرية وعلى نطاق واسع للجمهور. لتحقيق ذلك ، تلزم السياسة املؤلفين الجامعيين بإيداع نسخة من على مقا

إضافية  كل مقالة علمية في مستودع رقمي. سيتم إتاحة العمل املودع مجاًنا للجمهور ، ما لم يحصل املؤلف على تنازل. تتخذ السياسة أيًضا خطوة  

  لتحديد اإلجراءات التي تنفذ هذه السياسة بشكل موحد لجميع موظفي جامعة كاليفورنيا ، بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الشيوخ األكاديمي.

   /background/presidential-policies-access-open-publishing/uc-https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly متاح على :

https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/uc-open-access-policies-background/presidential/
https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/uc-open-access-policies-background/presidential/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California
https://escholarship.org/#home_repository
https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/uc-open-access-policies-background/presidential/
https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/uc-open-access-policies-background/presidential/
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 مشاريع دعم وتطوير المستودعات الرقمية المؤسساتية                الفصل الثاتي :      
 

 مفتوًح   كما يوفر مستودع 
ً
ا إلى الرسائل الجامعية واألطروحات عن طريق  جامعة كاليفورنيا أيًضا وصوال

في   ال  eScholarshipإيداعها  الوصول  عن    حر)مستودع  نيابة  كاليفورنيا(  لجامعة  التابعة  النشر  ومنصة 

املبادئ    ،طالبها ذلك  في  بما  واألطروحات،  الجامعية  الرسائل  تقديم  وإجراءات  سياسات  مع  التعامل  يتم 

الجمهو  لتأخير وصول  إلى  التوجيهية  في كل حرم جامعي، وفًقا   األطروحاتر  العليا  الدراسات  من قبل قسم 

 .)1(واألطروحات  رسائللل حرلسياسة جامعة كاليفورنيا على مستوى النظام بشأن الوصول ال
 

 الجانب التقني للمستودع: ج. 

املفتوح املصدر، يضم املستودع أكثر من     DSpaceتم بناء مستودع جامعة كاليفورنيا باستخدام نظام  

ويتم إدارته    Google Scholarألف مادة مكشفة بمحرك بحث   134ألف مادة متاحة باملستودع من بينها    150

 .  Webometricsفي تصنيف  11املستودع املرتبة  احتلمن طرف مكتب االتصال العلمي، وقد 
 

 
1. Participate in the UC open access policies. Visited 29/12/2020. Retrieved from: https://osc.universityofcalifornia.edu/for-
authors/open-access-policy/  

 الصفحة الرئيسية للمستودع الرقمي لجامعة كاليفورنيا :  )35( رقم الشكل

https://osc.universityofcalifornia.edu/for-authors/open-access-policy/
https://osc.universityofcalifornia.edu/for-authors/open-access-policy/
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 مشاريع دعم وتطوير المستودعات الرقمية المؤسساتية                الفصل الثاتي :      
 

 :  DRYADمستودع البيانات لجامعة كاليفورنيا د. 

إطالق   عام    DRYADتم  برنامج    2009في  على  بناؤه  عام    DSpaceوتم  في  املصدر.    اندمج،  2019مفتوح 

DRYAD    مع  DASH   إلى منصة نشر بيانات    االنتقالحيث تم  ،   التابع لجامعة هارفردRails-on-Ruby    مفتوحة

وهي خدمة نشر بيانات تم تطويرها في   ،Dspaceعلى نظام  مبني، بعد أن كان املستودع 1Stashاملصدر تسمى 

 Sourceمركز التنظيم بجامعة كاليفورنيا. يقوم املستودع بنشر بيانات البحوث املتمثلة في األكواد املصدرية  

code    البرمجيات الهيكلية    ،Software Applicationوتطبيقات  والبيانات  Structured Text والنصوص 

لعديد من التخصصات كعلوم األرض، علوم النبات، البحوث البيولوجية  في ا   Statistical Dataاالحصائية  

 . )2(العلوم اإلنسانية واالجتماعيةو الطب البيطري، علم األحياء الدقيقة، علم الفيروسات واملناعة،  ،  والطبية
 

كاليفورنيا  هـ.   لجامعة  العلمي  االتصال   The University of California’s Office of Scholarlyمكتب 

Communication :   

اال في  املهمة  التطورات  مراقبة  على  كاليفورنيا  بجامعة  العلمي  االتصال  مكتب  األكاديمي اصتيركز  ل 

 .)3(وتوليفها مع التركيز بشكل خاص على اآلثار املترتبة على املجتمع األكاديمي لجامعة كاليفورنياوالوصول الحر  
 

  مستودع معهد ماساتشوستس للتكنولوجياالنموذج الخامس :  .5.4

 MIT Institutional Repository DSpace@MIT   : 

 Massachusetts Instituteمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو معهد ماساتشوستس للتقنية )باإلنجليزية:  

of Technology)ــــ  ، ويعرف اختصارا ب( هي جامعة بمدينة كامبريدج بوالية ماساتشوستس    ،(MIT»إم آي تي« 

   ،1861تأسست عام  
ً
مهمته األساسية هي التعليم والبحث في    ،ويعتبر هذا املعهد من املعاهد املتألقة عامليا

تخصص    34التطبيقات العملية للعلوم والتقنية، وينقسم املعهد إلى خمسة مدارس وكلية واحدة تحتوي على  

و أجهزة  مختبًرا  53أكاديمي  وفي  الحواسيب  تطوير  وفي  الحيوي  الطب  هندسة  في  رئيسًيا  دوًرا  املعهد  لعب   .

واملكونة وتشتهر هيئة التدريس في املعهد    ،طالًبا من جنسيات متعددة  10,000ويبلغ عدد الطلبة فيه    ،املالحة

 . )4(منهم جائزة نوبل 85ث نال  عضًوا بالتفوق واالمتياز في مجال األبحاث التقنية املتقدمة وتطبيقاتها، حي 960من 

 
1 .Stash : طار تطبيق لنشر بيانات البحث وحفظها. تمكن هو إStash   العلماء األفراد من: بإعداد مجموعات البيانات للتنظيم من خالل مراجعة

تحديد  العلمي.  املعنى  ذات  الوصفية  البيانات  من حيث  البيانات  عليها. وصف  الحصول  أو  البحث  بيانات  املمارسات إلنشاء  أفضل  إرشادات 

لال  البيانات  اكتشاف  مجموعات  مناسب.  بيانات  في مستودع  وإدارتها ومشاركتها  البيانات  على  الحفاظ  واالسترجاع.  واملراجع  املستمر  ستشهاد 

   Dryad/stash-m/CDLhttps://github.coمتاح على :  األوجه.املتعدد واسترداد وإعادة استخدام البيانات من خالل البحث والتصفح 
2. Todd J. Vision, Open Data and the Social Contract of Scientific Publishing, BioScience, Volume 60, Issue 5, May 2010, Pages 
330–331, https://doi.org/10.1525/bio.2010.60.5.2  

3. About OSC. Visited 29/12/2020. Retrieved from: https://osc.universityofcalifornia.edu/about-osc/  
4. Massachusetts Institute of Technology. Visited 30/12/2020. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology  

https://github.com/CDL-Dryad/stash
https://doi.org/10.1525/bio.2010.60.5.2
https://osc.universityofcalifornia.edu/about-osc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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 مشاريع دعم وتطوير المستودعات الرقمية المؤسساتية                الفصل الثاتي :      
 

 : DSpace@MITستودع م مشروع أ. التعريف ب

ملواجهة التحدي املتزايد    2002هو ابتكار ملكتبات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تم إطالقه في عام  

رقمية   بتنسيقات  وتوزيعه  وحفظه  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  في  العلمي  املحتوى  جمع  في  املتمثل 

لنشر  ،  مختلفة الرقمي  إنشاء املستودع  للت  الفكري   اإلنتاجتم  العظيمة ملعهد ماساتشوستس    قنية للعقول 

 .)1(لتعزيز املعرفة في جميع أنحاء العالموالحفاظ عليه بحيث يكون متاًحا بشكل مفتوح ويستخدم 

من    DSpace@MITيضم   أكثر  في  مادة  60000حالًيا  إيداعها  تم  املستودع    مجتمعات من    62  والتي 

“communities”  أعضاء هيئة التدريس والباحثين واألقسام واملختبرات واملراكز التابعة    مخرجات تمثل  والتي

 ملعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.  

نمو     وخاصةالتوسع مع إضافة مجتمعات جديدة ب  DSpace@MITفي      ”communities“   تستمر املجموعات

لمية التي اختار أعضاء هيئة  ، التي تحتوي على املقاالت العCollection   MIT Open Access Articlesمجموعة

 .Open  Collegeالتدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إتاحتها بشكل مفتوح من خالل 

 

 
1. Wolpert, Ann. About DSpace@MIT. MIT Faculty Newsletter. Vol. XXIII No. 4 March / April 2011. Visited 30/12/2020. Retrieved 
from: http://web.mit.edu/fnl/volume/234/wolpert.html  

 DSpace@MITالصفحة الرئيسية مستودع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  :  )36( رقم الشكل

http://web.mit.edu/fnl/volume/234/wolpert.html
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 مشاريع دعم وتطوير المستودعات الرقمية المؤسساتية                الفصل الثاتي :      
 

 سياسة الوصول الحر باملستودع : ب. 
 

مارس    أولى  2009في  من  واحدة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  في  التدريس  هيئة  أعضاء  أقر   ،

ال الوصول  البالد  حر سياسات  ال.  )1(في  الوصول   MIT Open Access Articles  حرتتكون مجموعة مقاالت 

collection    الخاصة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من مقاالت علمية كتبها مؤلفون منتسبون إلى معهد

  الوصول الحربموجب سياسة    DSpace@MIT  مستودع ماساتشوستس للتكنولوجيا يتم إتاحتها من خالل

الناشر MIT  عهدمل اتفاقيات  بموجب  أو  عام    ين،  بشكل  املجموعة  هذه  في  املقاالت  تعكس  الصلة.  ذات 

 . peer-review التغييرات التي تم إجراؤها أثناء مراجعة األقران
 

 

بمستودع الحر  الوصول  مقاالت  مجموعة  سياسية    37130على     MIT تحتوي  بموجب  متاحة  مادة 

باستخدام نظام    عاملستودوقد تم بناء    ،من املحتوى املنشور باملستودع  %50الوصول الحر وهذا ما يمثل  

Dspace   .املفتوح املصدر 
 

 الوصول الحر، قام القراء في جميع أنحاء العالم بتنزيل املقاالت من مجموعة    2018اعتباًرا من مايو  و 

MIT Open Access Articles collection  الخاصة بـDSpace@MIT  ماليين مرة. تتضمن املجموعة   10أكثر من

للتكنولوجيا متاحة   إلى معهد ماساتشوستس  الوصول  من خالل سياسات  مقاالت علمية ملؤلفين منتسبين 

الناشر   الحر اتفاقيات  أو  للتكنولوجيا  املرتبة    .)2(ينفي معهد ماساتشوستس  عامليا    34وقد احتل املستودع 

 .Google Scholarمودعة باملستودع تم تكشيفها بمحرك  مادة   66500بــ  Webometrics  حسب تقرير الـ   

 :   RepositoriUM   مينهوالنموذج السادس: مستودع جامعة  .6.4
 

، وهي مؤسسة حكومية تخضع لسلطة وزارة التعليم، وتقع في شمال  1973في عام    Minhoتأسست جامعة  

تأتي كجامعة للمشاريع )للبحث والتدريس والتفاعل مع املجتمع(، وهي منظمة على نموذج قائم على    ،البرتغال

يعزز   املتعددة  املصفوفة  النهج  تفضل  والتي  واملتخصصة(  والخدمية  والثقافية  )العضوية  وحداتها  بين  التفاعل 

 . )3(واملتعددة التخصصات

 

 

 

 
1. Open Access Policies at MIT. Visited 30/12/2020. Retrieved from: https://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/  
2. Dunn, Katharine. New milestone for the DSpace@MIT OA collection. Visited 30/12/2020. Retrieved from: 
https://libraries.mit.edu/news/milestone-dspacemit/27647/  

   /https://ar.uni24k.com/u/12794: . متاح على 01/01/2021زيارة يوم ( UMinhoجامعة مينهو ). 3

https://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/
https://libraries.mit.edu/news/milestone-dspacemit/27647/
https://ar.uni24k.com/u/12794/
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 RepositoriUMأ. التعريف مستودع جامعة مينهو  
 

  RepositoriUMيخزن    ،Minho، وهو مستودع مؤسس ي لجامعة  2003في عام    RepositoriUMم إنشاء ت

، في RepositoriUMيجمع    ،بتنسيق رقمي  Minhoويحفظ وينشر ويوفر الوصول إلى اإلنتاج الفكري لجامعة  

املنشورات العلمية للجامعة، مما يعزز تأثير أبحاث املؤسسة، ويزيد من ظهورها وباحثوها    واحد جميعمكان  

  من مقاالت املجالت العلمية و  RepositoriUMيتكون    ،ويضمن الحفاظ على الذاكرة الفكرية لجامعة مينهو

إلى رسائل الدكتوراه واملاجستير. يتضمن    ،املؤتمرات  وقائع  في جميع  حا  RepositoriUMباإلضافة  لًيا وثائق 

  .)1(مع إضافة مستندات جديدة بانتظام النمو،يستمر في  ،Minhoاملجاالت العلمية في جامعة  
 

 الجانب التقني للمستودع :ب. 

أول    UMinho  جامهة مينهو  كانت ، وقد  املفتوح املصدر  Dspaceتم تصميم املستودع باستخدام نظام  

من أوائل املتكلمين    ةمليون متحدث( وواحد  200جامعة في املجتمع العاملي الناطق باللغة البرتغالية )من حوالي  

  .)2(للبرتغالية وتنفيذه الدي سبيس نظام ترجمة التي قامت بفي أوروبا 

 
1. RepositoriUM. Visited 31/12/2020. Retrieved from: https://www.uminho.pt/EN/education/support-for-
learning/Pages/repositorium.aspx   
2. Eloy. Rodrigues, Ana Alice. Baptista, Isabel. Ramos, Maria Fernanda Sarmento. E Souza. RepositóriUM: implementing DSpace 
in portuguese: lessons for the future and research pathways. proceedings of the ICCC International Conference on Electronic 

 RepositoriUMالصفحة الرئيسية ملستودع جامعة مينهو :   )37( رقم  الشكل

https://www.uminho.pt/EN/education/support-for-learning/Pages/repositorium.aspx
https://www.uminho.pt/EN/education/support-for-learning/Pages/repositorium.aspx
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)الجامعة اإللكترونية( التي أنشأتها الحكومة البرتغالية. كان    e-Uفي إطار مبادرة    RepositóriUMتم إنشاء  

  Documentation Services of Minho University  (SDUM ،)لجامعة مينهوتحت مسؤولية خدمات التوثيق  املشروع  

مكتبات  وهي   عن  املسؤولة  للجامعة  التنظيمية  اقتراح  UMinhoالوحدة  خطة    كانتوقد    ،املشروع  وواضعي 

  : )1(وهي مراحل رئيسية  5التنفيذ تتكون من 
 

تشمل هذه املرحلة جميع الخطوات التي تم إنجازها منذ أن تم تنزيل البرنامج    :. التثبيت والترجمة والتكوين  1

 على أجهزة الكمبيوترحتى أصبح جاهًزا لالستخدام على نطاق واسع من املجتمع.  
 

   :. تحميل الرسائل واألطروحات2

لب من طالب    حيثواألطروحات    رسائلتغذية النظام بال
ُ
 UMinhoي  واملاجستير السابقين ف  الدكتوراهط

تحميلها على النظام  تم  ليوأطروحاتهم )وكذلك إذن للنشر(  رسائلهم إرسال امللف الرقمي )أو ورقة( نسخة من  

 .2003وتم تحرير بياناتها الوصفية والتحقق من صحتها وفًقا للقواعد املخطط لها. بدأت هذه املرحلة في يوليو  
 

  :. إنشاء مجتمعات تجريبية3 

)  تمتحيث   بواسطة  6دعوة ستة  تجريبية  إلى    SDUM( مجتمعات  بمواردهم    RepositóriUMلالنضمام 

( من هذه  4العلمية، مثل املقاالت املقدمة إلى املؤتمرات أو املجالت واألدب الرمادي وما إلى ذلك. قبلت أربعة )

 ليتم تحميلها على النظام.   SDUMإلى   وإرسال املوارداملجتمعات الست املشاركة 
 

، ومع تغيير طفيف فقط في التقويم املخطط مسبًقا، تم نشر  2003نوفمبر    20في    علنًيا:جعل املستودع  4 .

RepositóriUM  .للجمهور 

 . 2004في بداية سنة  رسمًيا –بشكل عام   UMinho. االنفتاح على مجتمع 5 
 

 سياسة الوصول الحر بالجامعة:ج. 

، حسب  Google Scholarمادة مكشفة بمحرك    41300عامليا بــ    79مستودع جامعة مينهو املرتبة    احتل

تصنيف ويبومتريكس ألفضل املستودعات الرقمية، وهذا راجع إلى السياسة اإللزامية التي أقرتها جامعة مينهو  

في عام   مستودع الجامعة.  والتي تلزم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأرشفة أعمالهم العلمية ونشرها على

رشفة ذاتية  األ ، أصبحت جامعة مينهو في البرتغال الجامعة الثانية في العالم، واألولى في أوروبا، التي تتبنى  2004

 . (OAعلى مستوى الجامعة للوصول األخضر املفتوح )

 
Publishing. ELPUB 2004, Brasilia, Brazil, June 23-26, 2004. Visited 01/01/2021. Retrieved from: 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/603  
1. Eloy. Rodrigues, Ana Alice. Baptista, Isabel. Ramos, Maria Fernanda Sarmento. E Souza. Opcit. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/603
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 : Lund University Publications النموذج السابع: منشورات جامعة لوند .7.4
 

لوند أكبر  :   Lunds universitet   =جامعة  من  وواحدة  أوروبا  شمال  في  املرموقة  الجامعات  إحدى  هي 

صنفت    حيث   ،تقع في مدينة لوند بمقاطعة سكونا السويدية  ، سكندنافياااملؤسسات التعليمية والبحثية في  

، وهي بذلك ثاني أقدم الجامعات  1666ت الجامعة سنة  ئأنش   ،عدة مرات ضمن الجامعات املائة األولى عاملًيا

 من مجاالت العلم.  274طالًبا في  27500كليات جامعية، ويدرس بها   8السويدية، تضم الجامعة 
ً

 .)1(مجاال
 

 :   Lund University Publications. منشورات جامعة لوند أ

يحتوي املستودع على معلومات ببليوغرافية    ،هو املستودع املؤسس ي للمنشورات العلمية من جامعة لوند

وقد   ،)2(يتم توفير النصوص الكاملة للوثائق مجاًنا عندما يكون ذلك ممكًنا  ،منشور   200000عن أكثر من  

املرتبة    احتل بــ    24الــ  املستودع  مادة مكشفة على محرك بحث    74100عامليا حسب تصنيف ويبومتريكس 

Google Scholar تبنته الذي  الجديد  التحول  عن  األمثلة  أفضل  إحدى  لوند  جامعة  مكتبات  تمثل  كما   .

املكتبات نحو الوصول الحر حيث قامت الجامعة بإنشاء قسم االتصال العلمي في مكتبات الجامعة، وتتمثل  

 .)3(فته في مراقبة نظام االتصال العلمي في البيئة الرقمية والنشر اإللكتروني ذي الوصول الحروظي

             

 
1. Lund University. Visited 01/01/2021. Retrieved from:  https://en.wikipedia.org/wiki/Lund_University  
2. https://lup.lub.lu.se/search   

 .170. ص. 2016الجامعية. القاهرة : دار الجوهرة ؛  املكتبات وخطط مبادرات: 21 القرن  في للمعرفة الحر . حسين، إيمان محمد رمضان. الوصول 3

 Lund University Publicationsالصفحة الرئيسية ملستودع جامعة لوند :  )38( رقم الشكل

https://en.wikipedia.org/wiki/Lund_University
https://lup.lub.lu.se/search
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 HELDA مستودع جامعة هلسنكي   النموذج الثامن:  .8.4

  عام  منذ  هلسينكي  العاصمة   في  تقع   فنلندا،  في  جامعة   أكبر  هي  Helsingin yliopisto  هلسنكي  جامعة

   كانت  والتي  امللكية  توركو  أكاديمية  اسم  تحت  1640  عام  توركو  مدينة  في  تأسست  لكنها  ،1829
ً
  من   جزءا

  فيها  املنتسبين  الطالب  عدد  ويبلغ  فنلندا،  في  جامعة  وأكبر  أقدم  تعتبر  ،الحين  ذلك  في  السويدية  اإلمبراطورية

   ملتحقين  تقريبا  طالب  38,000
ً
  بال ط   5,500  حوالي  منهم  بحثي،  معهد  11  و  كلية  11  عبر  دراسية  ببرامج  حاليا

 .)1(عليا دراسات

 :  University of Helsinki HELDAأ. مشروع مستودع جامعة هلسنكي 

شمل  ي لجامعة هلسنكي. و   حراملستودع الرقمي للجامعة، على جميع منشورات الوصول ال،  Heldaيحتوي  

واألطروحات واملواد التعليمية واملواد البحثية التي تنتجها الجامعة.    رسائلمقاالت الباحثين وال  ى ا املحتو هذ

 من   الرئيس ي  الغرض  .)2(هيلدا  مستودع  املفتوحة الوصول في  Monographs يمكن أيًضا نشر املونوغرافيات

HELDA Digital Repository of the University of Helsinki  جامعة  أبحاث  نتائج  وتأثير  واستخدام  وضوح  زيادة  هو  

الحر  توفير  خالل  من   هلسنكي   تعمل  ،الخاص  الجامعة  مستودع  خالل  من  البحثية  للمنشورات  الوصول 

HELDA   كامل  نص   كمستودع  Full-Text  تنتجها  التي  والبحثية  التعليمية  للمواد  وكذلك   البحثية،  للمقاالت 

 .)3(دائم ويب  عنوان عنصر لكل ويوفر املدى طويل تخزيًنا ستودعامل يضمن ،الجامعة وكليات أقسام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. University of Helsinki. Visited 01/01/2021. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Helsinki  
2. Helda Digital Repository. Visited 01/01/2021. Retrieved from: https://www2.helsinki.fi/en/helsinki-university-
library/open-science/helda-digital-repository  
3. https://helda.helsinki.fi/  

 University of Helsinki HELDAالصفحة الرئيسية ملستودع جامعة هلسنكي :  )39( رقم الشكل

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Helsinki
https://www2.helsinki.fi/en/helsinki-university-library/open-science/helda-digital-repository
https://www2.helsinki.fi/en/helsinki-university-library/open-science/helda-digital-repository
https://helda.helsinki.fi/
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 الرقمي:  النشر باملستودعب. سياسة 
 

  مستودع   في  ذاتًيا   العلمية  مقاالتهم  أرشفة   للجامعة  املنتسبين  الباحثين  من   هلسنكي   جامعة   تطلب

الحر  ،TUHAT  البحثي  املعلومات   نظام  طريق   عن  بذلك  القيام  يمكن  ،حيثHELDA  بالجامعة  الوصول 

  الناشرين  سياسة  من  التحقق   يجب  ،العلمية  املقاالت  جميع  على  للجامعة  الذاتية  األرشفة  مبادئ   تنطبق

  وكذلك  املاجستير  أطروحات  نشر   يجب   كما ،  لذلك  وفًقا  اإلجراءات   واتخاذ   الذاتية  األرشفة   فتح  وحظر

  62300عامليا في ترتيب الويبومتريكس ألفضل املستودعات بــ    38احتل املستودع املرتبة   علًنا.  الدكتوراه  أطروحات

 . )1(املفتوح املصدر pace DS، وتم تطوير املستودع باستخدام نظام Google Scholarمادة مكشفة على محرك 

 لجامعة هلسنكي :   TUHAT  البحثي  املعلومات نظامج. 

نظام   بتبني  هلسنكي  جامعة  )و Pure قامت  بحثي  معلومات  نظام  مؤسسة    ( CRISهو  طرف  من  مطور 

Elsevierفي إعداد التقارير   النظام يستخدم هذا  ، جمع مجموعة من املعلومات حول أبحاث الجامعةقوم ب ، ي

 .ث الجامعة على الويبالداخلية والخارجية، ومراجعة األداء، واملقارنة املعيارية، ورفع امللف الشخص ي ألبحا

في أنه ينظم املحتوى بطريقة عالئقية، أي أنه يسمح ببناء شبكات من الروابط    Pureتتمثل القوة الرئيسية لـ  

مصدر غني وديناميكي للمعلومات  ، ويعتبر  بين األشخاص واملنح واملنشورات والتأثيرات ومجموعات البيانات

 .)2(ات الجامعةويدعم العديد من عملي  املؤسساتحول أبحاث 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. The Open Access principles of University of Helsinki. Visited 01/01/2021. Retrieved from:  
https://libraryguides.helsinki.fi/oa/eng  
2. About Pure. Visited 01/01/2021. Retrieved from:  https://staff.hud.ac.uk/portal/crissystempure/about/  

 ( لجامعة هلسنكي CRISنظام املعلومات البحثي ):  )40( رقم الشكل

https://libraryguides.helsinki.fi/oa/eng
https://staff.hud.ac.uk/portal/crissystempure/about/
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للتكنولوجيا  .9.4 كوينزالند  لجامعة  المؤسساتي  المستودع  التاسع:   Queensland:  النموذج 

University of Technology Institutional Repository 

ألف    34عدد طالبها أكثر من    ،Brisbane  هي جامعة أسترالية تقع في بريزبن   QUTجامعة كوينزالند للتقنية  

،  1989تأسست الجامعة في شكلها الحالي في عام  ،  آالف موظف  4آالف طالب دولي، وأكثر من    6طالب، منهم  

كوينزالند   معهد  إنشاء  تم  )عندما  لعام  QITللتكنولوجيا  للتكنولوجيا  كوينزالند  جامعة  قانون  خالل  من   )

 .)1(1990. في عام 1989، حيث بدأت جامعة كوينزالند للتكنولوجيا عملياتها اعتباًرا من يناير 1988

 أ. مشروع املستودع املؤسساتي لجامعة كوينزىالند للتكنولوجيا: 

للتقنية    أنشأت كوينزىالند    املؤسساتيستودع  امل Queensland University of Technology QUT جامعة 

يعرض هذا املستودع الرقمي مخرجات البحث ألعضاء  ،  2003، في ديسمبر  QUT ePrints،  واملسمى  الخاص بها

بجامعة   التدريس  العليا  QUTهيئة  الدراسات  حيث  وطالب  كوينزالند  ،  جامعة  لباحثي  رشفة  األ "من  يمكن 

 QUTذاتية" للنسخ اإللكترونية ملقاالتهم البحثية وأوراق املؤتمرات وغيرها من مخرجات البحث إلى خادم  ال

ePrints،   األ نشر  يتم  موقع  ثم  عبر  للجمهور  واسع  نطاق  على  الويب؛   QUT ePrintsوراق  على 

 ://eprints.qut.edu.aushttp )2(. 

 ب. سياسة الوصول الحر باملستودع:  
 

املستخدمة في جامعة كوينزالند للتكنولوجيا    حرلغرض من هذه السياسة هو تحديد آليات الوصول ال ا

 والدولي، من قبل الباحثين اآلخرين على الصعيدين الوطني    QUTلتسهيل توافر ونشر وإعادة استخدام أبحاث  

  الوصول الحر وسياسة    3ARCالتابعة لـ    الوصول الحرتعتمد السياسة على سياسة    ،ومن قبل املجتمع األوسع

للهيئات املانحة الوطنية والدولية    حر ح للجامعة بااللتزام بسياسات الوصول الوتسم  4NHMRCالخاصة بـ  

 .)5(حرودعم البنية التحتية العاملية لبحوث الوصول ال

 
1. Queensland University of Technology.  Visited 02/01/2021. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Queensland_University_of_Technology  
2. Callan, Paula A. & Cleary, Colleen Elizabeth (2005) Digital Repositories at Queensland University of Technology. In 
Huthwaite, Ann (Ed.) Managing Information in the Digital Age: ATN libraries respond to the challenge. University of 
South Australia Library for Librarians of the Australian Technology Network, Adelaide, S.A., pp. 1-13. Visited 
02/01/2021. Retrieved from: https://eprints.qut.edu.au/516/  

هو تنمية املعرفة واالبتكار لصالح املجتمع األسترالي من خالل   ARCاخل الحكومة األسترالية. الغرض من  هو كيان تابع للكومنولث د  :    ( ARCمجلس البحوث األسترالي ).  3

. متاح على  2021/02/01زيارة يوم    تمويل األبحاث عالية الجودة وتقييم الجودة واملشاركة وتأثير البحث وتقديم املشورة بشأن املسائل البحثية.

 :policy-access-open-strategies/policy/arc-https://www.arc.gov.au/policies   

هو السلطة التشريعية والوكالة األساسية للحكومة االسترالية املسؤولة عن البحث   :  (NHMRCاملجلس القومي األسترالي للبحوث الصحية والطبية ) .4

  ة.العامة. وهو واحد من أكبر عشرة ممولين للبحوث الصحية في العالم، وتعد األبحاث املمولة من املجلس معترف بها عاملًيا لجودتها العاليالطبي والصحة  

.  2021/02/01. زيارة يوم  والبيانات املفتوحة وإدارة امللكية الفكرية  الوصول الحرمع التزام الحكومة األسترالية ب  NHMRC  الوصول الحرتتوافق سياسة  

   https://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_and_Medical_Research_Councilمتاح على : 

5. Open access for QUT research outputs. Visted 11/11/2020. Retrieved from: https://www.mopp.qut.edu.au/F/F_01_03.jsp  

https://eprints.qut.edu.au/
https://en.wikipedia.org/wiki/Queensland_University_of_Technology
https://eprints.qut.edu.au/516/
https://www.arc.gov.au/policies-strategies/policy/arc-open-access-policy
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Health_and_Medical_Research_Council
https://www.mopp.qut.edu.au/F/F_01_03.jsp
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 ج. الجانب التقني للمستودع :
 

   عامليا   96  املستودع املركز  احتلاملفتوح املصدر، حيث     Eprintsتم تطوير وبناء املستودع باستخدام نظام  

،  Google Scholarبمحرك بحث    مكشفةمادة    37800  حسب تصنيف ويبومتريكس ألفضل املستودعات بـ  

كما يتوافق املستودع مع مبادرة األرشيفات املفتوحة والتشغيل البيني لتسهيل نشر اإلنتاج الفكري، وكذلك  

 Openلوصف املواد، دعم معيار    Dublin Coreيتوافق مع عدد من املعايير العاملية واالسترالية، دعم معيار  

URL Standard  .للحفظ طويل املدى 

أوساكا العاشر:النموذج    .10.4 بجامعة  المعرفة   OUKA (Osaka University  أرشيف 

Knowledge Archive   

وتعتبر سادس    1724جامعة أوساكا وهي جامعة حكومية تقع في مدينة أوساكا في اليابان، تأسست في سنة  

حوالي   فيها  ويدرس  اليابان  في  جامعة  طالب  25أقدم  في  ،  ألف  أوساكا  جامعة  تنظيم  لبرامج    11تم  كلية 

 .)1(كلية للدراسات العليا 16البكالوريوس و 

 

 
1. Osaka University. Visited 19/09/2019. Retrieved from : https://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_University  

   كوينزالند للتقنيةالصفحة الرئيسية للمستودع املؤسساتي لجامعة :  )41( رقم الشكل

QUT ePrints 

https://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_University
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 :   OUKA (Osaka University Knowledge Archive)أ. التعريف بمشروع املستودع 

بأرشفة    OUKAقوم  ي  ،ي لجامعة أوساكاات( هو مستودع مؤسسOUKAأرشيف املعرفة بجامعة أوساكا )

األوراق البحثية والنتائج األكاديمية األخرى التي تنتجها األنشطة التعليمية والبحثية لجامعة أوساكا إلكترونًيا،  

في   املوجودة  للمقاالت  الكامل  النص  إلى  الوصول  ألي شخص  يمكن  للجمهور.  ذلك  بعد  إتاحتها  يتم  والتي 

ا إتاحة نتائجه األكاديمية للجمهور من خالل نشرها  يمكن ألي مدرس ينتمي إلى جامعة أوساك   ، كمااألرشيف

ويهدف إلى جعل النتائج األكاديمية التي تنتجها الجامعات، وما إلى ذلك، في متناول أي شخص    في هذا األرشيف.  

"(. يتضمن املحتوى مجموعة متنوعة من األعمال األكاديمية، مثل املقاالت  الوصول الحرفي أي وقت ومجاًنا )"

في  املنشور  املقدمة  الجامعية  واملواد  واملنشورات  واألطروحات  الدكتوراه  ورسائل  األكاديمية  املجالت  في  ة 

 .)1(يمكن الوصول إلى النص الكامل لهذه املقاالتو  ،املؤتمرات

 

 الجانب التقني للمستودع :  ج. 

املطور محليا من طرف معهد الوطني للتقنية     WEKOتم بناء مستودع جامعة أوساكا باستخدام نظام  

NII    واملبني على نظامCDS Invenio     املفتوح املصدر، تم تسجيل املستودع بدليلOAIster    التابع لــOCLC  

العاملي   بالفهرس  املستودع  محتويات  تكشيف  أجل  املستو WorldCatمن  أن  كما  قاعدة  ،  إلى  منظم  دع 

 
1. What is OUKA?. Visited 19/09/2019. Retrieved from : https://ir.library.osaka-u.ac.jp/portal/about2_en.html  

 Osaka University)الصفحة الرئيسية ملستودع جامعة أوساكا :  )42( رقم الشكل

Knowledge Archive) 

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/portal/about2_en.html
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اليابانية   املؤسساتية  الرقمية  وقد  IRDBاملستودعات  الــ    احتل.  املرتبة  تصنيف    49املركز  حسب  عامليا 

 .Google Scholarمادة مكشفة على محرك بحث   56100الويبومتركس بــ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   الحر والنشر:د. سياسة الوصول 
 

أوساكا سياسة   جامعة  الحرطورت  في    الوصول  أوساكا  نشر مخرجات    2020أبريل    17لجامعة  بهدف 

أبحاث الجامعة واملوارد الفكرية على نطاق واسع، محلًيا وعاملًيا. تنص هذه السياسة على أن جامعة أوساكا  

 مفتوًحا إلى مخرجات أبحاث أعضاء هيئة التدريس املنشورة في املجالت األكاديمية عبر أرشيف  
ً
ستوفر وصوال

 .)1(( أو بأي وسيلة أخرى يختارها املؤلفOUKAمعة أوساكا )املعرفة بجا

بأوراق    للمساهمة  يخططون  الذين  للباحثين  والتحرير  اللغوي  التدقيق  خدمات  أوساكا  جامعة  تقدم 

رسوم لدفع  مالية  مساعدة  أيًضا  الجامعة  تقدم  األكاديمية.  املجالت  في  اإلنجليزية   Article  )2(باللغة 

Processing Charges APC. 

 

 
1. Osaka University Open Access Policy. Visited 19/05/2019. Retrieved from : https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/oapolicy_en.pdf   
2. What is open access?. Visited 19/05/2019. Retrieved from : https://www.library.osaka-u.ac.jp/en/openaccess/  

 OUKA (Osakaبنية وهيكلة مستودع جامعة أوساكا :  )43( رقم الشكل

University Knowledge Archive) 

https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/oapolicy_en.pdf
https://www.library.osaka-u.ac.jp/en/openaccess/
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ساوثهامبتون  .11.4 لجامعة  المؤسساتي  المستودع  عشر:  الحادي   University of  النموذج 

Southampton Institutional Repository 

  راسل   مجموعة  في  مؤسًسا   عضًوا  ساوثهامبتون   جامعة  تعد  ، بإنجلترا  ساوثهامبتون   في  بحثية   جامعة  هي

  تاريخ  يعودجامعة في العالم،   100  أفضل  ضمن  تصنيفها  وتم  املتحدة،  اململكة  في  املكثفة  البحثية  للجامعات

  جامعة  أصبحت   1952  عام  وفي  جامعية،   كلية  1902  عام   أصبحت  ،1862  عام   إلى  ساوثهامبتون   جامعة   إنشاء

 .)1(مستقلة

 :  املستودع املؤسساتي لجامعة ساوثهامبتون أ. التعريف ب

  من  التمويل  مع    TRADisفي إطار مشروع    ساوثهامبتون   لجامعة  املستودع املؤسساتي  مشروع  تنفيذ  تم

  تعاونًيا  مشروًعا  كانوقد    ،وكامبريدج  نوتنغهام  غالسكو،  مثل  أخرى   جامعات  جانب  إلى  ،  JISC FAIR  برنامج

 .)2(واألكاديميون  الكمبيوتر،  وعلوم  اإللكترونيات ومدرسة املعلومات، نظم خدمة الجامعة، مكتبة  مع
 

 سياسة الوصول الحر بالجامعة و املستودع الرقمي:ب. 
 

عام   نهاية  األكاديمية  2004في  البحثية  مخرجاتها  جميع  ستجعل  أنها  ساوثهامبتون  جامعة  أعلنت   ،

العالم والعلمية   أنحاء  جميع  في  للجميع  مجاًنا  اعتبار    ،متاحة  لتعزيز    ePrints Sotonتم  رئيسية  كأداة 

 
1. University of Southampton. Visited 19/03/2019. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southampton  
2. Simpson, P. (2005) TARDis Project Final Report Southampton UK. University of Southampton, University Library. Visited 
16/12/2020. Retrieved from: https://eprints.soton.ac.uk/16122/  

 الصفحة الرئيسية ملستودع جامعة ساوثهامبتون :  )44( رقم الشكل

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southampton
https://eprints.soton.ac.uk/16122/
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وعلوم   اإللكترونيات  وكلية  الجامعة  ملكتبة  مشتركة  خدمة  اآلن  وأصبحت  للمؤسسة  العلمية  اإلنجازات 

وأدار    EPrints  ، وقد استضافت األخيرة فريق تطويرElectronics and Computer Science(  ECSالكمبيوتر )

بالفعلامل   ECS EPrintsقسمهم الخاص   للنظر أن    ،ستودع بنجاح لبضع سنوات  كان أول    ECSمن الالفت 

 .2003)1(في يناير  قسم أكاديمي في جميع أنحاء العالم يتبنى تفويض األرشفة الذاتية

 . الجانب التقني للمستودع :  ج

املفتوح املصدر، حيث    Eprintsتم تطوير املستودع املؤسساتي لجامعة ساوثهامبتون باستخدام نظام  

مادة مكشفة    26700عامليا ألفضل املستودعات حسب تصنيف الويبومتركس بــ    169املستودع املركز    احتل

 .Google Scholarعلى محرك بحث 

 University of Nairobi Digital    معة نيروبيالنموذج الثاني عشر: المستودع الرقمي لجا  .12.4

Repository 

نيروبي  University of Nairobi : جامعة  أكبر  العام   ،كينيا جامعات هي  إلى  تاريخها  ولم  1956ويعود   ،

العام الجامعة    2002في    ،  1970تصبح جامعة مستقلة حتى    17.200طالب، منهم    22,000بلغ عدد طالب 

 .)2(كلية ومعهد واحد للدراسات األفريقية  15تحتوي الجامعة على  ،  طالب دراسات عليا  4800طالب جامعي و  

 التعريف باملستودع:  أ. 

لجامعة   الرقمي  املستودع  باسم  يعرف  رقمي  مستودع  بتشغيل  نيروبي  جامعة    الهدف   ،نيروبيتقوم 

  ظهور وزيادة    للجامعة،األساس ي من املستودع الرقمي لجامعة نيروبي هو توفير الوصول إلى املخرجات العلمية  

إعلى  الجامعة   باإلضافة  الجامعة،  أبحاث  وتأثير  الجامعة اإلنترنت  لباحثي  مرتدة  تغذية  حلقة  تحسين  لى 

 .)3(والجامعة وأصحاب املصلحة اآلخرين

 . سياسة الوصول الحر باملستودع:  ب

وقد تم  ،الوصول الحرساهم أمناء مكتبات جامعة نيروبي بشكل كبير في ضمان تبني الجامعة لسياسة 

تحقيق ذلك من خالل سلسلة من التدريبات ألساتذة الجامعة حول دور الوصول الحر في النهوض بالبحوث،  

 .)4(والفوائد املرتبطة بها للمؤسسة

 
1. Gumpenberger, Christian (2009) The EPrints story: Southampton as the cradle of institutional self-archiving. GMS Med Bibl 
Inf, 9 (1). Visited 11/09/2020. Retrived from: https://eprints.soton.ac.uk/267581/  
2. Agatha N. Kabugu. (2013). Enhancing The Visibility And Accessibility Of Research: Demysifying and Promoting Open Access 
at the University of Nairobi. Visited 16/09/2020. Retrieved from : https://profiles.uonbi.ac.ke/akabugu/files/enhancing-the-
visibility-and-accessibility-of-research.pdf    
3. University of Nairobi (2012). University of Nairobi open access policy. Visited 17/09/2020. Retrieved from 
http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/7447   
4.Matheka, D.M., Nderitu, J., Mutonga, D. et al. Open access: academic publishing and its implications for knowledge equity in 
Kenya. Global Health 10, 26 (2014). https://doi.org/10.1186/1744-8603-10-26  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://eprints.soton.ac.uk/267581/
https://profiles.uonbi.ac.ke/akabugu/files/enhancing-the-visibility-and-accessibility-of-research.pdf
https://profiles.uonbi.ac.ke/akabugu/files/enhancing-the-visibility-and-accessibility-of-research.pdf
http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/7447
https://doi.org/10.1186/1744-8603-10-26
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 ج. الجاني التقني للمستودع:

عامليا في    65املفتوح املصدر، وقد حقق املستودع املرتبة    Dspaceتم تطوير املستودع باستخدام نظام  

 .Google Scholarمادة مكشفة عبر محرك بحث    50800تصنيف ويبومتريكس ألفضل املستودعات، بــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  خالصة
م يوطنية تقوم على تقد ومبادراتالعديد من الدول بإطالق مشاريع  اهتمامفي ختام هذا الفصل نالحظ  

، كما نالحظ كذلك أن الهيئات املسؤولة على هذه املبادرات  الدعم الفني والتقني ملؤسسات التعليم العالي

لكل  لى حفظ اإلنتاج الفكري  واملشاريع دائما ما تركز على تحسين مرئية البحوث داخل الدولة، والعمل ع

، وقد وفرت هذه الهيئات بنية تحتية تكنولوجية قوية، وإطار قانوني وإداري  الدول   الباحثين املنتمين لتلك

األمر الذي يسهل نجاح مشاريع املستودعات الرقمية بمؤسساتها األكاديمية، من جهة أخرى نالحظ توفر  

رات مؤسسات عاملية لها خبر كبيرة في مجال املستودعات، حيث  العديد من األدلة اإلرشادية والتي تمثل خب

الرقمية املستودعات  مشاريع  تبني  في  قدما  املض ي  في  األكاديمية  املؤسسات  األدلة  هذه  لنختم  تساهم   ،

 الفصل بجملة من نماذج إرشادية لبعض املستودعات الرقمية الرائدة في املجال.

 

 

 

 الصفحة الرئيسية للمستودع الرقمي لجامعة نيروبي:  )45( رقم الشكل



 

[159] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
المستودعات الرقمية المؤسساتية   تقييم 

 بالجامعات الجزائرية  

 
 

 



 

[160] 
 

المؤسساتية بالجامعات الجزائرية الفصل الثالث :              تقييم المستودعات الرقمية   

 تمهيـــد:  

يتناول هذا الفصل دراسة املستودعات الرقمية املؤسساتية في الجامعات الجزائرية وتقييمها من حيث وضوح 

أهدافها، وتوافر سياسات وأدوات العمل بها، والدعم املادي لها، وكذا فحص مؤشرات متعلقة بالتوزيع املوضوعي 

طرق   ملصاد  استرجاعوالزمني،  الوصف  بيانات  عرض  وطرق  الرقمية،  املعلومات،  باملستودعات  املعلومات  ر 

باملستودعات  اإليداع  سياسات  الرقمية،  املستودعات  بناء  في  املستخدمة  البرمجيات  اإلضافية،  الخدمات 

 وإدارة حقوق النشر.    الرقمية، إدارة املحتوى 
 

إلى تحليل الوضع الراهن للمستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية وتقديم   الفصل كما يهدف 

ل جصورة واضحة عنها، مع بيان أوجه القصور والضعف في تلك املستودعات، وتقديم بعض االقتراحات من أ

األنترن على  الوطني  املحتوى  وإثراء  لنشر  ورائدة  مهمة  وسيلة  باعتبارها  وتطويرها  أهم  تنميتها  على  والوقوف  ت 

املستودعات املؤسساتية العاملية وتحليلها ومحاولة الخروج منها ببعض املؤشرات العامة ملا يجب أن تكون عليه  

بالجامعات الجزائرية من حيث كفاء التصميم، والتغطية، والسياسات املتبعة وغير   املستودعات املؤسساتية 

 . )1(الجزائرية ات الرقميةذلك من العناصر الواجب توفرها في املستودع

 إجراءات تقييم المستودعات الرقمية المؤسساتية الجزائرية:  .1

الجزائرية مئة وثمانية )ضت الجامعية  الشبكة  ثمانية وأربعون  108م  العالي، موزعة على  للتعليم  ( مؤسسة 

( مدرسة  19( مراكز جامعية، تسعة عشر )09( جامعة، تسع )54أربعة و خمسون ) ،  ( والية عبر التراب الوطني48)

 . .)2(( مدارس عليا لألساتذة11عشرة ) ى ( مدرسة عليا، إحد15)  رخمسة عش وطنية عليا و 

تم العمل على تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية من خالل الحصر الشامل لها  

 The Directory ofدلة تسجيل هذه املستودعات والتي من أشهرها دليل مستودعات الوصول الحر اعتماد على أ 

Open Access Repositories     وسجل املستودعات الرقمية املفتوحةRegistry of Open Access Repositories . 

كما قام الباحث بزيارة مواقع الجامعات الجزائرية والبحث فيها عن رابط املستودع الرقمي الخاص بها، أو   

  Dspace DZعن طريق البحث في محركات البحث عن املستودعات الرقمية املؤسساتية التابعة للجامعات بعبارة 

 املفتوح املصدر وقد تم إحصاء ما يلي:    Dspaceباملئة من املستودعات مبنية على نظام 90 أكثر من  بحكم أن

 
. 2012.  02. ع.  18. مج.  . فرج، حنان أحمد. املستودعات املؤسسية الرقمية ودورها في دعم املحتوى العربي وإثرائه على االنترنت. مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية1

   https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/default.aspx. متاح في: 28/03/2018تاريخ االطالع 

   https://www.mesrs.dz/universites. متاح على :  2020/03/16. الجامعات. زيارة يوم 2

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/default.aspx
https://www.mesrs.dz/universites
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 مستودعا.  45 الوطنيةدارس املعلمي أو البحث السواء التابعة للجامعات أو مراكز  بلغ عدد املستودعات الرقمية .1

 مستودعا.  OpenDOAR  ،19بلغ عدد املستودعات الرقمية املسجلة بدليل  .2

 مستودعا.  OpenROAR ،15بلغ عدد املستودعات الرقمية املسجلة بدليل  .3

  مستودعات.  8بلغ عدد املستودعات الرقمية التي دخلت في تصنيف ويبومتريكس للمستودعات  .4

طنية ومراكز البحث العلمي قام الباحث باستبعادها  مستودعات رقمية تابعة للمدراس العليا الو   08  ثماني .5

 بحكم أن الدراسة تركز فقط على املستودعات الرقمية التابعة للجامعات. 

التابعة    عمل.ي  ني الرو رابط اإللكتال  واحد مستودع .6 بالجزائر سواء  يلي قائمة باملستودعات الرقمية  وفيما 

 :العليا  الوطنيةدارس املعلمي أو البحث الللجامعات أو مراكز 

 الرابط اإللكتروني  اسم املستودع  الرقم

   /http://e-biblio.univ-mosta.dz الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم   1

     /http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui 1املستود الرقمي لجامعة فرحات عباس سطيف   2

 /http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui ميلة –املستودع الرقمي املركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف   3

    /http://dspace.univ-temouchent.edu.dz:8080 املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة بلحاج بوشايب عين تيموشنت   4

   /http://dspace.univ-tebessa.dz:8080/jspui املستودع الرقمي لجامعة العربي التبس ي  5

     /http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui املستودع الرقمي لجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي    6

   /http://dspace.univ-eloued.dz املستودع الرقمي لجامعة الوادي  7

   /http://www.ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui 2الجزائر املستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد هللا   8

   /http://rdoc.univ-sba.dz املستودع الرقمي لجامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس   9

      http://dspace.univ-km.dz/xmlui املستودع الرقمي لجامعة جياللي بونعمة خميس مليانة   10

   /http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui الجلفةاملستودع الرقمي لجامعة زيان عاشور   11

   /http://di.univ-blida.dz:8080/jspui املستودع الرقمي لجامعة سعد دحلب البليدة   12

    /https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui املستودع الرقمي لجامعة قاصدي مرباح ورقلة  13

   /https://dspace.univ-guelma.dz/jspui املستودع الرقمي لجامعة قاملة   14

   /https://dspace.univ-bba.dz املستودع الرقمي لجامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج   15

   / https://ds.univ-oran2.dz:8443 2املستودع الرقمي لجامعة محمد بن بلة وهران    16

    /http://dspace.univ-batna.dz 1املستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر باتنة   17

   /https://www.ummto.dz/dspace املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو   18

   /http://archives.umc.edu.dz 1منتوري قسنطينة املستودع املؤسساتي لجامعة اإلخوة   19

   /https://repository.usthb.dz املستودع املؤسساتي لجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين   20

   /http://dspace.univ-tlemcen.dz املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان   21

    /http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui املستودع املؤسساتي لجامعة جيجل  22

    /http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة   23

http://e-biblio.univ-mosta.dz/
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz:8080/
http://dspace.univ-tebessa.dz:8080/jspui/
http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/
http://dspace.univ-eloued.dz/
http://www.ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/
http://rdoc.univ-sba.dz/
http://dspace.univ-km.dz/xmlui
http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/
http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/
https://dspace.univ-bba.dz/
https://ds.univ-oran2.dz:8443%20/%20
http://dspace.univ-batna.dz/
https://www.ummto.dz/dspace/
http://archives.umc.edu.dz/
https://repository.usthb.dz/
http://dspace.univ-tlemcen.dz/
http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/
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   /http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس  24

   /http://archives.univ-biskra.dz املستودع املؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة  25

    /http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui 2املستودع املؤسساتي لجامعة محمد ملين دباغين سطيف   26

   /http://dspace.univ-usto.dz املستودع املؤسساتي لجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف  27

   /https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui أدرار -املستودع املؤسس ي لجامعة أحمد دراية    28

   /http://biblio.univ-alger.dz/jspui 1املكتبة الرقمية لجامعة بن يوسف بن خدة  الجزائر   29

    /http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui املكتبة الرقمية للبحوث لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكـــر   30

    https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication مركز البحوث األكاديمية لجامعة سوق أهراس  31

   /http://thesis.univ-biskra.dz مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة   32

   /http://eprints.univ-batna2.dz 2مستودع الرسائل على الخط لجامعة باتنة   33

   /http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui مستودع جامعة البويرة   34

    http://univ-bejaia.dz/dspace مستودع جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية   35

    /http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/jspui مستودع جامعة غرداية  36

    /http://dl.cerist.dz املكتبة الرقمية ملركز البحث في االعالم  العلمي والتقني   37

   /http://dspace.cread.dz:8080 البحث في االقتصاد املطبق  من أجل التنمية مستودع مركز   38

   /https://library.crti.dz املكتبة الرقمية ملركز البحث في التقنيات  الصناعية   39

   /http://archive.ensv.dz:8080/jspui املستودع الرقمي املدرسة الوطنية العليا للبيطرة  40

    /http://dspace.ens-kouba.dz:8080/jspui لألساتذة املستودع املؤسس ي للمدرسة العليا   41

    /http://ensmm-annaba.dz/dspace/xmlui عنابة  -املستودع املؤسساتي للمدرسة الوطنية للمناجم واملعادن. عمار العسكرى   42

    /http://dspace.ensa.dz:8080/jspui املستودع الرقمي املدرسة الوطنية العليا للزراعة  43

    https://www.cder.dz/vlib/index.php املكتبة االفتراضية للطاقات املتجددة  44

    /http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui الشلف  –حسيبة بن بوعلي  املستودع الرقمي لجامعة  45

 حصر املستودعات الرقمية املؤسساتية باملؤسسات األكاديمية الجزائرية:   )14( رقم جدول                 

 

مستودعا رقميا بمختلف املؤسساتية األكاديمية بالجزائر وهو    )45(وجود  ،  14نالحظ من خالل الجدول رقم  

العاملي،  وحتى  اإلفريقي  العربي،  املستوى  على  الرقمية سواء  املستودعات  بعدد  مقارنة  به  البأس  وحسب   رقم 

ت املوجودة عبر مختلف  ألعداد املستودعا  )46  رقم  الشكل(  OpenDOAR االحصائيات املقدمة من طرف دليل  

عامليا من حيث عدد املستودعات الرقمية، لكن شرط أن تقوم    29بلدان العالم، يمكن أن تحتل الجزائر املرتبة   

املستوى   على  أما  الرقمية.  املستودعات  أدلة حصر  على  الرقمية  مستودعاتها  وتسجيل  بتوثيق  الجامعات  كل 

ا  امتالكالعربي واالفريقي نالحظ   العربية  الجامعات  بالدول  الرقمية مقارنة  للمستودعات  أكبر عدد  لجزائرية 

 . جامعة حكومية 54عدد الجامعات واملراكز البحوث بالجزائر والذي يبلع  ازدياد راجع إلىواالفريقية، وهذا 

 

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/
http://archives.univ-biskra.dz/
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/
http://dspace.univ-usto.dz/
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/
https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication
http://thesis.univ-biskra.dz/
http://eprints.univ-batna2.dz/
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/
http://univ-bejaia.dz/dspace
http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/jspui/
http://dl.cerist.dz/
http://dspace.cread.dz:8080/
https://library.crti.dz/
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/
http://dspace.ens-kouba.dz:8080/jspui/
http://ensmm-annaba.dz/dspace/xmlui/
http://dspace.ensa.dz:8080/jspui/
https://www.cder.dz/vlib/index.php
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/
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 عدد املستودعات  البلد عدد املستودعات  البلد

 43 كينيا  45 الجزائر 

 30 نيجيريا  12 السودان 

 14 تنزانيا  11 السعودية 

 11 أوغندا  8 مصر

 11 زمبابوي  3 املغرب 

 5 إثيوبيا  3 لبنان

 3 بوتسوانا  3 االمارات

 2 زامبيا  2 تونس 

 عدد املستودعات الرقمية بالوطن العربي والدول اإلفريقية :  (15)رقم  جدول 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

مستودعات رقمية تابعة للمدراس العليا الوطنية ومراكز البحث العلمي قام    8هناك  كما أشار الباحث سابقا أن  

 املستودعات هي :الباحث باستبعادها بحكم أن الدراسة تركز فقط على املستودعات الرقمية التابعة للجامعات وهذه 
 

  /http://dl.cerist.dz والتقني   االعالم العلمياملكتبة الرقمية ملركز البحث في 

  /http://dspace.cread.dz:8080 أجل التنمية  املطبق منمستودع مركز البحث في االقتصاد 

  /https://library.crti.dz  التقنيات الصناعيةاملكتبة الرقمية ملركز البحث في 

  /http://archive.ensv.dz:8080/jspui املستودع الرقمي املدرسة الوطنية العليا للبيطرة

  /http://dspace.ens-kouba.dz:8080/jspui املستودع املؤسس ي للمدرسة العليا لألساتذة

  /http://ensmm-annaba.dz/dspace/xmlui عنابة-العسكري املستودع املؤسساتي للمدرسة الوطنية للمناجم واملعادن. عمار 

  /http://dspace.ensa.dz:8080/jspui للزراعةاملستودع الرقمي املدرسة الوطنية العليا 

  https://www.cder.dz/vlib/index.php املكتبة االفتراضية للطاقات املتجددة
 

 قائمة املستودعات الرقمية املستبعدة من الدراسة :  )16( رقم جدول 

 وفيما يلي أيضا املستودعات الرقمية التي ال تعمل روابطها:

 عدد املستودعات الرقمية حسب البلد:  )46( رقم الشكل

http://dl.cerist.dz/
http://dspace.cread.dz:8080/
https://library.crti.dz/
http://archive.ensv.dz:8080/jspui/
http://dspace.ens-kouba.dz:8080/jspui/
http://ensmm-annaba.dz/dspace/xmlui/
http://dspace.ensa.dz:8080/jspui/
https://www.cder.dz/vlib/index.php
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  /DSpace of University Hassiba Benbouali Chlef http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui الشلف  –حسيبة بن بوعلي   املستودع الرقمي لجامعة 

 قائمة املستودعات الرقمية املعطلة:  )17( رقم جدول 

 منهجية التقييم :  .2

  العربية   الدراسات  من  جملة  على  اعتمادا  الجزائرية  بالجامعات  الرقمية  املستودعات  بتقييم  الباحث  قام

  صالح  إهداء  دراسة   العربي،  عبادة  أحمد  دراسة   وهي  الرقمية  املستودعات  تقييم  موضوع  عالجت  التي  واألجنبية

بهذا بلغ و  أحمد،  حنان  دراسة فرج  فوزي،  إيمان  دارسة  الضويحي،  فهد  دراسة  أحمد،  مريم  بالبيد  دراسة  ناجي،

تم االعتماد على قائمة املراجعة املعدة كما   .مستودعا  36عدد املستودعات الرقمية املؤسساتية محل الدراسة  

ناجي والتي تهدف إلى تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية، من طرف الدكتورة إهداء صالح  

التعريفية  األول منها ضم،  قسميحيث تم تقسيم هذه القائمة إلى   البيانات  : عناصر  فضمالثاني  أما    ،باملستودع : 

التقييم ويشتمل على أربع مجموعات هي البيئة التنظيمية واإلدارية للمستودع، وإدارة الكيان الرقمي، والبيئة  

 .الفنية والتكنولوجيات، وخدمات املستودع

 
 

 النسبة املئوية  عدد العناصر  عناصر التقييم 

 %20.75 11 البيئة التنظيمية واإلدارية

 %43.39 23 إدارة الكيان الرقمي

 %13.20 7 البيئة الفنية والتكنولوجيات 

 %22.64 12 خدمات املستودع 

 %100 53 املجموع

 نسبها املئويةعناصر تقييم املستودعات الرقمية محل الدراسة و :  )18( رقم جدول 
 

 

 

 

 

كل مجموعة من عناصر التقييم تحتوي على جملة من املعايير، حيث يتم االعتماد على مقياس خماس ي يعكس  

   كالتالي:، ويتم تخصيص درجة واحدة لكل معيار موزعة معيارا 53، والتي بلغت توافر هذه املعايير
 

 الدرجة املقياس املستوى 

افر بدرجة مثالية  1 5 متو

افرة بدرجة جيد   0.75 4 متو

افر بدرجة متوسط  0.5 3 متو

افر بدرجة ضعيف   0.25 2 متو

 0 1 غير متوفر 
 

 مستويات تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية الجزائرية :  )19( رقم جدول 

http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/
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في األخير يتم تصنيف املستودعات بناء على مجموع الدرجات وحساب النسب املئوية لها، والتي تفض ي إلى خمس  

 مستويات كالتالي :  

 فأكثر.  90%التي تحصل على  -مستودعات ممتازة  ❖

 .90%حتى  75%التي تحصل على  -مستودعات جيدة جدا  ❖

 . 75%حتى  60%التي تحصل على  – مستودعات جيدة  ❖

 .60%حتى  45%التي تحصل على  –ات مقبولة  مستودع ❖

 .45%التي تحصل على أقل من  – مستودعات ضعيفة  ❖

 التحليل اإلحصائي للمتسودعات الرقمية المؤسساتية الجزائرية   .3

 البيانات التعريفية بالمستودع.   .1.3

 التوزيع الزمني للمستودعات الرقمية محل الدراسة:   .1.1.3

،  2013  في جوان   كانفي الجزائر    هتم إطالق  مستودع  أول نالحظ أن    ،20والجدول رقم    ،47  رقم  الشكلمن خالل  

إطالق   ليتم  بتلمسان،  بلقايد  بكر  أبو  لجامعة  الرقمي  باملستودع  األمر  في   تأربعة مستودعا ويتعلق  مؤسساتية 

، 2016مستودعا في ماي    13صل عدد املستودعات بالجامعات الجزائرية إلى  ، حيث و 2013النصف الثاني من سنة  

بفترة ركود بعدم إطالق مستودع آخر، إلى غاية أفريل   2018إلى أفريل نوفمبر    2016وقد تميزت الفترة من ماي  

   .12020إلى ديسمبر   2018في الفترة من أفريل   تأربعة مستودعا بزيادة مستودعين، ليتم إطالق  2019

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
1. https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/Algeria.default.html   

 OpenDoar  تاريخ إطالق املستودعات الرقمية محل الدراسة حسب دليل:  )47( رقم الشكل

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/Algeria.default.html
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العالم  arXivباملقارنة مع   في  إلى أن أول مستودع تم  1991الذي تم اطالقه عام   ، أول مستودع  ، وبالنظر 

تأخرت في االنخراط في تطوير   املؤسسات والجامعات الجزائرية يمكن القول أن ، 2005إطالقه في إفريقيا كان في 

إلى  رقميةالستودعات  املوإنشاء   راجع  وهذا  منها،  أسباب  املعلومات  :  لعدة  في  التوعية  "نقص  خالل  من 

، فإن املفهوم جديد وغير مشهور بدرجة كافية، وبالتالي ودعات الرقميةحر واملستحول الوصول ال  والتحسيس

  حر، وكذا وطنية واضحة بشأن الوصول ال  ية  اتاالفتقار إلى سياسة مؤسس  ا، أيضا ليس سريع  املشاريع   تنفيذ

والحصول  األجل  طويل  التمويل  تأمين  املؤسسات   صعوبة  من  التزامات  الوصول  لعلى  مجتمع  إلى  النضمام 

 ". ومن األسباب املهمة أيضا هو الغياب التام للمكتبي ودوره في التحسيس بمثل هذه املشاريع.  )1(حرال
        

 عدد املستودعات    الفترة                              

 5 2013إلى ديسمبر  2013جوان 

 13 2016إلى ماي   2014جانفي 

 19   2020إلى ديسمبر  2019أفريل 

 تاريخ إطالق املستودعات الرقمية محل الدراسة :  )20( رقم جدول 

 التوزيع الجغرافي للمستودعات الرقمية محل الدراسة:   .2.1.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. HACHANI, Samir and Jon TENNANT, 2017. The state of Open in Algeria: an in-depth view with Samir Hachani. Open Science 
Interviews [online]. [Accessed 10 September 2019] Available from: https://blog.scienceopen.com/2016/10/the-state-of-open-in-
algeria-an-indepth-view-with-samir-hachani/  

 للمستودعات الرقمية محل الدراسة التوزيع الجغرافي :  )48( رقم الشكل

https://blog.scienceopen.com/2016/10/the-state-of-open-in-algeria-an-indepth-view-with-samir-hachani/
https://blog.scienceopen.com/2016/10/the-state-of-open-in-algeria-an-indepth-view-with-samir-hachani/
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جامعة موزعة على مختلف واليات الوطن  على بناء مستودعات مؤسساتية لجامعاتها، وهذا ما    36حرصت  

هذه الجامعات بإنشاء مشاريع املستودعات الرقمية، وحرصها على جعلها مصدرا مميزا من مصادر    اهتماميعكس  

وجود    ةاإللكترونياملعلومات   نالحظ  حيث  األنترنت،  الغرب    08على  ناحية  جامعات  مستوى  على  مستودعات 

مستودعا على مستوى    12،  )معسكر، تلمسان، أدرار، بلعباس، مستغانم، وهران بمستودعين، وعين تيموشنت(

جاية، البويرة، الجلفة، غرداية، الجزائر العاصمة بأربع مستودعات، ب(جامعات الوسط ويتعلق األمر بكل من  

مستودعا على مستوى جامعات الشرق جيجل، تبسة، برج    17  )بومرداس، تيزي وزو، والبليدة، خميس مليانة

بمستودعين،  بسكرة  املسيلة،  بمستودعين،  باتنة  قاملة،  عنابة،  أهراس،  الوادي، سوق  البواقي،  أم  بوعريريج، 

 . )ورقلة، قسنطينة
 

  املستودع:واجهة لغة  .3.1.3

ركزت واجهات املستودعات الرقمية على اللغة الفرنسية أو اللغة اإلنجليزية، أو اللغة الفرنسية واإلنجليزية   

وجود مستودعين فقط اعتمدا اللغة  مستودعا نالحظ   36معا في استعراض واجهاتها الرئيسية، حيث من بين الــ 

لغة الفرنسية كلغة من لغات التدريس والبحث في هذه  ال وهذا راجع ربما لكون  ،  كلغة واجهة للمستودع  العربية

كما أغفلت   .    )21  جدول رقم( اللغة اإلنجليزية كلغة لواجهة املستودع  اعتمدمستودعا    24الجامعات، في حين أن  

تتو  التي  الواجهات  الدراسة دعم  الرقمية محل  املستودعات  كل  ابعض  مع  كاله أفق  العرض  أجهزة  واتف  نواع 

، حيث نجد اعتماد  Responsive Interfaces، أو ما يسمى الواجهات املتجاوبة  اإللكترونية  و اللوحات  املحمولة

قالب   على  املستودعات  بنظام    Mirage1  XMLUIبعص  أجهزة   Dspace الخاص  مع  التطابق  يدعم  ال  والذي 

االنتق على  العمل  املستودعات  تلك  على  وجب  ولهذا  اإللكترونية،  اللوحات  و  املحمولة  قالب  الهواتف  إلى  ال 

والذي يدعم الواجهات املتجاوبة، لكن   JSPUIمستودعا محل الدراسة على قالب    19  اعتمدكما  ،   MIRAGE2 الــ

 لم تقم أغلبها بإضافة تعديالت إضافية على هذا القالب واحتفظت فقط بمكونات القالب الرئيس ي. 
 

 عدد املستودعات   نوع القالب عدد املستودعات  لغة واجهة املستودع

 Xmlui Mirage 1 13 24 اللغة اإلنجليزية
 Xmlui Mirage 2 2 6 اللغة الفرنسية 

 JSPUI 19 4 اللغة اإلنجليزية والفرنسية
 Eprints theme 2 2 والعربيةاللغة اإلنجليزية والفرنسية 

 باملستودعات الرقمية محل الدراسةنوع القالب املستخدم :  )21( رقم جدول 
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 النظام المستخدم:  .4.1.3

الرقمية    اعتمدت املستودعات  الدراسةأغلب  مستودع   محل  إلدارة  املصدر  املفتوحة  البرمجيات    تها اعلى 

جامعة عليه في تطوير وبناء مستودعها    33  اعتمدت، حيث  استخداماالبرمجية األكثر     DSpaceويعتبر نظام الــ  

النظام على املستوى العاملي، في حين    استخدام   انتشار ، وهذا راجع إلى  %91.66وهو ما يمثل نسبة   املؤسساتي

نظام    اعتمدت على  ببسكرة   خيضر  محمد  جامعة  من  وكذا    Eprintsكل  الجامعية  الرسائل  مستودع  لبناء 

لجامع الخط  على  الرسائل  باتنة  مستودع  بوالعيد  بن  الشهيد مصطفى  جامعة محمد شريف    واعتمدت،  2ة 

 لبناء مركز املنشورات األكاديمية. WordPressمساعدية سوق أهراس على نظام 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

اعتماد    نالحظحيث     Dspaceكما تعددت نسخ البرمجيات خاصة بالنسبة للجامعات التي اعتمدت على نظام  

، وتعتبر هذه األخيرة آخر إصدار من نظام   6.3و    6.2و    6.1بطبعاته املختلفة     X.6مستودعا على النسخة    15

Dspace    مارس في  إطالقها  تم  اعتمدت  2018والتي  بينما  النسخة    8،  على  واعتمدت  X.5مستودعات   ،4  

في حين  X.3على اإلصدارة    اعتمدتمستودعات    3، و  x.4مستودعات على اإلصدارة   الرقمي   اعتمد،  مستودع 

 .1.8.2على اإلصدارة  1امعة الجزائر لج
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد املستودعات             البرمجية نسخة 

6.X 15 

5.X 8 

4.X 4 

3.X 3 

1.X 1 

 املستخدمة في املستودعات الرقمية محل الدراسة Dspaceنسخ برمجية (22) رقم  جدول 

Dspace, 33

Eprints, 2

Wordpress, 1

Dspace

Eprints

Wordpress

0 5 10 15 20 25 30 35

 البرنامج املستخدم في إنشاء املستودعات الرقمية محل الدراسة:  )49( رقم الشكل
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لنظام   املطورة  والشركة  الرسمي  املوقع  على ضرو   Dspaceيوص ي  له  الداعمة  الشركات    استخدام ة  ر وكذا 

الجديدة، حيث ستتوقف    والتحسينات واالضافاتالنسخة األخيرة من النظام والتي تحتوي على كل التفعيالت  

بالنسبة   النظام  إصدارات  دعم  على  للنظام  املطورة  توجد  X  ،3.X  ،4.X.1  تلإلصدارااملؤسسة  ولهذا   ،7 

مزايا   من  لالستفادة  البرمجية  تحديث  على  العمل  عليها  املشرفة  املؤسسات  على  يجب  األقل  على  مستودعات 

 خ القديمة.اإلصدارات الجديدة، وتجنب األخطاء املتكررة في النس

   عناصر تقييم المستودعات الرقمية المؤسساتية الجزائرية: .2.3
 

 البنية التنظيمية واإلدارية. المحور األول  .1.2.3

، الخاص باملستودعات الرقمية املوثوقة، يجب على املستودع املؤسساتي أن  ISO/DIS 16363حسب معيار 

املدى    االلتزاميظهر   على  باالستمرارية  التزامه  توضح  وثيقة  له  يكون  أن  ويجب  السائدة،  والسياسات  باملعايير 

مناسبة رسمية  خطة  وضع  أي  يتم  )1(الطويل،  أو  املستودع،  صفحة  على  ظاهرة  الخطة  هذه  تكون  بحيث   ،

دليل   أو  فضاء  املستودع، تخصيص  سياسات  املستودع،  نشأة  املستودع،  أهداف  باملستودع،  للتعريف  خاص 

 والعاملون باملستودع والغرض منه.

 أهداف المستودع وسياسات العمل  .1.1.2.3
 ف: التعريف باملستودع، التسمية، النشأة واألهدا ❖

الرقمية  من خالل مالحظة   املستودعات  تسميات  تعدد  تبين  الدراسة  الرقمية محل  املستودعات  واجهات 

" أو "املستودع املؤسساتي لجامعة.."  لجامعة.أو الفرنسية كــ "املستودع الرقمي    اإلنجليزيةسواء باللغة العربية أو  

في تسمية املستودعات، في حين احتفظت بعض املستودعات على تسمية املستودع    استخداما وهي العبارة األكثر  

البرمجية مثل   ، كما قامت بعض  Dspace Université Djilali Bounaama...  دي سبيس جامعةبنفس تسمية 

الرق املكتبة  مصطلح  بإطالق  مستودعاتها  املؤسسات  على  خدة    مثل:مية  بن  يوسف  لجامعة  الرقمية  املكتبة 

 . والتكنولوجيا للعلوم  وهران لجامعة  للبحوث الرقمية الجزائر واملكتبةجامعة 
 

 
الفرعية: دراسة تحليلية    DIS/ISO  16363مقاييس تقييم موثوقية املستودعات الرقمية وفقا ملعايير    .  نضيرة ،  عاشوري  .لدين اعز ،  بودربان.  محمد الصالح،  نابتي.  1

 Metrics to assess the trustworthy digital repositories according to ISO/DIS 16363 sub-criteria: an=    للمستودعات املؤسساتية بالجامعات البريطانية

analytical study of institutional repositories at British universities .حرية النفاذ إلى العلم: األسس  :  لثالثة حول النفاذ املفتوح/الوصول الحرالندوة العلمية ا

 .2018نوفمبر  30- 28والرهانات والديناميكيات مدرسة علوم املعلومات، الرباط 
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مع  املستودعات الرقمية بتوضيح األهداف الخاصة باملستودع في الصفحة الرئيسية للمستودع    غالبيةتقوم  

بناء ومتابعة   أو املصلحة املسؤولة على  أو الخلية  بناء املستودع واألفراد املسؤولين عن املستودع  ذكر أسباب 

منهم،   املساعدة  املسؤولين وطلب  مع  للتواصل  املعلومات  كل  إغفال  املستودع، مع وضع  الباحث  حيث الحظ 

 إلى   راجع  يكون   قد  وهذا غالبية املستودعات التعريف باملستودع وتوضيح أهدافه، والجهة املسؤولة عن تطويره،  

  تشجيع  عدم  إلى  يؤدي   مما  للجميع  ورسالته  أهدافه  وتوضيحباملستودع    التعريف  بأهمية   املسؤولين  وعي  عدم

  اجتهادات  وفق   العمل  إدارته  عن  باملسؤولين  يؤدي  أخرى   جهة  ومن   جهة،  من  هذا  فيه   اإليداع  على  الباحثين

 .مستقبال  ونموه تطوره على سلبا  يؤثر قد مام ،املعالم واضحة غير  وتخبطات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الستخدامهتوفير املستودع قواعد اإلرشادية  ❖

اال  باملستودع   ستخدامدليل  املتعلقة  واملميزات  الخدمات  فهم  في  املستخدمين  ملساعدة  توجيهية  أداة  هو 

مع لقطات لطريقة البحث البسيط    ،رشادات خطوة بخطوة، إأدلة استخدام املستودع الرقميوفر  تو   ،الرقمي

 35عدم حرص    نالحظ  ، حيثواإليداعوالبحث املتقدم، االستعراض، االستكشاف، تسجيل الدخول إلى املوقع،  

، مع توافر  املستودع  الستخداممستودعا من املستودعات الرقمية محل الدراسة على توفير القواعد اإلرشادية  

 .ميلة –لمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف لاملستودع الرقمي ذلك في مستودع واحد بدرجة ضعيفة، وهو 
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افرة غير متو افر بدرجة ضعيفة متو افر بدرجة مثالية متو
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املستودعات على تحديد الهدف والغرض من  مدى حرص :  )50( رقم الشكل

 املستودع 
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   )اإليداع، امليتاداتا، املحتوى، الحفظ(توفير املستودعات الرقمية محل الدراسة لسياسات النشر  ❖
 

هناك مجموعة من السياسات تيسر عملية إدارة املستودع الرقمي، ولهذا فينبغي من القائمين على املستودع  

توضيحها وتوثيقها من أجل تنظيم سير العمل داخل املستودع وتحديد كل ما يتعلق بقضايا الحفظ، اإليداع، 

 . والبياناتامليتاداتا، إدارة املحتوى 
 

توضح هذه السياسة األشخاص املسموح لهم باإليداع باملستودع، وهل يتم اإليداع عن طريق    سياسة اإليداع: 

األرشفة الذاتية بحيث يقوم املؤلف شخصيا بإيداع املواد داخل املستودع، أو سيتم االيداع عن طريق أشخاص  

املودعين    املحتوى؟مسؤولين على ذلك، هل يوجد عملية تصديق إليداع   إبالغ  يتم  بعلمية اإليداع؟ وهل  وهل 

حيث   املستودع؟  داخل  باإليداع  املؤسسة  خارج  لألشخاص  محل  يسمح  الرقمية  املستودعات  أغلب  تشر  لم 

 هي أنواع املواد التي يمكن إيداعها؟  ؟ وماباإليداع، من سيقوم الدراسة إلى مسؤولية إيداع املحتوى باملستودع
 

عناصر املوجودة في املستودع، وتوضح هذه السياسة معايير امليتاداتا  هي املعلومات التي تصف ال: وسياسة امليتاداتا

أم   امليتاداتا:ودعمها، من سيصرح له إدخال    استخدامهاالتي سوف يتم   التدريس  أمناء املكتبات أم أعضاء هيئة 

 املساهمين باملحتوى؟ من املسؤول عن تصحيح أخطاء امليتاداتا، وهل يوجد عملية تصديق للميتاداتا؟

توضح هذه السياسة تحديد طريقة جمع مصادر املعلومات لضمان جودتها وكذا تحديد أنواع  سياسة املحتوى:  

الت الدوريات، مسودات املقاالت، الرسائل الجامعية، التقارير، بيانات البحوث   املواد التي يضمها املستودع مقا

  .)1(وأشكال امللفات التي يدعمها املستودع

 
 . بالبيد، مريم أحمد. املرجع نفسه. ص.  1
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مدى حرص املستودعات الرقمية محل الدارسة على توفير  :  )51( رقم الشكل

 القواعد اإلرشادية لإلستخدام 
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الحفظ:   املستودع،  سياسة  عليها  سيعتمد  التي  الحفظ  خطة  تحديد  الضروري  الحفظ من  فترات  وتحديد 

 الخاصة بامللفات املودعة باملستودع، وكذا تحديد صيغ حفظ امللفات املقبولة لإليداع. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        

 

 
 

 

مؤسسة  تعد   كأي  وسياساتها  وضوابطها  أهدافها  لها  حديثة،  معلوماتية  مؤسسة  الرقمية  املستودعات 

فيها   تتحدد  حيث  للمستودع،  الداخلية  الالئحة  بمنزلة  السياسات  وهذه  رقمية،  أو  تقليدية  سواء  معلوماتية 

تناء، وسياسة ضبط الجودة،  سياسة املحتويات التي يتم إيداعها في املستودع، وأنواعها، وأشكالها، وسياسة االق

الصيانة، املخاطر  سياسة  إدارة  وسياسة  اإلتاحة  وسياسة  الحفظ  هذه  وسياسة  بفحص  الباحث  قام  وقد   ،

السياسات واللوائح باملستودعات الرقمية محل الدراسة، حيث تبين غياب هذه السياسات على أغلب املستودعات،  

املستودع املؤسساتي لجامعة  بدرجة متوسطة ويتعلق األمر ب  أين قام مستودع واحد فقط بتحديد هذه السياسات 

   ، ومستودع آخر بدرجة ضعيفة وهو، املستودع املؤسساتي لجامعة البويرة.محمد بوقرة بومرداس 

 العاملون بالمستودع:    .2.1.1.3

ين تعمل إدارة املستودع على تحديد وتوثيق واجبات ومسؤوليات اختصاص ي املكتبات وغيرهم من العامل ❖

 بالجامعة:باملستودع داخل التوصيف الوظيفي للعاملين 

العاملين    واجبات  وتوثيق  تحديد  على  املستودعات  من  العديد  مهامهم    ومسؤولياتهمتعمل  تتعدد  حيث 

أسمائهم وتوصيفاتهم واملعلومات املرتبطة بهم على   وإدراجووظائفهم داخل املستودع، فمن األفضل اإلشارة إليهم  

أو عن طريق خدمة   املستودع،  استخدام  دليل  عبر  أو  للمستودع،  الرئيسية  فمن خالل   اتصلالصفحة  بنا، 
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 مدى توفير سياسات العمل باملستودعات الرقمية محل الدراسة:  )52( رقم الشكل
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الرقمي  للمستودعات  الرئيسية  الصفحات  إلى  توثيق  الدخول  على  مستودع  وال  يعمل  لم  الدراسة،  محل  ة 

 مكتبات، أو تقنيين. أخصائيوتوصيف مهام العاملين التابعين إلدارة املستودع من 

 يتم اإلشارة داخل املستودع إلى املسؤولين عن إدارته وسير العمل به ❖

الدراسة أن أغلب املستودعات الرقمية محل الدراسة لم توضح من هي الجهة املسؤولة عن تطوير  أظهرت  

وإدارة املستودع، حيث تعمل العديد من املستودعات الرقمية على توضيح الجهات املسؤولة عن املستودعات، 

املنط هذا  ومن  املكتبة،  وحدة  أو  املعلومات،  وتكنولوجيا  اآللي  الحاسب  وحدة  إنشاء  سواء  الباحث  يقترح  لق 

 مهمتها األساسية تطوير وإدارة خدمات املستودع.  ووحدات تكون مصالح 

 المستودع والجامعة :   .3.1.1.3

 :يتم اإلعالن عن املستودع والتعريف به وبرسالته عبر موقع الجامعة ❖

الدراسة   محل  الرقمية  باملستودعات  الخاصة  الجامعات  مواقع  بزيارة  الباحث  عددهقام   36بـــ    مواملقدر 

إلك يقم  موقعا  لم  حيث  مواقع    باإلعالن مستودعا    33ترونيا،  عبر  برسالته  والتعريف  املستودع  مشروع  عن 

املستودع املؤسس ي  ، و املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداسالجامعات التابعة لها، كما قام كل من  

  إلى  باإلضافة ، بتقديم تعريف بسيط حول مستودعهم الرقمي عبر موقع الجامعة،  أدرار   -لجامعة أحمد دراية   

 بدرجة ضعيفة.  2املستودع املؤسساتي لجامعة محمد ملين دباغين سطيف 
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 . يوجد وسيلة للوصول إلى املستودع من خالل موقع الجامعة ❖

حرصت كل الجامعات محل الدراسة باإلشارة إلى املستودع من خالل توفير رابط الوصول إلى املستودع عبر  

   للمكتبة. ي اإللكترونكما قامت بعض الجامعات باإلشارة إلى رابط املستودع عبر املوقع ، مواقعها اإللكترونية
 

 .تصنيف املستودعات محل الدراسة بموقع ويبومتريكس ❖

بإجراء دراسة كمية لألنترنت فيما    Cybermetrics Research Groupقامت مجموعة سايبرمتركس لألبحاث  

يتعلق باالتصاالت التعليمية عبر لألنترنت، وقامت هذه املجموعة بتطوير بوابة إلكترونية وإصدار مجلة علمية  

، وكان من أهم أعمال هذه املجموعة إصدار تقييم ملواقع الجامعات  1997عام    Cybermetricsإلكترونية تدعى  

مية املؤسساتية وتصنيفها حسب معايير محددة، وهي تابعة ملركز املعلومات العلمية  العاملية واملستودعات الرق

Center for Scientific Research     وهو إحدى الهئيات التابعة للمجلس الوطني لألبحاثNational Research 

Council  أكبر الهيئات البحثية في إسبانيا.   
 

 النسبة  الوصف املؤشر  املعيار 

 الحجم 

Size 

 حجم املوقع

Web Size 

 يعبر عن نتائج البحث وعن اسم املوقع في محركات البحث املعروفة : 

 Google, Yahoo, Bing 

20 % 

 مخرجات البحث

Research Output 

  امللفات الثرية

Rich files 

 عدد امللفات املوجودة باملستودع ذات الفائدة األكاديمية والتي 

 PDF, PPT, Wordمن املمكن تداولها :  

15 % 

 % 15 عن املادة العلمية و تكشيفها   Google Scholarالبحث املمكن في   الباحث العلمي 

 املرئية

Visibility 

 الرؤية للروابط 

External in Links 

 % 50 عدد الروابط التي يتم أخذها من املستودع الرقمي إلى مواقع إلكترونية  

 

 Webometricsمعايير تصنيف :  )23( رقم جدول 

مستودعات فقط التصنيف العاملي للمستودعات الرقمية    8مستودعا محل الدراسة نالحظ دخول    36ن بين  م

الترتيب   املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلةاملؤسساتية، حيث حقق   باحتالله  مرتبة مشرفة 

إلى املستودع   باإلضافةعامليا،  358رتبة في امل املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسانعامليا، يليه  204

 عامليا.  545الرقمي لجامعة قاملة الذي حقق املرتبة 
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 الترتيب العاملي اسم املستودع 

 204 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة

 358 املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان 

 545 املستودع الرقمي لجامعة قاملة 

 892 1املستودع املؤسساتي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

 990 مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة

 1350 الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 2764 مستودع جامعة البويرة  

 2764 قاصدي مرباح ورقلةاملستودع الرقمي لجامعة 
 

 تصنيف املستودعات الرقمية محل الدارسة :  )24( رقم جدول 
 

مستودعا محل الدراسة في تصنيف    28مستودعا لم يدخل    36ما أسفرت الدراسة أيضا على أنه من بين  ك

، وهذا راجع ربما إلى حداثة هذه املستودعات  2019ألفضل املستودعات حسب إحصائيات جانفي  ويبومتريكس  

 أو عدم إهتمام القائمين عليها بالتصنيف الدولي ألفضل املستودعات. 
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 الدعم المادي واستمراريته:   .4.1.1.3

 يوجد لدى املستودع خطة قصيرة أو طويلة املدى لدعم املستودع ماديا  ❖

األكاديمية   املؤسسات  من  العديد  على تقوم  واملسؤول  القائم  العمل  فريق  لفائدة  ميزانيات خاصة  بتوفير 

تشغيل وتطوير املستودع، حيث لم يشر أي مستودع من املستودعات الرقمية محل الدراسة عن وجود خطط 

 لدعم املستودع ماديا. 
 

ط ❖ عن  لتطويره  مالية  موارد  لجلب  املستودع  استثمار  املودعة  يتم  الرقمية  املواد  من  االستفادة  ريق 

 والخدمات املقدمة. 

املودعة مجانية الوصول من أجل استقطاب  تقوم العديد من املستودعات الرقمية بجعل البحوث العلمية  

جمهور املستفيدين، وبعدها يتم جعل البحوث مقيدة الوصول، أو تتطلب مقابل مادي لذلك، بهدف جلب موارد  

دع، نالحظ من خالل املستودعات الرقمية املؤسساتية محل الدراسة أن جميع خدماتها مجانية،  مالية للمستو 

 حيث ال يتم فرض قيود مالية للوصول إلى االنتاج الفكري املنشور بهذه املستودعات. 
 

 يلتزم املستودع برفع تقارير عن استخدام املستودع وفوائده وأهميته للمستفيدين.   ❖

للمستودعات الرقمية محل الدراسة لم يلتزم أي مستودع برفع تقرير  من خالل زيارة الصفحات الرئيسية  

استخدام   بتقرير  ويقصد  للمستفيدين،  املستودع  يحققها  أن  يمكن  التي  والفوائد  املستودع،  استخدام  عن 

دع، عدد املواد التي تم إضافتها  املستودع عدد مرات تحميل املحتوى املودع باملستودع، عدد مرات  زيارة املستو 

إلى املستودع شهريا أو سنويا، كذا الخدمات الجديدة التي تم إضافتها للمستودع، حيث يمكن الحصول على هذه  

النظام   إدارة  من  سواء  بسهولة  بعض  Systemm Administrationالتقارير  في  املجاني  االشتراك  خالل  من  أو   ،

 . Google Search Conosleو ، Google Analyticsالخدمات مثل 
 

 نتائج املحور األول البنية التنظيمية واإلدارية:

الرقمية املؤسساتية محل الدراسة والبالغ عددها   ❖  مستودعا، على توضيح  36إغفال غالبية املستودعات 

% لم تقم بالتعريف باملستودع وتحديد  88.88سبة  بن مستودعا   32الهدف والغرض من املستودع، حيث أن  

بدرجة   املستودع  والغرض من  الهدف  تحديد  على  في حين حرص مستودعين فقط  منه،  والغرض  الهدف 

، و املستودع الرقمي 2املستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر  (وهما    %5.55نسبة  بمثالية  

بسكرة خيضر  محمد  ومستودع)لجامعة  بنسبة  ،  متوسطة  بدرجة  آخرين  املستودع  (وهما    %5.55بن 

 . )املؤسساتي لجامعة البويرة، و املكتبة الرقمية لجامعة الجزائر
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من   ❖ العاملين  مهام  وتوصيف  توثيق  على  الدراسة  محل  الرقمية  املستودعات  من  مستودع  وال  يحرص  لم 

بينها من  والتي  املستودع،  إدارة  على  املشرفين  الرقمي  مثال  املكتبيين  املستودع   Digital Repositoryمكتبي 

Librarianمكتبي ميتاداتا املستودع الرقمي ،Digital repository Metadata Librarian  . 

 املستودعات الرقمية محل الدراسة الجهة، أو الجهات املسؤولة عن تطوير وإدارة املستودع.   لم توضح غالبية ❖

تقم    91.66% ❖ لم  الدراسة  محل  الرقمية  املستودعات  املواقع    باإلعالنمن  عبر  مستودعاتها  مشاريع  عن 

 اإللكترونية للجامعات التابعة لها من أجل التعريف باملستودع. 

مستودعا وبنسبة   34واللوائح الداخلية للمستودعات الرقمية محل الدراسة في   غياب تام لسياسات العمل ❖

واحد بدرجة متوسطة وهو  94.44% في مستودع  توافرها  بوقرة  ، مع  املستودع املؤسساتي لجامعة محمد 

 ، وبدرجة ضعيفة باملستودع املؤسساتي لجامعة البويرة. بومرداس

ودعا تصنيف ويبومتريكس ألفضل املستودعات وغياب  مست  36مستوعات رقمية فقط من بين    08دخول   ❖

حقق    28 حيث  املهم.  التصنيف  هذا  على  آخرا  بوضياف  مستودعا  محمد  لجامعة  املؤسساتي  املستودع 

عامليا،    358في املرتبة    املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسانعامليا، يليه    204الترتيب    املسيلة

 عامليا.   545لرقمي لجامعة قاملة الذي حقق املرتبة إلى املستودع ا باإلضافة

املستودع    التزامعدم   ❖ استخدام  عن  تقرير  برفع  الدراسة  محل  الرقمية  أو  (املستودعات  شهرية  تقارير 

 ، والفوائد التي يمكن أن يحققها املستودع للمستفيدين.)سنوية

ي ❖ الدراسة   35حرص  لم  محل  الرقمية  املستودعات  من  القواعد  ،  97.22%بنسبة    مستودعا  توفير  على 

وهو  املستودع  الستخدام اإلرشادية   بدرجة ضعيفة،  واحد  في مستودع  ذلك  توافر  مع  الرقمي ،  املستودع 

 .%2.77، بنسبة  ميلة –لمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ل

  رة بومرداس املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقحقق كل من املستودع املؤسساتي لجامعة البويرة، و  ❖

 بتنظيم وإدارة املستودع.   االهتمامدرجة من حيث   11من  2.5مجموع 

درجة ملحور التنظيم وإدارة املستودع ويتعلق األمر بكل من :    11من    2مستودعات رقمية درجة    10تحقيق   ❖

املستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد هللا  ؛  الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  (

ورقلة  2الجزائر   مرباح  قاصدي  لجامعة  الرقمي  قاملة  ؛  املستودع  لجامعة  الرقمي  املستودع    ؛  املستودع 

قسنطينة   منتوري  اإلخوة  لجامعة  لجامعة    ؛  1املؤسساتي  املؤسساتي  تلمساناملستودع  بلقايد  ؛    أبوبكر 



 

[178] 
 

المؤسساتية بالجامعات الجزائرية الفصل الثالث :              تقييم المستودعات الرقمية   

املستودع املؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة  ؛  املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة  

 )مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة ؛  أدرار -املستودع املؤسس ي لجامعة أحمد دراية  ؛ 

درجة   ❖ رقمية  مستودعات  ثالث  مل  11من    1.5تحقيق  وهي:  درحة  املستودع  وإدارة  التنظيم    املستودع (حور 

بوصوف   الحفيظ  عبد  الجامعي  املركز  دباغين   –الرقمي  ملين  محمد  لجامعة  املؤسساتي  املستودع  ميلة 

 .  )1املكتبة الرقمية لجامعة بن يوسف بن خدة  الجزائر  2سطيف 

درجة ملحور التنظيم،    11من  مستودعا محل الدراسة لدرجة واحدة    36مستودعا من بين    21في حين حقق   ❖

املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية للمتطلبات التنظيمية    اهتماموهذا ما يفسر عدم  

 لبناء املستودع الرقمي.   واإلدارية

درجة   11من    %1.36بلغ متوسط مجموع الدرجات التي تحصلت عليها املستودعات الرقمية محل الدراسة   ❖

عدم   تبين  جدا،  ضعيفة  نسبة  بالجانب    اهتماموهي  الجزائرية  األكاديمية  واإلداري    التنظيمياملؤسسات 

الرقمية، حيث الحظ الباحث أن بعض الجامعات قامت بتنصيب برمجية املستودع فقط، دون    ا ملستودعاته

 العمل على تخصيصها. 

 إدارة الكيان الرقمي: .2.2.3

 ر جملة من املؤشرات واملعايير الفرعية التي تهدف إلى تقييم املستودعات الرقمية محل الدراسةيتضمن هذا املحو 

أساليب   اإلتاحة،  اإليداع،  امليتاداتا،  الفني  التنظيم  املحتوى،  إدارة  حيث  والحفظ    استرجاعمن  املعلومات، 

  الرقمي.

 المحتوى:   .1.2.2.3

 باملستودعات الرقمية محل الدراسة. أنواع مصادر املعلومات املتاحة  ❖

 املستودع   اسم

   
حكـــــــــــــــــــــــــــمة 

ت م
مقاال

 

   
ت
ت املــــــــــــــــقاال

سودا
م

 

  
جامعـــــــــــية 

ت 
جا طرو

أ
 

  
ب 

صول الكت
ب وف

كت
 

  
أ عمـــــــــــــــــــــــــــال
 

ت
مؤتمرا

 

  
صادر 

م
تعليــــــــــــــــــــــــــمية 

 

   
و 

ط متعــــــــــــــــــــددة
سائ

 

   
ســـــــــــــــــــــــية 

را ت د
مقررا

 

 1 0 0 1 0 1 0 1 الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

ــــطيف املستود الرقمي لجامعة فرحات عباس   ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  1 0 0 1 0 1 0 1 1ســ

 0 1 0 1 0 1 0 1 ميلة  –املستودع الرقمي املركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف  

 1 0 0 1 1 1 0 1 املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عين تيموشنت بلحاج بوشايب 

ــبس ي املستودع الرقمي  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  1 1 0 1 0 1 0 1 لجامعة العربي التــ

 1 0 0 0 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  
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ـــــوادياملستودع الرقمي لجامعة  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  0 0 0 1 1 1 0 1 الــ

 1 0 0 1 0 1 0 1 2املستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر 

 0 0 0 0 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس 

 1 1 1 0 0 1 0 1 خميس مليانةاملستودع الرقمي لجامعة جياللي بونعمة 

 0 0 0 1 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة زيان عاشور الجلفة 

 0 0 0 1 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة سعد دحلب البليدة 

 0 0 0 1 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة قاصدي مرباح ورقلة

ــــة   ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــعة قاملـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  1 0 0 1 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامـــ

 1 0 0 1 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

 0 0 0 1 0 1 0 1 2وهران املستودع الرقمي لجامعة محمد بن بلة 

 0 0 0 1 0 1 0 1 1املستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر باتنة 

 0 0 0 1 0 1 0 1 املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو

 0 0 0 1 1 1 0 1 1املستودع املؤسساتي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

 0 0 0 1 0 1 0 1 بومدين والتكنولوجيا هواري املستودع املؤسساتي لجامعة العلوم  

 0 0 0 1 0 1 0 1 املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان 

ــــجل املستودع املؤسساتي لجامعة   ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  1 0 0 0 0 1 0 0 جيـ

 0 0 0 1 0 1 0 1 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة

 1 0 0 1 1 1 0 1 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس 

 0 1 0 1 1 1 0 1 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة 

 0 0 0 1 1 1 0 1 2املستودع املؤسساتي لجامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 1 0 0 0 0 1 0 0 املستودع املؤسساتي لجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف 

 0 0 0 1 1 1 0 1 أدرار  -املستودع املؤسس ي لجامعة أحمد دراية  

 0 0 0 0 1 1 0 1 1خدة  الجزائر املكتبة الرقمية لجامعة بن يوسف بن  

 1 0 0 0 0 1 0 0 املكتبة الرقمية للبحوث لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكـــر 

 0 0 0 1 1 1 0 1 مركز البحوث األكاديمية لجامعة سوق أهراس 

 0 0 0 0 0 1 0 0 مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة 

 0 0 0 0 0 1 0 0 2لجامعة باتنة مستودع الرسائل على الخط 

ــبويرة   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  1 0 0 1 1 1 0 1 مستودع جامعة الـــ

 0 0 0 0 0 1 0 0 مستودع جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية

ـــردايةمستودع  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــعة غـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  0 0 0 1 0  1 0 1 جامـ

 14 4 1 26 10 36 0       30 املجموع 

 باملستودعات الرقمية محل الدراسةأنواع مصادر املعلومات املتاحة :  )25( رقم جدول 
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الجزائرية  أنواعتنوعت   الرقمية  باملستودعات  املعلومات  أكثر  مصادر  الجامعية  األطروحات  كانت  حيث   ،

إتاحة باملستودعات محل الدراسة بنسبة   بنسبة بلغت  %100املصادر  الدوريات  تليها مقاالت  تليها 83.33%،   ،

بنسبة   املؤتمرات  املقررات  ،  %72.22أعمال  من  البعض  بنشر  الدراسة  محل  املستودعات  مسؤولي  قام  كما 

، وتضمنت املستودعات محل الدراسة إتاحة الكتب اإللكترونية وفصول الكتب  %38.33الدراسية بنسبة بلغت  

 %11.11، في حين كانت النسب ضئيلة فيما يخض إتاحة املواد السمعية البصرية بنسبة  %27.77بنسبة بلغت 

 . بينما لم تتح كل املستودعات محل الدراسة ملسودات املقاالت. %3.08احة املصادر التعليمية بنسبة وكذا إت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

أدرج  مصادر املعلومات املتاحة باملستودعات الرقمية محل الدراسة،   أنواع، حول  25  من خالل الجدول رقم

باملستودع وهي   إتاحتها  يمكن  املعلومات  ثمانية أشكال ملصادر  املقاالت،  (الباحث  الدوريات، مسودات  مقاالت 

  )الدراسية، الوسائط املتعدد، واملقررات  ميةياملصادر التعلالرسائل الجامعية، فصول الكتب، أعمال املؤتمرات،  

توافر أنواع مختلفة ملصادر املعلومات    اعتبارأنواع من مصادر املعلومات يمكن    8إلى    7من    امتالكوعليه فإن  

  اعتبار أنواع من مصادر املعلومات يمكن    6إلى    5باملستودعات محل الدراسة بدرجة مثالية، كما أن امتالك من  

املستودع الرقمي مستودعات محل الدراسة لذلك ويتعلق األمر بـــــــ :    6  امتالكجيدة، حيث نالحظ    توافرها بدرجة

املؤسساتي لجامعة عين تيموشنت بلحاج بوشايب، املستودع الرقمي لجامعة العربي التـــبس ي، املستودع الرقمي 

محمد لجامعة  املؤسساتي  املستودع  مليانة،  خميس  بونعمة  جياللي  املستودع    لجامعة  بومرداس،  بوقرة 
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افر مختلف أنواع املحتوى باملستودعات الرقمية محل الدراسة :  )55( رقم الشكل  مدى تو
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أنواع    4إلى    3، بينما إذا امتلك املستودع من  املؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة، مستودع جامعة الــبويرة

مستودعا محل الدراسة، في األخير    23من مصادر املعلومات سيحصل على درجة متوسطة، وهو ما تحصل عليه  

 .املعلوماتنوع واحد أو نوعين من أنواع مصادر  كهمبامتالمستودعات على درجة ضعيفة   07تحصلت 
 

 . PDF, Word, JPG, MP4أنواع املحتوى :  لجميعدعم املستودعات محل الدراسة  ❖
 

العمل    الكان  إذا  املحتوى بمستودعاتها خاصة  أنواع  العديد من  بإتاحة  الرقمية  املستودعات  تقوم بعض 

إلى مخلص للغرض   باإلضافةفنجد النص الكامل للورقة العلمية،  املتاح عبارة عن مشاركة في مؤتمر أو ندوة،  

ة أثناء إلقائه،  وقد الحظ الباحث أن الذي تم عرضه أثناء امللتقى مع إتاحة فيديو رقمي لصاحب الورقة العلمي

جميع املستودعات محل الدراسة تدعم معظم أنواع املحتوى، وهذا راجع إلى اعتمادها على برمجيات مفتوحة  

 يوفر الدعم لكل أنواع املحتويات، نص، صورة، أو فيديو.    Dspaceاملصدر في تطوير مستودعاتها، فنظام 
 

 .املستودعات الرقمية محل الدراسة بمحركات البحث األكاديمية  محتويات تكشيف ❖

الخدمات   مقدمي  أعداد  تزايد  بدأ  املفتوحة  الرقمية  باملستودعات  للمواد  الحر  الوصول  إتاحة  تنامي  مع 

provider service  يعد كل من  ، و حتوى تلك املستودعات الرقمية املفتوحة للوصول إليهااملتعلقة بالبحث فى م

وللمستودعات    من أبرز الفهارس املوحدة في البيئة الرقمية بصفة عامة OpenAIRE، و BASE ،COREمحرك بحث 

،  Metadata Harvesters Servicesالرقمية بصفة خاصة، حيث تعتمد هذه الفهارس على خدمات حصاد امليتاداتا  

، حيث تستطيع املستودعات الرقمية من  OAI-PMHممثلة في بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح لحصاد امليتاداتا  

هذه   لتقوم  للميتاداتا  البيني  التشغيل  خدمة  باملستودعات.  تفعيل  املودعة  املواد  بتكشيف  املوحدة  الفهارس 

بيانات   كمزود  الفهارس  بهذه  الرقمية  مستودعاتها  بتسجيل  األكاديمية  املؤسسات  تقوم    Data Providerولهذا 

 لتكشيف وجني امليتاداتا من هذه املستودعات. 
 

  ها مستودعات  تكشيفبعد بأهمية  من خالل تصفحنا لهذه الفهارس الحظنا أن الجامعات الجزائرية لم تهتم  

الفهارس بين  بهذه  تم إحصاء    36، فمن  ، وهي املستودع  BASEمستودعات مكشفة بمحرك بحث    3مستودعا 

الرقمي لجامعة بومرداس، مستودع األطروحات الجامعة لجامعة بكسرة، واملستودع الرقمي لجامعة تلمسان،  

  .OpenAIRE، ومستودعين فقط بمحرك COREمستودعات مكشفة بالفهرس التجميعي  6كم تم تكشيف  
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 املتاحة باملستودعات الرقمية محل الدراسة.  عدد مصادر املعلومات  ❖

الدراسة   محل  املؤسساتية  باملستودعات  املعلومات  ملصادر  اإلجمالي  العدد  رسائل    246797بلغ  بين  مادة 

مادة    23781املؤتمرات، حيث يحتوي املستودع الرقمي لجامعة ورقلة على  جامعية، مقاالت الدوريات، وبحوث  

يحتوي  مادة، و   23137دعة، ثم يليه املستودع الرقمي لجامعة مسيلة بــ  و كأكبر مستودع من حيث عدد املواد امل

  مادة. وضمت   17000، ومستودع جامعة مستغانم بأكثر من  1  كل من مستودع جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

مادة )ويتعلق األمر بكل من املستودع الرقمي لجامعة العربي    16000إلى    10000مستودعات محل الدراسة بين    7

لجامعة، الرقمي  املستودع  البويرة،  لجامعة  الرقمي  املستودع  قاملة،  لجامعة  الرقمي  املستودع  مهيدي،   بن 

مستودعا بين    16، سعد دحلب البليدة، مولود معمري تيزي وزو، وأبو بكر بلقايد بتلمسان (، واحتوى  1الجزائر

 .مادة 1000مستودعات عتبة  9آالف مادة، في حين لم تتجاوز  10000إلى  1000
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 املستودعات الرقمية محل الدراسة املسجلة واملكشفة بالفهارس املوحدة :  )56( رقم الشكل
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املستودع الرقمي لجامعة جياللي بونعمة خميس مليانة

املستودع الرقمي لجامعة العربي التبس ي

املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عين تيموشنت بلحاج بوشايب

مستودع جامعة غرداية

املكتبة الرقمية للبحوث لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكـــر

املستودع املؤسساتي لجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف

املستودع الرقمي لجامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

ميلة-املستودع الرقمي املركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف 

1املستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر باتنة 

2املستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر 

2املستودع املؤسساتي لجامعة محمد ملين دباغين سطيف 

2مستودع الرسائل على الخط لجامعة باتنة 

مركز البحوث األكاديمية لجامعة سوق أهراس

مستودع جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية

املستودع الرقمي لجامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس

1املستود الرقمي لجامعة فرحات عباس سطيف 

2املستودع الرقمي لجامعة محمد بن بلة وهران  

املستودع الرقمي لجامعة زيان عاشور الجلفة

مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة

أدرار-املستودع املؤسس ي لجامعة أحمد دراية  

املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس

املستودع املؤسساتي لجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين

املستودع املؤسساتي لجامعة جيجل

املستودع الرقمي لجامعة الوادي

املستودع الرقمي لجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

املستودع الرقمي لجامعة قاملة 

مستودع جامعة البويرة 

املستودع الرقمي لجامعة سعد دحلب البليدة 

املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو

1املكتبة الرقمية لجامعة بن يوسف بن خدة  الجزائر 

املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان

الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

1املستودع املؤسساتي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 

املستودع املؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة

املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة

املستودع الرقمي لجامعة قاصدي مرباح ورقلة

 باملستودعات الرقمية محل الدراسةعدد مصادر املعلومات املتاحة :  )57( رقم الشكل
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 Google Scholarعدد مصادر املعلومات املتاحة باملقارنة بعدد املصادر املكشفة على  ❖

محتويات املستودعات املؤسسية، و يفترض املؤلفون    تكشيفصعوبة في    Googleيواجه الباحث العلمي من  

عن  التعبير  تستطيع، والتي ال لوصف املحتويات دبلن كور خطة أن السبب هو أن معظم املستودعات تستخدم 

توصيات  جملة من ال  Googleالباحث العلمي من  وقد قدم    ،لألوراق األكاديمية بشكل مناسب  البيانات الوصفية

أجلللمستودعات   الوصفية    من  البيانات  كور   لخطةاستخدام مخططات  أن  دبلن  حيث  التي ،  املستودعات 

شهدت معدالت   HTMLعنها بتنسيق   تي يعبروال GS طرف   تستخدم مخططات البيانات الوصفية املوص ى بها من

  .)1(أعلى بشكل ملحوظ تكشيف

وتقارير  و  أدوات  من  االستفادة  من      Search Consoleيمكن  إلى    Googleاملقدمة  الزيارات  في حساب عدد 

الرقمي "بحث    املستودع  نتائج  ضمن  له  ظهور  مستوى  أفضل  وتحقيق  مشاكله  وحل   أدائه  مستوى  وتقدير 

Google."    ي تنبيهات بالبريد اإللكتروني عند رصد  كما معرفة عناوين  و   املستودع الرقمي،ملشاكل    Googleيمكن تلق 

URL  املشاكل  املتأثرة أداة فحص عنوان  ، حيث  بهذه  ر 
 
الصفحات    URLتوف إلى  الزحف  لة عن  معلومات مفص 

 .)2(مباشرة Googleوفهرستها وعرضها من فهرس 

مستودعات رقمية دخلت في الترتيب العاملي للمستودعات الرقمية،    08كما أشار الباحث سابقا أن هناك  

املعلومات   مصادر  وعدد  باملستودعات  املودعة  املعلومات  مصادر  عدد  بين  مقارنة  بإجراء  الباحث  قام  حيث 

 . 25 ، جدول رقمGoogle scholarاملكشفة بمحرك بحث 
 
 

  عدد املواد املكشقة بمحرك مصادر املعلوماتعدد  اسم املستودع  

   Google Scholar 
 

 20700 23137 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة

 12600 15180 املستودع املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان 

 7770 10222 املستودع الرقمي لجامعة قاملة  

 3960 17015 1اإلخوة منتوري قسنطينة املستودع املؤسساتي لجامعة 

 3290 3902 مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة 

 1630 16817 الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 Google Scholarعدد مصادر املعلومات باملستودعات باملقارنة مع عدد املواد املكشفة بمحرك بحث :   )26(  رقم جدول 

 
1. Arlitsch, K. and O'Brien, P.S. (2012), "Invisible institutional repositories: Addressing the low indexing ratios of IRs in Google 
Scholar", Library Hi Tech, Vol. 30 No. 1, pp. 60-81. https://doi.org/10.1108/07378831211213210  
2. Improve your performance on Google Search. Visited 20/07/2019. Retrieved from : https://search.google.com/search-
console/about  

https://doi.org/10.1108/07378831211213210
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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من   العلمي  الباحث  تقارير،    Googleيزحف  كتب،  مقاالت،  العلمية:  املنشورات  عن  ا 
ً
بحث بالكامل  الويب  إلى 

حدد كل عنصر البيانات  املحتوى األكاديمي، وي  التكشيفيحدد نظام    .أطروحات محاضر مؤتمرات، مطبوعات

 .)1(الوصفية الببليوغرافية، وتجميع جميع إصدارات العنصر مع هذا البيانات الوصفية في نتائج البحث
 

، فحسب الباحث  %93بنسبة     Dspaceبما أن غالبية املستودعات الرقمية محل الدراسة استخدمت نظام 

 : )2(يوص ي بما يلي لضمان تكشيف األوراق االكاديمية املودعة باملستودع الرقمي Googleالعلمي لــ 
 

بحيث    ،البحث  عنوان   على  ،  DC.title  أو   citation_title  ،  املثال  سبيل  على  العنوان،  عالمة  تحتوي   أن  يجب

شرت  الذي   الكتاب  أو  املجلة  لعنوان  ستخدمها  يجب  ال
ُ
  العالمة  هذه.  بك  الخاص  املستودع  السم  أو  الورقة،  فيه  ن

  املثال،  سبيل  على  املؤلف،  عالمة  تحتوي   أن  يجب  . Google  من  العلمي  الباحث  في  للتكشيف  مطلوبة

citation_author  أو  DC.creator،  موقع   ملؤلف  تستخدمه  ال.  للورقة(  فقط  الفعليين  واملؤلفين)  املؤلفين  على  

  إما   املؤلفين  أسماء  إدراج  يمكن.  األطروحة  مستشاري   املثال،  سبيل  على  املؤلفين،  بخالف  للمساهمين  أو  الويب

 االنتماءات   جميع  وحذف  منفصلة  عالمة  في  مؤلف  كل  اسم  ضع".  سميث  جون "   أو"  حسن  ،  سمير"   باسم

  الباحث في كشيفللت األقل على واحدة  مؤلف عالمة مطلوب. الحقل هذا من ذلك إلى وما والشهادات  والدرجات

 
1. Monica Westin. DSpace and Google Scholar : Webinars on how to ensure your institutional repository collections are 
included in Google Scholar. Visited 01/01/2020. Retrieved from : 
https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/dspace_ghana_google_scholar_indexing_.pdf  
2. Luyten, Bram. Exposing Repository Content to Google Scholar. Visited 20/12/2019. Retrieved from: 
https://newdemo.openrepository.com/handle/2384/582854  
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 Webometricsللمستودعات الرقمية محل الدراسة املصنفة بدليل   GSنسبة تكشيف محرك :  )58( رقم  الشكل 

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/dspace_ghana_google_scholar_indexing_.pdf
https://newdemo.openrepository.com/handle/2384/582854
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 حقول ال  في  الببليوغرافي  االقتباس  بيانات  وفيرت  يجب  واملؤتمرات،  املجالت  ألوراق  hبالنسبة  .Google)1(  من  العلمي

 citation_conference_title ،  citation_issn ،  citation_isbn ،  citation_volume  أو   citation_journal_title:  التالية

، citation_issue  ، citation_firstpage . 
 

 تنوع املوضوعات التي تغطيها مصادر املعلومات باملستودع.  ❖

فنجد موضوعات   كل جامعة،  الدراسة، حسب  الرقمية محل  املستودعات  تغطيها  التي  املوضوعات  تنوعت 

العلوم   جامعات  بمستودعات  والتكنولوجيا  مثلالعلوم  للعلوم   والتكنولوجيا  بومدين  هواري  جامعة  مستودع 

، كما نجد مواضيع متنوعة في جامعات أخرى كالعلوم اوالتكنولوجيوالتكنولوجيا، ومستودع جامعة وهران للعلوم  

 اإلنسانية واالجتماعية، العلوم االقتصادية والتجارية وغيرها. 
 

 تنوع الفترات الزمنية التي نشرت فيها مصادر املعلومات التي يغطيها املستودع.  ❖

جامعة   مستودعقامت  ببناء  مصالح      alger.dz/jspui-http://biblio.univ  رقمي  الجزائر  طرف  من  املرقمنة  للوثائق 

غاية   إلى  الطباعة  ظهور  منذ  الفترة  تغطي  الحضاري،  فضائها  و  للجزائر  تتطرق  التي  و  الجامعية   1930املكتبة 

، كما أظهرت الدراسة أن هناك موادا يرجع  بالنسبة للكتاب بالحرف الالتيني  1811العربي و حتى  بالنسبة للكتاب  

، أقدم مادة يعود تاريخ نشرها 1تاريخها إلى فترات قديمة، حيث سجل املستودع الرقمي لجامعة منتوري قسنطينة  

، كما 1969عود تاريخ نشرها إلى سنة  أخرى باملستودع الرقمي لجامعة سعد دحلب بالبليدة ي  د، وموا 1962إلى سنة  

، واملستودع الرقمي لجامعة العربي  1979نشر املستودع الرقمي لجامعة مستغاتم مواد يعود تاريخ نشرها إلى سنة  

 .1986التبس ي إلى سنة 
 

 

 

 

 
1. Inclusion Guidelines for Webmasters. Visited 20/12/2019. Retrieved from: https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing  
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 الرقمية محل الدراسةالتوزيع الزمني ملصادر املعلومات باملستودعات  :  )59( رقم الشكل

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing
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 الميتاداتا :   .2.2.2.3

 معايير وخطط امليتاداتا املستخدمة من طرف املستودعات الرقمية محل الدراسة : ❖

توجد عدد من املعايير الدولية لوصف امليتاداتا وبنائها، أبرزها معيار الدبلن كور للميتاداتا والذي يتولد عنه  

عنصرا من معيار الدبلن كور املتقدم    15وهو يتألف من    Core Duplin Unqualifiedمعيار الدبلن كور املبسط  

Core Duplin Qualified    إعتماد كل املستودعات الرقمية محل الدراسة على  . املالحظ  عنصر  22الذى يتألف من

خطة دبلن كور املبسطة، ما عدا مستودع املنشورات العلمية لجامعة سوق أهراس الذي اعتمد على حقول تم  

 . WordPressضطبها باستخدام برمجية  
 

 يسمح املستودع بتجميع عناصر امليتاداتا من خالل برامج الحصاد   ❖

حصاد    تودعات الرقمية محل الدراسة فيما يتعلق بتطابقها أو تفعيلها لبروتوكول باختبار املس الباحث  قام  

املفتوحة     OAI-PMHامليتاداتا   الرسمي ملبادرة األرشيفات  املوقع  عبر   Validator & data extractor Toolمن خالل 

املقدمة من طرف جامعة    PMH Validator-BASE OAIوكذا خدمة التطابق     https://validator.oaipmh.comالرابط  

Bielefeld Univerity  الرابط عبر  خاصية  ويقصد    ،search.net-http://oval.base  األملانية  تفيعل  هنا  بالتطابق 

تحتاج  كما  ،  OAI-PMHبعد تنشيط خادم    .التشغيل البيني للميتاداتا، أما غير التطابق فالخاصية غير مفعلة

هذا ال يحدث تلقائيا    حيث أن  على أساس منتظم،  اإلى التأكد من تحديث الفهرس الخاص به  املستودعات  أيًضا

 من ذلك، يجب جدولة أداة سطر أوامر استيراد  
ً
ليتم    bin / dspace oai / [dspace.dir]داخل الدي سبيس. بدال

 كل ليلة على األقل، ولكن يمكن جدولتها بشكل متكرر أكثر(
ً
 .)1(تشغيلها بانتظام )عادة

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

ة التشغيل الدراسة تفعيل خاصيمستودعات رقميا محل    26من خالل نتائج فحص التطابق، نالحظ اغفال  

قامت   حين  في  امليتاداتا،  لجني  مستودعاتها    10البيني  من  امليتاداتا  خاصية حصاد  بتفعيل  فقط  مستودعات 

األطروحات   مستودع  تلمسان،  لجامعة  الرقمي  املستودع  بومرداس،  جامعة  مستودع  من،  بكل  األمر  ويتعلق 

 
1. Taylor, Robin. (2016). OAI. Visited 15/13/2019. Retrieved from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/OAI   

 عدد املستودعات  تفيعل بروتوكول حصاد امليتاداتا 

 10 مفعل  

 26 غير مفعل 

 تفيعل بروتوكول حصاد امليتاداتا باملستودعات الرقمية محل الدراسة:  (27)رقم  جدول 

https://validator.oaipmh.com/
http://oval.base-search.net/
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/OAI
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معة العلوم والتكنولجيا وهران، املستودع الرقمي لجامعة اإلخوة  الجامعية لجامعة بسكرة، املستودع الرقمي لجا

، املستودع الرقمي لجامعة برج بوعريريج، املستودع الرقمي لجامعة  1منتوري، مستودع الرقمي لجامعة باتنة  

 ، املستودع الرقمي لجامعة مستغانم، املستودع الرقمي لجامعة الوادي.  2وهران 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ترتبط جميع املواد الرقمية بتسجيالت امليتاداتا:  ❖

 كل املستودعات الرقمية املؤسساتية محل الدراسة على ربط واصفات البيانات باملحتوى الرقمي. حرصت
 

 يوفر البرنامج إمكانية تصدير البيانات الوصفية إلى أحد برامج إدارة االستشهادات املرجعية: ❖

فهارس معظم  خاصية    تتيح  الرقمية  املسستودعات  وكذا  املكتبات،  إتحادات  فهارس  أو  الكبرى  املكتبات 

صياغة   أنماط  أدلة  أحد  وفق  املرجعية،  االستشهادات  إدارة  برامج  أحد  إلى  املرجعي  االستشهاد  تصدير 

املرجعية املختلفة مثل،   املEndnote, RefMan, RefWorks, BibTexاالستشهادات  ستودعات ، فاملالحظ من خالل 

 الرقمية محل الدراسة عدم توفيرها إلمكانية تصدير امليتاداتا إلى أحد برامج إدارة االستشهادات املرجعية.  

 
 

افق املستودع لبروتوكول جني امليتاداتا :  )60( رقم الشكل  طريقة فحص تو
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 اإليداع وحقوق النشر.  3.2.2.3

 الفئات املصرح لها بااليداع. ❖

املستودعات   أغلب  من جميع  إليبا  املوضوعيةالرقمية  تصرح  املؤلفين  الباحثين  لجميع  العالم،  داع  أنحاء 

با املؤسسية  املستودعات  تصرح  وقد  إليبينما  لها،  التابعة  للمؤسسات  املنتسبين  للباحثين  ذلك    الداع  يشمل 

لها. حيث لم تحرص كل املستودعات الرقمية محل الدراسة على التصريح    التصريح جميع الباحثين املنتسبين

بسياسة معلنة لإليداع، كما لم تحدد أيضا من هي الفئات املصرح لها باإليداع باملستودع، سواء أعضاء هيئة  

 ومكتبيين.   التدريس التابعين للجامعات، أو طالب الدراسات العليا، أو املسؤولين على إدارة املستودع من تقنيين

 طرق اإليداع باملستودعات الرقمية محل الدراسة. ❖

لنوع املستودع وسياسته، فاملستودعات املوضوعية على    الرقمية وفقااملستودعات    فييداع  إل ختلف طرق ات

يعتمد   املثال  ا  إيداع سبيل  على  بها  املؤسسإليالبحوث  املستودعات  بينما  التطوعي،  على  اتداع  تعتمد  فقد  ية 

داع، ما بين إلزامي لفئة معينة من املصادر وأبرزها الرسائل الجامعية، وتطوعي  إليحدة أو أكثر من طرق اطريقة وا

. املالحظ كذلك عدم التصريح بطرق اإليداع باملستودعات الرقمية محل الدراسة،  )1(لبقية الفئات من املصادر

 إيداع إلزامي، أو تطوعي. 
 

 حقوق النشر الالزمة لإليداع من قبل املؤلفين  ❖

ل ت يداع من قبل املؤلفين باملستودعات الرقمية هى موافقة صاحب حق النشر  إل عد حقوق النشر املتطلبة 

داع،  إليثبات الدال على ذلك سواء من خالل سياسة النشر أو ما يفيد موافقته على إلوا داع باملستودع،إليعلى ا

وقد تبين من الدراسة أن معظم املستودعات    داع،إليأو إيداع مسودات العمل فى حالة عدم موافقة الناشر على ا

 الرقمية محل الدراسة لم تشر إلى حقوق النشر الالزمة لإليداع من قبل الباحثين.

 لتفاوض مع الناشرين أو أصحاب حقوق النشر ا ❖

بالناشر    باإلتصال  املستودعأو القائمين على    خصائي املكتباتأوتحديدا  ،  ولين عن املستودعؤ بعض املس   يقوم

ا باملوافقة على  وإقناعه  التفاوض معه  للتفاوض  إل ومحاولة  الناشرين  مراسلة  لكيفية  املؤلف  توجيه  أو  يداع، 

على   والحصول  امعهم  على  باإل موافقتهم  للمؤلف  تصرح  للناشر  سياسة  وجود  عدم  حالة  فى  يداع  إل يداع 

وقد تبين من الدراسة أن املستودعات الرقمية    يداع،إل باملستودعات الرقمية ، أو عدم موافقة الناشر للمؤلف با

من   التفاوض  أجل  من  بالناشرين  باالتصال  ستقوم  أو  قامت  أنها  بتوضيح  تقم  لم  الدراسة  إيداع محل  أجل 

 املحتوى باملستودع. 

 
 .141. إيمان، فوزي. املرجع السابق. ص. 1
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 أساليب البحث واالسترجاع:  . 4.2.2.3

 توفير املستودع إمكانيات التصفح املختلفة   ❖

حيث  تتيح إمكانية التصفح للوصول ملصادر املعلومات املودعة بها،    املؤسساتيةجميع املستودعات الرقمية  

باملستودع، ويعد قيمة مضافة للوصول للمحتوى بأكثر  تعدد خيارات وإمكانات التصفح يعكس ثراء املحتوى  أن  

ا الجدول  ويوضح  طريقة،  الرقمية  آلتمن  باملستودعات  املطبقة  التصفح  إمكانات  بالجامعات  ي  املؤسساتية 

 الجزائرية محل الدراسة.  
 

افر العدد  إمكانيات التصفح  درجة التو

 درجة مثالية  36 العنوان 

 درجة مثالية  36 املؤلف

 غير متوفرة  0 املشرف على الرسالة 

 غير متوفرة  0 الناشر 

 درجة مثالية  36 الكليات واألقسام

 درجة مثالية  36 تاريخ النشر 

 درجة مثالية  36 الكلمات املفتاحة 

 غير متوفرة  0 اللغة

 غير متوفرة  0 املجالت

 غير متوفرة  0 املؤتمرات 

 غير متوفرة  0 املشاريع البحثية 

 إمكانيات التصفح باملستودعات الرقمية محل الدراسة :   )28( رقم جدول 

الرقمية  يال  املستودعات  أن جميع  السابق  الجدول  أكثر من خيار    املؤسساتيةحظ من  تتيح  الدراسة  محل 

و  للتصفحال  للتصفح  واحدة  طريقة  على  يعتمد  مستودع  الرقمية  يوجد  املستودعات  معظم  حرصت  حيث   ،

وفقا   للمصادر  التصفح  خالل  من  املعلومات  مصادر  إلسترجاع  متعدد  طرق  توفير  على  الجزائرية  بالجامعات 

للعنوان، املؤلف، الكليات واألقسام، تاريخ النشر، والكلمات املفتاحية، وتعتبر هذه اإلمكانات خيارات أساسية  

في تطوير املستودع، في حين لم تقم أغلب املستودعات الرقمية محل الدراسة بتوفير    توفرها البرمجية املستخدمة

 Browse by،  لغة مصادر املعلوماتAdvisorخيارات أخرى للتصفح مثل، التصفح بمشرف الرسالة الجامعية  

Language،  أو الناشرينPublishers. 

إمك الدراسة،  محل  الرقمية  املستودعات  معظم  أغفلت  املجالت  بينما  بأسماء  التصفح  انيات 

   .Research Project ، واملشاريع البحثية   Conferences and Proceedings، واملؤتمرات العلمية Journalsالعلمية
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واملتقدم:   ❖ البسيط  البحث  إمكانيات  املستودع  الرقمية  توفير  املستودعات  جميع  أن  الدراسة  من  تبين 

 :  تتيح البحث بطريقتين هما املؤسساتية بالجامعات الجزائرية
 

البسيط: استرجاع    البحث  نظم  من  وغيرها  املفتوحة  الرقمية  املستودعات  نظم  جميع  توفرها  طريقة  هى 

حقول   فى  الدالة  بالكلمات  للبحث  املبتدئين  للمستفيدين  العنواناملعلومات  مسبقا،  واملستخلص  ،  محددة 

  و العنوان.أوالنص الكامل أو البحث باسم املؤلف 

مكانات والخيارات املتعددة للربط بين الحقول للحصول على نتائج  إل يقدم مجموعة من اوالذي   البحث املتقدم:

تلك   أن  املستخدم  اإلمأكثر دقة، وقد لوحظ  البرنامج  لنوع  آلخر، وفقا  والخيارات تختلف من مستودع  كانات 

 . إلنشاء املستودع وإدارته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dspace)نظام (إمكانيات البحث املتقدم باملستودع الرقمي لجامعة مولود معمري  :  )61( رقم  الشكل 

 Eprints) نظام(إمكانيات البحث املتقدم بمستودع جامعة بسكرة لألطروحات :  )62( رقم الشكل
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 البث واإلتاحة:   .5.2.2.3

 حل الدراسة.صادر املعلومات املتاحة باملستودعات الرقمية ممل إتاحة النص الكامل ❖

وإتاحته لجميع    PDFبتوفير النص الكامل ملحتوياتها في شكل    محل الدراسةقامت جميع املستودعات الرقمية  

املستخدمين مجانا، وهذا يتوافق مع فكرة الوصول الحر القائمة على أساس نشر نتائج البحوث العلمية دون  

االنتقائي   البث  خدمة  الرقمية  املستودعات  جميع  تقدم  كما  القانونية.  القيود  من  أدنى  وبحد  مادي  مقابل 

، في حين لم تحدد ولم تبين كل  للمعلومات ملستخدميها، بعرضها قوائم الوثائق الحديثة املودعة على مستواها

املستودعات الرقمية محل الدراسة تطبيقها أو تبنيها لفكرة الوصول الحر ملخرجاتها العلمية، سواء من خالل  

 كإستخدام تراخيص املشاع اإلبداعي. توضيح أهداف هذه املستودعات، أو استخدام شعارات الوصول الحر،

 يفرض املستودع القيود على إتاحة بعض املواد ألسباب معينة   ❖

، أو تقييد استخدامها بشروط معينة، وهذه  من طرف إدارة املستودع  ع على بعض املواد ال طإل يمكن حظر ا

من قبل الباحثين ة  محددستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين لشروط  ، إتاحة اال القيود قد تكون 

، أو أن  من قبل املؤسسةتم تحديدها  ستخدام من قبل مجموعة محددة من الباحثين لشروط  اال ، أو  املودعين

، أو محددة بنطاق جغرافي معينة، كما قد تكون  تحت التطوير والبحث من قبل الباحثين باملؤسس تكون املواد  

حظر   زمنية  بفترة  الناشر  Embargo Periodمقيدة  قبل  محل   .  من  الرقمية  للمستودعات  زيارتنا  خالل  ومن 

 الدراسة لم تشر معظمها إلى تقييد الوصول إلى املحتوى في في حال وجود حقوق للنشر. 

 الحفظ طويل المدى: .6.2.2.3

 يوجد لدى املستودع استراتيجة معلنة على موقعه للحفظ طويل املدى.  ❖

ع، أحد ال ط إل تاحة واإلوالتعهد بالحفاظ على استمرارية ا preservation term long يمثل الحفظ طويل املدى 

ستراتيجيات وتطبيق  إل إعداد ا  ، ولذلك يجب العمل علىساسية للمستودعات الرقميةأل الخصائص والوظائف ا

، ومن بين  الحفظ  ت والتقنيات املتعارف عليها، ومواكبة ما يستجد منها، لضمان استمراريةال املعايير والبروتوكو 

دعم لكافة  ،  شكال أخرى فى حالة تلفهاأل ترقية امللفات وتحسينها، وتحويلها    هذه البروتوكوالت الواجب إتباعها :

استخدامها الشائع  امللفات  املمارسات  ،أشكال  أفضل  بتطبيق  احتياطية  نسخ  لقاعدة    ،إعداد  البيانات  نقل 

مراجعة أنشطة آليات الحفظ ،  تحديد معرف دائم لكل الكيانات  ع،مة فى حالة إغالق املستودالئبيانات أخرى م

وقد تبين من الدراسة أن معظم املستودعات الرقمية    وسياساته بانتظام لضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي.

 محل الدراسة لم تشر لوجود إستراتيجيات حفظ طويلة املدى للمواد املودعة بهذه املسودعات.  
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 املستودع نظام لحفظ مصادر املعلومات من خالل توفير املعرفات الرقمية للكيانات. يوفر  ❖

حيث     URLيستحيل في بعض األحيان الوصول إلى مصادر املعلومات بسبب إشكالية تغير املحدد املرجعي  

املعرفات الثابتة ملعالجة من املمارسات الجيدة استخدام  و  ،يحتاج الباحثون إلى نقطة مرجعية ثابتة لـ أعمالهم

الثابتةف  ،رقميالستودع  املفي    واملواد العناصر للمعرفات  املختلفة  األنظمة  العديد من  : هناك  ،  Handle  مثل 

DOI،   حيث يوص ى بإستخدمها ملا لها من قدرة على إكتشاف مصادر املعلومات وتحديد هوية املواد على شبكة

يانات الرقمية عن طريق إبتكار نقطة إتاحة معيارية تضمن لها الثبات و  األنترنت، وتيسير سبل الوصول إلى الك

األخرى  )1(االستمرارية والهيئات  املكتبات  على  "ينبغي  أنه  الحميد  عبد  معوض  محمد  الدكتور  يوص ي  كما   ،

إستخدام   توعية وتسويق  في  مع DOIاالستمرار  باالنسجام  تسمح  التي  الجديدة  التطبيقات  تطوير  ، وتشجيع 

 ". )2(البنية التحتية الناشئة على الشبكة العلمية

املستودعات الرقمية محل الدراسة للتعرف على مدى إستخدام هذه املعرفات، حيث تبين قام الباحث بزيارة  

أن املستودعات الرقمية محل الدراسة لم تولي إهتمامها بعد بهذه املعرفات، وهذا راجع ربما لضرورة دفع اشتراك  

و  الرقمية.  الكيانات  معرفات  خدمات  من  لالستفادة  سنوي  خالل  مالي  نال 63  رقم  الشكلمن  وجود  ،  حظ 

املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري، واملستودع  وهما    Handleمستودعين فقط قاما باالشتراك بخدمة الــ  

 . 2الرقمي لجامعه أبو القاسم سعد هللا الجزائر 
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 نتائج املحور الثاني، املحتوى: 

تعتبر األطروحات الجامعية أكثر مصادر املعلومات إتاحة ونشرا باملستودعات الرقمية محل الدراسة، حيث   ❖

بها   الجامعات مستودعات خاصة  املستودعات، كما الحظنا تخصيص بعض  بكل  توفرها  كمستودع  نجد 

 طروحات الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة.  األ 

 غياب تام لثقافة نشر مسودات املقاالت باملستودعات الرقمية محل الدراسة. ❖

بــ   ❖ قدرت  التعليمة  املصادر  بإتاحة  قامت  الرقمية  املستودعات  من  قليلة  ربما  %3.08نسبة  راجع  وهذا   ،

مية، وكذا ضعف إنتشار مفهوم ومصطلح  يويات التعللتخصيص هذه الجامعات ملنصات خاصة لنشر املحت

 ة باملؤسسات األكاديمية الجزائرية. ييمعلاملستودعات الرقمية الت

املقاييس   ❖ لبعض  دراسية  مقررات  بإتاحة  قامت  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  من  العديد  نالحظ 

 .%38.33التدريسية بنسبة تعتبر مرتفعة قدرت بــ 

دعم جميع املستودعات الرقمية محل الدراسة ملعظم أنواع املحتوى، وهذا راجع للمرونة التي تتميز بها برمجيات   ❖

 املستودعات الرقمية املفتوحة املصدر وذلك بتوفيرها الدعم لجميع أنواع املحتوى، نص صورة، فيديو.  

م ❖ مستودعات  تملك  والتي  بالجزائر  األكاديمية  املؤسسات  إهتمام  تكشيف  عدم  على  لها،  تابعة  ؤسساتية 

التجم والفهارس  املوحدة،  بالفهارس  مستودعاتها  من  يمحتويات  والتي  األكاديمية  البحث  ومحركات  عية، 

، OpenAire، حيث الحظنا تكشيف مستودعين فقط بالفهرس التجميعي  ,BASE  CORE, OpenAIREأبرزها،  

تكشيف   تلمسان.  لجامعة  الرقمي  واملستودع  بومراس،  بوقرة  لجامعة محمد  الرقمي  املستودع  ثالثة  وهما 

، ويتعلق األمر باملستودع الرقمي لجامعة محمد بوقرة بومراس بواقع  BASEفقط بمحرك البحث    تمستودعا

ومستودع األطروحات    مادة مكشفة،    8086مادة مكشفة، املستودع الرقمي لجامعة تلمسان بواقع    1791

  6، فنجد COREمادة مكشفة. أما بالفهرس التجميعي  4090الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة بواقع 

: املستودع الرقمي لجامعة الشلف، املكتبة الرقمية لجامعة الجزائر،    مستودعات مكشفة بهدا الدليل، وهي

األ  مستودع  بومرداس،  بوقرة  محمد  لجامعة  الرقمي  خيضر  املستودع  محمد  لجامعة  الجامعية  طروحات 

 . بسكرة، املستودع الرقمي لجامعة البويرة، واملستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر بسكرة

تجاوز عدد مصادر املعلومات لكل من املستودع الرقمي لجامعة ورقلة، واملستودع الرقمي لجامعة املسيلة   ❖

 . وادألف مادة كأكبر املستودعات من حيث عدد امل  20عتبة 
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أن    ❖ الدراسة، حيث  الرقمية محل  باملستودعات  املتاح  املحتوى  لم    09قلة  الدراسة  مستودعات من عينة 

  10من املستودعات الرقمية محل الدراسة تراوحت عدد مصادرها من    %19.44  ؛  مادة  1000تتجاوز عتبة  

 ألف مادة.  10بين ألف و  %44.44ألف مادة، و  16آالف إلى 

  يعتبر عاملوالذي  Google Scholarضعف تكشيف محتويات املستودعات الرقمية محل الدراسة بمحرك  ❖

تكشيف   معدل  بلغ  حيث  املستودعات،  تصنيف  في  ويبومتكرس    8مهم  تصنيف  دخلت  التي  مستودعات 

كشيف  . كما بلغ معدل تGoogle  45.68%والذي يعتمد أساسا على عدد املواد املكشفة بالباحث العلمي من  

، يليه مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر  %89.46املحتوى باملستودع الرقمي لجامعة مسيلة  

  %.83ثم املستودع املؤسسة لجامعة أبو بكر بلقايد بنسبة ، %84.31بسكرة بنسبة 

عاتها،  مستودمن املستودعات الرقمية محل الدراسة لم تقم بتفعيل خاصية حصاد امليتاداتا من    72.22% ❖

كما اعتمدت كل املستودعات الرقمية محل الدراسة على   ،من املستودعات على تفعيلها  %27.27في حين عملت  

 خطة دبلن كور املبسطة في وصف املحتويات، مع ربط البيانات الوصفية باملحتوى.

 تودعات الرقمية.  عدم توافر إمكانية تصدير االستشهادات املرجعية إلى برامج االستشهاد املرجعي بكل املس  ❖

لم تصرح أغلب املستودعات الرقمية محل الدراسة بسياسة اإليداع املعتمدة باملستودع، ولم تحدد الفئات   ❖

 املسموح لها بااليداع، كما لم يتم تحديد طرق اإليداع باملستودعات مابين إلزامي أو تطوعي.

لغر  ❖ النشر  حقوق  حول  الناشرين  مع  التفاوض  في  املكتبي  دور  أو  غياب  باملحتوى،  املستودع  تدعيم  ض 

التصريح باالتصال املباشر بالناشرين، كما تبين أيضا أن معظم املستودعات الرقمية محل الدراسة لم تشر  

 إلى حقوق النشر الالزمة لاليداع من قبل الباحثين.

عملت معظم املستودعات الرقمية محل الدراسة على إتاحة النصوص الكاملة مللحتوى املودع باملستودع   ❖

 دون قيود مالية وقانونية، لكن لم تحدد تبينها لفلسفة الوصول الحر.  

في هذه الخيارات   ❖ أغلبها  الدارسة خيارات متعدد للتصفح وقد أشتركت  الرقمية محل  أتاحت املستودعات 

، في حين لم توفر خيارات أخرى  )العنوان، املؤلف، الكليات، تاريخ النسر، والكلمات املفتاحية(لــ :    وذلك وفقا

 التصفح باللغة، املشرفين، املجالت العلمية، املؤتمرات، والناشرين.    :للتصفح مثل 

طريقيتين  تتيح    ريةاملؤسساتية بالجامعات الجزائأن جميع املستودعات الرقمية    نتائج املحور الثانيتبين من   ❖

 البسيط واملتقدم.  البحث للبحث وهما 

 لم تشر معظم املستودعات الرقمية محل الدراسة لوجود إستراتيجيات حفظ طويلة املدى للمواد املودعة بها.   ❖
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الرقمية    %94.44 ❖ املعرفات  توفير  خدمات  في  باالشتراك  تقم  لم  الدراسة  محل  الرقمية  املستودعات  من 

 .  %5.55، في حين توفرت هذه الخدمة في مستودعين فقط بنسبة Handleة كنظام الــ  للكيانات الرقمي

درجة، حيث حقق املستودع    23من    9.34بلغ متوسط مجموع الدرجات بالنسبة ملحور إدارة الكيان الرقمي   ❖

املستودع درجة كأعلى معدل مقارنة باملستودعات األخرى، يليه    13املؤسساتي لجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان  

، يليهم مستودع الرسائل الجامعية لجامعة  23درجة من    12.75املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس، بـ  

 درجات.  10مستودعا أقل من   27درجة. كما حقق  11.25محمد خيضر بسكرة ب 
 

 البنية الفنية والتكنولوجيات: .3.2.3

 البرنامج .1.3.2.3

افق برمجية املستودعات الرقمية محل الدراسة مع مبادرة األرشيف املفتوح   ❖  OAI-PMHتو

لتطوير   املصدر  مفتوحة  برمجيات  استخدام  على  الدراسة  محل  الرقمية  املستودعات  كل  حرصت 

بنظام   األمر  ويتعلق  امليتاداتا،  املفتوح لحصاد  األرشيف  مبادرة  مع  البرمجيات  تتوافق هذه  مستودعاتها حيث 

DSpace     ة، باإلضافة إلى نظام  من املستودعات الرقمية املؤسساتية محل الدراس  %90والذي يستخدمه أكثر من

Eprints  مستودعات.     3والذي تم استخدامه من طرف 
 

 

افق مع شروط تصنيف الويبومتركس   ❖  يعد نطاق موقع املستودع جزءا من نطاق الجامعة بما يتو

 حرصت كل املستودعات الرقمية محل الدراسة على ضبط نطاقاتها ضمن نطاق الجامعة. 
 

 

   ة للمستودعات الرقمية:اإللكترونيابط  و تأمين الر  ❖
 

 

ني  رو من املستودعات الرقمية محل الدراسة لم تقم بتأمين الرابط اإللكت  مستودعا   30الحظ الباحث أن  

الخاص باملستودع، وهذا ما يعرض هذه املستودعات إلى اإلختراقات و املخاطر األمنية، كما أن عدم تفعيل هذه  

البسيط سيكون لها تأثير سلبي  httpفإن التعامل مع  SEO)1(تحسين محركات البحثالخاصية وحسب توصيات 

ومحركات البحث املشهورة بشدة مواقع الويب    Googleعلى تكشيف املستودع في محركات البحث، حيث تفضل  

 .https)2(التي تحتوي على تفعيل 

 
)باإلنجليزية:  .  1 البحث  أو    ( Search Engine Optimizationتحسين محركات   )سيو 

ً
إلكتروني أو صفحة موقع  SEOوتعرف اختصارا ( هو علم تحسين ظهور موقع 

كات البحث والعوامل  إلكتروني في نتائج محركات البحث املجانية )الغير مدفوعة( مثل جوجل بحيث يظهر في النتائج األولى، وذلك عن طريق دراسة كيفية عمل محر 

 . زيارة  محركات البحث وتحسينها وكذلك عالج بعض األخطاء واملشاكل في املواقعاملؤثرة على ترتيب نتائج 

2. Formanek, M. (2021). Solving SEO Issues in DSpace-based Digital Repositories. Information Technology and Libraries, 
40(1). Visited 16/05 /2021. Retrieved from: https://doi.org/10.6017/ital.v40i1.12529  

https://doi.org/10.6017/ital.v40i1.12529
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املستودع الرقمي لجامعة قاملة املستودع  (مستودعات فقط اهتمت بهذا الجانب وهي كل من    5في حين نجد أن   

املستودع الرقمي لجامعة  ، املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو،  2الرقمي لجامعة أحمد بن بلة وهران  

 . ) أدرار -امعة أحمد دراية  املستودع املؤسس ي لج، محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 يساعد البرنامج على ظهور نتائج أفضل بمحركات البحث  ❖

 الباحثينجميع  يسعى ث ، حياألكاديمية( جزًءا مهًما من البيئة اإللكترونية SEOيعد تحسين محرك البحث ) 

يجب أن تقدم أنظمة املستودعات  ، ولهذا  بسرعة وفعالية  هامعالجة الكثير من املعلومات ويحتاجون إلى استرداد

أ في  الباحثين  العلمية محتواها بطرق تسهل على  املعلومات  لنشر  املستخدمة  الرقمية  ي مكان آخر  املؤسسية 

في هذا الجانب من التقييم يحاول الباحث قياس قابلية إكتشاف املحتوى املوجود باملستودعات   .)1(العثور عليها

 الرقمية محل الدراسة من أجل العمل على تحسينها.  

 

 

 
 

 
1. Formanek, M. (2021). Solving SEO Issues in DSpace-based Digital Repositories. Information Technology and Libraries, 
40(1). https://doi.org/10.6017/ital.v40i1.12529  
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افرة بدرحة مثالية متو افرة غير متو

 باملستودعات الرقمية محل الدراسة httpدرجة تأمين روابط الــ :  )64( رقم الشكل

https://doi.org/10.6017/ital.v40i1.12529
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 SEO Checker SEO Site Checkup اسم املستودع  الرقم 

 64 78 الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  1

 58 58 1املستود الرقمي لجامعة فرحات عباس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيف  2

 51 45 ميلة –املستودع الرقمي املركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف  3

 56 54 املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عين تيموشنت بلحاج بوشايب  4

 59 80 الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة مستودع  5

 63 70 2مستودع الرسائل على الخط لجامعة باتنة  33

 47 47 مستودع جامعة الـــــبويرة   34

 64 75 مستودع جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية  35

 52 52 مستودع جامــــعة غـــــرداية 36

 نتيجة فحص تحسين محركات البحث للمستودعات الرقمية محل الدراسة :  )29( رقم جدول 

 

جزء من  ، الذي يعتبر  SEO Checkerوهما    محركات البحث  أداء  تدقيق لتحسين  آداتي اختيار  قام الباحث ب 

  فئاتعدة    االختبارات في  هذه األداة  وفر  حيث ت  ،SEO Tester Online Suiteمجموعة برامج تدقيق معقدة تسمى  

املحتوى، سرعةمثل   التواصل االجتماعياملوقع  :  تقوم، االتصال بوسائل  العديد من  ب  ، كما   الخصائصتتبع  

عنوان  النص،  ، املوقع  األخرى،  الجزئية،  نسبة  البيانات  إلى  اإلضافية  الوصول  واملكونات  الوصفية   ، البيانات 

جودة الروابط ومالءمة الصفحة للجوال والعديد من سمات تحسين   ،الروابط داخل الصفحة وخارج الصفحة

   محركات البحث واملواقع التقنية األخرى.

تقدم أكثر من   قوية( SEOأداة تحسين محركات البحث )والتي تعتبر   SEO Site Checkupاألداة الثاية تسمى 

في    40 تحقق  )مشك   6عملية  املفقودة،  فئات  الوصفية  البيانات  مثل  الشائعة  البحث  محركات  تحسين  الت 

الكلمات الرئيسية، املشكالت املتعلقة بعدم وجود اتصاالت بوسائل التواصل االجتماعي، الويب الداللي ، وما إلى  

كما   وتوفر ت ذلك(.  جًدا  سريعة  فهي  كأداة،  فقط.  دقائق  بضع  في  الحرجة  املشكالت  إلصالح  توصيات    قدم 

 .  معلومات متعمقة حول فرص تحسين محركات البحث املختلفة والنتائج الدقيقة
 

روابط املستودعات الرقمية محل الدراسة والبالغ    فحص  ، نتيجة65  ، والشكل رقم29  يوضح الجدول رقم

مستودعا، مع حساب متوسط كل مستودع. حيث توصلت الدراسة إلى أن معدل تحسين محركات    36عددها  

. أما معدل تحسين محركات البحث للمستودعات حسب  %59.62البحث للمستوعات الرقمية محل الدراسة بلغ  

 . SEO site Checkupبالنسبة لنتائج أداة الفحص  %55.88، و %63.36فكان  SEO Checkerآداة 
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عناوين    الحظ الباحث من خالل واجهات املستودعات محل الدراسة، عدم إهتمام بعض الجامعات بضبط

، وكذلك Tomcatفي خادم  443و   Ports80 والتي تبدو طويلة وهذا راجع إلى عدم ضبط إعددات املنافذ  URLالــ 

  فيما يتعلق برابط املستودع، وذلك من خالل تعديل اسم القالب املستخدم    Dspaceضبط إعدادت نظام الــ  

وهذا لتمكين الباحثين من الوصول إلى املستودع بسهولة وكذا تمكين    XMLUIأو    JSPUIمن رابط املستودع سواء  

ونية  محركات البحث من تشكيف املستودع فقد الحظ الباحث أن املستودعات التي لم تضبط روابطها اإللكتر

التالي   الرابط  فمثال  البحث،  أداء محركات  تحسين  أثناء فحص  معدالت ضعيفة  http://dspace.univ-قد سجلت 

bouira.dz:8080/jspui  كان من األفضل أن يكونbouira.dz-univhttp://dspace. . 
 

 

 املعرفات الرقمية للباحثين :  ❖

يميز  ORCIDيوفر ثابًتا  رقمًيا  ا 
ً
بين  الباحث عن  معرف اآللية  الروابط  ويدعم  آخر  باحث  أنشطت   هأي    هوبين 

على التكامل بسهولة مع أي مستودع لتقديم    ORCIDساعد  األعمال الفكرية، حيث ي املهنية لضمان التعرف على  

  بحوثطريقة وعملية سهلة للغاية الستيراد ال  وهي ،دون أي متاعب  ORCIDحساب املتوفرة في   البحوث وتحميل 

مؤسس ي رقمي  مستودع  أي  بر وقد    ، إلى  مع  دمجه  أن Eprints)1(و    DSpaceمجيتي  تم  الباحث  الحظ  وقد   ،

الرقمية محل الدراسة والبالغ عددها   مستودعا لم تقم بتحسيس باحثيها بضرورة إستخدام    36املستودعات 

 ع املستودع. املعرفات الرقمية من أجل دمجها م 

 
1. Mandal, Sukumar, "ORCID Integration with DSpace and EPrints: A Framework for Research Communities" (2020). Library Philosophy 
and Practice (e-journal). 3927. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3927  
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 فحص تحسين أداء محركات البحث للمستودعات الرقمية محل الدراسة :  )65( رقم الشكل

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/
http://dspace.univ-bouira.dz/
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 الدعم الفني: .2.3.2.3

 يدعم برنامج املستودع جميع املتصفحات املعروفة لعرض املحتوى  ❖

تدعم برمجيات املستودعات الرقمية محل الدراسة لجميع املتصفحات املعروفة لعرض املحتو ى دون وقع أخطاء  

 .Mozilla Firefox, Google Chrom, Microsoft Edge, Safariمثل 
 

 يوفر املستودع آلية للمساعدة على الخط املباشر.  ❖

الدراسة على توفير آلية للمساعدة على الخط املباشر لفائدة لم يقم أيا من املستودعات الرقمية املؤسساتية محل  

 املستفيدين واملستخدمين.

 نتائج املحور الثالث: 

،  OAI-PMHتوافق كل برمجيات املستودعات الرقمية محل الدراسة املستخدمة مع مبادرة األرشيف املفتوح   ❖

 وقد عملت كل املستودعات على ضبط نطاقاتها ضمن نطاق الجامعة.  

من املستودعات الرقمية محل الدراسة لم تقم بتأمين الرابط اإللكتروني الخاص باملستودع والذي    83.33% ❖

من املستودعات قامت    %16.66ل مهم تكشيف املستودع بمحركات البحث، في حين نجد ما نسبته  يعتبر عام

 بتأمين الرابط اإللكتروني للمستودع.

  ORCIDلم تقم معظم املستودعات الرقمية محل الدراسة بتفيعل خدمة املعرفات الرقمية للباحثين، مثل   ❖

خدم كذلك في تسهيل دخول الباحثين إلى املستودع  والتى تسهل في عملية إستيراد وتحميل البحوث، وتست

 باستخدام املعرفات الرقمية.

درجة فيما    7من    4.13بلغ متوسط مجموع الدرجات التي تحصلت عليه املستودعات الرقمية محل الدراسة   ❖

  ،املستودع الرقمي لجامعة قاملة(يتعلق بمحور البنية الفنية والتكنولجية للمستودع، حيث سجل كل من :  

املستودع الرقمي لجامعة محمد بن بلة    ،املستودع الرقمي لجامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

  )أدرار  -املستودع املؤسس ي لجامعة أحمد دراية     ،املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو  ،2وهران  

 .  7 درجات من 4. وسجلت باقي املستودعات مجموع 7مجموع خمس درجات من 

نالحظ من خالل نتائج املحور الثالث إهتمام املستودعات الرقمية محل الدراسة بالجانب الفني والتكنولوجي   ❖

املتطلبات   معظم  على  األخيرة  هذه  تتوفر  حيث  املصدر،  مفتوحة  برمجيات  على  اعتمادها  إلى  راجع  وهذا 

 الفنية والتكنولوجية لبناء املستودعات الرقمية. 
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 :المستودع والدعايةخدمات  .4.2.3

 خدمات المستودعات الرقمية محل الدراسة: .1.4.2.3

توفير   من  عليها  والقائمون  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  توفرها  التي  األساسية  الخدمات  إلى  إضافة 

إضافية التقل  خدمات إيداع املواد العلمية في املستودع وإدارتها وتوفير الحفظ الرقمي، فهناك خدمات أخرى  

 :   )1(أهمية عن سابقتها والتي من أهمها

 .   Full-Text indexingخدمات محركات البحث داخل محتويات املستودعات الرقمية  ❖

توفير البحث البسيط واملتقدم، مع خيارات التصفح املتعدد وفقا لتاريخ اإلضافة، أو تاريخ اإلعداد، اسم   ❖

 الناشر ...الخ.املؤلف، املوضوع، التخصص، 

الوافي   ❖ املستخلص  عبر  املستخدمين  إحاطة  RSSإحاطة  الجديد،  باملحتوى  اإللكتروني  البريد  عبر  أو   ،

على   التي جرت  والتحميل  االستخدام  بمعلومات وإحصائيات عن  اإللكتروني  البريد  عبر رسائل  املودعين 

وإ للمستخدمين  التعليق  إمكانية  إتاحة  إيداعها.   تم  التي  املودعة، موادهم  املواد  على  املالحظات  بداء 

 لتقييمها وتحكيمها.

 تقديم إحصائيات عدد مرات اإلطالع، والتحميل، واالستشهاد املرجعي باملواد املودعة. ❖

دائم لكل باحث تحتوي معلومات شخصية، وتكون بمثابة سيرة ذاتية    URLإتاحة صفحة شخصية مع رابط   ❖

 للباحث، باالضافة إلى قائمة ببحوثه املودعة.  

مناسبتها   ❖ من  والتأكد  العلمية،  ملوادهم  والنشر  التأليف  حقوق  فحص  في  واملؤلفين  الباحثين  مساعدة 

 . RIS, ENDNOTE, BIBETXا : لإليداع. إتاحة إمكانية تحميل االستشهادات املرجعية بمختلف أنواعه
 

الرقمي   تقدم  الخدمات  من  مجموعة  فهو  الفكري،  اإلنتاج  وجمع  لحفظ  مكان  مجرد  ليس  فاملستودع 

، وعليه نالحظ املقدمة  الخدمات  في  تكمن  األساسية  فقيمته  خدمة،  يعتبر  يقدم   ما  وكل  والباحثين  للمستفيدين 

باملستودعات الرقمية محل الدراسة، بالرغم من إمكانية  انعدام غالبية الخدمات    ،30  من خالل الجدول رقم

إضافة وتفعيل هذه الخدمات بسهولة خاصة ملا تتوفر عليه البرمجيات املفتوحة من إمكانيات عالية في توفير 

هذه الخدمات، كما أن هذا راجع أيضا إلى عدم وعي مدراء املستودعات بأهمية تفعيل هذه الخدمات، وغياب  

 وأخصائي املعلومات في الترويح والتحسيس بأهمية هذه الخدمات. دور املكتبي 
 

 
.  2016، 17علومات، ع. . بالبيد، مريم أحمد. تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات السعودية. الرياض : مجلة اعلم، االتحاد العربي للمكتبات وامل1

  67517http://search.mandumah.com/Record/7متاح على الرابط : 

http://search.mandumah.com/Record/767517
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افرة  الخدمات   مثالية ضعيفة غير متو

 مستودع واحد  مستودعات  03 مستودع 32 والتحميل إحصائيات االطالع  

 _ _ كل املستودعات  التعليق واالقتراحات 

 _ _ كل املستودعات  صفحات شخصية للباحثين 

 مستودع واحد  _ مستودع 35 روابط خارجية 

 _ _ كل املستودعات  مشاركة املواد 

 _ _ كل املستودعات  املحادثة الفورية 

Altmetrics  كل املستودعات - - 

 - - كل املستودعات  استيراد االستشهادات 

 درجة توفر الخدمات باملستودعات الرقمية محل الدراسة :  )30( رقم جدول 

 

الباحث سبب غياب هذه الخدمات عن املستودعات الرقمية محل الدراسة، هو نقص إملام مسؤولي  رجح  

ومديري هذه املستودعات بأهمية هذه الخدمات والتحكم الجيد في برمجية إدارة املستودع، وكذا عدم وجود  

الرقمية، حيث أن    فريق عمل مخصص إلدارة املستودع ومتابعة التطورات الحاصلة في مجال بناء املستودعات 

بعض املستودعات لم تقم بتحديث برمجية املستودع لإلستفادة من هذه الخدمات، فنرى غياب  كل من خدمات  

و   التعليق  للبحوث،  الذاتية  واألرشفة  االجتماعي،  التواصل  وسائط  عبر  املواد  مشاركة  الفورية،  املحادثة 

للباحثين. حيث عمل مستودع وحيد فقط على    االقتراحات، تحميل االستشهادات، وإتاحة صفحات شخصية

العلوم والتكنولوجيا بوهران، وقدم   توفير خدمة احصائيات االطالع والتحميل وهو املستودع الرقمي لجامعة 

واألدلة اإلرشادية  للمستفيدين  الخارحية  الروابط  بومرداس بعض  بوقرة  املؤسساتي لجامعة محمد  املستودع 

 إلستخدام املستودع. 

 وسائل الدعاية:   .2.4.2.3

 يتم الترويح للمستودعات محل الدراسة باستخدام وسائل الدعاية املختلفة:  ❖

طريق   عن  سواء  ملستودعاتها،  والتسويق  الترويج  على  الدراسة  محل  الرقمية  املستودعات  كل  تحرص  لم 

تكويينية وتحسيسية عن تخصيص مدونات وصفحات ويب للترويج لخدمات املستودع، أو القيام بتنظيم دورات  

 املستودع، حيث إكتفت جل املستودعات بتوفير رابط إلكتروني للمستودع إنطالقا من موقع الجامعة. 
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 تسجيل املستودع بأدلة حصر املستودعات  ❖

توفر هذه األدلة قوائم قابلة للبحث، مصنفة ومرتبة حسب البلد، البرنامج املستخدم، نوع املحتوى، عدد 

، اسم املستودع، املؤسسات املسؤولة عن هذه املستودعات، سياسات النشر باملستودع والتي ماتمصادر املعلو 

نالحظ إهتمام الجامعات الجزائرية  .Dspace Register  ودليل  ،  OpenDOAR، دليل  OpenDOARمن أمثلتها دليل  

بتوثيق وتسجيل مستودعاتها بهذه األدلة في حين أغفلت بعض الجامعات األخرى عملية إضافة مستودعاتها إلى 

مستودعا محل    36من بين    OpenDOARمستودعا مؤسساتيا مسجال بدليل     18هذه األدلة. حيث تم إحصاء  

 .Dspace Registeyمستودعا بدليل  13و ، OpenROARمستودعا بدليل   12، و الدراسة

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

       

 

 نتائج املحور الرابع: 

 وتقديمغياب كل من خدمات املحادثة الفورية، مشاركة املواد عبر وسائط التواصل االجتماعي، التعليق   ❖

تكوين صفحات شخصية للباحثين، توفير روابط خارجية، استيراد االستشهادات املرجعية من   االقتراحات،

. حيث عمل مستودع وحيد  ثير البحوث على مواقع التواصل االجتماعيأقواعد البيانات الخارحية، توفير ت

العلوم والتكنولوجيا   الرقمي لجامعة  توفير خدمة احصائيات االطالع والتحميل وهو املستودع  فقط على 

بوهران، وقدم املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس بعض الروابط الخارحية للمستفيدين  

 . واألدلة اإلرشادية إلستخدام املستودع
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عدد املستودعات الرقمية محل الدراسة املسجلة بأدلة حصر :  )66( رقم الشكل
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المؤسساتية بالجامعات الجزائرية الفصل الثالث :              تقييم المستودعات الرقمية   

الدراسة    36.11% ❖ محل  الرقمية  املستودعات  بدليل    )مستودعا  13(من  وتسجيلها  توثيقها   Dspaceتم 

Registry  ،%33.33    تم تسجيلها بدليلOpen DOAR  )12  مسجلة بدليل    %52.77،  )مستودعاOpen ROAR. 

فير  بتو حيث إكتفت جل املستودعات  ،  غياب التسويق والترويج لجميع املستودعات الرقمية محل الدراسة ❖

 .  إلكتروني للمستودع إنطالقا من موقع الجامعة رابط

 درجة ملحور الخدمات والدعاية.   12درجات من   4حقق املستودع الرقمي لجامعة محمد بوقرة بومرداس  ❖

رقمية   ❖ مستودعات  ثالث  :    3حققن  بــ  االمر  ويتعلق  املستودع،  وخدمات  الدعاية  بمحور  املكتبة  درجات 

مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة    ،1الرقمية لجامعة بن يوسف بن خدة  الجزائر  

 . جامعة البويرةل املؤسساتي ستودعوامل 

 والخدمات.  محور الدعاية، على درجتين في 1يف املستود الرقمي لجامعة فرحات عباس سطتحصل  ❖

 مستودعات رقمية على درجة واحدة بمحور الدعاية وخدمات املستودع.  10تحصلت  ❖

في   ❖ الخدمات  بتوفير  واالهتمام  الدراسة  محل  الرقمية  للمتسودعات  والتسويق  للترويج  التام    21الغياب 

 درجة.    0مستودعا حيث تحصلت على 

 :العامة لتقييم المستودعات الرقمية المؤسساتية بالجامعات الجزائرية النتائج    .4

 جاءت نتائج تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية محل الدراسة على النحو التالي : 

لم   ثفأكثر، حي  %90على    تاملستودعات الرقمية التي تحصلوهي تلك  ،   )مستودعات ممتازة(املستوى األول  

 يتحصل وال مستودع من املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية على هذا التقييم. 

النسبة املئوية ملجموع  وهي تلك  :    )مستودعات جيدة جدا (املستوى الثاني   تترواح  التي  الرقمية  املستودعات 

مية املؤسساتية بالجامعات  ، حيث لم يتحصل وال مستودع من املستودعات الرق%90حتى    %75الدرجات على  

 الجزائرية على هذا التقييم. 

الثالث   جيدة(املستوى  تلك  :    )مستودعات  ملجموع  وهي  املئوية  النسبة  تترواح  التي  الرقمية  املستودعات 

، حيث لم يتحصل وال مستودع من املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات  %75حتى    %60الدرجات على  

 التقييم. الجزائرية على هذا 

الرابع   مقبولة(املستوى  تلك    :  )مستودعات  ملجموع  وهي  املئوية  النسبة  تترواح  التي  الرقمية  املستودعات 

، حيث تحصل املستودع الرقمي لجامعة محمد بوقرة بومراس على تقدير "مقبول"  %60حتى    %45الدرجات على  

 ملجموع درجات املحاور األربعة.   %45.87بنسبة 
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مستودعا من املستودعات الرقمية محل الدراسة   35نالحظ تحصل  :    )مستودعات ضعيفة(  خامس املستوى ال

 ملجموع درجات املحاور األربعة.   %45، وهذا نظير حصولها على نسبة أقل من على تقدير ضعيف

 % 4محور  3محور  2محور  1محور  اسم املستودع  الترتيب 

 45.87 7.55 7.55 26.06 4.72 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوقرة بومرداس  1

 40.09 5.66 7.55 23.11 3.77 مستودع الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة  2

 38.68 5.66 7.55 20.75 4.72 املستودع املؤسساتي لجامعة البويرة   3

 37.74 1.89 7.55 24.53 3.77 أبوبكر بلقايد تلمساناملستودع املؤسساتي لجامعة  4

 35.85 5.66 7.55 20.28 2.36 1املكتبة الرقمية لجامعة بن يوسف بن خدة  الجزائر   5

 33.96 1.89 7.55 20.75 3.77 الفضاء الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  6

 32.55 0 7.55 21.23 3.77 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد خيضر بسكرة  7

 32.08 0 7.55 20.75 3.77 1املستودع املؤسساتي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  8

 32.08 1.89 7.55 18.87 3.77 املستودع املؤسساتي لجامعة محمد بوضياف املسيلة  9

 31.6 0 9.43 18.4 3.77 املستودع الرقمي لجامعة قاملة   10

 30.19 1.89 7.55 16.98 3.77 الرقمي لجامعة قاصدي مرباح ورقلة املستودع  11

 29.25 3.77 7.55 16.04 1.89 1املستود الرقمي لجامعة فرحات عباس سطيف  12

 29.25 1.89 7.55 16.04 3.77 2املستودع الرقمي لجامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر  13

 29.25 1.89 7.55 17.92 1.89 املستودع الرقمي لجامعة الوادي  14

 29.25 0 9.43 16.04 3.77 أدرار  -املستودع املؤسس ي لجامعة أحمد دراية    15

 28.3 1.89 7.55 16.98 1.89 املستودع املؤسساتي لجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف 16

 27.83 0 9.43 16.51 1.89 املستودع الرقمي لجامعة مولود معمري تيزي وزو 17

 27.36 1.89 7.55 16.04 1.89 املستودع املؤسساتي لجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين  18

 27.36 1.89 7.55 16.04 1.89 مركز البحوث األكاديمية لجامعة سوق أهراس  19

 27.36 0 9.43 16.04 1.89 املستودع الرقمي لجامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج  20

 27.36 0 9.43 16.04 1.89 2املستودع الرقمي لجامعة محمد بن بلة وهران   21

 27.36 0 7.55 17.92 1.89 1املستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر باتنة  22

 26.89 1.89 7.55 15.57 1.89 املستودع املؤسساتي لجامعة جيجل  23

 26.89 0 7.55 17.45 1.89 2مستودع الرسائل على الخط لجامعة باتنة  24

 25.94 0 7.55 16.04 2.36 2املستودع املؤسساتي لجامعة محمد ملين دباغين سطيف  25

 25.94 0 7.55 16.51 1.89 املستودع الرقمي لجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي   26

 25.94 0 7.55 16.51 1.89 املستودع الرقمي لجامعة سعد دحلب البليدة  27

 25.47 0 7.55 15.57 2.36 ميلة  –املستودع الرقمي املركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف   28

 25.47 0 7.55 16.04 1.89 املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة بلحاج بوشايب عين تيموشنت  29

 25.47 0 7.55 16.04 1.89 املستودع الرقمي لجامعة العربي التبس ي  30

 25.47 0 7.55 16.04 1.89 املستودع الرقمي لجامعة جياللي بونعمة خميس مليانة 31

 25.47 0 7.55 16.04 1.89 لجامعة زيان عاشور الجلفة املستودع الرقمي  32

 25 0 7.55 15.57 1.89 املستودع الرقمي لجامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس  33

 25 0 7.55 15.57 1.89 مستودع جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية 34

 25 0 7.55 15.57 1.89 مستودع جامعة غرداية  35

 24.53 0 7.55 15.09 1.89 للبحوث لجامعة مصطفى اسطمبولي معسكـــراملكتبة الرقمية  36

 ترتيب املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية وفق لنتائج التقييم :  )31( رقم جدول   
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 خالصة  : 
، باستخدام قائمة مراجعة  عالج هذا الفصل تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية

من   ال  53تتكون  الخصائص  على  للتعرف  كبرى،  محارو  أربع  إلى  تقسيمها  تم  واإلدارية  معيارا  التنظيمية  فنية 

اعتمدت  تللمس  التي  والتكنولوجيات  القنية  البنية  املستودعات،  تحتويها  التي  الرقمية  الكيانات  إدارة  ودعات، 

عايير، حيث  جملة من امل  علىحور  موقد احتوى كل  عليها املستودعات الرقمية، وكذا خدمات املستودع والرعاية،  

وفي األخير   ،لكل معيار  واحدة  درجة  عايير، ويتم تخصيصتماد على مقياس خماس ي يعكس توافر هذه املالعتم ا

يتم ترتيب املستودعات حسب عددالدرجات املحصلة ملجموع املحاور األربعة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع  
توجهات األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر  

 وإستخدام المستودعات الرقمية  
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 تمهيــد :

بمستودعات   الفكري  بإنتاجهم  مشاركتهم  وبدون  الحر،  الوصول  حركة  في  األساس ي  املرتكز  هم  الباحثون 

األكاديمي،  العلمي  االتصال  إثراء  في  تحقيقها  املرجو  والنتائج   األهداف  من  املستودعات  تفرغ  الحر  الوصول 

والجامعات من تعزيز ثقافة الوصول  واالرتقاء باملؤسسات البحثية والجامعات، ولهذا تسعى املؤسسات البحثية 

منشوراتهم العلمية    Depositالحر داخل الحرم الجامعي، وذلك من خالل العمل على نشر ثقافة املشاركة بايداع  

وبالتالي تعد مشاركة الباحثين في مستودعات الوصول الحر أحد أهم القضايا املهمة التي انشغلت    ،باملستودعات

   ركة الوصول الحر.بها املؤسسات الداعمة لح
 

بحركة الوصول الحر    2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة    األساتذة الباحثينيعالح هذا الفصل مدى وعي  و 

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري  و للمستودعات الرقمية،    همم ااستخدو للمعلومات،  

متطلبات أعضاء هيئة  وكذا التعرف على  نحو إيداع وأرشفة بحوثهم العلمية باملستودعات الرقمية،    2قسنطينة 

رقمي مؤسساتي إلنشاء مستودع  حال    ،التدريس  في  للجامعة  الرقمي  املستودع  في  املشاركة  إلى  توجههم  ومدى 

  .الذي ينتظره الباحثون من املستودع إنشائه والدور 

 : 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   –التعريف بمجاالت الدراسة الميدانية   .1

، والذي  2011نوفمبر    28، بموجب املرسوم الرئاس ي املؤرخ في  2ت جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  أ نش 

مباني تتوزع    07، والتي تتشكل من  03و    02،  01قسنطينة  جامعة    ،قسم جامعة منتوري سابقا إلى ثالث أقطاب

الجامعة ومكاتب   به رئاسة  تتواجد  التي  املبنى اإلداري  إلى  باإلضافة  ذا تسجيل وطني،  كليات ومعهدين  أربع  بها 

طالبا،   15573،  2020-2019املصالح اإلدارية وقد بلغ عدد طلبة الجامعة حسب إحصائيات السنة الدراسية  

 أستاذا دائما وعدد من األساتذة املؤقتين واملشاركين، وسنعرض فيما يلي الكليات واملعاهد التابعة لها:   668يؤطرهم 

االجتماعية: والعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية  رقم    أ.  التنفيذي  املرسوم  بموجب  في   98-386أنشأت  املؤرخ 

واملتضمن إنشاء جامعة    2011نوفمبر    28املؤرخ في    11-401، بينما حدد املرسوم التنفيذي رقم  1998/12/02

 : وهي قسم اآلثار والتاريخ، قسم الفلسفة، وقسم علم االجتماع. األقسام املشكلة لها حاليا ، و 2 قسنطينة 

التسيير وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  االقت  :ب.  العلوم  معهد  العلوم صادية  تحول  كلية  إلى 

رقم   التنفيذي  املرسوم  بموجب  التسيير  وعلوم  والتجارية  في    98-386االقتصادية  ثم 1998/12/02املؤرخ   ،

-401بموجب املرسوم التنفيذي رقم    2أصبحت فيما بعد هذه الكلية تابعة لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  



 

[209] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

طالبا، يقوم بتأطيرهم   5483،  2020حسب احصائيات سنة  . حيث بلغ عدد الطلبة  2011/11/28املؤرخ في    11

 ، موزعين على ثالث أقسام وهي : قسم العلوم االقتصادية، قسم العلوم التجارية، وقسم علوم التسيير. اأستاذ 209

املؤرخ في    11-401أنشأت بموجب املرسوم التنفيذي رقم    :   ج. كلية التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال

، تتكون من قسمين هما : قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته، قسم تكنولوجيا البرمجيات ونظم  2011نوفمبر    28

حيث بلغ عدد الطلبة حسب احصائيات سنة    ،قسم الجدع املشترك رياضيات واعالم آلي  إلىاملعلومات، باالضافة  

 أستاذا. 116با، يقوم بتأطيرهم طال  2088، 2020

قسم التربية واألرطوفونيا و قسم علم النفس، يبلغ عدد    :  تتكون من قسمين  :  د. كلية علم النفس وعلم التربية

طالبا موزعين على مختلف األطوار التعليمية ليسانس،    2475،  2020حسب احصائيات العام الدراس ي   طلبتها

 ماستر ودكتوراه. 

بهدف تكوين دفعة من حاملي الدبلوم العالي   1982يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة     : علم الكتبات والتوثيقهــ. معهد  

إلى قسم    1998وليسانس، وقد مر املعهد بعدة مراحل، حيث حول سنة    للمكتبيين، تلتها دفعات لتكوين تقنيين

واالجتماعية   اإلنسانية  العلوم  لكلية  معهد  تابع  بعد  فيما  التقنيات  ليصبح  قسم   : قسمين  من  مشكل  مستقل 

 األرشيفية، وقسم إدارة املكتبات ومراكز املعلومات.

والرياضية البدنية  النشاطات  وتقنيات  علوم  معهد  سنة  :    و.  في  البدنية   1989نشأ  التربية  معهد  بتسمية 

سنة   ليصبح  العالي،  الدبلوم  حاملي  من  دفعات  لتكوين  لكلية    1991والرياضية  تابع  اإلنسانية  قسم  العلوم 

من مجمع زرازرة إلى    2011واالجتماعية، يعمل على تكوين دفعات من حاملي شهادة الليسانس، نقل مقره في سنة  

ارتقى إلى معهد بتسميته الحالية، حيث يمنح شهادات الليسانس،   2013املدينة الجديدة علي منجلي، وفي سنة  

 ماجستير، والدكتوراه. 

 الدراسة الميدانية: إجراءات    .2
  املجتمع الكلي للدراسة:. 1.2

واملقصود بمجتمع الدراسة هم مجموعة األفراد التي تشملهم الدراسة امليدانية، واملتمثلة في أعضاء هيئة  

بمختلف الكليات واملعاهد والرتب العلمية، حيث تم    2التدريس املنتمين لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

في تحديد املجتمع الكلي للدراسة حسب ماهو مبين في    2020-2019  )1(حصائيات السنة الدراسيةاالعتماد على إ

 الجدول التالي :  

 
  /chiffres-en-constantine2.dz/universite-https://www.univ. إحصائيات أساتذة الجامعة. متاح على  : 1

https://www.univ-constantine2.dz/universite-en-chiffres/
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 النسبة العدد الرتب عدد األساتذة القسم  واملعاهد الكليات 

 العلوم االقتصادية والعلومكلية 

 التجارية وعلوم التسيير  

 80 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم االقتـــــــــــــــــــصادية 
 % 12.68 27 أستاذالتعليم العالي

 % 6.34 39 أستاذ محاضر أ

 % 14.63 61 أستاذ محاضر ب  74 التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيير علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

 % 52.19 75 أستاذ مساعد أ  55 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجارية

 % 14.14 6 أستاذ مساعد ب 209 ـــــــــــــموع املجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 % 100 209 املجموع

 كلية العلوم االنسانية والعلوم  

 االجتماعية 

 70 الــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ واآلثــــــــــــــــــار قسم 
 % 15.60 29 أستاذ التعليم العالي

 % 14.45 36 أستاذ محاضر أ

 % 12.13 40 أستاذ محاضر ب  24 الفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفةقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم 

 % 38.15 63 أستاذ مساعد أ  70 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم عـــلم االجـــتماع

 % 19.65 6 أستاذ مساعد ب 174 ـــــوع املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 % 100 174 املجموع

 التكنولوجيات الحديثة كلية 

 للمعلومات و االتصال  

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم  

 الحاسوب وتطبيــــــــــــــــــــــــــــــقاته
63 

 % 23.36 16 أستاذ التعليم العالي

 % 9.34 20 أستاذ محاضر أ

 الــــــــــــــــبرمجـــــــــــــــــياتتكنولوجيا 

 ونظــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــمعلومات  
53 

 % 14.95 57 أستاذ محاضر ب 

 % 33.64 20 أستاذ مساعد أ 

 % 18.69 3 أستاذ مساعد ب 116 ـــوع املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 % 100 116 املجموع

 كلية علم النفس وعلوم التربية 

 64 قســـــــــــــــــــــــم علم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفس
 % 20 26 أستاذ التعليم العالي

 % 36.66 19 أستاذ محاضر أ

قســــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــلوم التــــــربية 

 واألرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــونيا
33 

 % 16.66 33 أستاذ محاضر ب 

 % 40 15 أستاذ مساعد أ 

 % 6.66 4 أستاذ مساعد ب 97 وعاملجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 % 100 97 املجموع

 معهد علم املكتبات والتوثيق 

التقــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــيات  قســـــــــــــــــــم 

 األرشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفية 
17 

 % 11.71  9 أستاذ التعليم العالي

 % 16.21 8 أستاذ محاضر أ

 قســــــــــــــــــــــــــــم إدارة املكتـــــــــــــــبات  

 ومـــــــــراكز املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلومات
26 

 % 27.92 12 أستاذ محاضر ب 

 % 28.82 11 أستاذ مساعد أ 

 % 15.31 3 أستاذ مساعد ب 43 ع املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 % 100 43 املجموع

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 % 7.69 6 أستاذ التعليم العالي

 % 30.76 5 أستاذ محاضر أ

 % 7.69 7 أستاذ محاضر ب 

 % 23.07 11 أستاذ مساعد أ 

 % 34.61 1 أستاذ مساعد ب

 % 100 30 املجموع

 % 100 668 املجموع
 

 مجتمع البحث الكلي : (32) رقم  جدول 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 وسمات عينة الدراسة:  صخصائ  .2.2

ينتمون إلى جامعة عبد الحميد مهري  ا  أستاذا باحث  133تتكون عينة الدراسة من    ،32  حسب الجدول رقم

والتي تمثل مجموع االستجابات التي تحصل عليها الباحث، حيث تم تجميع عناوين البريد اإللكتروني   2  قسنطينة 

لألساتذة    الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من خالل موقع الجامعة الذي يحوي الصفحات واملعلومات الشخصية

فقد قامت إدارة الجامعة و  ، profiles/?lang=en-constantine2.dz/teachers-https://www.univ : الرابط واملتاح على

خطابات   بإرسال  اإللكتروني  البريد  خدمة  على  االستبيان املسؤولون  في  للمشاركة  دعوتهم  أجل  من    لألساتذة 

أستاذا    668البالغ عددهم    من إجمالي املجتمع الكلي محل الدراسة   %19.89، لتشكل نتائج االجابات  االلكتروني

وسنحلل في هذا العنصر البيانات الشخصية للمبوحثين   .2020-2019وهذا حسب إحصائيات السنة الدراسية 

 رجة العلمية، والكليات واملعاهد واألقسام التي ينتمون إليها.  من حيث متغيرات، الد

 املعهد" :-متغير مكان العمل "الكليةحسب أ. 

 النسبة %   العينة المجتمع الكلي  الكليات 
 19.61 42 209 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 18.39 33 174 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

 20.61 20 97 كلية علوم النفس وعلوم التربية

 19.82 23 116 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 20.93 9 43 معهد علم املكتبات والتوثيق

 20 5 30 معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية 

 %19.89 133 668 املجموع 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص مكان العمل "الكلية" :  )33( رقم جدول 

"الكلية العمل  الدراسة حسب متغير مكان  أفراد عينة  توزيع  أعاله  الجدول  الحميد  -يبين  املعهد" بجامعة عبد 

التسيير تمثل أعلى نسبة من حيث عدد مهري قسنطينة، حيث نالحظ أن كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 

، تليها كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بعدد %19.61باحثا بنسبة    42املشاركات في االستبيان واملقدر ب  

باحثا ولكن   35والتي من املفروض أن تصل عدد االستجابات فيها    %18.39أستاذا باحثا بنسبة    33مشاركات بلغت  

ى هذا الرقم بسبب تماطل األساتذة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في اإلجابة على االستبيان، تعذر الوصول إل

بــ   للمعلومات واالتصال  الحديثة  التكنولوجيات  كلية  بنسبة    23تليها  النفس وعلوم %19.82فردا  كلية علم  تليها   ،

واملمثلة   %20.93معهد علم املكتبات والتوثيق بنسبة  ، يليها  %20.61باحثا بنسبة    20التربية بعدد مشاركات قدرت بــ  

 . %19.89مشاركات بنسبة قدرها  05بـ  معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضيةمشاركات، وأخيرا  09لـ 

https://www.univ-constantine2.dz/teachers-profiles/?lang=en
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 ب. حسب األقسام العلمية :
 عينة األساتذة  النسبة العدد 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 اإلنسانية والعلوم االجتماعيةكلية العلوم 

 13 36.78 64 قسم التاريخ واآلثار

 5 22.98 40 قسم الفلسفة 

 14 40.22 70 قسم علم االجتماع

 32 100 174 املجموع 

 التربية النفس وعلومكلية علم 
 7 34.02 33 قسم علوم التربية واألرطفونيا

 13 65.97 64 قسم علم النفس

 20 100 97 املجموع 

 العلوم االقتصادية كلية 

 16 38.27 80 العلوم االقتصادية

 11 26.31 55 العلوم التجارية

 15 35.4 74 علوم التسيير

 42 100 209 املجموع 

 كلية التكنولوجبات الحديثة  
 12 53.44 62 قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته

 11 46.55 54 املعلوماتقسم تكنولوجيا البرمجيات ونظم 

 23 100 116 املجموع 

 معهد علم املكتبات والتوثيق
 4 39.53 17 قسم التقنيات األرشيفية 

 5 60.46 26 قسم املكتبات ومراكزاملعلومات 

 9 100 43 املجموع 

 6 100 30 علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية

 133 100 669 املجموع الكلي 

 توزيع أفراد العينة حسب األقسام العلمية  : (34)رقم  جدول 

، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األقسام العلمية املشكلة للكليات واملعاهد  33  نالحظ من خالل الجدول رقم 

الحميد مهري قسنطينة   الفئة  2بجامعة عبد  التسيير هي  والتجارية وعلوم  العلوم االقتصاية  كلية  أن  يتضح  إذ   ،

 38.27%ما نسبته    استمارة، إذ مثل قسم العلوم االقتصادية  42األكثر تمثيال لعينة الدراسة، حيث تم إسترجاع  

بنسبة   التسيير  بنسبة  35.40 %يليه قسم علوم  التجارية  العلوم  ثم قسم  العلوم 26.31 %،  كلية  احتلت  بينما   .

الثانية من حيث عدد االستمارات   إذ مثل   32ب    املسترجعة، والتي قدرتاإلنسانية واالجتماعية املرتبة  استمارة، 

، وأخيرا قسم الفلسفة بنسبة  36.78 %، يليه قسم التاريخ واآلثار بنسبة 40.22 %قسم علم االجتماع أغلبها بنسبة 

  23. في حين كانت املرتبة الثالثة من نصيب كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بعينة قدرها  %  22.98

وجيا البرمجيات  ، ويليه قسم تكنول%  53.44استمارة مسترجعة، متمثلة في قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته بنسبة  

معهد علوم وتقنيات النشاطات  و   ،. بينما كان كل من معهد علم املكتبات والتوثيق%  46.55ونظم املعلومات بنسبة  

الرياضية العينة  البدنية  لحجم  تمثيال  األقل  الفئتين  برصيد    ،هما  علم   09وهذا  معهد  من  مسترجعة  استمارات 

. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضيةاستمارات مسترجعة من  06املكتبات والتوثيق، و 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 ج. حسب متغير الدرجة العلمية: 

 املجموع          م. ع. ت. ن. ب. ر  م. ع. م. ت  ك. ت. ح. م. إ  ك. ع. ن.ع. ت.  ك. ع. إ. إ. ك. ع. إ.ت.ت 2جامعة قسنطينة 

ـــــــــــــــــــــــبة   % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت الرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11.28 15 16.67 1 11.11 1 17.39 4 10 2 9.09 3 9.52 4 أستاذ تعليم عالي  

 28.57 38 16.67 1 33.33 3 30.43 7 35 7 30.3 10 23.8 10 أستاذ محاضر "أ" 

 30.83 41 33.33 2 22.22 2 21.74 5 35 7 30.3 10 35.7 15 أستاذ محاضر "ب"

 22.56 30 16.67 1 22.22 2 21.74 5 10 2 27.3 9 26.2 11 أستاذ مساعد "أ"

 6.77 9 16.67 1 11.11 1 8.7 2 10 2 3.03 1 4.76 2 أستاذ مساعد "ب"

 100 133 100 6 100 9 100 23 100 20 100 33 100 42 املجموع
 

 توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الدرجة العلمية:  )35( رقم جدول 

حيث أن الفئة  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية،  نسب  ،  67  والشكل رقم  35  يبين الجدول رقم

، 30.83%أستاذا وبنسبة بلغت    41األكثر تمثيال في عينة الدراسة هي فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" بتكرار  

بتكرار   "أ"  صنف  املحاضرين  األساتذة  فئة  من  زمالئهم  بــ    38يليهم  قدرت  بنسبة  فئة 28.57%أستاذا  تليهم   ،

بتكرار   "أ"  املساعدين صنف  نسبة  22.56%وبنسبة  أستاذا    30األساتذة  العالي  التعليم  أساتذة  فئة  ومثلت   ،

باحثا، بينما كانت فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" هي األقل تمثيال لعينة الدراسة بتكرار    15بتكرار    11.28%

. أما فيما يخص نسب توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية بكل كلية ومعهد، %6.77باحثا و بنسبة    11

 فكانت مطابقة للتوزيع الكليى لعينة الدراسة. 
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22.56%
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%6.77, "ب"

 توزيع نسب أفراد عينة البحث حسب متغير الدرجة العلمية:  )67( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

   : استمارة استبانة الدراسة الميدانيةتحليل بيانات  .3

 العلمية التعليمية والبحثية  استخدام المصادر الورقية وااللكترونية في   .1.3

  علومات حتى نهاية ملا   كتبات ومراكزالتقليدية هي السائدة في مقتنيات امل طبوعةمل علومات ا بقيت مصادر امل

  النشر  تزايد في صناعةامل  والنمو  ،العلمي  االتصال   ماوما ساهم به في نظ  لياآلومع ظهور الحاسب    ،القرن العشرين

لكترونية تقنيات وأدوات تكنولوجية متنوعة سهلت الوصول إلى املعلومات، ولقيت  قدمت البيئة اإل ،  االلكتروني

الويب   تكنولوجيا  ما قدمته  مع  والعلماء  الباحثين  واسعا من طرف  العنكبوتية  2.0استعماال  حيث  ،  والشبكة 

في ملعلومات،  ومراكز اكتبات  علومات االلكترونية من أهم االتجاهات الحديثة التي تشهدها اململمصادر ا  أصبحت

  2  قسنطينة  مهري هذا اإلطار حاولنا من خالل هذا املحور التعرف على توجهات الباحثين بجامعة عبد الحميد  

 نحو استخدام املصادر الورقية واإللكترونية في مختلف أنشطتهم التعليمية والبحثية.
 

 في العملية التعليمية والبحثية الدراسةها عينة  أشكال مصادر املعلومات التي تستخدم  .1.1.3

التالي الجدول  الدراسة    إلى  يشير  الباحثون محل  التي يستعملها  التعليمية  أنواع املصادر  في مختلف نشاطاتهم 

والبحثية، وذلك بغرض معرفة أنواع املصادر املستعملة من طرفهم، والكشف عن توجهاتهم الستخدام املصادر  

جديد كصيغة  املصادر  اإللكترونية  مكانة  تحديد  مع  الرقمية،  البيئة  إفرازات  ظل  في  العلمية  للمنشورات  ة 

  .2اإللكترونية والورقية في مختلف األنشطة التعليمية والبحثية لدى الباحثين بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 

 ثية  : ما هي أشكال مصادر املعلومات التي تستخدمونها في العلمية التعليمية والبح 1س. 

ـــــــــــــابة  ـــــــــــــــــــــــ  املجموع  االثنين معا  املصادر إلكترونية  املصادر الورقية  اإلجـــــــــــــــــــــــــــــ

 %    ت  % ت  % ت % ت 2كليات جامعة قسنطينة 

 31.57 42 35.34 41 5.88 1 0 0 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 24.81 33 27.58 32 5.88 1 0 0 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15.03 20 16.37 19 5.88 1 0 0 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 17.29 23 43.58 10 56.52 13 0 0 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.76 9 6.89 8 5.88 1 0 0 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 4.51 6 5.17 6 0 0 0 0 البدنية والرياضية  النشاطاتعلوم وتقنيات 

 100 133 100 116 100 17 0 0 املجموع

 

أشكال مصادر املعلومات املستخدمة في العملية التعليمية والبحثية من طرف أفراد  :  )36( رقم جدول 

 عينة البحث 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

خالل   من  املعلومات    ،36  الجدول نالحظ  مصادر  من  كل  على  املبحوثين  التدريس  هئية  أعضاء  إعتماد 

فردا   116، واملعبر عنها بــ  %87.21اإللكترونية والورقية في آن واحد في العلمية التعليمية والبحثية، بنسبة بلغت  

ر اإللكترونية فقط  أجابوا باستخدامهم لكال املصدرين، في حين بلغت نسبة املبحوثين الذين يعتمدون على املصاد

بـــ    %12.78ما نسبته   فردا فضلوا االعتماد على مصادر املعلومات اإللكترونية فقط في العلمية   17واملعبر عنها 

وإستخدام  يالتعل املعلومات  تكنولوجيا  في  التحكم  في  باحث  كل  قدرة  إلى  التفاوت  هذا  ويرجع  والبحثية،  مية 

من عينة الدراسة املأخوذة من    %56.52األنترنت، حيث الحظنا أن نسبة  الحاسب اآللي والبحث الببليوجرافي على  

كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، أقر باحثوها باعتمادهم على املصادر اإللكترونية فقط سواء  

ي كل الكليات مية أو البحثية وهذا راجع إلى طبيعة تخصصهم التقني، في حين لم يجب وال باحث فيفي العملية التعل

 اعتماده على املصادر الورقية فقط في العملية التعليمة والبحثية. 
 

 

 

كلية ومعهد على حدا إلى نفس االتجاه باعتماد الباحثين على كل من املصادر    كل بحسبكما تشير النتائج  

البحثية، حيث شكلت نسبة   أو  التعليمية  العلمية  في  واإللكترونية  العلوم اإلقتصادية   %97.61الورقية  بكلية 

ية علم النفس  بكل  %95بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ونسبة    %96.96التجارية وعلوم التسيير، ونسبة  

التربية املكتبات    %88.88ونسبة   وعلوم  النشاطات    %100، ونسبة  والتوثيقبمعهد علم  بمعهد علوم وتقنيات 

إلى  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  بكلية  النسبة  هذه  تراجعت  حين  في  والرباضية.  البدنية 
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املصادر  الورقية املصادر إلكترونية االثنين معا

 نسب أنواع مصادر املعلومات املستخدمة من طرف املبحوثين في العملية:  )68( رقم الشكل

 التعليمية والبحثية 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

نسبته  43.87% ما  عبر  حيث  الت  56.52%،  بكلية  املبحوثين  واالتصال  من  للمعلومات  الحديثة  كنولوجيات 

، في حين عبر باحث واحد فقط من كل  والبحثية  املصادر اإللكترونية فقط في العملية التعليمية  اعتمادهم على

 الكليات املتبقية إعتماده على املصدر االلكتروني كأساس للعلمية التعليمية والبحثية.

ة حسب متغير الرتبة العلمية، حول استخدامهم للمصادر الورقية،  ويوضح الرسم البياني التالي آراء األساتذ

اإللكترونية، أو اإلثنين معا، وقد جاءت النتائج مطابقة للنتائح العامة لعينة الدراسة حسب متغير التخصص،  

مساعد   أستاذ  برتبة  واألساتذة  عالي،  تعليم  أستاذ  برتبة  األساتذة  أجاب  بلغت    -أ-حيث  أنهم    %93.93بنسبة 

محاضر   أستاذ  برتبه  األساتذة  أجاب  بينما  والبحثية،  التعليمية  العلمية  في  املصدرين  كال  على   -ب-يعتمدون 

، يليهم األساتذة %87.8اعتمادهم على كل من املصدر الورقي واإللكتروني في العملية التعليمية والبحثية بنسبة  

 .  %66.66بنسبة  -ب-ساتذة برتبة أستاذ مساعد ، وأخيرا األ %84.21بنسبة قدرت بــ  -أ-برتبة أستاذ محاضر 
 

من    %33.33أما فيما يخص إعتماد األساتذة الباحثين على املصادر اإللكترونية فقط، نالحظ أن ما نسبته  

يعتمدون على املصادر اإللكترونية فقط في العلمية التعليمية والبحثية، بينما جاءت     -ب-األساتذة برتبة أستاذ  

، في حين جاءت %6.66بنسبة بلغت    -أ-النسب متساوية بين األساتذة برتبتي أستاذ تعليم عالي، وأستاذ مساعد  

بلغت   بنسب  العامة  للنتائج  مقاربة  و  %15.78النتائج  أستاذ    12.19%،  لرتبتي  وأستاذ  -أ-محاضر  بالنسبة   ،

 على التوالي.   -ب-محاضر 
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نسب أنواع مصادر املعلومات املستخدمة من طرف املبحوثين في :  )69( رقم الشكل

 العملية التعليمية والبحثية حسب الرتبة العلمية



 

[217] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 بمصادر املعلومات الورقية:استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة . 2.1.3

مقارنة بمصادر    ة من طرف عينة الدراسة نسب استخدام مصادر املعلومات اإللكتروني  التالي   يوضح الجدول و

 املعلومات الورقية، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر استخدام املصادر اإللكترونية على املصادر الورقية.  

 املعلومات االلكترونية يقلل من استخدامكم للمصادر املطبوعة؟هل استخدامكم ملصادر :  2س. 

 املجموع            نوعا ما            ال                      نعم                      اإلجابة

         % التكرار   %       التكرار   %       التكرار  %       التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

    31.57   42    39.47  15    30.76     16   25.58   11    االقتصادية التجارية وعلوم التسييرالعلوم 

    24.81      33    21.05     08 34.61   18  16.27    07 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

    15.03 20   18.42     07 19.23   10   6.97     03 كلية علم النفس وعلوم التربية

    17.29    23   13.15     05  1.92    01   39.53    17 واالتصال الحديثة للمعلوماتالتكنولوجيات 

     6.76 09      7.89      03           5.76    03  6.97     03 معهد علم املكتبات والتوثيق

     4.51 06         00       00   7.69    04  4.65     02 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

      100 133   100    38   100   52   100    43 املجموع 

    32.33 43 نعم  

    39.09 52 ال  

    28.57 38 نوعا ما   

     100      133 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 إستخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر املطبوعة من طرف أفراد عينة الدراسة :  )37( رقم جدول 

من املبحوثين أن استخدام املصادر اإللكترونية ال يؤثر على استخدامهم  للمصادر   %39.09أجاب ما نسبته 

الورقية، وهذا ما يوكد على أن بعض الباحثين يفضلون استخدام املصدر الورقي  أكثر من املصدر اإللكتروني، في 

نسبته   ما  أقر  على  %32.33حين  اإللكترونية  املصادر  إستخدام  تأثير  على  املبحوثين  املصادر    من  استخدام 

الورقية، وهذا راجع إلى ازدياد توجه مؤسسات التعليم العالي في استخدام تكنولوجيا املعلومات ورقمنة املصادر  

الورقية، وكذا اعتماد الباحثين على املصادر اإللكترونية من خالل التوجه إلى استخدام قواعد البيانات ومواقع  

لخط، وذلك لسهولة الوصول إليها بأقل جهد ووقت. في حين أجاب ما نسبته  األنترنت، واملكتبات الرقمية على ا

 من املبحوثين أنه يمكن أن يؤثر استخدام املصادر اإللكترونية على استخدامهم للمصادر الورقية. 28.57%
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

ض  كما يمكن القول أن هناك توجه إيجابي نحو إستعمال الوثائق اإللكترونية بما يؤكد جهود الباحثين بغر  

 التكيف مع املتغيرات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في عالم املعلومات التي أضحت السمة املميزة له. 

من   %73.91تشير النتائج حسب كل كلية ومعهد على تفاوت بين الكليات واملعاهد، حيث أقر ما نسبته أيضا 

املبحثوين بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال على أن إستخدامهم للمصادر اإللكترونية سيؤثر  

امل طرف  من  تأكيده  تم  ما  وهو  الورقية،  للمصادر  استخدامهم  على  كبير  التكنولجيات  بشكل  بكلية  بحوثين 

املصادر   على  اعتمادهم  على  فيه  أقروا  والذين  األول  السؤال  على  إجابتهم  في  واالتصال  للمعلومات  الحديثة 

بنسبة   والبحثية  التعليمية  العملية  في  فقط  رقم(  %56.52اإللكترونية  في )68  الشكل  الباحثون  أجاب  بينما   .

املكتبات   علم  ومعهد  والتوثيقمعهدي  بنسبة  ،  والرياضية  البدنية  النشاطات  وتقنيات  أن    %33.33علوم  على 

استخدامهم للمصادر اإللكترونية يقلل من استخدامهم للمصادر الورقية، تليها كلية العلوم االقتصادية التجارية  

م النفس ، وأخيرا كلية عل%21.21ثم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  ،  %26.19وعلوم التسيير بنسبة  

 . %15 وعلوم التربية بنسبة

 
 

وتشير النتائج أيضا تفاوت بين الكليات واملعاهد فيما يتعلق بتأثير استخدام املصادر الورقية على استخدام  

 %66.67، حيث أجاب الباحثون بمعهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية بنسبة  املصادر اإللكترونية

على أن إستخدامهم للمصادر اإللكترونية ال يقلل من استخدامهم للمصادر الورقية، تليها كلية العلوم اإلنسانية  

، وأخيرا كلية العلوم االقتصادية %50، تليها كلية علم النفس وعلوم التربية بنسبة  %54.55واالجتماعية بنسبة  
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0

نعم ال نوعا ما

نسب إستخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر املطبوعة من طرف أفراد  :  )70( رقم  الشكل

 عينة الدراسة حسب كل كلية ومعهد 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

بنسبة  %35.71بنسبة   أجاب  بينما  الباحث  4.35%،  من  للمعلومات  فقط  الحديثة  التكنولوجيات  بكلية  ين 

 االتصال على أن إستخدامهم للمصادر اإللكترونية ال يقلل من استخدامهم للمصادر الورقية. 

نسب إستخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر املطبوعة من طرف أفراد    ويشير الرسم البياني التالي إلى

الدراسة  رتب  عينة  للمصادر  العلمية  هم حسب  استخدامهم  على  اإللكترونية  املصادر  استخدام  سيؤثر  وهل   ،

أستاذ   صنف  من  الباحثون  أقر  حيث  بنسبة  الورقية،  "ب"  للمصادر  %55.55مساعد  استخدامهم  أن   ،

اإللكترونية سيؤثر بشكل كبير على استخدامهم للمصادر الورقية، ويفسر الباحث هذه النسبة أن هذه الفئة  

من الباحثين هم من األساتذة املوظفين حديثا بالجامعة، حيث شهدت هذه الفئة معايشتها لالنفجار املعلوماتي  

وجي الحاصل في السنوات األخيرة في مجال النشر اإللكتروني، يليهم الباحثون من صنف "أستاذ  والتطور التكنول

، كما أجابت  %37.03، تليهم فئة األساتذة املساعدين صنف "أ" بنسبة بلغت  %42.1تعليم العالي" بنسبة قدرت بــ  

اإللكترو  للمصادر  أن استخدامهم  "ب"  و  "أ"  املحاضرين من صنف  األساتذة  نية سيؤثر على استخدامهم  فئة 

 على التوالي %26.31، و %27.77للمصادر الورقية بنسبة 
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نعم ال نوعا ما

نسب إستخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر املطبوعة من طرف  :  )71( رقم الشكل

 الرتبة العلميةأفراد عينة الدراسة حسب  
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 درجة استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية والورقية في البحث العلمي .3.1.3

ظه من  اآلن  نشهده  ما  ولكن  جامعية،  مكتبة  أي  تركيبة  في  األساس ي  العنصر  وتعتبر  املكتبة،  في  املهمة  العناصر  أحد  الورقية  املصادر  املصادر  تمثل  ور 

وعية، وبدأ التركيز عل  أل ثل هذه اهتمام بمإل املكتبـات اى  وأنها أثبتت جـدارتها فـي تلبيـة جـزء مهـم مـن احتياجـات املستفيدين بدقة مما فـرض علـاإللكترونية،  

 علأل قتناء والصيانة ، وضيق الخزن ، وملثل هذه اإلاملجموعات الورقية يتراجع ويزداد هذا التراجع مـع ارتفـاع تكـاليف الكتـب مـن حيـث ا 
ً
 ىسباب أصبح لزامـا

التركيز على املطبوعات إلى اإلهتمام باملصادر اإللكترونية، والبحث عن  تنمية مجموعاتها والتفكير في كيفية اإلنتقال من    في سياسة   ظراملكتبات إعادة الن

 .ورقية في البحث العلميطرق ضمها إلى مقتنيات املكتبة، ويأتي هذا السؤال من االستبيان ملعرفة درجة إستخدام عينة الدراسة ملصادر املعلومات اإللكترونية وال
 

 البحث العلمي؟ما هي درجة استخدامكم لكل مصدر في  :  3س. 
 مصادر معلومات ورقية  إلكترونية مصادر معلومات مصادر معلومات  

ـــــخدام  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  املجموع          عالية جدا           عالية               متوسطة            ضعيفة             املجموع           عالية جدا        عالية             متوسطة     ضعيفة   درجة االستـــــ

     % التكرار             % التكرار       % التكرار       % التكرار       % التكرار        % التكرار       % التكرار   %        ت            % ت %   ت 2كليات جامعة قسنطينة 

 31.57   42 9.52  04 14.28  06  50  21 26.19  11 31.57   42  16.66  07   57.14   24 19.04  08 7.14  03 االقتصادية التجارية وعلوم التسييرالعلوم 

 24.81   33 15.15  05     30.30  10 30.30  10 24.24  08 24.81 33  12.12  04 39.39   13 30.30  10 18.18  06 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 15.03   20  10  02      35  07  45  09    10  02 15.03   20    05  01   55      11  35  07       05  01 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 17.29   23 4.34  01  4.34  01 13.04  03 78.26  18    17.29 23  56.52  13 39.13 09    4.34            01  00  00 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

  6.76   09 22.22  02 22.22  02 44.44  04 11.11  01  6.76   09  22.22  02 66.66   06   00   00 11.11  01 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

  4.51     06 16.66  01  16.66  01 66.66  04    00  00   4.51   06  33.33  02 16.66      01     50  03  00  00 البدنية والرياضية  علوم وتقنيات النشاطات

   100  133  11.27  15   20.33  27  38.34  51  30.07    40   100   133 21.80  29 48.12      64 21.80  29 8.27  11 املجموع 

 30.07 40 ضعيفة  المجموع الكلي  8.27 11 ضعيفة  املجموع الكلي 

 38.34 51 متوسطة  21.80 29 متوسطة 

 20.30 27 عالية  48.12 64 عالية

 11.27 15 عالية جدا 21.80 29 عالية جدا

 100 133 املجموع  100 133 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 درجة استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية والورقية في البحث العلمي حسب كل كلية ومعهد: (38) رقم  جدول 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   
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 استخدام مصادر املعلومات االلكترونية من طرف عينة البحثنسب :  )73( رقم الشكل

 نسب استخدام مصادر املعلومات الورقية من طرف عينة البحث:  )72( رقم  الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

تم استخدام مقياس ليكارث ملعرفة درجة استخدام الباحثين محل الدراسة ملصادر املعلومات اإللكترونية  

والورقية من خالل االعتماد على القيم التالية: عالية جدا، عالية، متوسطة، ضعيفة، مع إعطاء درجة لكل قيمة  

  0.75=   ¾ يتم حساب طول الفئة من خالل تقسيم املدى على عدد الفئات)الخيارات(، اذن وبعدها ، 4إلى  1من 

من    : هي  الحسابي  املتوسط  لقيم  األولى  الفئة  املتوسطات 0.75+1الى    1فتكون  قيم  لبقية  بالنسبة  وهكذا   ،

 .الحسابية الحسابية، فيكون الجدول التالي الذي يبين طريقة تفسير قيم املتوسطات 

 عالية جدا  عالية متوسطة  ضعيفة  االستجابة 

 4 3 2 1 الدرجة 

 04إلى  3.25 2.50إلى  3.25 1.75إلى  2.50 1إلى  1.75 القيم 
 

 حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري   ❖
 

 =     قانون حساب املتوسط الحسابي
 

 

البيانات)االستجابات( عن   تباعد  التشتت والذي يعني مدى  بالنسبة لالنحراف املعياري، فهو أهم مقاييس  أما 

التالي القانون  خالل  من  ويحسب  الحسابي،  املتوسط  وعن  البعض  مربعات   بعضها  ملجموع  التربيعي  الجذر   :

 على )عدد األفراد الكلي  
ً
(، أما بالنسبة لتفسير قيم االنحراف  1  –انحرافات القيم عن متوسطها الحسابي مقسوما

اقتربت فيمته من الصفر كلما قل التشتت وزاد تجانس األفراد حول استجابتهم واتفاقهم على قيمة املعياري ، فكلما  

 .املتوسط الحسابي
 

 =            قانون حساب اإلنحراف املعياري  

 النوع  عالية جدا عالية  متوسطة  ضعيفة  املتوسط  االنحراف  اتجاه العينة 

ــــــية  ونية  29 64 29 11 2.8346 0.74516 عالـــــــــــــــ  مصادر معلومات إلكتر

 معلومات ورقـــــــــــــــــــية مصادر  15 27 51 40 2.1278 0.94566 متوسطة 

 فقرات إستخدام املصادر اإللكترونية والورقية في البحث العلمي:  )39( رقم جدول 

استخدامهم  من  أكثر  عالية  بدرجة  االلكترونية  املعلومات  يعتمدون على مصادر  الباحثين  أن  النتائج  أشارت  وقد 

للمتوسط الحسابي بالنسبة ملصادر    2.83والتي يستخدمونها بدرجة متوسطة، حيث جاءت القيمة  للمصادر الورقية  

. في حين جاءت قيمة املتسوط الحسابي  3.25إلى    2.50" املقابلة للقيمة  3املعلومات اإللكترونية واملعبر عنها بالدرجة "

 . 1.75إلى  2.50املقابلة للقيمة من  2ة واملعبر عنها بالدرج 2.12بالنسبة ملصادر املعلومات الورقية بـــ 

 )الدرجة  xالتكرار (مجموع 

 حجم العينة 

 حجم العينة    xمربع املتوسط  -  )التكرار  xمربع الدرجة (مجموع 

 1 –حجم العينة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، عن آراء املبحوثين على مستوى كليات ومعاهد جامعة عبد الحميد  73،  72من خالل هذه النتائج املعبرة شكل  

قسنطينة   املصادر  2مهري  ظهور  مع  تراجعا  عرفت  قد  املطبوعة  املصادر  تحتلها  التي  املكانة  بأن  نالحظ   ،

أصبحت الصيغة الجديدة التي يعتمد عليها الباحثين في أداء العملية التلعيمية والبحثية لتعبر  اإللكترونية، و التي  

بين الباحثين، لكن بالرغم من ذلك فاملصادر املطبوعة مازالت لها    عن ميالد جديد لالتصال العلمي اإللكتروني

أولي في العلمية التعليمة والبحثية،  مكانة أساسية للعديد من الباحثين الذين اليزالون يعتمدون عليها كمصدر  

نسبته   ما  عبر  حيث  الكليات  بعض  نتائج  فسرته  ما  اإلنسانية   %37.04وهذا  العلوم  بكلية  املبحوثين  من 

من الباحثين بكلية    %25.93واالجتماعية بأنهم يعتمدون على املصادر الورقية بدرجة عالية، كما عبر ما نسبته  

  %26.67م يعتمدون كذلك وبدرجة عالية على املصادر املطبوعة. وعبر ما نسبته  علم النفس وعلوم التربية بأنه

 الباحثون بكلية العلوم اإلقتصادية إعتمادهم على املصادر الورقية بدرجة عالية جدا.
 

املصادر   على  إعتمادهم  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولجيات  بكلية  املبحوثين  أقر  املقابل  في 

، وهذا راجع إلى طبيعة تخصصهم التقني والذي يتميز بسرعة  %44.83رجة عالية جدا بنسبة بلغت  بد  اإللكترونية

النشر في هذا املجال، بينما أجاب األساتذة الباحثون بكلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة  

استخدامهم للمصادر اإللكترونية بدرجة عالية. في حين نالحظ تقارب نسب نتائج إستخدام املصادر   %37.05  بلغت

 الورقية واإللكترونية في كل من معهد علم املكتبات والتوثيق ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 
 

ام األساتذة الجامعيين للمصادر  وقد أكدت العديد من الدراسات التي أجريب في هذا املجال حول إستخد

والتعلاإللكترونية   البحثية  العلمية  في  نجود  يوالورقية  الدكتورة  أجرتها  التي  الدراسة  نتائج  بينته  ما  مية، وهذا 

دراسة  الباحثين،  بين  العلمية  االتصاالت  تفعيل  في  ودوره  للمعلومات  الحر  الوصول  حول:  دارستها  في  بيوض 

إلى إعتالء املصادر  ميدانية بمركز البحث في ا  الباحثة  إلعالم العلمي والتقني وجامعة بومرداس، حيث توصلت 

 . %71.01اإللكترونية للمرتبة األولى من حيث اإلستخدام بنسبة مرتفعة قدرت بـ 
 

نحو إستخدام املصادر اإللكترونية كوسيلة سريعة إلتاحة الوصول إلى    يمكن القول أن هناك توجه إيجابي

مختلف األنشطة التلعيمة والبحثية ألفراد العينة املشاركين بالدراسة، وهذا راجع للمزايا العديدة   املعلومات في

كترونيـة أكثـر  يمكننا القول بأن اعتماد مجتمع الدراسـة عل مصادر املعلومات اإلكما    ،التي تتيحها هذه املصادر

مد عل  يتوقف  التقليدية،  املعلومـات  مصـادر  ف  ى مـن  التدريس  هيئة  ا  يمهارة عضو  نترنت،  أل استخدام شبكة 

   فادة منها.إل كترونية املتاحة وامصادر املعلومـات اإل  ىالوصول إل  يوبالتالي مهارته ف
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 أنواع مصادر املعلومات املستخدمة في العملية التعليمية والبحثية:   .4.1.3

التي فرضتها التطورات الحديثة في األشكال املادية ألوعية  تجاوبت املكتبات الجامعية مع التغيرات الجوهرية  

التجاوب   ،املعلومات هذا  مالمح  أهم  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  شكلت  نتائج  حيث  خالل  من  واملالحظ   ،

السابق   استخدامهم  السؤال  أكثر من  عالية  بدرجة  االلكترونية  املعلومات  يعتمدون على مصادر  الباحثين  أن 

أنواع مصادر املعلومات اإللكترونية يوضح الجدول التالي  ، و للمصادر الورقية والتي يستخدمونها بدرجة متوسطة

 :  التي يعتمد عليها الباحثين محل الدراسة في مختلف األنشطة التعليمية والبحثية

 ة والتعليمية؟: ماهي أنواع مصادر املعلومات االلكترونية التي تستخدمونها في العملية البحثي 4س. 

 الكتب االلكترونية اإلجابة 
الرسائل الجامعية 

 اإللكترونية 

مقاالت املجالت 

 اإللكترونية 
اقع األنترنت   املجموع  مو

 %        ت  % ت  %  ت % ت   %  ت 2كليات جامعة قسنطينة 

 32.29 145 24.13 35 27.58 40 22.06 32 26.2 38 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير 

 23.83 107 18.69 20 29.9 32 20.56 22 30.84 33 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 14.03 63 19.04 12 26.98 17 22.22 14 31.74 20 وعلوم التربية كلية علم النفس 

 17.81 80 21.25 17 26.25 21 25 20 27.5 22 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

 7.12 32 25 8 28.12 9 21.87 7 25 8 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 4.89 22 27.27 6 27.27 6 18.18 4 27.27 6 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات

 100 449 21.82 98 27.38 125 22.04 99 28.28 127 املجموع 

املعلومات اإللكترونية املستخدمة في العملية التعليمية والبحثية من  أنواع مصادر :  )40( رقم جدول 

 طرف عينة الدراسة 

متعدد الخيارات والذي يساوي    رابع، العدد الفعلي لألساتذة املجيبين على السؤال ال 40  حدد الجدول رقم

وهذا نظرا إلختيارهم أكثر من مصدر معلومات    449أستاذ باحثا، حيث بلغ املجموع الكلي إلجابات األساتذة    133

 من ضمن املقترحات املقدمة لهم.

 مـن الجـدول كما   
ً
عليها من قبل  عتماد  ال لكترونية التي يتم االاتنـوع مصـادر املعلومـات    ،40  رقم  يتضح جليـا

  127والتي تمثل    %28.28وهي    نسبة   ىحيث نجد أن أعلفي العملية التلعيمية والبحثية،    أعضـاء هيئـة التـدريس 

األكثر استخداما من    يعتمدون على باحثا   املعلومات اإللكترونية  أنواع مصادر  اإللكترونية كأحد  طرف  الكتب 

، ثم تأتي  %27.83محل الدراسة، تليها مقاالت املجالت اإللكترونية بنسبة متقاربة مع النوع األول بنسبة    الباحثين

 . %21.82، ورابعا مواقع األنترنت بنسبة %22.04الرسائل الجامعية اإللكترونية ثالثا بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

  أما بالنسبة للكليات واملعاهد نالحظ بأن النتائج املعبرة عنها قد جاءت متقاربة بين مختلف الكليات واملعاهد 

فيما يتعلق باستخدام واالعتماد على مختلف أنواع املصادر اإللكترونية، فاذا نظرنا إلى الكتب اإللكترونية نجد 

 بالنسبة ملعظم كليات ومعاهد الجامعة محل الدراسة.  %31.74إلى  25بأن النسب متقاربة وقد ترواحت مابين 

يتعلق بالرسائل    2.222%إلى    %18.18وتتراواح مابين    بالنسبة لالعتماد على    ،الجامعيةفيما  وجد متقاربة 

من   تترواح  بنسب  الجامعة  ومعاهد  كليات  بين  اإللكترونية  املجالت  ما %29.90إلى    %26.25مقاالت  وتتراوح   ،

 بالنسبة ملواقع األنترنت. %27.27إلى  %18.69بين.

امة، حيث أقر كل من األساتذة  فقد جاءت مطابقة نوعا ما للنتائج الع أما عن النتائج حسب الرتب العلمية، 

الباحثين من فئة أستاذ محاضر صنف "أ"، و"ب"، وأستاذ مساعد صنف "ب"، و"أ" اعتمادهم بالدرجة األولى  

والبحثية،   التعليمية  العملية  في  استخداما  اإللكترونية  املعلومات  أنواع مصادر  كأكثر  اإللكترونية  الكتب  على 

على التوالي. في حين أجاب أساتذة التعليم العالي أنهم يعتمدون    %21.42، و  %23.77،  %25.15،  %25.51بنسبة  

هي   بنسبة  والبحثية  التعليمية  العملية  في  إستخداما  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  كأكثر  األنترنت  مواقع  على 

 .%28.3األكبر مقارنة بالرتب األخرى بلغت 

26.21%
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25.00%
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والتوثيق

علوم وتقنيات 
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الكتب االلكترونية  الرسائل الجامعية اإللكترونية مقاالت املجالت اإللكترونية مواقع األنترنت

املعلومات االلكترونية املستخدمة  في العملية البحثية والتعليمية من  نسب أنواع مصادر :  )74( رقم الشكل

 طرف عينة البحث 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

ثاني أكثر مصادر املعلومات اإللكترونية إستخداما من طرف عينة الدراسة  جاءت مقاالت املجالت اإللكترونية  

بنسبة   لفئة األساتذة املحاضرين صنف "ب"  بنسبة  %23.92بالنسبة  العالي  التعليم  ،  %22.64، وفئة أساتذة 

بالنسبة لفئة األساتذة املحاضرين صنف    بينما تساوت نسب إستخدام املجالت اإللكترونية والكتب اإللكترونية

 على التوالي.   %23.77، و%25.51"أ"، وفئة األساتذة املساعدين صنف "أ. بنسبة 

التعليمية   العملية  في  استخداما  األكثر  اإللكترونية  املصادر  ثالث  اإللكترونية  الجامعية  الرسائل  إحتالل 

، فئة األساتذة %19.67لفئة األساتذة املساعدين صنف "أ" بنسبة  والبحثية من طرف األساتذة الباحثين بالنسبة  

، بينما تساوت نسب  %18.62، وفئة األساتذة املحاضرين صنف "أ" بنسبة  %19.01املحاضرين صنف "أ" بنسبة  

إستخدام مقاالت املجالت اإللكترونية، والرسائل الجامعية اإللكترونية بالنسبة لفئة األساتذة املساعدين صنف 

. في حيت إحتلت الكتب اإللكترونية ثالث املصادر اإللكترونية األكثر استخداما من طرف  %19.04ب" بنسبة  "

 . %20.75فئة أساتذة التعليم العالي بنسبة 
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أنواع مصادر املعلومات االلكترونية املستخدمة  في العملية البحثية  :  )75( رقم الشكل

 والتعليمية من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 األنترنت: صعوبات الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية عبر  .5.1.3

 : هل تجدون صعوبة في الحصول على مصادر املعلومات االلكترونية عبر األنترنت؟ 5س. 
 املجموع ال نعم  اإلجابة

 % التكرار % التكرار % التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 31.58 42 76.19 32 23.8 10 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 24.81 33 69.7 23 30.3 10 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15.04 20 65 13 35 7 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 17.29 23 95.65 22 4.35 1 للمعلومات واالتصال كلية التكنولوجيات الحديثة 

 6.767 9 100 9 0 0 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 4.511 6 66.67 4 33.3 2 البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

 100 133 77.44 103 22.6 30 املجموع

 مصادر املعلومات اإللكترونية على األنترنت من طرف عينة البحث صعوبة استخدام :  )41( رقم جدول 

رقم  الجدول  خالل  من  النتائج  قسنطينة    ،41  أشارت  مهري  الحميد  عبد  بجامعة  الباحثين  أن  ال  2إلى   ،

يواجهون صعوبة في استخدامهم ملصادر املعلومات اإللكترونية وحصولهم عليها من شبكة األنترنت وهذا ما يمثل  

نسبته  %77.44نسبة   ما  عبر  في حين  استخدامهم ملصادر    22.6%،  في  يجدون صعوبة  أنهم  الباحثين على  من 

 اإللكترونية على األنترنت. املعلومات 

 

الكليات   حسب  النتائج  تشير  علم املعاهد  و كما  بمعهد  الباحثين  أن  نالحظ  حيث  بينهم،  تفاوت  وجود  إلى 

أنهم ال يجدون صعوبة في استخدامهم ملصادر املعلومات اإللكترونية على    %100املكتبات والتوثيق أقروا بنسبة  

الباحثين واألساتذة بمعهد علم املكتبات والتوثيق لهم دراية كافية بكيفية التعامل   ،األنترنت وهذا راجع إلى أن 

باملعه  ،معها تدريسها  يتم  التي  املقاييس  بعض  أن  من  خاصة  النوع  هذا  مع  التعامل  بكيفية  كبيرة  لها عالقة  د 
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 نسب صعوبة الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية على األنترنت من طرف عينة البحث :  )76( رقم  الشكل 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

للمعلومات و االتصال والذي عبر باحثوها بنسبة   التكنولوجيات الحديثة  تليها كلية  املصادر والحصول عليها، 

التجارية    95.65% االقتصادية  العلوم  كلية  تليها  اإللكترونية،  املصادر  مع  التعامل  في  صعوبة  إيجادهم  بعدم 

، ومعهد علوم وتقنيات  %69.70، ثم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  %76.19سيير بنسبة  وعلوم الت

 . %65، وأخيرا كلية علوم النفس وعلوم التربية بنسبة %66.67النشاطات البدنية والرياضية بنسبة 

ت اإللكترونية على  كما أشارت النتائج أيضا أن الباحثين قد وجدوا صعوبة في استخدامهم ملصادر املعلوما

من الباحثين بكلية علم النفس بأنهم واجهوا صعوبات في استخدام مصادر    %35األنترنت، حيث أقر ما نسبته  

، تليها كلية العلوم %33.33املعلومات االلكترونية، يليها معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بنسبة  

بنسبة   اإلنسانية  بنسبة  ،  %30.30واالجتماعية  التسيير  التجارية وعلوم  العلوم االقتصاية  كلية  ،  %23.81ثم 

 . %4.35وأخيرا كلية التكنولجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بنسبة 

أما عن النتائج املحصلة حسب الرتب العلمية لألساتذة الباحثين فنجدها مقاربة للنتائج العامة، حيث يالحظ  

إرتفاع في نسبة األساتذة الذين يواجهون صعوبة في تعاملهم مع املصادر اإللكترونية بالنسبة لفئة أستاذ التعليم  

املساع األساتذة  وفئة  العالي،  بــ  التعليم  قدرت  متساوية  بنسبة  "أ"  صنف  األساتذة %26.66دين  فئة  يليهم   ،

  %19.51، و  %21.62، فئة األساتذة املحاضرين صنف "أ"، و "ب" بنسبة  %22.22املساعدين صنف "ب" بنسبة  

 على التوالي.  
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نسب صعوبة الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية على  :  )77( رقم الشكل

 الرتبة العلميةاألنترنت من طرف عينة البحث حسب 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

ليمية إستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية في العلمية التعاستكماال ملعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حول  و 

والبحثية، وبعد معرفة آرائهم حول درجة إعتمادهم على الوثائق اإللكترونية والتي كانت عالية مقارنة بالوثائق  

عوبات  من األساتذة الباحثين قد واجهتهم ص  %22.6الورقية،  كما أظهرت النتائج في السؤال السابق على أن نسبة  

هذه   عن  للكشف  السؤال  هذا  جاء  األنترنت،  شكبة  عبر  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  على  الحصول  في 

فيما يلي نتائج  إجابة، و   49الصعوبات، حيث قام الباحثون بإختيار أكثر من إجابة واحدة بعدد تكرارات بلغت  

 :  بحسب التخصص والرتبة العلمية تهمإجابا

 : إذا كانت االجابة ب "نعم" فما هي هذه الصعوبات ؟  6س. 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة 
البحث في  

 محركات البحث 

البحث في قواعد  

 البيانات 

استخدام الشبكات  

 االجتماعية

استخدام  

 الحاسوب 
 املجموع 

 % التكرار % ت % ت % ت % ت الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليات  

 11.28 15 2.38 1 0 0 21.43 9 11.9 5 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير 

 12.03 16 3.03 1 6.06 2 18.18 6 21.21 7 العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 11.28 15 10 2 15 3 30 6 20 4 وعلوم التربيةعلم النفس 

 0.75 1 0 0 0 0 4.35 1 0 0 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املكتبات والتوثيقعلم 

 1.5 2 0 0 0 0 33.33 2 0 0 البدنية والرياضيةعلوم وتقنيات النشاطات 

 36.84 49 3.01 4 3.76 5 18.05 24 12.03 16 املجموع 

 الصعوبات التي يواجهها األساتذة الباحثين في الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية:   )42( رقم جدول 

مصادر املعلومات اإللكترونية على اختالف   الحصول علىصعوبات في    واجهواأفراد عينة البحث    من  %22.6 

أساسا وبصورة  مثلت  ، ت2كليات ومعاهد جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  الرتب العلمية ولدى أفراد عينة  

هؤالء   تمكن  عدم  في  الشبكات  عامة  من  كل  واستخدام  البحث،  ومحركات  البيانات،  قواعد  في  البحث  من 

ح أقل،  بدرجة  والحاسوب  في االجتماعية  صعوبات  وجهوا  الباحثين  أن  أعاله،  الجدول  خالل  من  نالحظ  يث 

، %18.05الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية أثناء البحث في قواعد البيانات بدرجة أكثر بنسبة بلغت  

ويرجع ذلك لعدم تحكم األساتذة في ضبط إستراتيجية بحث مالئمة ونقص في مهارات استخدام أدوات البحث 

التي تتيحها أغلب محركات    ،ترونيةاإللك مثل البحث باملعامالت البولينية والبحث املترابط وغيرها من الوسائل 

فئة األساتذة املساعدون صنف  وأكثر من يعاني من هذه الصعوبات هم   ،البحث وقواعد املعلومات على الخط

صنف "أ"   تليهم فئة األساتذة املساعدون  ،%27.77بنسبة هي األكبر مقارنة بالرتب العلمية االخرى قدرت بــ  "ب"

، ورابعا فئة األساتذة املحاضرون صنف "أ"  %20، ثم فئة األساتذة أساتذة التعليم العالي بنسبة  %20.68بنسبة  

 .%13.15، وأخيرا فئة األساتذة املحاضرون صنف "ب" بنسبة بلغت %19.44بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

، كلية علم النفس وعلوم التربية، وكلية  على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةكذلك  

هي   نالحظ أن املشكلة الرئيسية التي يواجهها أفراد عينه الدراسة  االقتصادية التجارية وعلوم التسيير،العلوم  

 على التوالي.    %21.43و  %30، %33.33البحث في قواعد البيانات بنسبة قدرت بــ 

لى مصادر  وقد أشارت نتائج الجدول أعاله أن من بين الصعوبات التي واجهها الباحثون أيضا في الحصول ع

، وأكثر من واجههم ذلك، هم فئة  %12.03املعلومات اإللكترونية هو البحث في محركات البحث بنسبة قدرت بــ  

، ثم فئة األساتذة 13.33، يليهم فئة أساتتذة التعليم العالي بنسبة  %17.24األساتذة املساعدين صنف "أ"  بنسبة  

 . %9.06، وأخيرا فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" بنسبة  %10.52و    %11.11املحاضرين صنف "أ" و "ب" بنسبة  
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 على مصادر املعلومات اإللكترونية حسب الرتبة العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

مستوى  كذلك    العلومعلى  وكلية  التربية،  وعلوم  النفس  علم  كلية  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم   كلية 

االفتصادية التجارية وعلوم التسيير، فقد كان ثاني الصعوبات التي واجهها األساتذة الباحثون في الحصول على  

 على التوالي.  %11.90، %20، %21.21مصادر املعلومات اإللكترونية هو البحث عنها بمحركات البحث، بنسبة 
 

 

ثالث الصعوبات التي واجهت األساتذة الباحثين في الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية، وبدرجة أقل  

واجهت   الحاسوب، حيث  الذكر، هو إستخدام  السالفة  الصعوبات  املساعدون صمن  األساتذة  "ب"  نفئة  ف 

العالي بنسبة  %9.09صعوبات مماثلة بنسبة   التعليم  يليهم فئة أساتذة  ، ثم فئة األساتذة املساعدون  7.67%، 

 .%2.63، وأخيرا فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" بنسبة %3.44صنف "أ" بنسبة 

التربية، وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  وقد واجه األساتذة الباحثون بكل من كلية علم النفس وعلوم  

، و %15صعوبات في الحصول على مصادر املعلومات اإللكترونية بسبب ضعف إستخدامهم للحاسوب بنسبة  

على التوالي.  أما الصعوبات املتعلقة باستخدام الشبكات االجتماعية فقد كانت النسب ضعيفة، وهذا   6.06%

 ذة الباحثين عليها كثيرا في الوصول إلى مصادر املعلومات اإللكترونية.   راجع إلى عدم اعتماد األسات 
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عينة الدراسة حول الصعويات التي يواجهوها في الحصول على نسب آراء :  )79( رقم الشكل

 مصادر املعلومات اإللكترونية حسب كل كلية ومعهد 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 النشر باملجالت اإللكترونية مقارنة املجالت الورقية:. 6.1.3

عدد أن  حيث  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  واسعا  انتشارا  اإللكترونية  املجالت  املجالت    ا حققت  من 

الورقية صارت تحرص على توفير نسخة إلكترونية أخرى من إصدارتها، وذلك يرجع إلى إنجذاب الباحثين والقراء  

، ويأتي هذا السؤال من االستبيان ملعرفة آراء األساتذة الباحثين  لهذ النوع من املجالت ملا توفره من مزايا عديدة

 شر في املجالت الورقية أو اإللكترونية: املمثلين لعينة الدراسة حول تفضيلهم الن

 : إذا كنت تملك مقاال علميا وتريد أن تقوم بنشره في أحد املجالت هل ستقوم بنشره في ؟  7س 

 املجلة اإللكترونية

ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ افق  ــــابة اإلجـــــــــــــــــــــــــــــ افق محايد مو  املجموع غير مو

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 31.58 42 2.38 1 2.38 1 95.24 40 االقتصادية التجارية وعلوم التسييركلية العلوم 

 24.81 33 12.12 4 9.09 3 78.79 26 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15.04 20 0 0 15 3 85 17 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 17.29 23 8.7 2 8.7 2 82.61 19 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.77 9 0 0 11.11 1 88.89 8 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 4.51 6 16.67 1 16.67 1 66.67 4 البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

 100 133 6.02 8 8.27 11 85.71 114 املجموع

 املجلة الورقية 

افق  اإلجابة افق محايد مو  املجموع غير مو

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  2جامعة قسنطينة كليات 

 31.58 42 19.05 8 71.43 30 9.52 4 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 24.81 33 15.15 5 45.45 15 39.39 13 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15.04 20 15 3 70 14 15 3 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 17.29 23 21.74 5 52.17 12 26.09 6 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.77 9 11.11 1 77.78 7 11.11 1 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 4.51 6 16.67 1 66.67 4 16.67 1 البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

 100 133 17.29 23 61.65 82 21.05 28 املجموع

 النشر باملجلة اإللكترونية أو الورقية من طرف عينة الدراسة:   )43( رقم جدول 

ــــقرة  موافق محايد  غير موافق املتوسط الحسابي  االنحراف  اتجاه العينة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الفـ

 اإللكترونية املجالت  114 11 8 2.7969925 0.28423 موافق

ـــــــــورقية  28 82 8 1.924812 0.72158 محايد  املجالت الــــــــــــــــــــــــ
 

 الفقرات الخاصة بنشر مقال علمي في أحد املجالت الورقية أو اإللكترونية:   )44( رقم جدول 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 
 

افقة عينة الدراسة على النشر باملجالت اإللكترونية أو الورقية نسب :  )80( رقم الشكل  مو
أن األساتذة الباحثين املمثلين لعينة الدراسة يوافقون على نشر مقاالتهم العلمية    تشير نتائج الجدول أعاله

بنسبة بلغت  أستاذا باحثا على ذلك    114باملجالت اإللكترونية أفضل من نشرها في املجالت الورقية، حيث وافق  

من الباحثين املمثلين   %6.02منهم بالحياد، في حين لم يوافق على ذلك ما نسبته    %8.27، وإلتزم مانسبته  85.71%

من عينة الدراسة    %23.73أما عن تفضيل نشر املقاالت العلمية باملجالت الورقية فقط أبدى    لعينة الدراسة.

باحثا من عينة الدراسة  82إلتزم  ة باملجالت اإللكترونية، في حين  توجههم وتفضيلهم النشر باملجالت الورقية مقارن

 على ذلك.   %6.78بمبدأ الحياد، ولم يوافق ما نسبته 
 

ث وافق األساتذة الباحثون بكل  كلية ومعهد، فنجدها مطابقة للنتائج الكلية، حي  كل  حسبأما عن النتائج  

التجارية وعلوم   اإلقتصادية  العلوم  كلية  وعلوم من  النفس  علم  كلية  والتوثيق،  املكتبات  علم  معهد  التسيير، 

واالجتماعية اإلنسانية  العلوم  كلية  واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  كلية  علوم التربية،  معهد   ،

جلة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، على تفضيل نشر مقاالتهم العلمية باملجلة اإللكترونية مقارنة بامل

 .%66.67،  %78.79، %82.61، %85،  %88.89، %95.24الورقية بنسب قدرت على التوالي بـــ : 
 

أيضا ما تم مالحظته من خالل النتائج، هو إرتفاع نسبة توجه األساتذة نحو نشر مقاالتهم العلمية باملجالت  

 . %39.39االجتماعية بنسبة بلغت  الورقية ويتعلق األمر باألساتذة الباحثين بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

أما عن النتائج حسب متغير الرتبة العلمية، فنالحظ أن كل األساتذة الباحثين على إختالف رتبهم العلمية  

و  العلمييوافقون  الورقية، حيث وافق كل   يفضلون نشر مقاالتهم  باملجالت  باملجالت اإللكترونية بدل نشرها  ة 

، يليهم فئة أساتذة  %100"ب" بنشر مقاالتهم العلمية باملجالت اإللكترونية بنسبة  األساتذة املساعدين صنف  

بنسبة   العالي  بنسبة  %93.33التعليم  و"ب"  "أ"،  صنف  املحاضرين  األساتذة  فئة  ثم  و89.47%،  على    85%، 

 .%83.33التوالي، يليهم فئة األساتذة املساعدين صنف "أ" بنسبة  
 

األساتذة الذين يفضلون نشر مقاالتهم العلمية باملجالت الورقية، حيث أجاب  كما نالحظ كذلك ارتفاع نسبة  

نشر   على  يوافقون  بأنهم  "أ"،  املساعدون صنف  األساتذة  وفئة  "ب"،  املحاضرين صنف  األساتذة  فئة  من  كل 

 على التوالي. %26.67، و%27.5مقاالتهم بها بنسبة أعلى من املتحصل عليها بالنتائج الكلية، قدرت بــ 
 

وقد إلتزم كل األساتذة الباحثين بمختلف رتبهم العلمية بمبدأ الحياد فيما يتعلق بموافقتهم على نشر بحوثهم  

الورقية إلتزام  باملجالت  فنجد  األساتذة    70%،  فئة  يليهم  بالحياد،  "أ"  صنف  املساعدين  األساتذة  فئة  من 

، ثم فئة األساتذة املساعدين صنف "ب"، فئة األساتذة املحاضرين صنف  %63.16املحاضرين صنف "أ" بنسبة  

والتي أقر الباحثون   %13.13على التوالي. وأخيرا فئة أساتذة التعليم العالي بنسبة    %55، و%55.56"ب" بنسبة  

 .%73.33مقاالتهم باملجالت الورقية بنسبة لهذه الرتبة رفضهم نشر 
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أستاذ تعليم العالي أستاذ محاضر أ أستاذ محاضر ب أستاذ مساعد أ أستاذ مساعد ب

 نسب النشر باملجلة اإللكترونية أو الورقية من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية:  )81( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 أسس إختيار النشر باملجالت اإللكترونية:   .7.1.3

حيث    ،بها  بحوثهمتمتلك املجالت اإللكترونية العديد من املزايا التي تجعل جمهور الباحثين يتوجهون لنشر  

جديدة، واستخدامات  مميزات  إليها  وتضيف  املطبوعة  املجلة  بمواصفات  أساليب    تحتفظ  استخدام  ويمكن 

، وهي تقدم أنواع متعددة من األنشطة  متعددة لالطالع على محتوياتها من بينها القراءة واالسترجاع بأدوات البحث

من بينها التفاعل بين مؤلفي املقاالت والناشر والقراء، وتوفر مميزات أخرى من بينها معالجة البيانات واسترجاع 

ويأتي هذا السؤال من االستبيان للكشف عن أسباب إختيار األساتذة الباحثين   ي،املعلومات والتحليل اإلحصائ

 لكترونية مقارنة باملجلة الورقية، من خالل نتائج الجدول التالي :  النشر باملجالت اإل

 : إذا اخترتم املجلة االلكترونية فما هي أسس اختياركم لها؟ 8س. 
 والتحميل زيادة عدد مرات االطالع  واسترجاع املعلوماتالسرعة في التخزين 

 % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة  % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 30.56 22 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  37.04 20 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير 

 20.83 15 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  25.93 14 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 18.06 13 وعلوم التربية كلية علم النفس   12.96 7 وعلوم التربية كلية علم النفس  

 20.83 15 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  12.96 7 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 8.33 6 املكتبات والتوثيقمعهد علم  5.56 3 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 1.39 1 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات  5.56 3 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات 

 26.57 72 املجموع 19.93 54 املجموع

 التفاعل بين املجلة والباحث  سهولة االيداع باملجلة االلكترونية

 % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة  % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 35.29 24 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  37.66 29 التسيير العلوم االقتصادية التجارية وعلوم 

 23.53 16 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  22.08 17 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 10.29 7 وعلوم التربية كلية علم النفس   19.48 15 وعلوم التربية كلية علم النفس  

 19.12 13 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  11.69 9 الحديثة للمعلومات واالتصال التكنولوجيات 

 8.82 6 املكتبات والتوثيقمعهد علم  6.49 5 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 2.94 2 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات  2.6 2 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات 

 25.09 68 املجموع  28.4 77 املجموع 

 أسس إختيار  النشر باملجلة اإللكترونية من طرف أفراد عينة البحث:  )45( رقم جدول 

متعدد الخيارات والذي يساوي    لسابع، العدد الفعلي لألساتذة املجيبين على السؤال ا45  حدد الجدول رقم

  إقتراح وهذا نظرا إلختيارهم أكثر من    إجابة،  271أستاذ باحثا، حيث بلغ املجموع الكلي إلجابات األساتذة    133

لهم املقدمة  املقترحات  ضمن  الجدول من  نتائج  خالل  من  يالحظ  حيث  األساتذة    ،،  جعلت  التي  األسباب  أن 

اإل باملجالت  النشر  يختارون  باملجلة  الباحثين  اإليداع  سهولة  أوال،  هي،  الورقية  املجالت  من  بدال  لكترونية 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، ثانيا، زيادة عدد مرات اإلطالع والتحميل على املقاالت  %28.41اإللكترونية مقارنة باملجلة الورقية بنسبة قدرت بــ  

، %25.09املجلة والباحث بنسبة  ، ثالثا، التفاعل املوجود بين  %26.57املنشورة باملجلة اإللكترونية بنسبة بلغت  

 %19.93وأخيرا سرعة التخرين وإسترجاع املعلومات باملجلة اإللكترونية بنسبة بلغت 

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في الجدول حسب كل كلية ومعهد على حدا، فقد جاءت متباينة من  

  كالتاليوالتي جاءت    النشر باملجلة اإللكترونيةأسس إختيار كلية إلى أخرى ومن معهد إلى أخر من حيث ترتيب 
 

 العلوم اإلقتصادية  سهولة اإليداع باملجلة اإللكترونية هو السبب الرئيس ي وراء تفضيل األساتذة الباحثين بكلية  

واسترجاع ، بينما كانت السرعة في التخرين  %37.66التجارية وعلوم التسيير النشر باملجلة اإللكترونية بنسبة  

املعلومات باملجلة اإللكترونية هو ثاني الدوافع للنشر بالدوريات اإللكترونية مقارنة باملجالت الورقية بنسبة بلغت  

، وأخيرا زيادة  %35.29، يليه ثالثا التفاعل بين املجلة والباحث عند النشر باملجلة اإللكترونية بنسبة  37.04%

 .%30.56املنشورة بالدوريات اإللكترونية بنسبة عدد مرات اإلطالع والتحميل للمقاالت 
 

االجتماعية والعلوم  اإلنسانية  العلوم  واسترجاع وبكلية  التخزين  في  بالسرعة  املتعلق  الخيار  جاء  فقد   ،

يليه التفاعل بين املجلة  ،  %25.93بنسبة قدرت بــ    طليعة أسباب إختيار النشر باملجلة اإللكترونيةاملعلومات في  

، وأخيرا زيادة  %22.08، بينما جاء سهولة اإليداع باملجلة اإللكترونية ثالثا بنسبة  %23.53والباحث ثانيا بنسبة  

 . %20.83عدد مرات اإلطالع والتحميل بنسبة 

النشر   إختيارهم  أسباب  أرجعوا  فقد  التربية،  وعلوم  النفس  علم  بكلية  الباحثون  األساتذة    تاملجال ب أما 

ا إلى  بــ    التالية:لدوافع  اإللكترونية  قدرت  نسبة  الخيار  هذا  سجل  حيث  اإللكترونية،  باملجلة  اإليداع  سهولة 

بنسبة  19.84% والتحميل  زيادة عدد مرات اإلطالع  يليه  ثالث 18.06%،  أما  في    ا،  بالسرعة  املتعلق  الخيار  فجاء 

 . %10.29، وأخيرا التفاعل بين املجلة والباحث بنسبة %12.96التخزين واسترجاع املعلومات بنسبة  

، السبب  مرات اإلطالع والتحميل للمقاالت املنشورة في املجالت اإللكترونيةعدد  بزيادة    الخيار املتعلق وقد جاء  

الباحث األساتذة  إلختيار  بالدوريات  الرئيس ي  النشر  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  بكلية  ين 

، %19.12، يليه التفاعل بين املجلة والباحث بنسبة  %20.83اإللكترونية مقارنة باملجالت الورقية بنسبة قدرت بــ  

وأخيرا سهولة اإليداع بالدورية  ،  %12.96ثم السرعة في التخرين واسترجاع املعلومات باملجالت اإللكترونية بنسبة  

 .%11.69اإللكترونية مقارنة بالدورية الورقية بنسبة 

املجلة والباحث، حيث أقر األساتذة الباحثون بمعهد علم تتيح املجالت اإللكترونية فرصىة أكبر للتفاعل بين  

التفاعل التي توفر هذه األخيرة  املكتبات والتوثيق، أن من أهم أسباب إختيارهم النشر في املجالت اإللكترونية هو  
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، يليه سهولة  %8.33، يليه زيادة عدد مرات االطالع والتحميل بنسبة  %8.82بين الباحث واملجلة بنسبة بلغت  

 . %5.56، وأخيرا السرعة في التخزين واسترجاع املعلومات بنسبة %6.94اإليداع باملجلة اإللكترونية بنسبة 

عل بمعهد  الباحثين  األساتذة  والرياضيةأما  البدنية  النشطات  وتقنيات  إختيارهم  وم  أسباب  أرجعوا  فقد   ،

، يليه  %5.56النشر باملجالت اإللكترونية إلى إمتالك هذه األخيرة السرعة في التخزين واسترجاع املعلومات بنسبة  

، وأخيرا  %2.6ة  ، ثم سهولة عملية اإليداع باملجلة اإللكترونية بنسب%2.94التفاعل بين املجلة والباحث بنسبة  

 . %1.39زيادة عدد مرات اإلطالع والتحميل بنسبة 

 

 

جامعة عبد الحميد  عاهد ماملستجوبين بكليات و ساتذة الجامعيين أل وفيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب رتب ا  

  كالتالي:فجاءت متفاوتة من رتبة إلى أخرى  ،2مهري قسنطينة 

مقارنة   اإللكترونية  باملجالت  النشر  تفضيل  "ب"  مساعد صنف  أستاذ  فئة  من  الباحثون  األساتذة  إختار 

  مع القراء بين املجلة والباحث، وكذا التفاعل  تفاعل  لل  باملجالت الورقية، وهذا ملا توفر املجلة اإللكترونية من طرق 

، فيما تساوى الخيار املتعلق بزيادة  %34.78بنسبة هي األكبر مقارنة بالرتب األخرى قدرت بــ    ملعرفة آرائهم املختلفة

السرعة  ، وجاء إختيار  %26.09نية بنسبة بلغت  رو عدد مرات التحميل واالطالع، و سهولة اإليداع باملجلة اإللكت

 .%13.04في التخزين واسترجاع املعلومات ثالثا بنسبة 

باملجالت   النشر  العالي  التعليم  أساتذة  إلختيار  الرئيس ي  السبب  كان  واإلطالع،  التحميل  مرات  عدد  زيادة 

، ثم جاء  %26.32، يليه التفاعل بين املجلة والباحث بنسبة  %34.21اإللكترونية مقارنة باملجالت الورقية بنسبة 

، وأخيرا ما توفره املجالت اإللكترونية من  %21.05الخيار املتعلق بسهولة اإليداع باملجلة اإللكترونية ثالثا بنسبة  

 .%18.42السرعة في التخرين واسترجاع املعلومات بنسبة 
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 نسب أسباب إختيار عينة الدراسة للنشر في املجالت اإللكترونية حسب كل كلية ومعهد :  )82( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

باملجلة   النشر  إختيارهم  سبب  برروا  فقد  "ب"،  صنف  محاضر  أستاذ  فئة  من  الباحثون  األساتذة  أما 

،  %32.47ية على أساس سهولة اإليداع بالدروية اإللكترونية مقارنة بالدوريات املطبوعة بنسبة بلغت  اإللكترون

بنسبة   واإلطالع  التحميل  مرات  عدد  زيادة  املجلة  %25.97يليه  بين  بالتفاعل  املتعلق  الخيار  تساوى  بينما   ،

 .%20.78والباحث، والسرعة في التخزين واسترجاع املعلومات بنسبة 

رر األساتذة الباحثون من فئة أستاذ محاضر صنف "أ" سبب إخيتارهم النشر باملجلة اإللكترونية، هو  كما ب

بلغت   بنسبة  الورقية  باملجة  مقارنة  اإللكترونية  املجلة  عليها  تتوفر  التي  اإليداع  عملية  يليه  %29.49سهولة   ،

، وأخيرا  %24.36تحميل واالطالع بنسبة  ، يليه زيادة عدد مرات ال %25.64التفاعل بين املجلة والباحث بنسبة  

 .%20.51السرعة في التخزين واسترجاع املعلومات بنسبة 

األساتذة  الذي إختاره زمالئهم من  نفسه  األساتذة الباحثون من فئة أستاذ مساعد صنف "أ" التوجه    وسلك

صنف "أ" و "ب"، وأقروا أن سبب إختيارهم النشر باملجالت اإللكترونية، هو سهولة اإليداع بها بنسبة    املحاضرين 

بي  ، بينما%27.78قدرت ب   املجلة   نتساوى الخيارين املتعلقين بزيادة عدد مرات التحميل واالطالع، والتفاعل 

 .%20.37مات بنسبة ، وأخيرا السرعة في التخزين واسترجاع املعلو %25.93والباحث بنسبة 
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السرعة في التخزين و استرجاع املعلومات زيادة عدد مرات التحميل و االطالع

سهولة االيداع باملجلة اإللكترونية التفاعل بين املجلة و الباحث

 أسس إختيار النشر باملجالت اإللكترونية من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية:  )83( رقم الشكل



 

[239] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 المعرفة بحركة الوصول الحر   .2.3

 الحر:الوصول  باملعرفة  .1.2.3

في هذا السؤال قام الباحث بوضع تعريف بسيط للوصول الحر لفائدة الباحثين املستجوبين للتعرف على  

"  بحركةمدى وعيهم    : كالتالي  التعريف  وكان  للمعلومات  الحر  الحر(:  الوصول  )الوصول  املفتوح   Openالنفاذ 

Access    وصول مجاني، دائم وفوري إلنتاج فكري  نماذج الجديدة لالتصال العلمي الذي يتيح للقارئ  الهو أحد

قيود   وبدون  األنترنت  على شبكة  بحرية  متاح  الشكل،  رقمي  االنتاج  هذا  أن  كما  الكامل،  نصه  في  متنوع  علمي 

   كالتالي:وجاءت النتائج   ."قانونية، مالية وتقنية

 ؟ Open Access Movement: هل أنتم مطلعون على حركة الوصول الحر للعلومات  1س. 

 املجموع ال نعم  اإلجابة

 % التكرار % التكرار % التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 31.58 42 57.14 24 42.86 18 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير

 24.81 33 63.64 21 36.36 12 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ــــــــــــــوم التربيةكلية علم النفس   15.04 20 75 15 25 5 وعلـــــــــــــ

 17.29 23 13.04 3 86.96 20 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.77 9 0 0 100 9 املكتبات والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيقمعهد علم 

 4.51 6 83.33 5 16.67 1 البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

ــــــــــــــــــموع   100 133 51.13 68 48.87 65 املجــــــــــــــــــــــــ

 إطالع أفراد عينة الدراسة على حركة الوصول الحر للمعلومات :   )46( رقم جدول 

من   حركة  نالحظ  على  إطالعهم  يخص  فيما  الدارسة  عينة  وإجابات  نتائج  في  تقارب  أعاله  الجدول  خالل 

من عينة الدراسة غير مطلعون على حركة الوصول الحر، في   %51.13أسفرت النتائج على أن  و   ،الوصول الحر

شكل رقم مدى  ويمثل المن عينة الدراسة لديهم إطالع على حركة الوصول الحر للمعلومات.    %48.87حين أن  

 .على موضوع الوصول الحر 2ة عبد الحميد مهري قسنطينة  إطالع األساتذة املستجوبين بجامع
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 إطالع أفراد عينة الدراسة على حركة الوصول الحر للمعلومات:  )84( رقم الشكل



 

[240] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

وتباين في وجهات نظر عينة الدراسة حول مدى إطالعهم  أيضا، إنطالقا من املعطيات املوجودة نالحظ تفاوت  

، فنجد أن األساتذة 2على مفهوم الوصول الحر حسب كل كلية ومعهد بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

املستجوبين بكل من معهد علم املكتبات والتوثيق، وكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال لهم دراية  

على التوالي، وهذا ما أكدته كذلك دراسة كل    %86.96و    %100وصول الحر للمعلومات بنسبة  كبيرة بحركة ال

آلية تطويرية لنظام    ،لوصول الحر للمعلوماتمن محمد صالح نابتي، عاشوري نضيرة، بوخالفة خديجة حول ا

أن غالبية  ،  الجزائر  02  -االتصال العلمي في العصر الرقمي: دراسة حالة قسم اإلعالم اآللي، جامعة قسنطينة  

الحاصلة في   كداللة على مواكبتهم للتطورات    ، %  84.  41مجتمع البحث على دراية بنظام الوصول الحر بنسبة  

اإلنترنت بالنظر لتخصصهم الوطيد الصلة بتطوير نظم املعلومات    مجال النشر العلمي و نظامه االتصالي عبر 

 .  والشبكات وكذا تقنيات االتصاالت
 

أن لهم إطالع بحركة    %42.86باحثا بنسبة    18تليهم كلية العلوم اإلقتصاية التجارية وعلوم التسيير حيث أقر  

 على بحركة الوصول الحر للمعلومات. أنهم غير مطلعين  %57.14باحثا بنسبة  24الوصول الحر، في حين أجاب 

للمعلومات،   الحر  الوصول  حركة  على  إطالعهم  مدى  حول  الكليات  باقي  في  ضعيفة  النسب  جاءت  املقابل  في 

وتقنيات   علوم  ومعهد  التربية،  وعلوم  النفس  علم  كلية  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  بكلية  األمر  ويتعلق 

 تواليا.   %16.67، و %25، %36.36لغت النشطات البدنية والرياضية بنسب ب
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نعم  ال

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسـيير كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلية علم النفس وعلوم  التربية كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

معهد علم املكتبات  والتوثيق معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

 نسب معرفة عينة الدراسة بحركة الوصول الحر حسب كل كلية ومعهد:  )85( رقم الشكل



 

[241] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

افع هذا التباين إلى ويرجح الباحث    أهمها:عدة دو

، آثارـ  اجتماعية وإنسانية )فلسفة، تاريخطبيعة التخصصات العلمية فاألساتذة الجامعيين ذات تخصصات 

النفس يتعاملون علم  ال  معظمهم  اإللكترونية،    ..الخ(  املصادر  أشكال  ذات  مع  الجامعيين  األساتذة  عكس 

( يتعاملون بكثرة مع املعلومات العلمية  علوم إقتصادية،  علوم املكتبات ،  تكنولوجيا املعلوماتتخصصات علمية )  

راسية حول التحسيس بأهمية الوصول الحر للبحوث العلمية، حيث يؤكد الباحث أنه  نقص األيام الد   .التقنية

م، لم تنظم الجامعة وال يوم دراس ي حول حركة الوصول الحر للمعلومات، ماعدا  2009من دخوله الجامعة سنة  

 . International Open Access Weekكانت في إطار اإلحتفال باألسبوع العاملي للوصول الحر    2017مبادرة واحدة في سنة  
 

كما تعتبر النتائح املحصل عليها فيما يخص معرفة الباحثين بحركة الوصول الحر بجامعةعبد الحميد مهري  

الباحثين 2قسنطينة   أن  إلى  توصلت  والتي  نضيرة  الدكتورة عاشوري  دراسة  في  عليها  املحصل  للنتائح  ، مغايرة 

 .%94.1دراية بمفهوم الوصول الحر بنسبة كبيرة بلغت على  2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 

العلمية، نالحظ من خالل معطليات الشكل رقم، إرتفاع نسبة اإلطالع    أما عن النتائج املسجلة حسب الرتب

، وفئة  %54.54على حركة الوصول الحر لدى األساتذة الباحثين من فئة أستاذ مساعد صنف "ب" بنسبة بلغت  

، وفئة أستاذ مساعد %52.63، وكذا فئة أساتذة التعليم العالي بنسبة  %52.77صنف "أ" بنسبة  أستاذ محاضر  

، بينما تراجعت نسبة االطالع على مفهوم الوصول الحر لدى فئة األساتذة املحاضرين  %57.72صنف "أ" بنسبة 

 .%47.36صنف "ب" بنسبة أقل من النتائج العامة قدرت بــ 
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 نسب إطالع عينة الدراسة على مفهوم الوصول الحر حسب الرتب العلمية:  )86( رقم الشكل



 

[242] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 وصول الحر نموذج الجديد لل على  اإلطالعدرجة  .2.2.3

والبالغ    2عبد الحميد مهري قسنطينة    الباحثين بجامعة من عينة األساتذة    48.78بعد أن أجاب ما نسبته  

أستاذا باحثا، أنهم مطلعون على حركة الوصول الحر، قام الباحث بسؤال عينة الدراسة على درجة    65عددهم  

 إطالعهم على هذا النموذج الجديد في النشر العلمي من خالل نتائج الجدول التالي :  
 

 ك على هذا النموذج الجديد للنشر العلمي؟ إذا كانت االجابة بنعم ما هي درجة إطالع  :  2 س.

 املجموع منعدمة متوسطة  كبيرة اإلجابة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 27.69 18 0 0 83.33 15 16.67 3 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير

 18.46 12 0 0 75 9 25 3 العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلية 

ــــــــــــــوم التربيةكلية علم النفس   3.08 2 0 0 100 2 0 0 وعلـــــــــــــ

 32.31 21 0 0 66.67 14 33.33 7 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 13.85 9 0 0 33.33 3 66.67 6 والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيقاملكتبات معهد علم 

 4.62 3 0 0 100 3 0 0 البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

ــــــــــــــــــموع   100 65 0 0 70.77 46 29.23 19 املجــــــــــــــــــــــــ

 درجة إطالع عينة الدراسة على حركة الوصول الحر :  )47( رقم جدول 

الحميد مهري   بجامعة عبد  الباحثيين  األساتذة  من  الدراسة  إطالع عينة  درجة  أعاله  الجدول  بيانات  تشير 

، على حركة الوصول الحر، حيث أجاب األساتذة الباحثون أن درجة إطالعهم متوسطة على نموذج 2قسنطينة  

، من عينة الدراسة املطلعة على مفهوم  %29.23، بينما أقر ما نسبته %70.77الوصول الحر بنسبة كبيرة بلغت 

الوصول الحر أن درجة إطالعهم على هذا املفهوم كبيرة. إستنادا إلى السؤال السابق والذي أظهرت نتائجة أن  

من عينة   %70.77ر، بينما أكد مانسبته من عينة الدراسة غير مطلعة على مفهوم وحركة الوصول الح 51.13%

الدراسة املطلعة على مفهوم الوصول الحر، أنهم مطلعون على هذا النموذج بدرحة متوسطة فقط، يمكن القول 

النسبة الحقيقة للمطلعين على حركة الوصول الحر هي   النسبة كبيرة جدا، وأن  من إجمالي   29.23%أن هذه 

 العينة املمثلة للدراسة.  
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[243] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، حول درجة إطالع أعضاء هيئة التدريس على نموذج الوصول الحر إلى  وتشير النتائج حسب كل كلية ومعهد

بالنسبة ألغلب األساتذة الباحثين املمثلين لعينة تطابقها مع النتائج العامة، حيث جاءت درجة اإلطالع "متوسطة"  

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  جامعة  ومعاهد  لكليات  واملنتمين  الباحثين 2الدراسة  األساتذة  كل  أجاب  فقد   ،

املطلعين على حركة الوصول الحر بكل من بكلية علم النفس وعلوم التربية، ومعهد علوم وتقنيات النشاطات  

، أي أن لهم معارف بسيطة حول هذا املفهوم  %100أن درجة إطالعهم "متوسطة" بنسبة  البدينة والرياضية  

بنسبة   التسيير  وعلوم  التجارية  االقتصادية  العلوم  بكلية  الباحثون  األساتذة  يليهم  يليهم  %83.33الجديد،   ،

حثون بكلية التكنولوجيات  ، وأخيرا األساتذة البا %75األساتذة بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بنسبة  

 .%66.67الحديثة للمعلومات واالتصال بنسبة 

األساتذة الباحثين بمعهد علم املكتبات والتوثيق يملكون درجة إطالع كبيرة على نموذج الوصول    املالحظ أن

، وهذا راجع إلى طبيعة تخصص علم  %66.67الحر بنسبة هي األكبر مقارنة بالكليات واملعاهد األخرى قدرت بــ  

ات الحديثة للمعلومات واالتصال أن من األساتذة الباحثين بكلية التكنوجي  %33.33املكتبات، كما أقر ما نسبته  

، %25درجة إطالعهم على حركة الوصول الحر كبيرة، يليهم األساتذةبكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  

 .  %16.67وأخيرا الباحثين بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة 
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كبيرة متوسطة منعدمة

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســيير كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلية علم النفس وعلــــوم  التربية كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

معهد علم املكتبات  والتــــوثيق معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

 درجة إطالع عينة الدراسة على حركة الوصول الحر حسب كل كلية ومعهد :  )88(رقم  الشكل



 

[244] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 اإلطالع على مبادرات الوصول الحر :  . 3.2.3

، ويأتي هذا  هناك العديد من املبادرات التي دعت إلى تبني مفهوم الوصول الحر كنظام جديد اللتصال العلمي

   كالتالي:السؤال للتعرف على مدى معرفة عينة الدراسة بمبادرات الوصول الحر، وكانت النتائج 

 مبادرات الوصول الحر؟ هل أنتم مطلعون على :  3س. 

 املجموع  ال نعم اإلجابة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 31.58 42 78.57 33 21.43 9 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير

 24.81 33 84.85 28 15.15 5 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 15.04 20 100 20 0 0 وعلـــــــــــــــــــــــــــوم التربيةكلية علم النفس 

 17.29 23 73.91 17 26.09 6 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.77 9 0 0 100 9 والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيقاملكتبات معهد علم 

 4.51 6 100 6 0 0 البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات النشاطات 

 100 133 78.2 104 21.8 29 املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع

 عينة الدراسة على مبادرات الوصول الحر إطالع :   )48( رقم جدول 

باحثا بنسبة    29، حيث أجاب  مدى إطالع عينة الدراسة على مبادرات الوصول الحرإلى  تشير نتائج الجدول أعاله  

أنهم غير مطلعين    %78.20باحثا بنسبة    104، أن لهم إطالع على مبادرات الوصول الحر، بينما أجاب  21.80%

وقد   الحر،  الوصول  مبادرات  من  على  كل  بها  قام  دراسات  ثالث  )وحيد  بينت  )2006قدورة  وبوعزة   )2007  )

( أن تقبل الباحث العربي لنموذج الوصول الحر ما يزال ضعيفا وأن نسبة كبيرة من  2007والشوابكة وبوعزة)

 ر.  الوصول الح هؤالء الباحثين غير مطلعين على املبادرات الدولية حول 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

فجاءت مطابقة للنتائج الكلية بالنسبة لبعض   أما عن النتائج املسجلة على مستوى كل كلية ومعهد على حدا،

في   العلم الكليات ومختلفة  أو  التوجهات  بمعرفة  األمر  يتعلق  دائما عندما  كليات ومعاهد أخرى، حيث نالحظ 

التكنولوجيات   كلية  وأساتذة  والتوثيق،  املكتبات  علم  معهد  أساتذة  أن  نجد  العلمي،  للنشر  الجديد  بالنماذج 

ر اإللكتروني، حيث  الحديثة للملعومات واالتصال يكون لهم السبق في معرفتهم لكل ما هو جديد في مجال النش 

أشارت نتائج هذا السؤال أن كل أساتذة معهد علم املكتبات والتوثيق مطلعون على مبادرات الوصول الحر بنسبة  

، مع إزدياد نسبة اإلطالع على املبادرات الدولية للوصول الحر للمعلومات بكلية التكنولوجيات الحديثة 100%

، يليهم األساتذة الباحثون بكلية العلوم االقتصادية  %26.09لية بنسبة للمعلومات واالتصال مقارنة بالنتائج الك

 .  %15.15، يليهم األساتذة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة %21.43التجارية وعلوم التسيير بنسبة 

ية، حيث سجلت  إرتقاع نسبة األساتذة غير املطلعين على املبادرات الدولية للوصول الحر مقارنة بالنتائج الكل

البدنية   النشاطات  وتقنيات  علوم  ومعهد  التربية،  وعلوم  النفس  علم  بكلية  األساتذة  كل  إطالع  عدم  النتائج 

بكلية   الباحثون  األساتذة  يليهم  املبادرات،  هذه  على  االجتماعية والرياضية  والعلوم  اإلنسانية  بنسبة    العلوم 

بكلية  84.85% الباحثين  األساتذة  ثم  بنسبة  ،  التسيير  وعلوم  التجارية  االقتصادية  وأخيرا  %78.57العلوم   ،

 .%73.91األساتذة الباحثون بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

   الحر:معرفة مبادرات الوصول  .4.2.3

  2001سنة     PLOSتمثلت أولى املبادرات في حركة الوصول الحر في تأسيس املكتبة األمريكية العامة للعلوم  

دولة، طالبوا فيها الناشرين السماح لهم بإتاحة    180من خالل توجيه رسالة مفتوحة من طرف باحثين وعلماء من  

املنشورات العلمية مجانا في مكتبات عامة على الخط. وبعدها توالت العديد من املبادرات التي ساهمت في الدفع 

ا املتسارع، وسيتم  الحر وتطورها  الوصول  الجانب من االستبيان على مدى معرفة عينة  لتبحركة  في هذا  عرف 

 املبادرات: الدراسة على هذه 

 إذا كانت االجابة بنعم ما هي درجة إطالعك على هذا النموذج الجديد للنشر العلمي؟:  4س. 

 املجموع  غير مطلع  مطلع  درجة اإلطــــــــالع 

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة

 17 34 55.88 19 44.12 15 2002مبادرة بودابست 

 17 34 52.94 18 47.06 16 2003مبادرة املكتبة األمريكية العامة للعلوم 

 16.5 33 66.67 22 33.33 11 2003لنموذج الوصول الحر إعالن بيديستا 

 16.5 33 42.42 14 57.58 19 2003القمة العاملية حول مجتمع املعلومات 

 16.5 33 45.45 15 54.55 18 2003إعالن برلين للوصول الحر 

 16.5 33 63.64 21 36.36 12 2006نداء الرياض للوصول الحر 

 100 200 54.5 109 45.5 91 املجموع 

 درجة إطالع عينة الدراسة على مبادرات الوصول الحر :  )49( رقم جدول 

الجدول  خالل  للمجتمع    ،48رقم     من  العاملية  القمة  أن  النتائج  تظهر  الحر  الوصول  بمبادرات  املتعلق 

  14، بينما أجاب  %57.58باحثا بنسبة    19جاءت في املرتبة األولى إذ أن عدد املطلعين عليها بلغ    2003املعلومات  

ة الوصول الحر  ، فيما جاء إعالن برلين لفائد%42.42باحثا بعدم إطالعهم على قمة مجتمع املعلومات بنسبة  

باحثا أنهم غير مطلعين   15، بينما أقر  %54.55باحثا بنسبة    18في املرتبة الثانية إذ بلغ عدد املطلعين عليها    2003

، أما مبادرة املكتبة األمريكية العامة للعلوم والتي تعد من أشهر مبادرات الوصول  %45.45على هذا اإلعالن بنسبة  

 لغير املطلعين.  %52.94، وبنسبة %47.06باحثا بلغت  16نسبة إطالع من طرف الحر في العالم فجاءت ثالثا ب

بوادبست   "مبادرة  العالم  في  الحر  الوصول  مبادرات  بنسبة  2002أولى  الرابعة  املرتبة  في  جاءت   "44.12% 

و   الرياض    %55.88للمطلعين،  "نداء  الحر  للوصول  العربية  املبادرة  إحتالل  املطلعين،  املرتبة  2006لغير   "

عليه   املطلعين  نسبة  بلغت  حيب  و  %36.36الخامسة  لنموذج    63.64%،  بيديستا  إعالن  أما  املطلعين.  لغير 

 . %63.64، وغير املطلعين %33.33فجاء أخيرا حيث بلغ عدد املطلعين عليه  2003الوصول الحر 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 النشر بمجالت الوصول الحر :   .5.2.3

 ؟  Journal Access Openهل قمتم بنشر بحوثكم في مجالت الوصول الحر :  5س. 

 املجموع ال نعم اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 31.6 42 78.6 33 21.4 9 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير 

 24.8 33 90.9 30 9.09 3 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15 20 85 17 15 3 وعلـــــــــــــــــــــــــــوم التربيةكلية علم النفس 

 17.3 23 60.9 14 39.1 9 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال كلية 

 6.77 9 33.3 3 66.7 6 املكتبات والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق معهد علم 

 4.51 6 83.3 5 16.7 1 البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات 

 100 133 76.7 102 23.3 31 املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع 

 نشر البحو ث بمجالت الوصول الحر من طرف عينة الدراسة:  )50( رقم جدول 

باحثا بأنهم    31، حيث أجاب  مجالت الوصول الحرالنشر في  يوضح الجدول أعاله مدى قيام عينة الدراسة ب

باحثا    102من العينة الكلية للدراسة، بينما أقر    %23.31قاموا بنشر بحوثهم في مجالت الوصول الحر بنسبة  

 عدم قيامهم بالنشر في مجالت الوصول الحر.  %76.69وبنسبة كبيرة قدرت بــ 

وكلية   والتوثيق  املكتبات  علم  بمعهد  الباحثين  األساتذة  توجه  ومعهد،  كلية  كل  حسب  النتائج  وتشير 

  %66.67التكنولوجيات الحديثة للملومات واالتصال، إلى تبني نهج النشر بمجالت الوصول الحر بنسبة قدرت بــ  

التوالي،  %39.13و   بفا   على  الحرلنشر  الوصول  معد  دوريات  واالطالع رجعي  امل ستشهاد  لال أعلى    ت ال يحقق 

، حيث نالحظ إرتفاع نسبة نشر البحوث بدوريات الوصول الحر  والتحميل والحصول على آراء وتعليقات الزمالء

 .  مقارنة بالنتائج الكلية

بينما تشير النتائج في الكليات املتبقية عدم توجه األساتذة الباحثين نحو النشر بمجالت الوصول الحر، وهذا  

راجع إلى عدم معرفتهم بها، أو أنهم يقومون بالنشر في املجالت ذات الوصول الحر دون علمهم بذلك، حيث أن  

هذه املجالت بذلك في الحر، ولكن ال تصرح ب  تشبة كثيرا مجالت الوصول   ASJPأغلب املجالت املدرجة في منصة  

سياساتها، حيث سجل األساتذة الباحثون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية أعلى نسبة بعدم نشرهم بمجالت  

وعلوم التربية بنسبة  بكلية علوم النفس، يليهم األساتذة الباحثون %90.9الوصول الحر من قبل بنسبة قدرت بــ 

ثم  85% ب،  النشطات األساتذة  وتقنيات  علوم  بنسبة    معهد  والرياضية  بكلية   ،%83.3البدنية  األساتذة  وأخيرا 

 . %78.6العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

عدم توجه األساتذة الباحثين للنشر بمجالت الوصول الحر،  كذلك  نالحظ  أما عن النتائج حسب الرتب العلمية،  

بلغت   والتي  "ب"  صنف  املساعدين  األساتذة  بفئة  النسبة  هذه  ارتفعت  األساتذة  %100حيث  فئة  تليهم   ،

وفئة األساتذة  ،  %76.67سبة  ، ثم فئة األساتذة املساعدين صنف "أ" بن%82.93"ب" بنسبة  املحاضرين صنف  

. في حين ارتفعت نسبة املقبلين %66.67، وأخيرا فئة أساتذة التعليم العالي بنسبة  %71.05املحاضرين بنسبة  

 %33.33على نشر بحوثهم بمجالت الوصول بفئتي أساتذة التلعيم العالي، واألساتذة املحاضرين صنف "أ" بنسبة  

لفئتي األساتذة املساعدين "أ"    %17.07، و%23.33مقارنة بالنتائج الكلية، وكانت منخفضة بنسبة    %28.95و   

 واألساتذة املحاضرين "ب" على التوالي.
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 بمجالت الوصول الحر نورد نتائج السؤال التالي  م بنشر بحوثه يقومون ال من األساتذة  وعن األسباب التي جعلت 

 أسباب عدم النشر بمجالت الوصول الحر :   .6.2.3

 : إذا كانت االجابة بـ ال فهذا راجع إلى؟ 6س. 

 مجالت الوصول الحرعدم مصداقية  عدم معرفتي بهذا النموذج الجديد للنشر العلمي 

 % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة  % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 14.7 5 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير 67.6 23 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 10.3 3 واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية  72.41 21 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 11.1 2 وعلوم التربيةكلية علم النفس  83.33 15 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 33.3 3 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  55.56 5 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 100 1 املكتبات والتوثيقمعهد علم  0 0 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 0 0 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات  100 6 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية 

 14.4 14 املجموع 72.2 70 املجموع
 الخوف من السرقة العلمية

 

 % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 17.6 6 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 17.24 5 العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلية 

 5.56 1 وعلوم التربيةكلية علم النفس 

 11.11 1 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 0 0 املكتبات والتوثيقمعهد علم 

 0 0 البدنية والرياضية علوم وتقنيات النشاطات 

 13.4 13 املجموع

 أسباب عدم النشر بمجالت الوصول الحر :  )51(رقم جدول 

تشير نتائج الجدول أعاله األسباب التي جعلت من األساتذة الباحثين املمثلين لعينة الدراسة ال ينشرون بحوثهم  

بمجالت الوصول الحر، حيث كان السبب الرئيس ي وراء ذلك هو عدم معرفة األساتذة الباحثين بنموذج الوصول  

وجاء السبب الثاني هو عدم مصداقية مجالت  ، %72.2بنسبة  الحر، وسياسات النشر بمجالت الوصول الحر

، وتعتبر النسب املتحصل عليها في  %13.4، والخوف من السرقة العلمية بنسبة  %14.4الوصول الحر بنسبة  

بوعي املتعلقة  السابقة  األسئلة  في  تأكيده  تم  ما  السؤال منطقية، حيث هذا  بنموذج    هذا  الباحثين  األساتذة 

 .وتوجههم نحو ممارسات هذا النموذج الجديد من النشر العلمي الوصول الحر

تجنبا للسرقة    ويمكن أن نعقب على إجابة األساتذة هنا، بأنهم ال يرغبون في نشر بحوثهم بمجالت الوصول الحر 

يزيد من مرئية   نشر املقاالت العلمية بدوريات الوصول الحر،، حيث يعتبر هذا الطرح غير صحيح، ألن العلمية

بمجالت    يعد النشر  ليه، وعهافي حالة وقوع  ها مية، أو يكشف عنلعالسرقات  الالبحوث، وبالتالي يمنع حدوث  
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

الحر الواقي    الوصول  الدرع  العلمية.بمثابة  السرقة  من  ناحية  للحد  من  بمجالت    أما  النشر  مصداقية  عدم 

والذي قام بتوفير خيار    Elsevierالوصول، فنالحظ أن أكبر الناشرين التجاريين في هذا املجال، وفي مقدمتهم  

ولهذا يجب على    .Open Choiceنشر املقاالت في إطار الوصول الحر في أغلب دورياته من خالل إطالق خدمة  

 لالستفادة من مميزاته.  األساتذة الباحثين أن يتابعوا آخر تطورات النشر العلمي

ذة معهد علم املكتبات والتوثيق،  فنالحظ دائما أن أسات  كلية ومعهد،حسب كل  بأما عن النتائح املحصلة  

وكلية التكنولوجيات الحديثة لهم اإلطالع الكافي عن نموذج الوصو ل الحر، حيث تراجعت نسبة عدم معرفة  

الكلية بالنتائج  مقارنة  الحر  الوصول  بنموذج  بلغتاألساتذة  حيث  الحديثة    55.56%،  التكنولجيات  بكلية 

 املكتبات.  للمعلومات واالتصال ومنعدمة بمعهد علم 

عزوفهم على النشر بمجالت الوصول    معهد علوم وتقنيات النشطات البدينة والرياضية،  في حين أقر أساتذة 

بــ   قدرت  األخرى  واملعاهد  بالكليات  مقارنة  األكبر  هي  بنسبة  الحر  الوصول  بنموذج  معرفتهم  عدم  هو  الحر، 

كلية العلوم اإلنسانية  ، ثم أساتذة  %83.33التربية بنسبة  ، يليهم األساتذة الباحثين بكلية النفس وعلوم  100%

 %67.65وأخيرا األساتذة بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة    %72.41واالجتماعية بنسبة  

ما تم مالحظته أيضا أن األساتذة الباحثين بكلية التكنولوجيات الحديثة للملعلومات واالتصال، قد أرجعو  

، وهذا راجع  %33.33بمجالت الوصول الحر هو عدم مصداقية هذه األخيرة بنسبة قدرت بــ  عدم نشرهم    سبب

التي  للفوائد  الباحثين ينشرون بحوثهم فقط بمجالت ذات طابع تجاري، غير مدركين  إلى أن غالبية األساتذة 

تتميز بها دوريات الوصول الحر، خاصة مقاالت مجالت الوصول الحر دائما ما تحقق أعداد عالية لإلستشهاد  

 املرجعي مقارنة بتلك املدفوعة. 
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عدم معرفتي بهذا النموذج الجديد للنشر العلمي

عدم مصداقية مجالت الوصول الحر

الخوف من السرقة العلمية

 أسباب عزوف عينة الدراسىة على النشر بدوريات الوصول الحر:  )93( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

الكلي للنتائج  مطابقة  الدراسة،  لعينة  املمثلين  األساتذة  رتب  النتائج حسب  جاءت  كل  وقد  أقر  ة حيث 

عدم معرفتهم  األساتذة الباحثين بمحتلف رتبهم العلمية أن سبب عدم نشر بحوثهم بمجالت الوصول الحر هو  

، يليهم  %83.33بنموذج الوصول الحر، حيث سجلت أعلى نسبة بفئة األساتذة املحاضرين صنف "أ" قدرت بـ  

، يليهم زمالئهم من فئة األساتذة املساعدين صنف "أ"،  و"ب"  %72.73املحاضرين صنف "ب" بنسبة  األساتذة  

ة عدم النشر بمجالت الوصول الحر لفئة  على التوالي، في حين تراجعت قليال نسب  %60، و%69.57بنسبة  

 .%54.55أساتذة التعليم العالي بنسبة قدرت بــ 

أما ثاني سبب وراء عدم نشر األساتذة لبحوثهم بدرويات الوصول الحر هو الخوف من السرقة العلمية،  

بــ   ساعدين صنف  ، يليهم فئة األساتذة امل 27.27حيث سجلت أعلى نسبة بفئة أساتذة التعليم العالي قدرت 

بنسبة   بنشبة  %20"ب"  "أ"  املساعدين صنف  األساتذة  فئة  ثم  املحاضرين  17.39%،  األساتذة  فئة  يليهم   ،

 .%4.17، وأخيرا فئة األساتذة املحاضرين صنف "أ" بنسبة %12.12صنف "ب" بنسبة 

لعدم نشر   ثالث األسباب  كان هذا  الحجر، فقد  الوصول  الباحثين  أما عن عدم مصداقية مجالت  األساتذة 

بالنسبة لفئة    %18.18لفئة أساتذة املساعدين صنف "ب"،    %20بمجالت الوصول الحر، حيث سجلت نسبة  

العالي،   التعليم  "ب"   %15.15أساتذة  صنف  املحاضرين  األساتذة  لفئة  لفئة    %13.04،  بالنسبة  بالنسبة 

 ن صنف "أ" لفئة األساتذة املحاضري %12.5األساتذة املساعدين صنف "أ"، و 
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 أسباب عزوف عينة الدراسة على النشر بدوريات الوصول حسب الرتب العلمية:  )94( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 مستودعات الرقمية ل الباحثين ل واستخدام  معرفة    .3.3

 معرفة األساتذة الباحثين باملستودعات الرقمية   .1.3.3

 : هل لديكم معرفة باملستودعات الرقمية والتي تمثل أحد آليات اتاحة البحوث العلمية؟ 1س. 

ــــــــــــــــابة   املجموع ال نعم  اإلجـــــــــــــــــــــــــــــ

 % التكرار % التكرار % التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 31.58 42 64.29 27 35.71 15 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير

 24.81 33 60.61 20 39.39 13 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ــــــــــــــوم  التربية  15.04 20 80 16 20 4 كلية علم النفس وعلـــــــــــــ

 17.29 23 34.78 8 65.22 15 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال كلية 

 6.77 9 0 0 100 9 معهد علم املكتبات  والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق

 4.51 6 66.67 4 33.33 2 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

ــــــــــــــــــموع   133 75 58 املجــــــــــــــــــــــــ

 معرفة أفراد عينة الدراسة باملستودعات الرقمية :  )52( رقم جدول 

لفائدة الباحثين املستجوبين للتعرف    للمستودعات الرقمية  في هذا السؤال قام الباحث بوضع تعريف بسيط 

املستودعات الرقمية : هي مجموعة وكان التعريف كالتالي : "معرفة عينة الدراسة للمستودعات الرقمية  مدى  على  

وتسهيل   حفظ  بجمع،  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  ما.تقوم  لجامعة  العلمي  الفكري  اإلنتاج  من  رقمية 

، والتي أبرزت نتائجه عدم معرفة األساتذة  "ملنشأة من طرف املؤسسة األكاديميةالوصول إلى البحوث العلمية ا

 %56.75بمفهوم املستودعات الرقمية بنسبة إجابة قدرت بــ    2الجامعيين بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

وضعف   الدراسة  عينة  إطالع  عدم  على  النسبة  هذه  وتدل  املستجوبين،  للباحثين  الكلي  املجموع  مواكبة  من 

كلية   الباحثين لجديد التطورات الحاصلة في مجال النشر العلمي، وقد كانت النسب كبيرة في بعض الكليات مثل

، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بنسبة  %80علوم النفس وعلوم التربية بنسبة عالية قدرت بــ  

بــ   التجارية%66.67قدرت  االقتصادية  العلوم  كلية  لــ    ،  وصلت  بنسبة  التسيير  العلوم %64.29وعلوم  كلية   ،

 . %60.61اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية بسنبة قدرت بــ 
 

 

 معرفة أفراد عينة الدراسة باملستودعات الرقمية :  )95( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

بعض الكليات واملعاهد، فقد أجاب  في حين جاءت نسب املطلعين على مفهوم املستودعات الرقمية عالية في  

كل املستجوبين بمعهد علم املكتبات على أنهم مطلعين على املستودعات الرقمية في انعدام تام لغير املطلعين، 

بلغت   بنسبة  للمعلومات واالتصال  الحديثة  التكنولوجيات  كلية  كلية  كانت نسب االطالع  %65.67تليها  بينما   .

ال علم  كلية  من  كل  في  التربية،  ضعيفة  وعلوم  النشاطات  نفس  وتقنيات  علوم  والرياضيةمعهد  كلية ،  البدنية 

، %33.33،  %20، بنسب بلغت  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ـــييرس العلوم االقتصادية التجارية وعلوم الت

 على التوالي. 39.39%، 35.71%

املكتبات والتوثيق، وكلية التكنولوجيات الحديثة كما تعد طبيعة بعض الكليات واملعاهد مثل، معهد علم  

للمعلومات واالتصال جعلت األساتذة الباحثين املنتمين إليها لهم إطالع كبير على ما يستجد من تطورات في مجال  

 البحث عن املعلومات والنشر العلمي. 

رشفة الذاتية للمنشورات  باملقارنة مع نتائج دراسة الدكتورة بن غيدة وسام حول املستودعات الرقمية واأل 

، والتي كانت مختلفة على نتائج دراستنا، حيث  2دراسة ميدانية بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة    العلمية:

، بمفهوم  2أبرزت دراستها إملام فئة كبيرة من األساتذة الباحثين املستجوبين بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

 .  %80.70إجابة قدرت بــ   الرقمية بنسبةاملستودعات 

ومن خالل مقارنة نتائج الوعي بمفهوم كل من الوصول الحر للمعلومات واملستودعات الرقمية، نالحظ أن 

النتيجة كانت طبيعية، حيث أن قلة الوعي بمفهوم الوصول الحر، قابلها قلة الوعي بمفهوم املستودعات الرقمية 

                                      ي تحت مضلة الوصول الحر للمعلومات.بحكم أن املستودعات الرقمية تأت
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معهد علم املكتبات  والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

كلية علم النفس وعلـــــــــــــــــــــــــــوم  التربية كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

 نعمال

 نسب معرفة عينة الدراسة باملستودعات الرقمية حسب الكليات واملعاهد :  )96( رقم الشكل



 

[254] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

الرسم البياني التالي نتائج إطالع عينة الدراسة من األساتذة الباحثين بجامعة عبد الحميد  ونالحظ من خالل  

النتائج عكس    2مهري قسنطينة   جاءت  فقد  العلمية،  الرتبة  متغير  الرقمية، حسب  املستودعات  مفهوم  على 

،  -أ-، أستاذ مساعد  -أ-  أستاذ تعليم عالي، أستاذ محاضر(النتائج الكلية، حيث أجاب األساتذة الباحثين برتبة  

أنهم على إطالع على مفهوم املستودعات الرقمية بنسب تجاوزت نصف عينة الدراسة والتي   )-ب-أستاذ مساعد  

فقد أجاب الباحثين من هذه الرتبة أنهم غير    -ب- ، أما األساتذة برتبة أستاذ محاضر  %55إلى    %53تراوحت من  

. %47.36، وبلغت نسبة املطلعين بنفس الرتبة  %52.63سبة بلغت  مطلعين على مفهوم املستودعات الرقمية بن

،  -أ-أستاذ تعليم عالي، أستاذ محاضر (وفي املقابل جاءت نسب غير املطلعين على مفوم الوصول بالنسبة للرتب  

 . %48إلى  %45بنسب متقاربة ترواحت من  )-ب- ، أستاذ مساعد -أ-أستاذ مساعد 
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نعم

 نسب معرفة عينة الدراسة باملستودعات الرقمية حسب متغير الرتبة العلمية:  )97( رقم الشكل



 

[255] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 بداية إستخدام املستودعات الرقمية من طرف األساتذة الباحثين . 2.3.3

 العلمية في مجال تخصصك؟منذ متى بدأت استخدام املستودعات الرقمية للوصول للبحوث . 2س. 
 املجموع م. ع. ت. ن. ب. ر  م. ع. م. ت   ك. ت. ح. م. إ   ك. ع. ن.ع. ت.   ك. ع. إ. إ.   ك. ع. إ.ت.ت 2كليات ومعاهد جامعة قسنطينة 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار اإلقتراحات

 21.05 28 50 3 0 0 17.39 4 20 4 18.2 6 26.2 11 ال أستخدم املستودعات الرقمية

 6.02 8 0 0 11.1 1 13.04 3 0 0 9.09 3 2.38 1 منذ سنة

 5.26 7 0 0 22.2 2 8.7 2 5 1 6.06 2 0 0 منذ سنتين 

 36.84 49 50 3 66.7 6 43.48 10 30 6 27.3 9 35.7 15 منذ ثالث سنوات 

 30.83 41 0 0 0 0 17.39 4 45 9 39.4 13 35.7 15 دون إجابة

 100 133 100 6 100 9 100 23 100 20 100 33 100 42 املجموع

 بداية إستخدام املستودعات الرقمية للوصول للبحوث العلمية من طرف عينة الدراسة:  )53( رقم جدول         

عام   للمعلومات  الحر  الوصول  حركة  مفهوم  و   ،2000ظهر  املبادرات  بها  اإلعالنات بفضل  نادت  التي  والذي  الدولية  عدد ،  زيادة  عن  أسفر 

تشير نتائج  و   ،قميةوالجامعات، ومن هنا بدأ ازدياد الوعى باملستودعات الر   األكاديميةمن قبل املؤسسات    2002منذ عام  الوصول الحرستودعات  م

للمستودعات الرقمية من أجل الوصول للبحوث العلمية في مجال التخصص، حيث يالحظ أن الجدول رقم، إلى بدايات إستخدام عينة الدراسة  

الرقمي36.84% للمستودعات  إستخدامهم  بدءوا  قد  الباحثين  األساتذة  من  باستخدام  ،  الباحثين   اهتمام  إلى  راجع  وهذا  سنوات،  ثالث  منذ  ة 

للت  الباحثين  متابعة  كذلك  ويفسر هذا   ، املجانية  املعلومات  إلى مصادر  الوصول  في  املهمة  القنوات  أحد  تعتبر  والتي  الرقمية  طورات  املستودعات 

من عينة الدراسة    %21.05باحثا بنسبة    28، في حين أجاب  االتصال العلميتطورات الحالية لنظام  لل  تهمواكبموكذا    الحاصلة في مجال النشر العلمي، 

اسة  أنهم ال يستخدمون املستودعات الرقمية للوصول إلى البحوث العلمية في مجال تخصصهم، وهذا راجع إلى عدم إهتمام هذه الفئة من عينة الدر 

باحثين   7، وأخيرا أجاب  %6.02ستخدامهم للمستودعات الرقمية منذ سنة بنسبة  باحثين أنهم بدءوا ا   8باستخدام املستودعات الرقمية، بينما أجاب  

الدراسة  باحثا من عينة    41. املالحظ كذلك هو إمتناع  %5.26من عينة الدراسة أنهم بدءوا استخدامهم للمستودعات الرقمية منذ سنتين بنسبة  

االجابة على هذا السؤال، ويمكن تفسير ذلك، أن نسبة األساتذة الباحثين    املمتنعين عن اإلجابة، هي فئة األساتذة التي أجابت على   %30.83 بنسبة

عدم معرفتها باملستودعات الرقمية الرقمية في السؤال السابق. 



 

[256] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

العامة، حي  ءتوقد جا للنتائج  كلية ومعهد مطابقة  أغلب األساتالنتائج املحصل عليها حسب كل  أن  ذة  ث 

، قد بدءوا إستخدامهم للمستودعات  2الباحثين بمختلف كليات ومعاهد جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

الرقمية منذ ثالث سنوات، فقد بدأ األساتذة الباحثون بمعهد علم املكتبات والتوثيق استخدامهم للمستودعات  

مقارنة   األكبر  هي  بنسبة  سنوات  ثالث  منذ  بلغت  الرقمية  األخرى  والكليات  األساتذة %66.67باملعاهد  يليهم   ،

الباحثون بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، والذي تساوت فيه نسبة املستخدمين منذ ثالث  

املستخدمين والتي قدرت ب   الحديثة %50سنوات مع غير  التكنولجيات  بكلية  الباحثون  ثالثا األساتذة  يليهم   ،

، يليهم كل من األساتذة الباحثين بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم  %43.48ت واالتصال بنسبة  للمعلوما

،  %35.71التسيير، كلية علم النفس وعلوم التربية، و كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية بنسب قدرت بــ 

 على التوالي.  %27.27، و 30%

إستخدام األساتذة الجامعيين املمثلين لعينة الدراسة للمستودعات الرقمية    وجاء ثانيا الخيار املتعلق بعدم

في مجال تخصصهم، بأغلب كليات ومعاهد عينة الدراسة، حيث سجلت أعلى   إلى مصادر املعلومات  للوصول 

لوم ، يليهم األساتذة الباحثون بكلية الع%50نسبة بمعهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية قدرت بـ  

،  %20، يليهم أساتذة كلية علم النفس وعلوم التربية بنسبة  %26.19اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة  

، وأخيرا أساتذة كلية التكنولجيات  %18.18ثم األساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  

ساتذة الباحثون بمعهد علم املكتبات والتوثيق والذي أكد  . أما األ %،17.39الحديثة للمعلومات واالتصال بنسبة  

في مجال تخصصهم، سواء منذ   إلى مصادر املعلومات  الرقمية للوصول  كل باحثيه إستخدامهم للمستودعات 

   .%11.11، أو سنة بنسبة  %22.22ثالث سنوات، أو سنتين بنسبة 

بكلية   من% 13.40 الباحثين  استخدامهم  األساتذة  بدءوا  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولجيات 

، %9.09للمستودعات الرقمية منذ سنة، يليهم األساتذة الباحثون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  

 .%2.58يليهم األساتذة الباحثون بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة 

استخدامهم    األساتذة  من% 8.70 بدءوا  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولجيات  بكلية  الباحثين 

، %6.06للمستودعات الرقمية منذ سنتين، يليهم األساتذة الباحثون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة 

 . %5يليهم األساتذة الباحثون بكلية علم النفس وعلوم التربية بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

 

النتائج ح بتوزيع  يتعلق  فيما  أنها جاءت مطابقة  أما  الباحثين، فنالحظ  املمثلة لألساتذة  العلمية  الرتب  سب 

أستاذ مساعد صنف "أ" و "ب" وفئة أستاذ محاضر صنف  للنتائج الكلية بالنسبة لرتب األساتذة التالية، فئة  

"ب" و"أ، حيث أفاد االساتذة الباحثون ذوي الرتب السالفة الذكر أنهم بدءوا إستخدامهم للمستودعات الرقمية  

بنسبة   سنوات  ثالث  منذ  تخصصهم  مجال  في  املعلومات  مصادر  على  الحصول  ، %45.45،  %55.17قصد 

والي، في حين صرح أساتذة التعليم العالي أنهم ال يستخدمون املستودعات الرقمية  ، على الت%33.33، و   34.21%

، %25، يليهم فئة األساتذة املحاضرين صنف "أ" بنسبة %26.32بنسبة هي األكبر مقارنة بالرتب األخرى قدرت بــ 

بنسبة   "ب"  و  "أ"  صنف  املساعدين  األساتذة  فئة  وأخي  %18.18و    %20.69ثم  التوالي،  األساتذة  على  فئة  را 

املحاضرين صنف "ب"، حيث يمكن القول أن هناك عالقة طردية، أي كلما تقدمنا في الرتبة العلمية يقل التوجه 

 نحو إستخدام املستودعات، وكلما كانت الرتبة أقل كان التوجه نحو إستخدام املستودعات الرقمية أكبر.  

، مع  املستودعات الرقمية منذ ثالث سنوات  امستخدبدءوا ا من أساتذة التعليم العالي أنهم    %15.79أقر    وقد

من األساتذة املحاضرين صنف "ب" استخدامهم   %15.79انعدام استخدامهم لها منذ سنتين. بينما بدأ ما نسبته  

األساتذة املحاضرين صنف   ، ثم فئة %5.26للمستودعات الرقمية منذ سنة، يليهم أساتذة التعليم العالي بنسبة  

 ، في حين لم تستخدم فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" املستودعات الرقمية منذ سنة. %2.78"ب" بنسبة  
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 بداية إستخدام املستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة حسب كل كلية معهد :  )98( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

انعدام إستخدام فئة األساتذة املساعدين صنف "ب"، وفئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" للمستودعات  

نسبته   ما  أكد  بينما  و  %13.89الرقمية منذ سنيتن،  وفئة  6.90%،  "أ"،  املحاضرين صنف  األساتذة  فئة  ، من 

 األساتذة املساعدين صنف "أ" أنهم بدءوا استخدام املتسودعات الرقمية منذ سنتين. 
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 بدايات استخدام املستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة :  )99( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 من طرف األساتذة الباحثين :   ستودعات الرقميةاملأغراض استخدام  .3.3.3 

 ماهي أغراض استخدامكم للمستودعات الرقمية ؟ :  3س. 

 املجموع  م. ع. ت. ن. ب. ر  م. ع. م. ت  ك. ت. ح. م. إ  ك. ع. ن.ع. ت.  ك. ع. إ. إ.  ك. ع. إ.ت.ت  الكليات 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت اإلختيارت 

 29.07 50 6 3 14 7 28 14 10 5 20 10 22 11 الحصول على مصادر املعلومات باملجان 

 18.02 31 3.23 1 22.58 7 12.9 4 19.35 6 25.8 8 16.13 5 الحصول على مصادر معلومات متنوعة في مكان واحد 

 19.77 34 2.94 1 17.65 6 20.59 7 14.71 5 23.5 8 20.59 7 االحاطة الجارية بالجديد في مجال تخصص ي

 15.12 26 7.69 2 19.23 5 11.54 3 11.54 3 30.8 8 19.23 5 االستفادة من مصادر املعلومات التعليمية كالدروس واملحاضرات 

افر مصادر معلومات أجنبية حديثة باملكتبة   18.02 31 3.23 1 12.9 4 16.13 5 12.9 4 25.8 8 29.03 9 عدم تو

 100 172 4.65 8 16.9 29 19.2 33 13.4 23 24.4 42 22 37 املجموع

 أغراض إستخدام عينة الدراسة للمستودعات الرقمية :  )54(  رقم  جدول               
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الحصول على مصادر املعلومات باملجان الحصول على مصادر معلومات متنوعة في مكان واحد االحاطة الجارية بالجديد في مجال تخصص ي

االستفادة من مصادر املعلومات التعليمية كالدروس واملحاضرات افر مصادر معلومات أجنبية حديثة باملكتبة عدم تو

 كلية ومعهد نسبة أغراض استخدام املستودعات الرقمية حسب كل :  )100( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

جة األولى لغرض الحصول على مصادر املعلومات  ر يستخدم األساتذة الجامعيين املستودعات الرقمية بالد 

من املجموع الكلي لإلقتراحات على هذا السؤال،    %29.18حيث سجل هذا اإلختيار كأعلى نسبة بلغت    باملجان

وهذا راجع إال أن العديد من الناشربن التجاريين يتيحون ويسمحون للمؤلفين بإعادة نشر إنتاجهم الفكري في 

املستودعات الرقمية املؤسساتية التابعة لجامعاتهم بصورة مجانية، سواء ملسودات املقاالت، أو بعد إنقضاء  

وا الحظر  من  فترات  العديد  في  واحدة  سنة  تتجاوز  ال  الفترات  هاته  أن  الدراسات  من  العديد  تشير  لتي 

من   املعلومات  مصادر  على  الحصول  إلى  الباحثين  توجه  يفسر  ما  وهذا  التقنية،  وخاصة  التخصصات 

 املستودعات الرقمية.  

مهري   الحميد  عبد  بجامعة  األساتذة  طرف  من  الرقمية  املستودعات  ألجله  تستخدم  غرض  ثاني  وجاء 

، فيما تساوى  %19.77، هو اإلحاطة الجارية بكل ما هو جديد في مجال التخصص بنسبة قدرت بــ 2قسنطينية 

في مكان واحدغرض   أ، و الحصول على مصادر معلومات متنوعة  جنبية حديثة  عدم توافر مصادر معلومات 

بــ    باملكتبة  من املبحوثين أن غرض إستخدامهم    %15.12، بينما أقر ما نسبته  %18.02بنسبة مطابقة قدرت 

، حيث أن العديد  االستفادة من مصادر املعلومات التعليمية كالدروس واملحاضراتللمستودعات الرقمية هو  

 تعليمية ومحاضرات تفاعلية لفائدة مستخدميها. من املستودعات الرقمية تتيح مصادر معلومات 

وفيما يتعلق بنتائج أغراض استخدام املستودعات الرقمية حسب كل كلية ومعهد على حدا فإن النتائج   

الكلية، فقد إحتل خيار " للنتائج  باملكتبة جاءت مغايرة  توافر مصادر معلومات أجنبية حديثة  الخيار  عدم   "

، يليه  %29.03حوثين بكلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة بلغت  األكثر تمثيال من طرف املب

االحاطة الجارية بالجديد في مجال    خيار " ، يليها    %22" بنسبة  الحصول على مصادر املعلومات باملجانخيار "

بـ  تخصص ي التعليمية كالدروس  االستفادة من مصادر املعلومات  وحل أخيرا غرض" ،%20.59" بنسبة قدرت 

على    %16.13، و%19.23"بنسبة  الحصول على مصادر معلومات متنوعة في مكان واحد" وغرض "واملحاضرات

  التوالي.

لغرض   الرقمية  املستودعات  يستخدمون  أنهم  باحثوها  فأقر  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  أما 

التعليمية كالدروس واملحاضرات بالخيارات األخرى    هي بنسبة  االستفادة من مصادر املعلومات  األعلى مقارنة 

الحصول على مصادر معلومات متنوعة في مكان  لغرض "  %25.81يليها بنسبة متساوية قدرت بـ    %30.77  وهي
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

"، يليه خيار "اإلحاطة الجارية بالجديد في مجال  عدم توافر مصادر معلومات أجنبية حديثة باملكتبة"، و"واحد

 .%20، وأخيرا الحصول على مصادر املعلومات باملجان بنسبة  %23.53تخصص ي" بنسبة 

بينما احتل الخيار املتعلق بـــ "الحصول على مصادر معلومات متنوعة في مكان واحد" املرتبة األولى من حيث  

، بكلية علم النفس وعلوم التربية، يليه ثانيا الخيار املتعلق بــ "اإلحاطة  %19.13اإلجابات املقترحة بنسبة بلغت  

بنسبة   التخصص"  في  جديد  ماهو  بكل  و %14.71الجارية  أجنبية  .  معلومات  مصادر  توافر  "عدم  ثالثا  جاء 

بنسبة   بنسبة  %12.90باملكتبة"  كالدروس واملحاضرات"  التعليمية  املعلومات  ، ورابعا "االستفادة من مصادر 

 .%10، وأخيرا "الحصول على مصادر املعلومات باملجان" بنسبة 11.54%

بكلية   الجامعيين  األساتذة  الرقمية  ويستخدم  املستودعات  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات 

، حيث جاءت هذه النتيحة مطابقة  %28بالدرجة األولى لغرض الحصول على مصادر املعلومات باملجان بنسبة 

، وجاء  %20.59للنتائح الكلية املحصلة، يليها ثانيا غرض "اإلحاطة الجارية بالجديد في مجال تخصص ي" بنسبة  

، يليه رابعا "الحصول على  %16.13ا غرض "عدم توافر مصادر معلومات أجنبية حديثة باملكتبة" بنسبة  ثالث

، وأخيرا "االستفادة من مصادر املعلومات التعليمية  %12.90مصادر معلومات متنوعة في مكان واحد" بنسبة  

 .%11.54كالدروس واملحاضرات" بنسبة 

معلومات متنوعة في مكان واحد، الخيار األول من طرف األساتذة الباحثين وجاء غرض الحصول على مصادر  

االستفادة من مصادر املعلومات التعليمية كالدروس    ، يليه ثانيا "%22.58بمعهد علم املكتبات والتوثيق بنسبة  

، وجاء  %17.65اإلحاطة الجارية بالجديد في مجال تخصص ي " بنسبة    ، ثم ثالثا "%19.23واملحاضرات" بنسبة  

عدم توافر    ، وحل أخيار الغرض "%14الحصول على مصادر املعلومات باملجان " بنسبة    رابعا الخيار املتلعق بـ "

 .%12.90مصادر معلومات أجنبية حديثة باملكتبة " بنسبة 

ة األولى  باالستفادة من مصادر املعلومات التعليمية كالدروس واملحاضرات، املرتب  في حين احتل الخيار املتعلق

، بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،  %7.69من حيب اإلجابات املحصل عليها بنسبة تقدر بــ  

، يليه ثالثا بنسبة متساوية  %6.00الحصول على مصادر املعلومات باملجان " بنسبة    يليها في املرتبة الثانية غرض "

الحصول على مصادر معلومات متنوعة    ديثة باملكتبة "، و"عدم توافر مصادر معلومات أجنبية ح  للخيارين "

 .%2.94اإلحاطة الجارية بالجديد في مجال تخصص ي " بنسبة  ، وأخيرا "%3.23في مكان واحد " بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، فقد وللتعرف على أغراض إستخدام األساتذة الباحثين للمستوعات الرقمية حسب متغير الرتبة العلمية

   كالتالي:جاءت النتائج 

مكان   في  متنوعة  معلومات  مصادر  على  "الحصول  لغرض  األولى  بالدرجة  الرقمية  املستودعات  تستخدم 

بالنسبة لفئة    %48.33، و "عدم توافر مصادر معلومات أجنبية حديثة باملكتبة" بنسبة متساوية قدرت بــ  واحد"

لغرض   الرقمية  املستودعات  تستخدم  بينما  "ب"،  صنف  محاضر  أستاذ  وفئة  "ب"،  صنف  مساعد  أستاذ 

 "الحصول على مصادر املعلومات باملجان" بالنسبة لفئة أستاذ محاضر صنف "أ"، في حين  
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 املستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة نسبة أغراض استخدام :  )101( رقم الشكل

 حسب متغير  الرتبة العلمية 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 املستودعات الرقمية املستخدمة من طرف األساتذة الباحثين  .4.3.3

يتعرض هذا الجانب من الدراسة ملحاولة التعرف على أسماء املستودعات الرقمية التي يعرفها الباحثون للتأكد  

خرى، وقد تبين من الدراسة كما هو موضح من  األ من معرفتهم بها، وعدم الخلط بينها وبين مصادر املعلومات  

، ومحرك بحث، وقواعد  )محلي، عربي، أجنبي(مصدرا ما بين مستودع رقمي    27  الجدول رقم أنه الباحثين ذكروا

 .  بيانات على الخط عربية وأجنبية، وشبكات أكاديمية

أذكر أسماء أهم املستودعات الرقمية التي تقوم باستخدامها في :  4س. 

 البحث واالطالع على اإلنتاج الفكري في مجال تخصصك؟

 النسبة العدد  املستودعات املستخدمة 

HAL 6 13.95 

ScienceDirect 4 9.3 

SNDL 4 9.3 

IEEE 2 4.65 

SpringerLink 2 4.65 

Arxiv 2 4.65 

 2.33 1 املستودع الرقمي لجامعة تلمسان 

 2.33 1 مستودع جامعة وهران

 2.33 1 مستودع جامعة اإلسكندرية

 2.33 1 1مستودع جامعة الحاج لخضر باتنة

 2.33 1 الرسائل الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرةمستودع 

 2.33 1 مستوددع جامعة امللك عبد العزيز 

 2.33 1 دار املنظومة

 2.33 1 قاعدة املنهل

ACM 1 2.33 

CREAD  2.33 1 مستودع 

Merlot 1 2.33 

Wisincon Online Archive 1 2.33 

IGI Global 1 2.33 

ASJP 1 2.33 

Academia 1 2.33 

Jstor 1 2.33 

SSRN 1 2.33 

Repec 1 2.33 

Inderscience 1 2.33 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

Google Scholar 1 2.33 

Oxfrod University Research Archive 1 2.33 

Carolina Digital Repository  1 2.33 

E-LIS Repository 1 2.33 

 املستودعات الرقمية املستخدمة من قبل الباحثين من مجتمع الدراسة:  (55)  رقم جدول 

 مصادر املعلومات التي تم الحصول عليها من املستودعات الرقمية  .5.3.3

جميع    الرقمية   ستودعاتامل تيح  ت وتشترك  املهمة،  مزاياها  أحد  وهي  املعلومات  مصادر  من  متعددة  أنواع 

وقد تتضمن بعض املستودعات مصادر  ،  تتيح أنواعا متعددة من مصادر املعلوماتالتي  املستودعات الرقمية  

وفقا التخصص العلمي الذي   وبيانات البحوث  ختراع وبرامج الكمبيوتراإل توجد بمستودعات أخرى كبراءات    ال

  حصلتمصادر املعلومات التي  التاليالتى تنتسب لها املستودعات، ويوضح الجدول  األكاديميةتغطيه املؤسسة 

 الدراسة من املستودعات الرقمية.  لعينة عليها األساتذة الباحثون املمثلين
 

 املستودعات الرقمية؟ ما نوع مصادر املعلومات التي تحصلتم عليها من  :  5س.        

 النسبة   التكرار  مصادر املعلومات  

 30.46 53 مقاالت املجالت العلمية املحكمة

 25.29 44 الرسائل الجامعية اإللكترونية 

 21.84 38 أعمال املؤتمرات 

 17.82 31 الكتب اإللكترونية 

 4.6 8 مواد سمعية بصرية
 

 مصادر املعلومات التي تحصل عليها األساتذة الثاحثون من املستودعات الرقمية :  )56( رقم جدول 

من املستودعات    املكونين لعينة الدراسة  ون ساتذة الجامعيأل االتي تحصل عليها  مصادر املعلومات  تنوعت  

، مواد  و الرسائل الجامعيةاإللكترونية    ، أعمال املؤتمرات، الكتب  مقاالت املجالت العلمية املحكمةبين    الرقمية

بصرية،   يسمعية  فئة  منحظ  ال و  أن  السابق  املصادر    الجدول  أكثر  هي  املحكمة،  العلمية  املجالت  مقاالت 

نسبتها   تبلغ  إذ  بنسبة  %30.46استخداما  اإللكترونية  الجامعية  الرسائل  تأتي  ثم  يعدان من    25.29%،  وهما 

، والتي تعتبر %21.84جديد في مجال التخصص، تليها أعمال املؤتمرات بنسبة  املصادر األساسية لإلحاطة بكل  

بنسبة   اإللكترونية  الكتب  تليها  الرقمية،  باملستودعات  إنتشار  املصادر   أكثر  املواد  %17.82أيضا من  وتأتي   ،

 . %4.60السمعية البصرية أخيرا بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 النشر باملستودعات الرقمية :   .6.3.3

يمثل نشر البحوث العلمية باملستودعات الرقمية أحد الطرق التي يمكن االستفادة من مزاياها في زيادة مرات  

، وكذا الحصول على التعليقات واآلراء من قبل الزمالء،  Impact Factorاإلطالع والتحميل وعامل تأثير البحث  

 نشر أعمالهم باملستودعات الرقمية.  ويوضح الجدول التالي مدى إسهام الباحثين من عينة الدراسة في

 : هل قمتم بنشر بحوثكم العلمية بأحد املستودعات الرقمية؟  6س. 

 املجموع دون إجابة ال نعم  اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة 

 % التكرار % التكرار % التكرار %  التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 31.58 42 7.14 3 81 34 12 5 االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــييرالعلوم 

 24.06 32 15.6 5 75 24 9.4 3 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 15.04 20 5 1 75 15 20 4 علم النفس وعلـــــــــــــــــــــــــــوم  التربية 

 17.29 23 4.35 1 73.9 17 22 5 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.77 9 0 0 55.6 5 44 4 معهد علم املكتبات  والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق

 4.51 6 0 0 83.3 5 17 1 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

 133  10 100 22 املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع

 إجابات أفراد عينة الدراسة حول قيامهم بنشر بحوثهم باملستودعات الرقمية :   )57( رقم جدول 

املستجوبين   الدراسة  لعينة  املمثلين  الباحثين  األساتذة  أغلبية  أن  أعاله  بالجدول  املتعلقة  النتائج  لم تشير 

% من  16.54%، في حين  قام  75.18حيث قدرت نسبتهم بـ  يقوموا بنشر بحوثهم العلمية باملستودعات الرقمية،  

% 7.51باملستودعات الرقمية وهى نسبة ضعيفة جدا، بينما امتنع  أفراد عينة الدراسة بإيداع بحوثهم العلمية  

 من عينة الدراسة على اإلجابة.

وقد جاءت النتائج على مستوى كل كلية ومعهد مطابقة للنتائج الكلية، حيث نالحظ ارتفاع نسبة األساتذة  

وتق علوم  معهد  من  بكل  الرقمية  املستودعات  بأحد  بحوثهم  بإيداع  يقوموا  لم  البدنية  الذين  النشطات  نيات 

% بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير. أما بكلية العلوم  8095%، وبنسبة  83.33والرياضية بنسبة  

بنشر   يقوموا  لم  الذين  األساتذة  نسب  تساوت  فقد  التربية  وعلوم  النفس  علم  وكلية  واالجتماعية،  اإلنسانية 

% بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 73.91%،  75غت  أعمالهم باملستودعات الرقمية بنسبة بل

 بمعهد علم املكتبات والتوثيق. 55.56و بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

  علم   بمعهد  الرقمية  باملستودعات  بحوثهم  بنشر  قاموا  الذين  الباحثين  األساتذة  نسبة  ارتفاع  يالحظ  كما

  النسب   كانت  بينما  ،%44.44  بــ  قدرت  األخرى   هدواملعا  بالكليات  مقارنة  األكبر  هي  بنسبة  والتوثيق  املكتبات

 واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  بكلية% 21.74  بلغت  حيث  واملعاهد،  الكليات  باقي  في  ضعيفة

  والرياضية،  البدنية  النشطات  وتقنيات  علوم  بمعهد% 16.67  التربية،  وعلوم  النفس   علم  كلية% 20

 .  واالجتماعية  اإلنسانية   العلوم  بكلية% 9.80  وأخيرا  التسيير،  وعلوم  التجارية  االقتصادية   العلوم  بكلية% 11.90

 
 

 : للنتائج الكلية، حسب الرتب العلمية لألساتذة الباحثينوقد جاءت النتائج مطابقة 

 قاموا بنشر أعمالهم   %7.14لم يقومو بنشر بحوثهم باملستودعات الرقمية،  %92.86 : أساتذة التعليم العالي

 نشر أعمالهم.بقاموا  % 10.71لم يقومو بنشر بحوثهم،  %89.29فئة األساتذة املساعدون صنف "أ" : 

 قاموا بنشر بحوثهم.  %17.65لم يقومو بنشر بحوثهم،  %82.35األساتذة املحاضرين صنف "أ" فئة 

 قاموا بنشر بحوثهم.  %21.05لم يقومو بنشر بحوثهم،  %78.95فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" 

لفئة األساتذة    ، والذين لم ينشروافي حين تساوت نسبة األساتذة الذين قاموا بنشر بحوثهم باملستودعات الرقمية

 .%50املساعدين صنف "ب" بنسبة 
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إجابات أفراد عينة الدراسة حو ل قيامهم بإيداع بحوثهم باملستودعات  :  )102( رقم الشكل

 الرقمية حسب كل كلية ومعهد
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  : يلي  ما   نتائجه  وضحت  والذي   رقم  السؤال  بطرح  قمنا  بإيداعها،  الباحثون   األساتذة   قام  التي  البحوث  نوع  وملعرفة 

 الباحثين   اإلساتذة  طرف من الرقمية باملستودعات إيداعها تم التي البحوث   أنواع .7.3.3
 

 إذا كانت االجابة بنعم مانوع البحوث التي قمتم بنشرها؟. 7س. 

 النسبة  التكرار  مصادر املعلومات

 15.79 6 رسائل جامعية 

 42.11 16 مقاالت محكمة

 2.63 1 مسودات مقاالت 

 18.42 7 أعمال مؤتمرات 

 5.26 2 كتب إلكترونية 

 15.79 6 مقررات دراسية

 باملستودعات الرقمية من طرف اإلساتذة الباحثين أنواع البحوث التي تم إيداعها :  )58( رقم جدول 
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نسب قيام عينة الدراسة بإيداع بحوثهم باملستودعات الرقمية :  )103( رقم الشكل

 حسب الرتبة العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

تنوعت البحوث العلمية املودعة باملستودعات الرقمية من طرف األساتذة الباحثين املكونين لعينة الدراسة  

والتي رغم قلتها، بين الرسائل الجامعية، مقاالت املجالت املحكمة، مسودات املقاالت، أعمال املؤتمرات، الكتب  

و يالحظ من الجدول السابق أن فئة مقاالت املجالت هي الفئة األكثر إيداعا   اإللكترونية، واملقررات الدراسية.

%، وهذا ما أكدته نتائج السؤال رقم حول طبيعة  42.11باملستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة بنسبة  

مقاالت الدوريات في املرتبة األولى كأكثر أنواع  اإلنتاج الفكري املنشور من طرف األساتذة الباحثين، حيث جاءت  

،% وهذا راجع إلى إلى أن النشر في الدوريات يعتبر    81.52مصادر املعلومات قام بنشرها األساتذة الباحثون بنسبة  

العلمية.  الترقية  ومتطلبات  شروط  بين  بنسبة   من  الثانية  املرتبة  املؤتمرات  أعمال  فئة  من  18.42احتالل   %

%،  15.79الكلي لإلجابات، أما ثالثا فجاءت كل من فئة الرسائل الجامعية واملقررات الدراسية بنسبة  املجموع  

 %.2.63%، وأخيرا مسودات املقاالت بـ 5.26فئة الكتب اإللكترونية بنسبة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   األكايمية:إمتالك عينة الدراسة لحساب بالشبكات االجتماعية . 8.3.3

في    ة، مفيدة بشكل خاصAcademia, ResearchGate, Mendelyتعتبر الشبكات االجتماعية األكاديمية مثل  

دعم الوصول إلى مقاالت املجالت العلمية املحكمة و وقائع املؤتمرات والتي يتعذر الوصول إليها عن طريق قواعد  

، حيث تساهم هذه الشبكات في زيادة مرئية بحوث وأسماء الباحثين باملؤسسات االكاديمية،  البيانات التجارية

األكاديمية متشابهة مع املستودعات   الشبكات  تبدو  لنتائج  كما  الوصول  يوفر  املؤسساتية ألن كالهما  الرقمية 

15.79

42.11

2.63

18.42

5.26

15.79
رسائل جامعية

مقاالت محكمة

مسودات مقاالت

أعمال مؤتمرات

كتب إلكترونية

مقررات دراسية

نسب أنواع مصادر املعلومات املودعة من طرف عينة الدراسة :  )104( رقم الشكل

 باملستودعات الرقمية 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

البحوث العلمية. حيث توص ي املؤسسات األكاديمية باحثيها وعلى أرسها الجامعات بضرورة إمتالك حسابات على  

مرئية   وزيادة  الجامعة  ترتيب  تحسين  في  أهمية  لها  ملا  للباحثين  رقمية  معرفات  وإنشاء  واملواقع  الشبكات  هذه 

 مخرجاتها. 

الرقمية التي يمتلكونها، حيث أشارت النتائج    واملواقع واملعرفاتقام الباحث بسؤال الباحثين عن بعض الشكبات  

إمتالك   فنجد  أخرى،  األكاديمية على  االجتماعية  الشبكات  ببعض  الباحثين  إهتمام  باحثا حساب على   64إلى 

متلك الباحثون محل الدراسة حسابا فيها،  األكاديمية التي ي  كأكثر الشكبات  %48.12بنسبة    Academiaشبكة  

بلغت   56بامتالك    ResearhGateتليها شبكة   بنسبة  فيها  ثالثا شبكة%42.10باحثا حساب  لتأتي   ، Mendely  

 .   %10.52باحثا حساب فيها بنسبة بلغت  14بامتالك 
 

إمتالك   أيضا  نالحظ  موقع   54كما  على  لحساب  العينة  أفراد  من  العلمي باحثا   Google Scholar  الباحث 

. أما فيما يتعلق باملعرفات الرقمية الخاصة بالباحثين نالحظ عدم إهتمام الباحثين محل  %40.60بنسبة بلغت  

بإمتالك معرفات رقمية خاصة بهم، فنجد أن   ،  للباحثين  ORCIDباحثا فقط يمتلكون رقم معرف    28الدراسة 

وهذا راجع إلى نقص التوعية من طرف الجامعة بأهمية هذه املعرفات الرقمية، حيث أن العديد من الجامعات 

العاملية تقوم بتوفير مواقع وأدلة للتعريف والتحسيس بأهمية هذه املواقع واملعرفات والشبكات، أيضا الغياب  

 . Librarian Guideالتام للمكتبي في القيام بهذه املبادرات أو ما يسمى بالــ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 
 

اقع التالية تملك بها حسابا ؟ 8س.   : أي من املو

 النسبة  العدد  الحساب 

Google Scholar 54 54.15 

ResearchGate 56 56.15 

Academia 64 64.18 

Mendely 14 14.40 

Research ID 18 18.50 

ORCID 28 28.8 

Scopus Author ID 17 17.5 

Twitter 37 37.10 

  100 361 املجموع 

 الحسابات األكاديمية ألفراد عينة الدراسة  : (59)رقم جدول 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 2مشروع المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة . 4.3

 :  2قسنطينة علم بمشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري ال. 1.4.3
 

 ؟2: هل أنت علم بمشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  1س. 

 املجموع  ال نعم   اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة 

 % التكرار % التكرار %  التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 32 42 69 29 30.95 13 التجارية وعلوم التســــــــــييركلية العلوم االقتصادية 

 25 33 82 27 18.18 6 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 15 20 60 12 40 8 كلية علم النفس وعلـــــــــــــــــــــــــــوم  التربية

 17 23 61 14 39.13 9 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.8 9 44 4 55.56 5 معهد علم املكتبات  والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق

 4.5 6 67 4 33.33 2 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية 

 100 133 90 43 املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع 

 آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى علمهم بمشروع املستودع الرقمي املؤسساتي :   )60( رقم جدول 

 

الرقمي   املستودع  بمشروع  املستجوبين  الباحثين  األساتذة  علم  بمدى  املتعلقة  النتائج  الجدول  هذا  يبين 

من مجموع أفراد   %67.66، حيث بينت النتائج أن ما نسبته  2املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

أنهم على   %32.33باحثا، في حين أكد ما نسبته  92عينة الدراسة ليس لهم علم بمشروع املستودع وهذا ما يمثل 

علم بمشروع املستودع الرقمي للجامعة، ويرجع الباحث عدم معرفة الباحثين بمشروع املستودع، هو أن املشروع 

في إطار إعداد الباحث ألطروحة الدكتواره، هذا من جهة، ومن  جاء في إطار مبادرة شخصية من طرف الباحث، و

التوعية والتحسيس بمشروع املستودع الرقمي، سواء عن طريق   جهة أخرى عدم قيام إدارة الجامعة بحمالت 

املوقع  أن  كما  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  أو  الرقمية،  املستودعات  أهمية  حول  دراسية  أيام  تنظيم 

حول    اإللكتروني مداخلة  بتقديم  الباحث  قام  بينما  املستودع،  ملشروع  تروج  إعالنات  أية  يتضمن  ال  للجامعة 

، في إطار االحتفال بأسبوع الوصول الحر من تنظيم معهد علم املكتبات والتوثيق، 2017مشروع املستودع سنة  

 وكانت بحضور مدير الجامعة السابق وبعض من األساتذة والطلبة. 
 

النتائج مغايرة ملا توصلت إليه دراسة الدكتورة بن غيدة، حيث الحظنا تراجع علم األساتذة    وقد جاءت هذه 

، حيث بينت تلك النتائج تقارب بين 2الباحثين بمشروع املستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

 ي.على التوال %49.12، و %50.87األساتذة العاملين وغير العاملين باملشروع بنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

الرقمي سنة   املستودع  أنها أجرت مقابلة مع رئيس مشروع  في دراستها  بن غيدة وسام  الدكتورة  أوردت  وقد 

الجامعية  2014 السنة  افتتاح  كلمة  في  الجامعة خصص  رئيس  أن  أكدت  والتي  لتوعية   2013-2014،  خطابا 

الباحثين باملستودع الرقمي الذي سينجز، ودعاهم   إثراء محتوى املستودع، كما أشارت  األساتذة  في  للمشاركة 

 . )1(الدكتورة أيضا أن املركز الوطني للبحث في البيوتكنولجيا قام بتنظيم يوم دراس ي للتعريف باملستوعات الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب كل كلية ومعهد، فنجدها مطابقة للنتائج العامة املشار إليها سابقا، حيث  أما  

باحثوها بنسبة جاءت إجابات األساتذة الباحثين كالتالي، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسير أجاب  

في حين عبر   .ليس لهم علم بمشروع املستودع  %60.05أنهم علم بمشروع املستودع الرقمي للجامعية، و    30.95%

الباحثون بكل من كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية التكنولجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، ومعهد علم  

بعدم معرفتهم    %66.67، و%60.87،  %60لتالية على التوالي:  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالنسب ا

من    %81.82بمشروع مستودع الجامعة. أما على مستوى كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية فقد أجاب بنسبة  

 فقط علمهم بذلك.    %18.18الباحثين بعدم معرفتهم بمشروع املستودع الرقمي للجامعة، في املقابل أقر ما نسبته  

 
 .245عبد الحميد مهري. املرجع السابق. ص.  -2دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة . بن غيدة، وسام. املستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات العلمية :  1

32.33, نعم 

67.67, ال

املستودع الرقمي نسب آراء عينة الدراسة حول مدى علمهم بمشروع :  )105( رقم الشكل

 2املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 
أما عن النتائج حسب الرتب العلمية، فقد جاءت مغايرة للنتائح العامة، حيث ارتفعت نسب األساتذة غير  

، ملختلف الرتبة العلمية  2العارفين بمشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  

بنسبة   "ب"  صنف  املساعدين  األساتذة  فئة  ضمن  نسبة  أكبر  بلغت  حيث  التدريس،  هيبة  ألعضاء  املكونة 

  %70األساتذة املساعدين صنف "أ" بنسبة  ، يليهم  %75.67، يليهم األساتذة املحاضرين صنف "أ" بنسبة  77.77%

املستودع الرقمي للجامعة في حين جاءت النتائج مقاربة للنتائج العامة بالنسبة لألساتذة غير  العارفين بمشروع  

، يليهم أساتذة التعليم العالي بنسبة أقل من  %65.85بنسبة قدرت بـــ  ضمن فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب"

ضمن األساتذة  العارفين بمشروع املستودع الرقمي للجامعة    بوقد ارتفعت نس  .%60النسبة العامة والتي قدرت بـــ  

على التوالي    %34.14، و  %40أستاذ تعليم العالي، ورتبة أستاذ محاضر "ب" بنسبة  الجامعيين املنتمين إلى رتبة  

 مقارنة بالنتائج العامة. 
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نسب آراء عينة الدراسة حول مدى علمهم بمشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة 106 رقم الشكل

 عبد الحميد مهري قسنطينة حسب كل كلية ومعهد 

 نسب أفراد عينة الدراسة حول مدى علمهم بمشروع املستودع الرقمي :  )107( رقم الشكل

 للجامعة حسب الرتب العلمية 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

 

 : إذا كانت االجابة بـ نعم كيف علمت باملشروع؟   2س. 

 املجموع  م. ع. ت. ن. ب. ر  م. ع. م. ت  ك. ت. ح. م. إ ك. ع. ن.ع. ت.  ك. ع. إ. إ.  ك. ع. إ.ت.ت  الكليات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار اإلختيارت

 9.76 4 0 0 0 0 14.29 1 25 2 0 0 7.69 1 عن طريق املكتبة الجامعية

 17.07 7 0 0 0 0 0 0 12.5 1 60 3 23.08 3 عن طريق موقع الجامعة

 29.27 12 100 2 33.33 2 0 0 25 2 40 2 30.77 4 عن طريق إدارة الجامعة 

 43.9 18 0 0 66.67 4 85.71 6 37.5 3 0 0 38.46 5 عن طريق أحد الزمالء 

 100 41 100 2 100 6 100 7 100 8 100 5 100 13 املجموع 
 

 الدراسة حول طرق تعرفهم على مشروع املستودع الرقمي للجامعة عبد الحميد مهري قسنطينةآراء عينة :  )61( رقم جدول          

 

رز الطرق  يشير الجدول رقم، إلى طرق تعرف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس على مشروع املستودع الرقمي للجامعة، حيث تؤكد النتائح أن من أب

لجامعة   الرقمي  املستودع  الزمالء حول مشروع  بين  املتبادلة  املعلومات  تلك  هي  باملشروع،  علم  لهم  الذين  الباحثين  األساتذة  قلة  مهري  رغم  الحميد  عبد 

%، تليها املعلومات  29،27% من املجموع الكلي لإلجابات، تأتي بعدها املعلومات املقدمة من طرف إدارة الجامعة بنسبة  43.90، بنسبة بلغت  2قسنطينة  

بنسبة   الجامعة  موقع  على  املستود17.07الواردة  بمشروع  الباحثين  بمعرفة  املتعلقة  النسبة  أن  الباحث  يشير  حيث  غير  %،  الجامعة  موقع  طريق  عن  ع 

. أما عن املكتبة الجامعية ودورها  2017منطقية، حيث أن موقع الجامعة لم يشر إطالقا إلى وجود مشروع للمستودع منذ إنطالق بناء املستودع في أكتوبر  

، غائبة عن عملية التوعية بمشروع املستودع الرقمي، 2ة  باملشاركة في بناء املستودعات الرقمية فنجد أن املكتبة الجامعية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطين 

%. 09.76عة بنسبة  حيث أكدت النتائج احتالل املكتبة الجامعية آلخر ترتيب الطرق التي مكنت األساتذة الباحثين من املعرفة بمشروع املستودع الرقمي للجام
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 وللتعرف أكثر على نتائج كل كلية ومعهد نورد الرسم البياني التالي : 
 

أما فيما يتعلق بنتائج طرق معرفة األساتذة الباحثين بمشروع املستودع الرقمي للجامعة على مستوى كل كلية  

ومعهد، فجاءت النتائج مطابقة للنتائج العامة مع بعض التفاوت بين الكليات واملعاهد حيث إحتلت وسيلة العلم  

معهد علوم وتقنيات النشاطات  الجامعة ما عدا  باملشروع عن طريق أحد الزمالء الصدارة في كل كليات ومعاهد  

باملعهد من  الباحثنين  التي مكنت األساتذة  الوحيدة  الطريقة  الجامعة هي  إدارة  كانت  فقد  البدنية والرياضية، 

، أما كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية فقد كان %100العلم بمشروع املستودع الرقمي لجامعة بنسبة  

 . %60أحد أكثر الطرق ملعرفة مشروع املستودع الرقمي بنسبة  موقع الجامعة

كلية    من  بكل  زمالئهم،  طريق  عن  للجامعة  الرقمي  املستودع  بمشروع  الباحثين  األساتذة  معرفة  سجلت 

، %85.71التكنولوجيات الحديثة، ومعهد علم املكتبات، نسب عالية مقارنة بالكليات واملعاهد األخرى بنسبة  

التوالي، وتعتبر هذه النسب منطقية بحكم أن املشروع يأتي في إطار التحضير ألطروحة دكتوراه  على    %66.67و

كلية   من  األساتذة  ألحد  مزدوج  وبإشراف  والتوثيق،  املكتبات  علم  ملعهد  ينتمي  الذي  الباحث  طرف  من 

و  التجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  تليها  واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  بنسبة  التكنولوجيات  التسيير  علوم 

 .%37.6، تتبعهم كلية علم النفس وعلوم التربية بنسبة  38.46%

كما احتلت وسيلة العلم بمشروع املستودع الرقمي للجامعة عن طريق إدارة الجامعة في املرتبة الثانية بكل  

ة علم النفس وعلوم من معهد علم املكتبات والتوثيق، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، وكلي

 على التوالي.  %25، و %30.77، %33.33التربية بنسب 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 عدد الدراسات املنشورة من طرف عينة الدراسة املتوسط السنوي خالل الخمس السنوات األخيرة . 2.4.3

مؤتمر،  كم بحث أو دراسة علمية أعددتها أو شاركت في اعدداها سنويا) مقاالت، املشاركة بورقة في :  3س. 

إتاحة دروس ومحاضرات( باالضافة إلى أطروحة الدكتوراه واملاجستير )املتوسط السنوي في الخمس  

   السنوات األخيرة(

ـــــابة  ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ  املجموع  5أكثر من  5إلى  3 3إلى  2من  دراسة واحدة  اإلجــ

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار   2كليات جامعة قسنطينة 

ــيير  ـــ ــ  31.58 42 40.48 17 21.43 9 26.19 11 11.9 5 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســـ

 24.81 33 27.27 9 27.27 9 30.3 10 15.15 5 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ـــوم  التربية  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  15.04 20 35 7 25 5 20 4 20 4 علم النفس وعلــ

 17.29 23 52.17 12 8.7 2 21.74 5 17.39 4 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

ـــوثيق   ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  6.767 9 66.67 6 0 0 33.33 3 0 0 علم املكتبات  والتـــ

 4.511 6 50 3 16.67 1 16.67 1 16.67 1 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية 

ــــــموع  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  133 54 26 34 19 املجـ

عدد الدراسات املنشورة من طرف عينة الدراسة املتوسط السنوي في الخمس  :  )62( رقم جدول 

 )التخصص(سنوات األخيرة  حسب كليت ومعاهد الجامعة 

 

جاء هذا السؤال من االستبيان للتعرف على معدالت مخرجات األساتذة الباحثين بجامعة عبد الحميد مهري  

املتوسط السنوي خالل الخمس سنوات األخيرة، وهدف الباحث من خالل هذا السؤال إلى   حسب   2قسنطنية  

وى املستودع، حيث يعتبر  معرفة حجم اإلنتاج الفكري الذي يمكن أن يشارك به الباحثون من أجل إثراء محت

 . املحتوى عامل مهم في نجاج قيام املستودعات الرقمية
 

شاركوا في إعداد أكثر من    بإعداد أومن عينة الدراسة قاموا    %40.60باحثا بنسبة    54أشارت النتائج أن  قد  و  

عدو دراستين أنهم أ  %25.56باحثا بنسبة    34خمس دراسات سنويا خالل الخمس سنوات األخيرة، بينما أشار  

دراسات  أنهم أعداو أوشاركو في إعداد ثالث إلى خمس  %19.54باحثا بنسبة  26إلى ثالث دراسات سنويا، وأجاب 

بلغ  خمس دراسات    إلى في دراسة واحدة سنويا  أن عدد من يساهم  وفي األخير نالحظ  بنسبة    19سنويا،  باحثا 

14.28% . 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

  2وبهذا نستخلص من خالل النتائج املحصلة أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   

 للجامعة.   املؤسساتي   به والذي سيساهم بشكل كبير في إثراء محتوى املستودع الرقمي  سال بأيمكلون إنتاج فكري  

كلية   كل  الدراسة حسب  من طرف عينة  املنشورة  الدراسات  بنتائج عدد  يتعلق  فقد جاءت  و وفيما  معهد، 

الكليات واملعاهد و النتائج   في بعض  المتفاوتة  للنتائج  كليات أخر مقاربة  في  ، حيث أجاب  ى كلية لعينة الدراسة 

املتوسط من أساتذة معهد علم املكتبات والتوثيق أنهم قاموا باعداد أكثر من خمس دراسات حسب    66.67%

بمعدل دراستين إلى ثالث دراسات سنويا.كما جاءت    %33.33، تليها بنسبة  السنوي في الخمس السنوات األخيرة

للمعلومات واالتصال ثانيا من حيث عدد الدراسات املعدة من طرف أعضاء هيئة   كلية التكنولجيات الحديثة 

املتوسط حسب  من األساتذة الباحثين أنهم قاموا بإعداد أكثر من خمس دراسات    %52.17التدريس حيث أجاب  

 %17.39دراستين إلى ثالث دراسات، ثم نسبة   بمعدل  %21.74، تليها نسبة  السنوات األخيرةالسنوي في الخمس  

نسبته   ما  أجاب  فقد  والرياضية  البدنية  النشاطات  وتقنيات  علوم  معهد  أما  واحدة.  دراسة  من    %50بمعدل 

خمس السنوات  املتوسط السنوي في الحسب  املبحوثين بأنهم قاموا باملشاركة في إعداد خمس دراسات سنويا  

تليها  األخيرة ب  ،  قدرت  متساوية  األخرى.   %16.67نسبة  للمعدالت  اإلقتصادية  الوأظهرت  ،  العلوم  بكلية  نتائج 

نسبة   أن  التسيير  وعلوم  حسب    %40.48التجارية  سنويا  دراسات  خمس  من  أكثر  بإعداد  قاموا  قد  باحثيها  من 

  %21.43بمعدل دراستين إلى ثالث دراسات، ثم    %26.19، تليها نسبة  املتوسط السنوي في الخمس السنوات األخيرة

,  دراسة واحدة
14.28%

دراستين إلى ثالث 
%25.56, دراسات

,  ثالث إلى خمس دراسات
19.54%

,  أكثر من خمس دراسات
40.60%

دراسة واحدة

اتدراستين إلى ثالث دراس

ثالث إلى خمس دراسات

أكثر من خمس دراسات

نسب عدد الدراسات املنشورة من طرف عينة الدراسة حسب املتوسط  :  )109( رقم الشكل

 السنوي في الخمس النسوات األخيرة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

في حين جاءت النتائج منخفضة    بمعدل دراسة واحدة.  %11.90بمعدل ثالث دراسات إلى خمس دراسات، وأخيرا  

ال اإلنسانية  عن  العلوم  وكلية  التربية،  وعلوم  النفس  علم  كليتي  من  لكل  بالنسبة  الدراسة  لعينة  الكلية  نتائج 

على التوالي أنهم قاموا بإعداد أكثر من خمس دراسات    %27.27، و نسبة  %35واالجتماعية، حيث عبر مانسبته  

بـــ  الدراسة  لعينة  الكلية  النتائج  املعدل حسب  في حين جاءت نسبة هذا  الخمس سنوات األخيرة،  سنويا خالل 

 %30.30، و  %20على التوالي بمعدل ثالث إلى خمس دراسات، ثم نسبة    %27.27، و  %25، تليها نسبة  40.60%

  على التوالي بمعدل دراسة واحدة.  %15.15، و  %20عدل دراستين إلى ثالث دراسات، وأخيرا، نسبة  على التوالي بم

 

كثر، وهذا  أأنه كلما كانت الرتبة العلمية أعلى، كان اإلنتاج الفكري    التالينالحظ أيضا من خالل الرسم البياني  

النتائج بينته  الدراسة  ما  لعينة  العلمية  الرتب  أن  حسب  قامو    %93.33، حيث  قد  العالي  التعليم  أساتذة  من 

ل الخمس السنوات األخيرة، وهذا راجع إلى  بإعداد أكثر من خمس دراسات سنويا حسب املتوسط السنوي خال

وعدد السنوات التي قضوها بالجامعة، حيث نالحظ أن هناك عالقة بين التقدم    األقدمية والخبرة التي اكتسبوها

 في الرتبة وإكتساب الخبرة في التلعيم والبحث العلمي وعالقتهما بنشر وإعداد عدد أكبر من البحوث العلمية. 

الباحثو   أفاد  أساتذة محاضر  كما  رتبة  دراسات سنويا    _أ _ن من  أكثر من خمس  بإعداد ونشر  قاموا  أنهم 

بــ   يليهم األساتذة برتبة أستاذ  %44.74حسب املتوسط السنوي خالل الخمس سنوات األخيرة، بنسبة قدرت   ،
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العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية علم النفس وعلـــــــــــــــــــــــــــوم  التربية

التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال علم املكتبات  والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

نسب عدد الدراسات املنشورة من طرف عينة الدراسة حسب كل كلية ومعهد من خالل :  )110( رقم الشكل

 املتوسط السنوي في الخمس النسوات األخيرة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

األساتذة    ، وأخيرا%31.58بنسبة    _ب_، يليهم األساتذة برتبة أستاذ محاضر  %33.33بنسبة بلغت    _ب_مساعد  

 . %25بنسبة  _أ_برتبة أستاذ مساعد  

أما معدل إعداد ثالث دراسات إلى خمس دراسات سنويا حسب املتوسط السنوي للخمس السنوات األخيرة،  

قد ساهموا في إعداد ثالث إلى خمس دراسات بنسبة بلغت   _ب_فنجد أن األساتذة الباحثين برتبة أستاذ مساعد  

، وأخيرا األساتذة برتبة أستاذ  %23.68بنسبة بلغت بــ    _ب _و    _أ_رتبتي أستاذ محاضر  يليهم األساتذة ب  33.33%

بـ    _أ _مساعد   على التوالي،   %15.7، و  32.14، و  33.33، و  %36.84. كما مثلت النسب  %14.29بنسبة قدرت 

معدل إعداد دراستين إلى ثالث دراسات سنويا حسب املتوسط السنوي خالل الخمس السنوات األخيرة بالنسبة 

تواليا. بينما قام    _أ_، أستاذ محاضر  _أ_، أستاذ مساعد  _ب _، أستاذ مساعد  _ب_محاضر    أستاذ :األساتذةلرتب  

 لي بإعداد دراستين إلى ثالث دراسات سنويا.  من األساتذة برتبة أستاذ تعليم عا %6.67ما نسبته 
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أكثر من خمس دراسات ثالث إلى خمس دراسات دراستين إلى ثالث دراسات دراسة واحدة

نسب عدد الدراسات املنشورة من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية من :  )111( رقم الشكل

 خالل املتوسط السنوي في الخمس النسوات األخيرة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 طبيعة اإلنتاج الفكري املنشور من طرف عينة الدراسة 3.4.3

                                                                    
 

 تنوعت البحوث العلمية املنشورة من طرف عينة الدراسة بين مقاالت عملية، مسودات مقاالت، محتوي تعليمي على منصات التعليم اإللكتروني، 

، حيث الجدول رقم، أنواع اإلنتاج الفكري الذي قام بنشرة أعضاء هيئة التدريس املستجوبين نتائج رسائل جامعية، ووقائع املؤتمرات، ويالحظ من خالل

، وهذا  %52.81ة  أظهرت النتائج أن مقاالت الدوريات املحكمة جاءت في املرتبة األولى كأكثر أنواع مصادر املعلومات قام بنشرها األساتذة الباحثون بنسب

التعليم من خالل إطالق منصة    راجع إلى إلى أن النشر في الدوريات يعتبر من بين شروط ومتطلبات الترقية العلمية، وكذا التسهيالت التي وضعهتا وزارة

، حيث أن الجامعة %20.35املجالت العلمية الجزائرية لتسهيل عملية نشر املقاالت العلمية، يليها املحتوى التعليمي على منصات التعليم اإللكتروني بنسبة  

تليها والباحثين،  الطلبة  لفائدة  التعليمي  الرقمي  املحتوى  إلتاحة  تعليمية  منصة  بتوفير  بنسبة    قامت  الجامعية  الرسائل  نسبة    %13.85ثالثا  وتعتبر   ،

املنتمين الرسائل الجامعية ضعيفة نوعا ما، ويرجع هذا إلى عدم تخصيص الجامعة ملنصة خاصة بنشر األطروحات الجامعية الخاصة باألساتذة الباحثين  

ي تعتبر أيضا ضعيفة بسبب عدم وجود منصة تعنى بنشر وقائع املؤتمرات  ، والت%11.26للجامعة،أما في املرتبة الرابعة فجاءت وقائع املؤتمرات بنسبة  

 .%1.73وامللتقيات العلمية وخاصة تلك التي تنظم على مستوى الجامعة، وجاءت مسودات املقاالت أخيرا بنسبة 

 الذي قمتم بنشره؟: ماهي طبيعة االنتاج الفكري   4س. 

 املجموع  م. ع. ت. ن. ب. ر  م. ع. م. ت  ك. ت. ح. م. إ ك. ع. ن.ع. ت.  ك. ع. إ. إ.  ك. ع. إ.ت.ت  الكليات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار اإلختيارت

 52.81 122 41.67 5 52.9 9 42.31 22 57.6 19 56.52 26 57.75 41 مقاالت علمية محكمة

 1.732 4 0 0 5.88 1 0 0 3.03 1 0 0 2.82 2 مسودات املقاالت 

 20.35 47 25 3 11.8 2 19.23 10 18.2 6 32.61 15 15.49 11 محتوى تعليمي 

 13.85 32 25 3 17.7 3 11.54 6 15.2 5 6.52 3 16.9 12 رسائل جامعية 

 11.26 26 8.33 1 11.8 2 26.92 14 6.06 2 4.35 2 7.04 5 وقائع مؤتمرات 

 100 231 100 12 100 17 100 52 100 33 100 46 100 71 املجموع 

 طرف عينة الدراسةطبيعة اإلنتاج الفكري املنشور من  :  (63) رقم  جدول 



فقد جاءت مطابقة للنتائح العامة،  أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في الجدول حسب كل كلية ومعهد،  

حيث احتلت مقاالت الدوريات املرتبة األولى في فئة البحوث األكثر نشرا من طرف األساتذة الباحثين بكل كليات  

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  جامعة  وبنسبة  2ومعاهد  وعلوم    57.75%،  التجارية  اإلقتصادية  العلوم  بكلية 

النفس علم  كلية  تليها  بلغت    التسيير،  بنسبة  التربية  والعلوم %57.58وعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية  تتبعهم   ،

بلغت   بنسبة  بــ  %56.52االجتماعية  قدرت  بنسبة  والتوثيق  املكتبات  علم  معهد  يليهم  كلية 52.94%،  تليهم   ،

بلغت   بنسبة  واالتصال  للمعلومات  الحديثة  النش%42.31التكنولوجيات  وتقنيات  علوم  معهد  وأخيرا  اطات  ، 

. أما فيما يخص فئة املحتوى التعليمي املتاح على منصات التعليم اإللكتروني،  %41.67البدنية والرياضية بنسبة   

فقد جاءت النتائج كذلك مطابقة للنتائح الكلية كثاني أكثر أنواع اإلنتاج الفكري قام بنشره األساتذة الباحثون، 

، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  %32.61بنسبة    في كل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . %18.18، وكلية علم النفس بنسبة %25الجامعية بنسبة  فئة الرسائلوالتي تساوت فيها النتائج مع  
 

أنواع اإلنتاج الفكري الذي قام بنشرة األساتذة    ثاملالحظ كذلك أن وقائع املؤتمرات كانت ثاني فئة من حي

حيث جاءت هذه النتيجة مغايرة للنتائج    %26.92الباحثون بكلية التكنوجيات الحديثة للمعلومات بنسبة بلغت  

الكلية، وهذا راجع إلى اهتمام الباحثين بهذا النوع من البحوث، خاصة أن البحوث التي يشارك فيها أساتذة كلية  

ات الحديثة للمعلومات واالتصال يتم نشر وقائعها من طرف ناشرين وقواعد بيانات معروفة في عالم  التكنولجي

مثل   العلمي  وElsevierالنشر   ،IEEE  بنسبة ثالثا  التعليمي  املحتوى  وجاء  رابعا  19.23%،  الجامعية  والرسائل   ،

الحديثة للملومات واالتصال حول  ، فيما لم ترد وال إجابة من طرف أساتذة كلية التكنولجيات  %11.54بنسبة  

 إتاحتهم ملسودات املقاالت. 
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مقاالت علمية محكمة مسودات املقاالت محتوى تعليمي رسائل جامعية وقائع مؤتمرات

 كل كلية معهد نسب طبيعة اإلنتاج الفكري املنشور من طرف عينة الدراسة حسب  :  )112( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

أما عن النتائج حسب رتب األساتذة، فقد جاءت مطابقة للنتائج العامة، حيث إحتلت املقاالت العلمية أكثر  

 البحوث نشرا من طرف كل فئات األساتذة، يليها املحتوى التعليمي املنشور على منصات التعليم اإللكتروني. 
 

  مستوى فئة أستاذ التعليم العالي جاءت املقاالت العلمية كأكثر أنواع اإلنتاج الفكري نشرا من طرف   فعلى

، أما ثالثا فقد تساوت الرسائل الجامعية ووقائع  %22.22، يليها املحتوى التعليمي بنسبة  %51.85األساتذة بنسبة  

فئة أستاذ محاضر "أ"، بينما على مستوى    .%3.70، وأخيرا مسودات املقاالت بنسبة  %11.11املؤتمرات بنسبة  

بنسبة   أوال  الدوريات  مقاالت  بنسبة  %55.07فجاءت  التعليمي  املحتوى  ثانيا  وجاء  الرسائل  21.74%،  تليه   ،

 . %1.45، وأخيرا مسودات املقاالت بنسبة %8.70، ورابعا وقائع املؤتمرات بنسبة %13.04الجامعية ثالثا بنسبة 
 

كما يبدوا واضحا من خالل الرسم البياني رقم، احتالل مقاالت املجالت العلمية الريادة كأكثر البحوث نشرا على  

، يليها املحتوى  %56.72أعلى نسبة مقارنة بفئات األساتذة األخرى بــ  مستوى فئة أستاذ محاضر "ب" حيث سجلت  

، في حين  %7.46، تليها وقائع املؤتمرات بنسبة  %14.93، ثم الرسائل الجامعية بنسبة  %20.90التعليمي بنسبة  

 لم ينشر األساتذة من فئة أستاذ محاضر "ب" ملسودات املقاالت العلمية. 
 

فجاءت النتائج كذلك مطابقة للنتائج العامة كما أشرنا سابقا باحتالل    " أ أما على مستوى فئة أستاذ مساعد "

، كما تساوت فئة املحتوى التعليمي %53.49مقاالت الدوريات ألكثر البحوث نشرا من طرف األساتذة نسبة بلغت  

، وأخيرا  %6.98، تليهم وقائع املؤتمرات بنسبة  %18.60والرسائل الجامعية كثاني أكثر أنواع البحوث نشرا بنسبة  

 . %2.33مسودات املقاالت بنسبة 

بالفئات  املالحظ أيضا من خالل نتائج فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" هو تسجيل أعلى نسبة مقارنة  

بــ   ، وتساوي فئة الرسائل الجامعية ومسودات  %16.67األخرى فيما يتعلق بنشر وقائع املؤتمرات بنسبة قدرت 

بنسبة   واملحتوى  %5.56املقاالت  العلمية  املقاالت  لفئة  بالنسبة  العامة  للنتائح  مطابقة  النتائج  جاءت  بينما   ،

 على التوالي.    %22.22، و%50التعليمي بــ 
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 نسب طبيعة اإلنتاج الفكري املنشور من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية:  )113( رقم الشكل



 

[282] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 لرغبة في نشر البحوث باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه من طرف عينة البحث : ا. 4.4.3

بإنشاء مستودع رقمي مؤسساتي، فهل   2: إذا قامت جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   5س. 

 ترغبون باملشاركة بنشر بحوثكم العملية في هذا املستودع؟ 

ــــابة ــــــــــــــــــ  املجموع  ال نعم  اإلجـــــــــــــــــــــــ

 % التكرار  % التكرار  %  التكرار   2كليات جامعة قسنطينة 

 31.6 42 0 0 100 42 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التســــــــــيير 

 24.8 33 9.09 3 90.9 30 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15 20 0 0 100 20 كلية علم النفس وعلـــــــــــــــــــــــــــوم  التربية

 17.3 23 4.34 1 95.65 22 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.77 9 0 0 100 9 والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثيق معهد علم املكتبات   

 4.51 6 0 0 100 6 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية 

 133 4 129 املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع 

 الدراسة نحو املساهمة بإنتاجهم الفكري في املستودع الرقمي في حال إنشائهتوجهات عينة :  )64( رقم  جدول   
 

توجهات أعضاء هيئة التدريس ومدى اهتمامهم بإيداع دراساتهم و أبحاثهم في املستودع الرقمي للتعرف على 

باحثا من    129في حال إنشائه، يشير الجدول أعاله إلى أن    2املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

املجتمع الكلي للدراسة يرغبون باملشاركة واملساهمة بإنتاجهم الفكري وإتاحتة باملستودع الرقمي بنسبة كبيرة  

هذه املعطيات تدل   باحثين ال يملكون الرغبة باملشاركة في املستودع الرقمي،    04، وكان هناك فقط  %97بلغت  

ة أعضاء هيئة التدريس من عينة الدراسة نحو إيداع إنتاجهم  على أن هناك رغبة وتوجه إيجابي من طرف غالبي

رقمي   مستودع  إنشاء  مبادرة  تبني  نحو  املحفزة  العوامل  من  القبول  هذا  ويعتبر  الرقمي،  باملستودع  الفكري 

 . 2مؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 

 

 

 

 
 

 

 

96.99, 97% 3.01, 3%3.01, 3%

نعم

ال

نسب توجهات عينة الدراسة نحو املساهمة بإنتاجهم  شكل رقم : :  )114( رقم الشكل

 الفكري في املستودع الرقمي في حال إنشائه
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، املمثلين لعينة 2رغم عدم الدراية الكافية من طرف األساتذة الباحثين بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

حسب نتائج السؤال  (، ومفهوم املستودعات الرقمية  )حسب نتائج السؤال رقم(الدراسة، بمفهوم الوصول الحر  

، نالحظ أن األساتذة الباحثين قد أبدوا استعدادهم ورغبتهم الكبيرة في إثراء محتوى املستودع واملشاركة  )رقم

 بإيداع منشوراتهم باملستودع الرقمي للجامعة وجعلها متاحة لفائدة املستفيدين.  
 

ة املشار إليها، حيث  أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب كل كلية ومعهد، فنجدها مطابقة تماما للنتائج العام

إجابات   جميع  إاأل جاءت  استعدادهم  مبدية  الدراسة  لعينة  املكونين  الجامعيين  العلمية يداساتذة  بحوثهم  ع 

حيث أكد أستاذة كلية العلوم االقتصادية التجارية  ،  2عبد الحميد مهري قسنطينة    باملستودع الرقمي لجامعة

ة، معهد علم املكتبات والتوثيق، ومعهد علوم وتقنيات النشاطات  وعلوم التسيير، كلية علم النفس وعلوم التربي

البدنية والرياضية على استعدداهم التام بإيداع بحوثهم العلمية باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري  

وكلية  %100بنسبة   االجتماعية  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية  من  بكل  قليال  النسبة  هذ  تراجعت  حيت  في   ،

 على التوالي.  %95.65و  %90.9لتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بنسب قدرت بــ ا
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معهد علم املكتبات  والتــوثيق معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية

نسب مدى استعداد عينة الدراسة بنشر بحوثهم العلمية باملستودع الرقمي  :  )115( رقم الشكل

 للجامعة حسب كل كلية ومعهد
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

افقة. 5.4.3  ؟ باملستودع الرقميبحوث الورقية قصد إتاحتها العلى رقمنة  املو

محل الدراسة نحو رقمنة بحوثهم الورقية قصد إتاحتها  جاء هذا السؤال للكشف عن مدى توجه الباحثين   

، حيث تضم مكتبة الجامعة رصيدا مهما وضخما من الدوريات والرسائل الجامعية،  باملستودع الرقمي للجامعة

وقائع   إلى مقر  و  التوجه  طريق  إلى عن  يكون  إليها ضئيل، ال  الوصول  مجال  لكن  والورقية  املطبوعة  املؤتمرات 

 املكتبة  وكانت النتائج كالتالي :

افقون على رقمنة بحوثكم الورقية قصد إتاحتها  6س.   ؟باملستودع الرقمي : هل تو
 املجموع ال نعم  االجابة

 % التكرار  % التكرار % التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 31.6 42 2.38 1 97.62 41 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 24.8 33 12.12 4 87.88 29 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15 20 0 0 100 20 كلية علم النفس وعلوم  التربية

 17.3 23 0 0 100 23 واالتصال كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

 6.76 9 0 0 100 9 معهد علم املكتبات و التوثيق 

 4.51 6 16.66 1 83.33 5 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

ــــــــوع ـــــــــــــــــــــــ  133 6 127 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــ

افقة على رقمنة البحوث الورقية قصد إتاحتها باملستودع الرقمي:   )65( رقم جدول   املو

بحوثهم الورقية من أجل إعادة إتاحتها  موافقة األساتذة الباحثين على رقمنة من خالل نتائج الجدول رقم نالحظ 

، في حين رفض %95.49باحثا على ذلك وهذا بنسبة كبيرة قدرت بـــ  127ونشرها على شبكة األنترنت، حيث وافق 

 . %4.51باحثين على رقمنة بحثوهم وهذا ما نسبته  6
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افقة عينة  :  )116( رقم الشكل  الدراسة على إتاحة البحوث الورقية املطبوعةنسبة مو
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

محل   الباحثين  كل  وافق  فقد  التوجه،  نفس  إلى  الجامعة  ومعاهد  كليات  مختلف  بين  النتائج  أشارت  كما 

التربية،   وعلوم  النفس  علم  بكلية  واالتصالالدراسة   للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  علم كلية  ومعهد   ،

تليها كلية    .  %100رقمنة إنتاجهم الورقي إلتاحة على إحدى قنوات النشر اإللكتروني بنسبة  املكتبات والتوثيق على  

بنسبة   التسيير  وعلوم  والتجارية  اإلقتصادية  بنسبة  %97.62العلوم  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  ثم   ،

 . %83.33بنسبة  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية، وأخيرا 87.88%

 

 

 

 

 

 

 

وجاءت النتائح املتعلقة برقمنة البحوث الورقية املطبوعة قصد إتاحتها من طرف األساتذة الباحثين بجامعة عبد 

، حسب رتبهم العلمية، مطابقة للنتائج الكلية، فقد وافق كل أساتذة التعليم العالي، 2مهري قسنطينة  الحميد  

مساعد   برتبة  مساعد    -ب- واألساتذة  برتبة  األساتذة  يليهم  وإتاحتها،  الورقية  بحوثهم  رقمنة  بنسبة   -أ-على 

 . %92.1بنسبة  -ب-األساتذة برتبة محاضر ، وأخيرا %94.44بنسبة  -أ-، يليهم األساتذة برتبة محاضر 96.55%
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افقة على رقمنة البحوث الورقية قصد إتاحتها على شبكة األنترنت حسب كل كلية ومعهد :   )117( رقم  الشكل   نسبة املو

افقة على رقمنة البحوث الورقية قصد إتاحتها على  :  )118( رقم الشكل الشكل رقم : نسبة املو

 املستودع الرقمي حسب الرتبة العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

افقون على إتاحة ؟ إذا كانت اإلجابة بـ نعم فإنكم   ستو

على أنهم يوافقون على رقمنة بحوثهم الورقية وإتاحتها على    السابق  بعد ما أجاب وأقر الباحثون في السؤال

، جاء هذا السؤال ملعرفة ما يود الباحثون نشره، فهل سيوافقون على  %95.49  بلغتبنسبة كبيرة  شبكة األنترنت  

البحث، فصول من البحث، أو بيانات وصفية للبحث فقط؟، وهذا إتاحة النصوص الكاملة لبحوثهم، مستخلص  

 من خالل النتائج التي يظهرها الجدول التالي :   

افقون على إتاحة ؟  7س.   : إذا كانت اإلجابة بـ نعم فإنكم ستو

 اإلجابة
النص الكامل 

 للبحث

مستخلص 

 البحث

فصول من  

 البحث

بيانات وصفية 

 للبحث 
 املجموع

 % التكرار  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار  2جامعة قسنطينة كليات 

العلوم االقتصادية التجارية وعلوم 

 التسيير 
36 85.71 3 7.14 2 4.76 1 2.38 42 31.6 

 24.8 33 3.03 1 12.12 4 27.27 9 57.58 19 العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 15 20 0 0 15 3 15 3 70 14 كلية علم النفس وعلوم  التربية 

 17.3 23 0 0 8.7 2 4.35 1 86.96 20 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

 6.77 9 0 0 0 0 11.11 1 88.89 8 معهد علم املكتبات  والتوثيق

 4.51 6 0 0 33.33 2 0 0 66.67 4 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  

 100 133 1.5 2 9.77 13 12.8 17 75.9 101 املجموع 

 إتاحة البحوث الورقية في حال رقمنتها من طرف عينة الدراسة : (66) جدول رقم

أن   النتائج  بلغت    101تشير  بنسبة  لبحوثهم  الكامل  النص  إتاحة  يوافقون على  الدراسة  أفراد عينة  باحثا من 

باحثا على    13، أيضا وافق  %12.78باحثا على اتاحة مستخلص البحث بنسبة بلغت    17، بينما وافق  75.94%

بنسبة   البحث  من  عينة%09.77إتاحة فصول  أفراد  من  باحثين  وافق  وأخيرا  بإتاحة    ،  االكتفاء  على  الدراسة 

 البيانات الوصفية فقط للبحث. 

 نسبة إتاحة البحوث الورقية في حال رقمنتها من طرف عينة الدراسة حسب كل كلية ومعهد :   )119( رقم  الشكل 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

افقة على نشر مسودات املقاالت باملستودع الرقمي : . 6.4.3  املو

تتيح مسودات املقاالت الوصول إلى أحدث األبحاث، دون الحاجة إلى االنتظار حتى تتم مراجعة الورقة وقبولها  

إمكان أعضاء الجامعة أو الكلية القيام  حيث ب  األقران في املجلة عملية بطيئة،ونشرها، فيمكن أن تكون مراجعة  

بشكل   Feedbackم التعليقات ال فورا وإمكانية است  Preprintsت ما قبل النشر ال ملقا Publish-Selfبالنشر الذاتي 

املقاالت  فوري  نشر مسودات  الدرسة على  للتعرف على مدى موافقة عينة  االستبيان  السؤال من  ويأتي هذا   ،

 باملستودع الرقمي من أجل إثراء محتوى املستودع.  
 

 

افقون على نشر مسودات املقاالت قبل النشر باملستودع املؤسساتي لجامعة عبد   8س.   : هل تو

 ؟ 2الحميد مهري قسنطينة 

 املجموع  ال نعم اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 31.8 42 54.76 23 45.24 19 كلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير 

 24.2 32 53.13 17 46.88 15 العلوم اإلنسانية واإلجتماعية كلية 

 15.2 20 35 7 65 13 كلية علم النفس وعلوم التربية 

 17.4 23 43.48 10 56.52 13 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 6.82 9 44.44 4 55.56 5 معهد علم املكتبات والتوثيق 

 4.55 6 16.67 1 83.33 5 النشطات البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات 

 100 132 46.97 62 53.03 70 املجموع 

افقة على نشر مسودات املقاالت باملستودع الرقمي :   )67( رقم جدول   آراء عينة الدراسة حول املو

 

 2موافقة األساتذة الباحثون بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  يتبين من دراسة بيانات الجدول السابق  

، وتعتبر نسبة املوافقة  %53.03على نشر وإيداع مسودات املقاالت العلمية غير املحكمة باملستودع الرقمي بنسبة  

إثراء محتوى املستودع وزيادة عدد البحوث  التي أبداها الباحثون مشجعة ومطمأنة، حيث تساهم بشكل كبير في  

، ويعود هذا إلى  %46.97املودعة، في حين رفض زمالئهم من األساتذة على نشر مسودات املقاالت بنسبة بلغت  

الباحثين من هذا األسلوب الجديد في النشر العلمي وعدم معرفتهم بمزاياه، حيث   تخوف العديد من األساتذة 

 م باحثيها على نشر مسودات القاالت قبل التحيكم باملستودعات الرقمية التابعة لهاتشجع الجامعات حول العال 

لفائدة  تكويينة  أيام  تنظيم  الجامعة  على  يجب  هنا  ومن  بهم،  الخاصة  الحقوق  بكامل  الباحثين  احتفاظ  مع 

ستودع، خاصة  األساتذة بجامعة عبد الحميد مهري لتحسيسهم بضرورة املشاركة في إيداع مسودات املقاالت بامل

 أن معظم الناشرين يسمحون بإتاحة مسودات املقاالت بمستودعات جامعاتهم. 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب كل كلية ومعهد، فقد جاءت مطابقة للنتائج العامة في بعض الكليات  

البدنية والرباضية استعدادهم  ومغايرة في كليات أخرى، حيث أبدى الباحثون بمعهد علوم وتقنيات النشاطات  

أبدى ما نسبته  %83.33بنشر مسودات املقاالت بنسبة كبيرة بلغت   بينما  يليهم األساتذة    16.67%،  غير ذلك. 

الباحثون من كلية علم النفس وعلوم التربية والذي وافق باحثهوها على إتاحة وإيداع مسودات املقاالت العلمية 

 منهم عكس ذلك.   %35، وأكد ما نسبته  %65ـــ باملستودع الرقمي بنسبة قدرت ب
 

وقد جاءت النتائج مقاربة للنتائج العامة بكل من كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، ومعهد  

بنسبة   التحيكم،  قبل  املقاالت  نشر مسودات  باحثوها على  وافقا  والذي  والتوثيق،  املكتبات  و %56.52علم   ،

عدم موافقتهم على نشر مسودات املقاالت على   %44.44، و  %43.48على التوالي، بينما أقر ما نسبته    55.56%

 بكل من كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، ومعهد علم املكتبات والتوثيق. التوالي 
 

كما تراجعت نسب املوافقة على نشر مسودات املقاالت العلمية باملستودع الرقمي للجامعة في كل من كلية   

 %46.88، و  %45.24العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  

امل  مسودات  نشر  على  املوافقة  عدم  نسب  معها  وارتفعت  التوالي،  الكليتين على  بكال  باملستودع  العلمية  قاالت 

 على التوالي.  %53.13، و %54.76بنسبة 

 

 

افقة على نشر مسودات املقاالت باملستودع  :  )120( رقم الشكل نسب آراء عينة الدراسة حول املو

 الرقمي بكل كلية ومعهد 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

مطابقة للنتائج العامة لبعص الرتب، ومغايرة في رتب أخرى، حيث  ، فقد جاءت أما عن النتائج حسب الرتب 

نشر   "أ" على  أستاذ مساعد  "ب"، وكذا  أستاذ محاضر  "أ"،  أستاذ محاضر  فئة  الباحثين من  نالحظ، موافقة 

  %56.09،  %59.45، بنسبة  2مسودات املقاالت العلمية باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

نسبته    %53.33و   ما  أجاب  بينما  التوالي،  و  %43.9،  %40.54على  عدم   46.66%،  الرتب  لنفس  التوالي  على 

 موافقتهم على نشر مسودات املقاالت ما قبل التحكيم باملستودع الرقمي للجامعة.  
 

فنالحظ إرتفاع نسبة  األساتذة    أما على مستوى الباحثين من صنف أستاذ تعليم عالي، وأستاذ مساعد "ب"

لفئة أستاذ مساعد "ب"،   %66.66وافقين على إتاحة مسودات املقاالت العلمية باملستودع الرقمي بنسبة  املير  غ

لفئة أساتذة التعليم العالي، ويقابله في نفس الوقت إنخفاض نسبة األساتذة املوافقين على نشر مسودات    %60و  

لفئة األساتذة    %33.33لفئة أساتذة التعليم العالي، و  %40ما قب التحكيم باملستودع الرقمي للجامعة بنسبة  

 املساعدين صنف "ب". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

افقة على نشر مسودات املقاالت  :  )121( رقم الشكل نسب آراء عينة الدراسة حول املو

 باملستودع الرقمي حسب الرتب العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

افع نشر بحوثكم العلمية في املستودع املؤسس ي للجامعة في حال إنشائه. 7.4.3  دو

، قد أبداو  %97باحثا بنسبة عالية جدا بلغت    129من خالل نتائج السؤال السابق، والتي أشارت أن هناك  

في حالة إنشائه،    2إهتمامهم نحو إيداع إنتاجهم الفكري باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

نحاول في هذا السؤال التعرف على الدوافع التي جعلت من األساتذة يوافقون على إتاحة بحوثهم واملساهمة في 

لرقمي، حيث قام الباحث بوضع مجموعة من االقتراحات والدوافع املتوقعة، وتم إتاحة إختيار إثراء املستودع ا

 دافع أو أكثر من االقتراحات املقدمة حسب أولوية الدافع الي يراها الباحثون مناسبة لهم.

نطاق    تاح علىمنتاج الفكري  اإل   جعلنتاج الفكري العلمي وإيداعه ما بين  إل ختلف دوافع الباحثين في إتاحة اوت

ء والباحثين فى قبل الزمال، أو للحصول على آراء وتعليقات من  وسع، أو زيادة مرئية الجامعات وتحسين ترتيبهاأ

ا  مرات  زيادة  خالل  من  للبحث  التأثير  عامل  وزيادة  وتحسينها،  البحوث  تنقيح  بهدف  التحميل  طإل املجال  الع، 

 اآلتي : ل الحر للمعلومات كما يوضح الجدول أو للمشاركة والدعم فى حركة الوصو  واالستشهاد،
 

افع نشر بحوثكم العلمية في املستودع املؤسس ي للجامعة في حال إنشائه؟ 9س.   : ما دو

افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   النسبة   التكرار  الدو

 17.3 109 جعل أعمالي وبحوثي متاحة على نطاق أوسع 

 14.9 94 زيادة مرئية جامعتي وتحسين ترتيبها 

 13.4 84 حماية أعمالي من السرقة العلمية

 13 82 واالستشهاد ببحوثي العلمية الزيادة في درجة اإلطالع 

 10.7 67 املشاركة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات 

 10.5 66 الحفظ الطويل إلنتاجي الفكري 

 10.3 65 تكشيف أبحاثي عبر محركات البحث

 9.86 62 الحصول على اآلراء واملالحظات من قبل الزمالء

 100 629 املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 جدول رقم : داوفع نشر البحوث العلمية في املستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه :   )68( رقم جدول 

افع نشر  يعرض الجدول رقم   مرتبة وفقا    ،للجامعة في حال إنشائهحوث العلمية في املستودع املؤسس ي  البدو

وبنسبة    109لألكثر تكرارا، حيث جاء في الترتيب األول دافع "جعل أعمالي وبحوثي متاحة على نطاق أوسع" بتكرار  

حماية أعمالي  ، ثم دافع "%14.94ونسبة  94، يليه الدافع "زيادة مرئية جامعتي وتحسين ترتيبها" بتكرار  17.33%

الزيادة في درجة اإلطالع واالستشهاد ببحوثي  ، ليأتي بعدها دافع "%13.35وبنسبة    84" بتكرار  من السرقة العلمية 

املشاركة في  ، ثم خامسا الدافع "%13.04وبنسبة    82" في املرتبة الرابعة من بين الدوافع املقترحة بتكرار  العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

الحفظ الطويل إلنتاجي ، ليأتي بعدها الدافع "%10.65وبنسبة    67" بتكرار  دعم حركة الوصول الحر للمعلومات

 65" بتكرار تكشيف أبحاثي عبر محركات البحث، ثم الدافع السابع "%10.49وبنسبة بلغت  66" بتكرار الفكري 

بــ   وبنسبة    62" بتكرار  الزمالء الحصول على اآلراء واملالحظات من قبل  ، وأخيرا الدافع "%10.33وبنسبة قدرت 

9.86%. 
 

   أما عن النتائج حسب الرتب العلمية للباحثين، فقد جاءت كالتالي:
 

بالنسبة لألساتذة الباحثين من فئة أستاذ مساعد صنف "ب" فقد سجل الدافع "جعل أعمالي وبحوثي متاحة   

على نطاق أوسع" الدافع الرئيس ي للمشاركة في نشر البحوث العلمية باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري  

نة مع الرتب األخرى وكذا تطابقها مع النتائج  والتي تعتبر هي األعلى باملقار   %20قسنطينة في حال إنشائه بنسبة  

بنسبة   ترتيبها"  وتحسين  جامعتي  مرئية  "زيادة  ثانيا  يليه  درجة  %17.5الكلية،  في  "الزيادة  الثالث  الدافع  يليه   ،

، أما رابعا فتساوى الدافعين "تكشيف أعمالي بمحركات البحث"،  %15االستشهاد ببحوثي العلمية" بنسبة بلغت  

بلغت  و"الحصول عل بنسبة  الزمالء"  اآلراء واملالحظات من قبل  الخامسة تساوى كل من %12.5ى  املرتبة  ، وفي 

الدافع "حماية أعمالي من السرقة العلمية"، و"املشاركة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات" بنسبة قدرت بـ  

 .%2.5، وأخيرا الحفظ الطويل إلنتاجي الفكري بنسبة 10%

افع عينة الدراسة نحو نشر البحوث العلمية باملستودع الرقمي للجامعة  :  )122( رقم الشكل نسب دو

 في حال إنشائه 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

فقد احتل الخيار املتعلق بجعل أعمالي وبحوثي متاحة على    بالنسبة لألساتذة من فئة أستاذ مساعد صنف "أ"و 

نطاق أوسع الدافع الرئيس ي نحو نشر البحوث العلمية باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه بنسبة قدرت  

، حيث جاءت هذه النسبة مطابقة للنتائج الكلية، في حين جاء كل من الخيارين "زيادة مرئية جامعتي %18.38بــ  

، وتساوى كل من الدافعين %14.71سين ترتيبها"، و"حماية أعمالي من السرقة العلمية" ثانيا بنسبة بلغت  وتح

"الحصول على اآلراء واملالحظات من قل الزمالء" و"املشاركة في دعم حركة الوصول الحر" في املرتبة الثالثة بنسبة  

اد ببحوثي العلمية"، "الحفظ الطويل إلنتاجي الفكري"، ، يليه "الزيادة في درجة االطالع واالستشه %11.76قدرت بــ  

 على التوالي.   %8.09، %9.56، %11.03وأخيرا "تكشيف أبحاثي عبر محركات البحث" بنسب قدرت بـ 

 

 

 

 

 

 

افع عينة الدراسة نحو نشر البحوث العلمية باملستودع الرقمي للجامعة في  :  )123( رقم الشكل نسب دو

 حال إنشائه حسب الرتب العلمية. 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 أسباب عدم املساهمة في نشر البحوث باملستودع الرقمي في للجامعة في حال إنشائه. 8.4.3

:  ما األسباب التي ستدفعكم إلى عدم املساهمة بنشر بحوثكم في املستودع املؤسس ي للجامعة في   10س. 

 حال إنشائه؟

افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   النسبة  التكرار  الدو

 30.4 85 عدم وجود سياسية لضبط جودة األعمال املنشورة باملستودع 

 23.2 65 تكشيف أبحاثي بمحركات البحث عدم 

 22.1 62 تعرض أبحاثي للسرقة العلمية 

 19.6 55 عدم احتساب منشوراتي ضمن الترقيات األكاديمية

 4.64 13 عدم تحكمي في التكنولوجيا وااليداع باملستودع الرقمي 

 100 280 املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 أسباب عزوف عينة الدراسة على املساهمة في نشر البحوث باملستودع الرقمي للجامعة :  )69( رقم جدول 
 

األعمال   جودة  لضبط  سياسة  وجود  عدم  أن  السابق  الجدول  من  بامل يالحظ  السبب  املنشورة  هو  ستودع 

الرئيس ي وراء إمتناع األساتذة الباحثين على املساهمة في نشر بحوثهم باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه، 

، ويعتبر هذا الدافع منطقي، ومشجع أيضا، كون موضوع جودة املحتوى الذي  %30.36وهو ما عبرت  عنه نسبة 

اية األهمية، حيث سيتم وضع سياسة خاصة بضبط جودة املستودع، هذا من سيتم نشره باملستودع أمر في غ

جهة، ومن جهة أخرى، يقترح الباحث إنشاء لجان علمية على مستوى كل قسم وكلية إلختيار البحوث ذات الجودة 

 والنوعية والعمل على مراجعتها لنشرها في املستودع الرقمي. 
 

حثين عن نشر بحوثهم باملستودع الرقمي تمثل في تخوفهم من عدم  أما ثاني دافع وراء عزوف األساتذة البا

، وهذا راجع إلى ضعف تكشيف مقاالت الدوريات على %23.21تكشيف بحوثهم بمحركات البحث بنسبة بلغت  

مرئية  وتحسين  البحث  محركات  تحسين  ألهمية  العلمية  املجالت  من  العديد  إغفال  بسبب  البحث،  محركات 

، أو محركات البحث األكاديمية  Google, Bingحركات البحث سواء محركات البحث العامة مثل  البحوث العلمية  بم

وقد أخذ الباحث هذا الدافع بعين اإلعتبار، حيث تم االعتماد على برمجية  ،  OpenAIRE  Google Scholar, BASEمثل  

الدي سبيس املفتوحة املصدر في تصميم املستودع، والتي تملك قدرات قوية في تكشيف املحتوى عبر محركات 

 البحث، كما قام الباحث بضبط إعدادات املستودع من أجل تكشيفه عبر محركات البحث األكاديمية.  
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

أما ثالث سبب في عدم القدرة على املساهمة في نشر البحوث في املستودع الرقمي للجامعة من طرف األساتذة  

من املجموع الكلي لإلجابات    %22.14الباحثين هو الخوف من تعرضهم للسرقة العلمية، وهذا ما عبرت عنه نسبة  

لباحثين من إيداع بحوثهم باملستودعات  ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه الدكتورة بن غيدة وسام، حول تخوف ا

الرقمية، وتعتبر تقنيات حماية امللفات الرقمية أحد أبرز التقنيات التي تحد من هذه الظاهرة، كما أن عملية  

إتاحة البحوث العلمية في حد ذاتها يسهل من حمايتها من جهة كونها مرتبطة بصاحب العمل الفكري، وإكتشاف  

 دم أحد الباحثين على نشر املصدر على األنترنت من جهة أخرى.  عملية السرقة إذا ما أق

املتعلق   الخيار  األكاديمية "بأما  الترقيات  رابع األسباب إلمتناع  عدم احتساب منشوراتي ضمن  "، فكان هذا 

ويعتبر هذا  ،  %19.64األساتذة الباحثين على نشر بحوثهم باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه بنسبة بلغت  

ترقية   نظير  باملستودعات  بحوثهم  لنشر  باحثيها  بتحفيز  تقوم  الجامعات  من  العديد  كون  أيضا  مهم  السبب 

العلمية رتبهم  في  هيئة  الباحثين  أعضاء  لفائدة  تحفيزية  سياسية  بوضع  تقوم  أن  الجامعة  على  يجب  ولهذا   ،

 العلمية في السلم األكاديمي. التدريس من أجل زيادة إنتاجيتهم العلمية، نظير ترقية رتبهم 

الرقمي" باملستودع  واإليداع  التكنولوجيا  في  التحكم  "عدم  سبب  كان  لعزوف    بينما  الدوافع  خامس  هو 

، فيجب  %4.64األساتذة الباحثين على نشر بحوثهم العلمية باملستودع الرقمي للجامعة بنسبة ضئيلة قدرت بــ  

 على هؤالء األساتذة أن يتابعو دورات تدريبية حول إستخدام املستودعات الرقمية وكيفية اإليداع بها.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

سب أسباب عزوف عينة الدراسة على املساهمة في  :  )124( رقم الشكل

 نشر البحوث باملستودع الرقمي
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

النتائج حسب   بتوزيع  يتعلق  فيما  الكلية  أما  للنتائج  مطابقة  فقد جاءت  الباحثين،  لألساتذة  العلمية  الرتب 

املنشورة   األعمال  جودة  لضبط  سياسة  وجود  عدم  سبب  جاء  حيث  أخرى،  رتب  في  ومغايرة  الرتب  لبعض 

ي للجامعة في حالة إنشائه، فقد باملستودع أولى األسباب لعزوف عينة الدراسة على املشاركة في املستودع الرقم

، %31.51، يليهم فئة أستاذ محاضر صنف "أ" بنسبة  %33.90سجلت أعلى نسبة لفئة أستاذ مساعد صنف "أ" بــ  

لفئة أستاذ محاضر صنف "ب". في حين كان السبب الرئيس ي في عزوف األساتذة عن املساهمة    %28.41وبنسبة  

لفئة األساتذة املساعدين صنف "ب" وفئة أساتذة التعليم العالي،  هو الخوف من   في املستودع الرقمي بالنسبة 

 على التوالي.   %30.56، و %33.33عدم تكشيف بحوثهم بمحركات البحث  بنسبة 

وراء عزوفهم  ثاني األسباب    نأر كل من أساتذة التعليم العالي، وفئة األساتذة املساعدين صنف "ب"  وقد أق

على املساهمة في املستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه، هو عدم وجود سياسة لضبط جودة األعمال املنشورة 

األسباب لعزوف األساتذة على املشاركة   على التوالي، في حين جاء ثاني  %29.17و    %27.78باملستودع بنسبة بلغت  

في املستودع الرقمي حسب فئة أستاذ محاضر صنف "ب" هو تعرض منشوراتهم للسرقة العلمية بنسبة بلغت  

في  25% املساهمة  لعدم  األسباب  ثاني  األكاديمية  الترقيات  منشوراتي ضمن  إحتساب  عدم  السبب  جاء  وقد   ،

 . %22.03عدين صنف "أ" بنسبة قدرت بــ املستودع الرقمي لفئة األساتذة املسا

 

نسب أسباب عزوف عينة الدراسة على املساهمة في نشر البحوث باملستودع  :  )125( رقم الشكل

 الرقمي حسب الرتب العلمية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 :  ؟أسباب أخرى الرجاء ذكرها:  11س. 

ركة في نشر  سباب التي تدفعهم إلى عدم املشا األ قام الباحث بوضع سؤال مفتوح لفائدة األساتذة الباحثين حول  

بحوثهم باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة، حيث قام خمس باحثين فقط باالجابة على هذا 

 السؤال وكانت االجابات كالتالي : 

 . ذه املستودعاتعدم الدراية الكافية عن ه. 1

دراية   الذين ليسوا على  الباحثننيخش ى  حيث    :  تحفظ حول إمكانية السرقة العلمية من قبل جهات أخرى .  2

يعنى أنهم سوف يفقدون التحكم   باملستودع الرقمي للجامعة،ن جعل أعمالهم متاحة  أالحر ب  بمفهوم الوصول 

 فيها كما يتخوفون بشكل غير منطقي من سهولة انتحال أعمالهم املودعة في املستودع.

للبحوث الجديدة  .3 بالنسبة  ثانيا: بحوثي    ،ليست لدي معطيات كافية عن اإليجابيات والسلبيات خاصة 

 أتلقى منها أي مساعدة وال دعم إلى حد اآلن. التي ال  2 ممولة من طرف مؤسسات أخرى وليس جامعة قسنطينة

 . " أتصنيف "أفضل أن أنشر أوراقي البحثية في مجالت علمية مصنفة . 4

بامل.  5 املتعلقة  النشر  آخر،  جحقوق  مكان  في  العمل  نشر  عدم  على  تنص  والتي  األجنبية  املحكمة  الت 

و ملتقى يقلل من فرص القبول  ألى مجلة  إوبخصوص املسودات قبل النشر فإن نشرها قبل إرسال البحث  

: صحيح أن هناك العدبد من املجالت األجنبية تقوم    نها قد نشرت من قبل وصارت غير جديدةأفتراض  إعلى  

قاالت في مكان آخر، لكن ما يغفل عنه الكثير من الباحثين أن ناشري هذه املجالت العلمية تفرض  بحظر نشر امل

تتعدى   ال  والتي  محددة  زمنية  مدة  وفق  آخر  مكان  في  األعمال  نشر  عدم  الباحثثين  أغلب    24على  لدى  شهرا 

مع    2حميد مهري قسنطينية الناشرين التجاريين، ولهذا يوص ي الباحث بضرورة تواصل الباحثين بجامعة عبد ال

هؤالء الناشرين لضبط املدة الزمنبة لفترة الحظر، من أجل السماح بإعادة نشر هذه األبحاث باملستودع الرقمي  

للجامعة، أو تتكفل الجامعة في حد ذاتها بمراسلة الناشرين املسؤولين على نشر املجالت العلمية، هذا من جهة،  

الباحث بضرو  بـأعضاء هيئة من جهة أخرى، يوص ي  العلمية الخاصة  باملنشورات  رة أن تولي الجامعة االهتمام 

التدريس والعمل على التفاوض مع الناشرين، أن تقوم الجامعة كذلك بتنظيم دورات تدريبيية وتحسيسية حول  

م بنشرها  تراخيص النشر باملجالت العلمية األجنبية، حيث الحظ الباحث أن الكثير من املقاالت العلمية التي قا

الباحثون بكلية التكنولجيات الحديثة للمعلومات واالتصال ما تزال مقيدة الوصول وقد مر على نشرها أكثر من 

الباحث غياب  05 في بعض األحيان. كما الحظ  إلى عشر سنوات  بعد إثقافة    سنوات وقد تصل  املحتوى  تاحة 

النشر في بداية مشوار الباحث يكون املناقشة ألن الهدف من  ،  انقضاء فترة الحجب املفروضة من عند الناشر

. وبعدها الترقية في الرتبة و بعدها املقروئية
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 سياسة اإليداع باملستودع :  . 9.4.3

يمثل املحتوى الركيزة األساسية للمستوعات الرقمية، حيث أن هناك توجه لدى عدد من الجامعات على مستوى  

باحثيها   تلزم  سياسات  لتطبيق  أجل ضمان  العالم  من  للجامعة،  الرقمي  املستودع  في  الفكري  إنتاجهم  بإيداع 

الحصول على تلك الدراسات واألبحاث إلثراء محتوى املستودع الرقمي، وبالتالي إتاحتها وفقا ملبدأ الوصول الحر،  

قمي لجامعة  ويأتي هذا السؤال للكشف عن نوع السياسة التي تراها عينة الدراسة مناسبة لإليداع باملستودع الر 

 .2عبد الحميد مهري قسنطينة 

: ماهي سياسة االيداع التي تودون وفقها إيداع البحوث باملستودع الرقمي املؤسساتي   12س. 

 ؟ 2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
افق  الفقرات  افق محايد مو  إتجاه العينة االنحراف   املتوسط  غير مو

افق 0.63 1.83 50 48 31 أن يكون االيداع في املستودع إلزامي   غير مو

افق  0.47 2.59 8 34 91 االيداع في املستودع طوعي أن يكون   مو

 أراء عينة الدارسة تجاة سياسة اإليداع باملستودع الرقمي  )70( رقم جدول 

يشير الجدول رقم، إلى استجابات أعضاء هيئة التدريس في عينة الدراسة تجاه السياسة التي يرونها مناسبة  

، واستنادا ملعيار ليكارث املطبق في هذا السؤال،  2لإليداع باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

البحوث باملستودع الرقمي للجامعة بنسبة بلغت   نالحظ رفض األساتذة الباحثين لتطبيق سياسة إلزامية إليداع

، في حين أبدى  %37.20فردا بالحياد حول ضروة وجود سياسة إلزامية لإليداع بنسبة  49، بينما أجاب 38.75%

بــ    31 . في املقابل نالحظ تأييد  %23.48باحثا فقط موافقتهم على تطبيق سياسة إلزامية لإليداع بنسبة قدرت 

األساتذة الباحثين بأن يكون اإليداع في املستودع الرقمي للجامعة طوعي حسب رغبتهم بنسبة    عينة الدراسة من

باحثين عدم موافقتهم على   6، في حين أبدى %25.56باحثا بالحياد بنسبة  34، بينما أجاب %68.42كبيرة بلغت 

 .%6.01اإليداع الطوعي بنسبة 

من    %37.20من عينة الدراسة للسياسة اإليداع اإللزامية باملستودع الرقمي، وإجابة    %38.75إن عدم تأييد  

وقلة   إلى ضعف  ما سيؤدي  السياسات، وهذا  النوع من  لهذا  قبول  أن هناك عدم  إلى  يشير  بالحياد،  األساتذة 

اء محتوى املستودع، املحتوى املودع باملستودع، حيث تشير الدراسات أن طريقة اإليداع الطوعي ال تساهم في إثر 

تابعة   كما أم  كانت مؤسساتية  للسياسات، سواء  تأثيير حقيقي  يكون هناك  لكي  أنه  األدلة بشكل قاطع  أثبتت 

ملؤسسات تمويل األبحاث، فإنها ينبغي أن تكون إلزامية، حيث نحجت السياسات اإللزامية باملؤسسات في تجميع  

ا وضع  من  سنوات  بضع  بعد  بمستودعاتها  التنفيذ.  املحتوى  قيد  فإن    لسياسة  أخرى  جهة  من    %38.75من 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

ن أظهرت  الذين  أولئك  من  كانوا  لإليداع،  اإللزامية  السياسة  لتطبيق  املؤيدين  غير  أنهم  األعضاء  الدراسة  تائج 

 ة بمفهوم املستودعات الرقمية والوصول الحر.  ليسوا على دراي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما عن النتائج املتعلقة بكل كلية ومعهد على حدا، فيتضح انطالقا من النتائج الواردة بالجدول أدناه أن كل  

، املمثلين لعينة الدراسة يفضلون 2األساتذة الباحثين بكل كليات ومعاهد جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

ي، حيث جاءت النتائج مطابقة للنتائج الكلية، بأن تكون عملية اإليداع باملستودع لبحوثهم العلمية بشكل طوع 

فقد أقر األساتذة الباحثون بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تفضيل اإليداع بأسلوب طوعي 

%، يليهم األساتذة الباحثون بكلية علم النفس  83.3بنسبة هي األكبر مقارنة باملعاهد والكليات األخرى قدرت بـ  

%، يليهم أساتذة كل من كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، معهد علم  75ة بنسبة  وعلوم التربي

واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  كلية  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  كلية  والتوثيق،  املكتبات 

 % على التوالي.56.5%، 63.6%، 66.7%، 73.8بنسب قدرت بـ 

تشير   العلمية كما  البحوث  إليداع  إلزامية  سياسة  العتماد  الباحثين  األساتذة  رفض  أدناه  الجدول  نتائج 

الحميد مهري قسنطينة   بجامعة عبد  كليات  لثالث  الباحثون  أكد األساتذة  لعينة    2باملستودع، حيث  املمثلين 

كل من، كلية العلوم اإلنسانية  الدراسة عدم موافقتهم على سياسة اإليداع اإللزامية باملستودع، ويتعلق األمر ب

واالتصال بنسب   والعلوم االجتماعية، كلية علم النفس وعلوم التربية، وكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات

 نسب آراء عينة الدراسة تجاه سياسة اإليداع باملستودع :  )126( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

% من أساتذة كلية العلوم االفتصادية  54.8% على التوالي. بينما أجاب ما نسبة  43.5%، و  45%،  48.5قدرت بــ  

% منهم عليها. في 31حياد على أن يكون االيداع باملستودع بشكل إلزامي، ولم يوافق  التجارية وعلوم التسيير بال 

إلزامي   باملستودع  اإليداع  يكون  أن  والتوثيق على  املكتبات  بمعهد علم  الباحثون  حين نالحظ موافقة األساتذة 

سيا55.6بنسبة   حول  والرياضية  البدنية  النشاطات  وتقنيات  علوم  بمعهد  النسب  وتساوت  اإليداع %،  سة 

 اإللزامية بين املوافقة والحياد وعدم املوافقة. 

ماهي سياسة االيداع التي تودون وفقها إيداع البحوث باملستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة  :  13س. 

 ؟2عبد الحميد مهري قسنطينة 

 . أن يكون االيداع في املستودع طوعي 2 . أن يكون االيداع في املستودع إلزامي 1

 كليات الجامعة 
افق افق محايد مو  مجموع غير مو

 كليات الجامعة 
افق افق محايد مو  مجموع غير مو

 ت ن ت ن ت ن ت ت ن ت ن ت ن ت

 42 4.76 2 21.4 9 73.8 31 ك.ع.إ.ت.ع.ت  42 31 13 54.8 23 14.3 6 ك.ع.إ.ت.ع.ت 

 33 9.09 3 27.3 9 63.6 21 ك.ع.إ.إ  33 48.5 16 36.4 12 15.2 5 .إ ك.ع.إ

 20 0 0 25 5 75 15 ك.ع.ن.ع.ت.  20 45 9 15 3 40 8 ك.ع.ن.ع.ت. 

 23 4.35 1 39.1 9 56.5 13 ك.ت.ح.م.إ  23 43.5 10 34.8 8 21.7 5 ك.ت.ح.م.إ 

 9 22.2 2 11.1 1 66.7 6 م.ع.م.ت.  9 22.2 2 22.2 2 55.6 5 م.ع.م.ت. 

 6 0 0 16.7 1 83.3 5 م.ع.ت.ن.ب.ر  6 33.3 2 33.3 2 33.3 2 م.ع.ت.ن.ب.ر 

 133 6.02 8 25.6 34 68.4 91 املجموع  133 37.6 50 36.1 48 23.3 31 املجموع 

سياسة االيداع التي تود وفقها عينة الدراسة املشاركة في املستودع الرقمي حسب كل  :   )71( رقم  جدول 

 كلية ومعهد 

على صعيد آخر، فقد جاءت النتائج املتعلقة باألساتذة الباحثين املمثلين لعينة الدراسة حسب رتبهم العلمية  

النتائج العامة، ويشير الشكل البياني التالي آراء فئات األساتذة الباحثين تجاه سياسة  بنفس النتائج املحصل في  

اإليداع باملستودع الرقمي، حيث فضل األساتذة الباحثون بكل الفئات أن يكون اإليداع باملستودع بشكل طوعي، 

%،  72.22حاضرين صنف "أ"  %، فئة األساتذة امل76.67بنسب جاءت كالتالي، فئة األساتذة املساعدين صنف "أ"  

العالي  70فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب"   التعليم  %، وأخيرا فئة األساتذة املساعدين  60%، فئة أساتذة 

 %.55.56صنف "ب" 

سياسة   حول  بإجابتهم  يتعلق  فيما  الحياد  بمبدأ  الدراسة  لعينة  املمثلين  الجامعيين  األساتذة  بعض  إلتزام 

% من أساتذة التعليم العالي أجابوا بالحياد حول سياسة  53.33الفئات، حيث نالحظ أن  اإليداع اإللزامية ألغلب  

اإللزامية،   "أ"،  36.67اإليداع  صنف  املساعدين  األساتذة  لفئة  بالنسبة  األساتذة   %36.59  لفئة  %بالنسبة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

النسبة لفئة  % ب22.22% بالنسبة لفئة األساتذة املحاضرين صنف "أ"، وأخيرا  35.14املحاضرين صنف "ب"،  

 األساتذة املساعدين صنف "ب". 

عدم موافقة أغلب فئات األساتذة الجامعين املمثلين لعينة الدراسة على سياسة اإليداع اإللزامية، حيث تم  

بـ   "أ" قدرت  العالي،  40%،  46.67تسجيل أعلى نسبة بفئة األساتذة املساعدين صنف  التعليم  % لفئة أساتذة 

%، 36.59، ثم فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" بنسبة  37.84حاضرين صنف "أ" بنسبة  يليهم فئة األساتذة امل

 %. 33.33وأخيرا فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" بنسبة 

لفئات   بالنسبة  العامة  بالنتائج  مقارنة  باملستودع  اإللزامية  اإليداع  سياسة  على  املوافقين  نسبة  تراجع 

لعي املمثلين  الجامعيين  بـ  األساتذة  العالي قدرت  التعليم  لفئة أساتذة  الدراسة، حيث سجلت أضعف نسبة  نة 

%، ثم فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب"، يليهم 16.67%، يليهم فئة األساتذة املساعدين صنف "أ" بنسبة  6.67

ية ممثلة  %، لترتفع نسبة املوافقة على سياسة اإليداع اإللزام27.03فئة األساتذة املحاضرين صنف "أ" بنسبة  

 %.44.44في فئة األساتذة املساعدين صنف "ب" بنسبة هي األعلى بلغت 
 

 

   

 

 يبين آراء عينة الدراسة تجاه سياسة اإليداع باملستودع الرقمي حسب الرتب العلمية:  )127( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 التكوين على استخدام املستودع الرقمي :  . 10.4.3

حول استعدادهم لتلقي تكوين على استخدام    واستكماال ملا سبق، وقصد التعرف على آراء أفراد عينة البحث

الحميد مهري قسنطينة   لجامعة عبد  املؤسساتي  الرقمي  السؤال  2املستودع  البحث على  إجابات عينة  نورد   ،

 املتعلق بنوع التكوين الذي يطمح األساتذة الباحثون تلقيه.
 

 : هل أنتم مستعدون لتلقي تكوين حول ؟  14س. 

 طرق البحث باملستودع الرقمي  إيداع البحوث العلمية باملستودع الرقمي 

 % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة  % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة 

 19.23 25 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير 26.15 34 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 20.73 17 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  31.71 26 اإلنسانية واالجتماعية كلية العلوم 

 21.74 15 كلية علم النفس وعلوم  التربية 26.09 18 كلية علم النفس وعلوم  التربية

 15.38 8 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  21.15 11 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 11.11 2 معهد علم املكتبات  والتوثيق 33.33 6 معهد علم املكتبات  والتوثيق

 20 4 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية  30 6 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية 

 19.1 71 املجموع 27 101 املجموع

 املستودع الرقميالخدمات التي يقدمها  سياسة النشر باملستودع الرقمي 

 % التكرار 2كليات جامعة قسنطينة  % التكرار  2كليات جامعة قسنطينة 

 28.46 37 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير 26.15 34 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 21.95 18 واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانية  25.61 21 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 27.54 19 كلية علم النفس وعلوم  التربية 24.64 17 كلية علم النفس وعلوم  التربية

 28.85 15 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  34.62 18 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 

 27.78 5 املكتبات  والتوثيقمعهد علم  27.78 5 معهد علم املكتبات  والتوثيق

 30 6 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية  20 4 علوم وتقنيات النشاطات البدنية  والرياضية 

 27 100 املجموع 27 99 املجموع

 للجامعةالرغبة في تلقي تكوين على استخدام املستودع الرقمي :  )72( رقم جدول          

ملتعلق بتلقي تكوين حول  متعدد الخيارات ا  حدد الجدول رقم، العدد الفعلي لألساتذة املجيبين على السؤال

وهذا إجابة    371أستاذ باحثا، حيث بلغ املجموع الكلي إلجابات األساتذة    133والذي يساوي    استخدام املستودع 

، حيث جاء التكوين على كيفية إيداع البحوث  من ضمن املقترحات املقدمة لهم  اقتراحنظرا إلختيارهم أكثر من  

في املرتبة األولى  101وبتكرار   %27.20العلمية باملستودع الرقمي بنسبة   ثانيا وبنسبة مقاربة جدا  باحثا  يليه   ،

، يلي ذلك التكوين على  %26.95لإلختيار األول التكوين على الخدمات التي يقدمها املستودع الرقمي بنسبة بلغت  

، وأخيرا التعرف على طرق البحث باملستودع الرقمي  %26.70سياسات النشر باملستودع الرقمي بنسبة قدرت بـــ  

 تائج املسجلة على مستوى كل كلية ومعهد، فقد جاءت كالتالي: أما عن الن  .%19.17بنسبة 



 

[302] 
 

األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 

 

إختار   والذي  واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  التكنولوجيات  بكلية  نسبة  أعلى  بين  تسجيل  من  باحثوها 

االقتراحات املقدمة، تلقي تكوين على سياسة النشر باملستودع الرقمي حيث احتل االقتراح املرتبة األولى بنسبة  

يولون  34.62% واالتصال  للمعلومات  الحديثة  التكنولجيات  بكلية  الباحثين  األساتذة  أن  نالحظ  هنا  ومن   ،

يلي   العلمي،  النشر  لسياسات  كبيرا  بنسبة  إهتماما  الرقمي  املستوع  يقدمها  التي  الخدمات  على  التكوين  ذلك 

بنسبة    28.85% ثالثا  الرقمي  باملستودع  اإليداع  كيفية  التكوين على  وجاء  الثانية،  املرتبة  وأخيرا  %21.15في   ،

 التكوين على طرق البحث باملستودع الرقمي.  
 

العلمية   أما بمعهد علم املكتبات والتوثيق فقد إختار باحثوها أوال، البحوث  إيداع  تلقي تكوين على كيفية 

، وثانيا فقد تساوى تلقي تكوين حول الخدمات التي يقدمها املستودع  %33.33باملستودع الرقمي بنسبة بلغت  

، وحل إقتراح التكوين على طرق البحث باملستودع  %27.78الرقمي، و سياسة النشر باملستودع بنسبة قدرت بــ  

 .%11.11 الرقمي أخيرا بنسبة
 

إيداع   كيفية  حول  تكوين  تلقي  باحثوها  إختار  فقد  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  مستوى  على  أما 

، وجاء التعرف على سياسات النشر باملستودع ثانيا  %31.71البحوث العلمية باملستودع الرقمي بنسبة قدرت بــ  

 العناصر التي يرغب الباحثون في تلقي التكوين عليها حسب كل كلية ومعهد :  )128( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، وأخيرا التكوين على  %21.95ملستودع الرقمي بنسبة  ، وثالثا التعرف على الخدمات التي يقدمها ا%25.61بنسبة  

 .%20.73طرق البحث باملستودع الرقمي بنسبة 
 

التربية   النفس وعلوم  التسيير، وكلية علم  التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية  النتائح بكل من كلية  تطابق 

امل فى  الرقمي  يقدمها املستودع  التي  الخدمات  التكوين على  إقتراح  بنسبة  حيث جاء  الكليتين  كلتى  في  األولى  رتبة 

على التوالي، يليهم إقتراح التكوين على كيفة إيداع البحوث العلمية باملستودع الرقمي بنسبة    %27.54، و  28.46%

على التوالي، يليهم اقتراح التعرف على سياسات النشر باملستودع الرقمي والتي تساوت فيها    %26.09و    26.15%

النسبة بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسييير مع إقتراح كيفية إيداع البحوث العلمية باملستودع 

و  %26.15بنسبة   اقترا   24.64%،  أخيرا  وحل  التربية،  وعلوم  النفس  علم  البحث  بكلية  طرق  على  التكوين  ح 

 بكلية العلوم االقتصادية.   %19.23بكلية علم النفس وعلوم التربية، و بنسبة    %20.73باملستودع الرقمي بنسبة  
 

أما على معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فقد تساوى إقتراح "كيفية إيداع البحوث العلمية  

، وأيضا تساوى اختيار التكوين على "سياسة  %30ي يقدمها املستودع" بنسبة  باملستودع الرقمي" و "الخدمات الت

   .%20النشر باملستودع الرقمي"، و "طرق البحث باملستودع" بنسبة 
 

 أما عن النتائج املسجلة حسب الرتب العلمية فجاءت كالتالي :  
 

املساعدين صنف "ب"   أعلى نسبة على مستوى فئة األساتذة  تكوين حول  تسجيل  تلقي  إلختيارهم ضرورة 

بــ   قدرت  بنسبة  الرقمي  املستودع  يقدمها  التي  النشر  %32الخدمات  "سياسة  على  التكوين  من  كل  ذلك  يلي   ،

، في حين احتل خيار %24باملستودع الرقمي" و "كيفية إيداع البحوث العلمية باملستودع" بنسبة متساوية بلغت 

 . %20ع ثالثا بنسبة التكوين على طرق البحث باملستود
 

كما فضل األساتذة الباحثون من فئة أستاذ مساعد صنف "أ"، تلقي تكوين على كيفية إيداع البحوث العلمية  

، وجاء  %27.05، وثانيا التكوين حول سياسات النشر باملستودع الرقمي بنسبة  %28.23باملستودع الرقمي بنسبة  

، وأخيرا طرق البحث باملستودع  %25.88تي يتيحها املستودع بنسبة  ثالثا إقتراح التكوين على مختلف الخدمات ال

 . %18.82الرقمي بنسبة 
 

إيداع   كيفية  على  التكوين  إختارو ضرورة  فقد  "أ"،  محاضر صنف  أستاذ  فئة  من  الباحثون  األساتذة  أما 

بنسبة   األولى  املرتبة  في  العلمية  "%28.03البحوث  على،  التكوين  االقتراحين  من  كل  وجاء  النشر ،  سياسة 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

، وحل أخيرا خيار التكوين على 26.16باملستودع"، و "الخدمات التي يتيحها املستودع" بنسبة متساوية قدرت بــ  

 .%19.62حول طرق البحث باملستودع بنسبة 
 

على مستوى فئة األساتذة املحاضرين صنف "ب" نالحظ تساوي النسب في ثالث مقترحات مقدمة وهي "إيداع 

العل النشر باملستودع"  البحوث  الرقمي"، و "سياسة  التي يقدمها املستودع  الرقمي"، "الخدمات  مية باملستودع 

 .%17.64، ليأتي خيار التكوين على طرق البحث باملستودع ثانيا بنسبة  %27.45ننسبة قدرت بــ 
 

 

 املتعلق بتلقي تكوين حول الخدمات التي يقدمها املستودع الرقمي جاء    على نسب اإلجابات تفيد أن االقتراحأ

بلغت   بسنبة  عالي  تعليم  أستاذ  صنف  من  للباحثين  بالنسبة  االختيارات  من  %26.92أول  كل  تساوى  فيما   ،

، وجاء االقتراح %25"سياسة النشر باملستودع"، و "إيداع البحوث العلمية باملستودع الرقمي" بنسبة     االقتراحين

 . %23.07املتعلق بتلقي تكوين حول طرق البحث باملستودع ثالثا بنسبة 

 

 

 تلقي التكوين علهيا حسب الرتبة العلميةالعناصر التي يرغب الباحثون في :  )129( رقم الشكل
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

 إقتراحات حول املستوع الرقمي : . 11.4.3

 : ما هي اقتراحاتكم بشأن املستودع الرقمي؟  15س. 

 النسبة  التكرار  الخدمات 

 22.3 103 تقديم االحاطة الجارية بكل املستجدات عن طريق البريد االلكتروني

 18.4 85 تحليل عدد مرات االطالع والتحميل والقراءة للبحوث العلمية الخاصة بكم 

 18.4 85 للبحوث العلمية الخاصة بكمتحليل عدد مرات االستشهاد املرجعي 

اقع التواصل االجتماعي    9.96 46 التمكين من مشاركة األعمال عبر مو

 11.3 52 التمكين من إضافة تعليقات وكلمات مفتاحية )وسوم( 

 19.7 91 توفير روابط خارجية ملستودعات رقمية ومجالت أكاديمية 

 100 462 املجموع 

 خدمات املستودع املقترحة من طرف عينة الدراسة :   )73( رقم جدول 
 

يبين الجدول أعاله أن أكثر الخدمات التي يرغب الباحثون أن يقدمها املستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد  

حيث   ،%22.29  اإلحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد اإللكتروني بنسبة بلغت، هو  2مهري قسنطينة  

الجامعة  مستودع  الجديدة    يوفر  للعناصر  اليومية  اإللكتروني  البريد  تنبيهات  لتلقي  االشتراك  للمستخدمين 

على حسب  االشتراك في أي عدد من املجموعات  من  ملستخدمين  ا   املستودع  يمكن ، كما  املضافة إلى املجموعات

تلقي التنبيهات عن املنشورات الجديدة   2إختيارهم، أيضا يوفر مستودع جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

 للباحثين. 
 

أما ثاني الخدمات التي يرغب أعضاء هيئة التدريس توفرها باملستودع، هو توفير روابط خارجية ملستودعات   

، ومن الروابط التي تم إضافتها إلى املستودع، رابط إلى صفحة النظام %19.70أكاديمية بنسبة    رقمية ومجالت

، رابط إلى املنصة  PNST، رابط إلى البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات  SNDLالوطني للتوثيق على الخط  

العلمية   للمجالت  األASJPالجزائرية  البحث  إلى محركات  روابط  توفير  تم  كما  الوسط  ،  لدى  املشهور  كاديمية 

 . CORE, BASE, OAIster, OpenAIRE:  األكاديمي مثل
 

يلي ذلك كل من تحليل عدد مرات االطالع والتحميل والقراءة، تحليل عدد مرات االستشهاد املرجعي للبحوث   

بقياس تأثير البحوث  ، حيث عمل املستودع على توفير هذه الخدمة والتي تقوم  %18.40بنسبة متساوية قدرت بــ  

 املدرجة باملستودع من خالل تحليل عدد مرات االطالع والتحميل، كما تم ربط املستودع بقواعد 

 . WoSو  Scopusبيانات خارجية لتزويد املستودع بالبحوث األكثر استشهادا بهده القواعد مثل : 
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األساتذة الباحثين نحو حركة الوصول الحر وإستخدام المستودعات الرقمية اتجاهاتالفصل الرابع :   

كين املستودع الرقمي من إضافة  ، تم2كما طالب األساتذة الباحثون بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   

، وأخيرا التمكين من مشاركة األعمال املودعة باملستودع عبر مواقع  %11.26تعليقات وكلمات مفتاحية بنسبة  

 .%09.96التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 
 

من خالل النتائج املحصلة حول الخدمات املقترحة من طرف عينة الدراسة والتي يرى فيها األساتذة الباحثون  

وجوب توفرها باملستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية في حال إنشائه، فقد قام الباحث بالعمل  

املستودع يتيح  حيث  الرقمي،  باملستودع  الخدمات  هذه  كل  تفيعل  تلقي    على  خاصية  تفعيل  للباحثين  الرقمي 

اإللكتروني   البريد  عبر  إيداعها   Email Alertsالنتبيهات  يتم  التي  الجديدة  واملنشورات  املستجدات  كل  ومتابعة 

باملجموعات والكليات واألقسام، وكذا تلقي تنبيهات عن املواد املودعة من طرف باحث معين. كما يتيح املستودع  

عدد مرات التحميل واالطالع والقراءة على بحوثهم املودعة باملستودع، وكذا تحليل تأثير    كذلك إمكانية تحليل

الحميد  الرقمي لجامعة عبد  الباحث بربط املستودع  أيضا قام  األكاديمي.  التواصل  البحوث على شبكات  هذه 

وث املودعة باملستودع  مهري قسنطينة بقواعد بيانات خارجية لتوفير خدمة استيراد عدد مرات اإلستشهاد بالبح

. Scopus, WoS, PubMedواملكشفة بمختلف قواعد البيانات العاملية مثل :

 الباحثين نسب خدمات املستودع املقترحة من طرف :  )130( رقم الشكل
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تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 تمهيد :  

عامليا، من ضمن تحديات تطوير املستودعات الرقمية املؤسساتية عدم وجود نمط تجهيز يمكن أن يطبق  

بأنماط   مليء  فاألدب  املؤسسة،  بيئة  في  ومتأصلة  مختلفة  كلها  تطوير  فالخبرات  الحالة عن  ودراسات  التجهيز 

املست بين  إختالفات  لوجود  فنظرا  املحلية،  املؤسساتية  الرقمية  بالبرامج  املستودعات  يتعلق  فيما  ودعات 

قابلة   للغاية وغير  بيئة املستودع معقدة  وأنواع املؤسسات واحتياجات املستخدمين، فهذا يجعل  والسياسات 

أن  ، وفي هذا الوقت فإن أدلة أفضل املمارسات يمكن أن ترشد عملية تجهيز املستودعات، كما يمكن  للمقارنة

وقد   أخرى،  مستودعات  خبرات  استخدام  وتعيد  وتتخذ  الخاصة  سياستها  مؤسسة  كل  الباحث  تختار  قام 

  واألدلة اإلرشادية التي تم تناولها في الفصل الثاني،  املستودعات الرقمية املؤسسية العاملية،  نماذجى  لتماد عالعبا

ى عدد  لنشاء املستودع الرقمي والتي تعتمد عالة  توصل إلى آليلنتاج الفكري العاملي في املجال، لال وكذلك مراجعة ا

 لبات أهمها ما يلي : من املتط

 :تحديد الغرض من المستودع .1

لنوعها وفقا  الرقمية  املستودعات  أهداف  متخصصة(  تتنوع  أو  موضوعية  كانت،  لنوع )مؤسساتية  أو   ،

لها   التابعة  بحث  (املؤسسة  مخبر  أو  قسم،  كلية،  املعلومات  )علمي...الخجامعة،  مصادر  لنوع  أو  مخرجات  (، 

وال تخرج أغلب  ،  ، أو طبقا إلحتياجات املستفيدين منها)هيئات التدريس وثائق أرشيفية، أو مواد سمعية بصرية 

 :  د من املختصين واالنتاج الفكري املنشور يمشاريع املستودعات الرقمية على األهداف التالية والتي أشار إليها العد
  

   أ. التعريف باالنتاج الفكري للباحثين:  

وذلك من خالل زيادة فرص االطالع على االنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس وزيادة مرئية أسمائهم ومعامل  

في  الباحثين  الرقمية  املستودعات  بأعمالهم، كما تساعد  زيادة فرص االستشهاد  العلمية وكذا  لبحوثهم  التأثير 

واالتصال مع الباحثين اآلخرين في مجاالتهم، وكذا ممارسة تحكم أكبر في إنتاجهم الفكري  زيادة فرصهم للوصول 

 .من خالل تحديد املسموح لهم بالدخول على هذا اإلنتاج
 

 . دعم الحفظ طويل املدى: ب

تتعهد  تقوم الجامعات باستضافة مستودعات رقمية فإنها دائما ما تتعهد بالحفظ طويل املدى مثلما  عندما  

تملك   ألنها  املدى  طويل  بالحفظ  يتعلق  فيما  مثالية  املؤسساتية  فاملستودعات  املستمرة،  الحرة  باالتاحة 

 متخصصين في ضمان حفظ امللفات في املستودع في شكل قابل لإلتاحة.
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تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 . دعم الوصول الحر للمعلومات:  ج

ال يسهل  العلمي،  للنشر  وهائل  جديد  نموذج  الرقمية  املستودعات  الفكري  تعتبر  اإلنتاج  إلى  وصول 

 من نظام عاملي للمستودعات، وتعدل من النموذج التقليدي القديم 
ً
للمؤسسات، وفى الوقت نفسه تشكل جزءا

للنشر العلمي في املجالت األكاديمية فهي أحد أشكال الوصول الحر للمعلومات؛ لذا تعمل على إتاحة املؤلفات  

 .)1(لها بدون مقابل مادي العلمية في نصها الكامل وتوفير الوصول 

 للمؤسسات األكديمية.د. تحسين مرئية البحوث والتصنيف العاملي 

 :  )إدارة المستودع الرقمي، فريق عمل المستودع(المسؤولون عن المستودع الرقمي  .2

إختيار فريق  تتطللب إدارة املستودع الرقمي فريق عمل يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات، وتعتبر عملية 

التقنية   املهارات  تمتلك  والتي  املستودع  إلدارة  املناسبة  البشرية  الكفاءات  على  للعثور  كبيرا  تحديا  للمستودع 

 . )2(والتكنولوجية

ية هو املشروع املعقد الذي يتطلب مساهمة  ات، فإن تطوير املستودعات املؤسسCambhell-Meierوفًقا لـ  و 

كما    أمناء املكتبات، أعضاء هيئة التدريس والخدمة الفنية والخدمة العامة واإلدارة.من أصحاب املصلحة مثل  

التعاون بين أصحاب املصلحة داخل الجامعة سيضمن التنفيذ الناجح لبرنامج املستودعات املؤسسية، حيث    أن

ف النظام.  هذا  استخدام  على  القدرة  املستفدين  وتدريب  املستودع  نظام  وإختيار  توفير  تتعاون  يتم  أن  يحب 

فمن العناصر املهمة    .)3(املكتبات من خالل أمناء املكتبات مع الكليات في عمليات تنفيذ املستودعات املؤسساتية

األدوار   و  املهام  تحديد  مع  املستودع  عمل  فريق  تحديد  هو  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  مشاريع  لنجاح 

 . استمرارية وديمومة املستودعاملنوطة بكل عضو من أجل الحفاظ على 

 :مدير المستودع .1.2

 : مهام مدير املستودع مايليومن   

املتاح املوارد  إطار  في  املستخدمين  احتياجات  إلى  واالستجابة  املستودع  ميزانية  خدمات  وكذا   ،ةإدارة  إدارة 

واالستراتيجيات األهداف  تحديد  بواسطة  التمويل    املستودع  فرص  إيجاد  مع  خدماته،  لتحسين  املستقبلية 

 
 - ت.غيدة، وسام يوسف. املستودعات الرقمية املؤسساتية ودورها في إتاحة املحتويات الرقمية للمكتبات الجامعية الجزائرية على شبكة االنترن  . بن1

Cybrarians Journal.-    متاح في:    -.  17/05/2018االطالع:    تاريخ  -.  2017، مارس  45العددhttp://journal.cybrarians.info/images/045/Cybrarians_Journal_Issue_045_Papers_03.pdf  

2. Margaret, Henty. Ten Major Issues in Providing a Repository Service in Australian Universities. D-Lib Magazine. V. 13 N. 5/6. Visited 
14/07/2018. Retrieved from: http://www.dlib.org/dlib/may07/henty/05henty.html  
3. Campbell-Meier, Jennifer. 2008. Case studies on institutional repository development: creating narratives for project management 
and assessment. Visited 14/07/2018. Retrieved from: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/4177  

http://journal.cybrarians.info/images/045/Cybrarians_Journal_Issue_045_Papers_03.pdf
http://www.dlib.org/dlib/may07/henty/05henty.html
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/4177
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تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

االتصال  ؛  إدارة العمل اليومي للمستودع وخاصة ما يتعلق بإيداع الباحثين بالطرق والوسائل املختلفة  ؛املناسبة

 بالقائمين على إدارة الجامعة وأعضاء هيئات التدريس لتسويق املستودع. 

 : أخصائيو المكتبات  .2.2

الوصول الحر للمعلومات بكشل كبير على مهام وأدوار اختصاص ي املعلومات في املكتبة، وذلك  أثرت حركة  

في ظل اعتماد املكتبات لحركة الوصول الحر ودعمها لها، واقتناء مصادر الوصول الحر لتنمية مجموعاتها، ومن  

مات ومرشد يقوم بتوجيه  هنا يمكن القول أن دور اختصاص ي املعلومات تغير تدريجيا نحو العمل كخبير معلو 

خدمات   تقديم  بأساليب  متعلقة  فنية  مهارات  من  واملعلومات  املكتبات  مجال  في  املهارات  وتحولت  املستفيد، 

يكون  أن  منه  يتطلب  مما  لها،  والتسويق  الرقمية  واملستودعات  املعلومات  قواعد  مع  التعامل  إلى  املعلومات 

 . )1(ومستشارا في التقنية الحديثة ملمارسة دوره بكل فعالية متخصصا ماهرا في إستخدام تقنية املعلومات، 
 

ولكي ينهض أخصائيو املكتبات بهذه املهام املطلوبة منهم، يوجد مجموعة من املهارات التي يجب اإلملام بها،  

الرقمي املستودع  مكتبة  كأمين  جديدة  وتسميات  املعلومات  ألخصائيي  جديدة  أدوار  ظهور  مع   Digitalخاصة 

Repository Librarian     الرقمي املستودع  مدير  االتصال    Digital Repository Managerو  خدمة  مكتبة  وأمين 

حيث   Scholarly Communication Librarianالعلمي مبادرات  ،  بتنسيق  العلمي  االتصال  مكتبة  أمين  سيقوم 

العلمية، سواء داخل  الوعي بقضايا وخدمات االتصاالت  الجامعة، وتعزيز  أو  للمكتبة  الحر  الوصول  وأنشطة 

التدريس والطالب من  املكتبة وعبر الحرم الجامعي، ويتعاون مع أمناء املكتبات اآلخرين ملساعدة أعضاء هيئة 

و  التوعية  وتقديم  خالل  تطوير  عن  مسؤول  العلمي  االتصال  مكتبة  أمين  تعاونية.  ومشاريع  والتدريب  التعليم 

واملدرسين  الباحثين  تزويد  عليها من خالل  والحفاظ  للجامعة  الفكرية  األصول  قوية ملشاركة  وتقنيات  خدمات 

، واالحتفاظ بموادهم بما في  واملوظفين اإلداريين ببيئة رقمية ُمدارة باحتراف يمكن من خاللها النشر، واإلشراف

 وبيانات البحث واملوارد التعليمية والسجالت اإلدارية. البحوث العلمية ذلك 
 

 : )2(اإلملام بما يلي Digital Repository Librarian وعلى أمين مكتبة املستودع الرقمي

إثباث  ؛    املفتوحة املصدر أو التجاريةتجربة جيدة في التحكم ببرمجيات بناء وإدارة املستودعات الرقمية سواء  

  : مثل  الوصفية  البيانات  ومعايير  الرقمي،  واملحتوى  الرقمنة  الرقمنة  وتقنيات  بمعايير  ، EAD  ،MODSاملعرفة 

 
 . 69. ص. 2016: مبادرات وخطط املكتبات الجامعية. القاهرة : دار الجوهرة للنشر و التوزيع ؛ 21. حسين، إيمان محمد رمضان. الوصول الحر للمعرفة في القرن 1

2. Institutional Repository Librarian. Visited 07/07/2020. Retrieved from: https://www.csusm.edu/facultyopportunities/faculty_jobs/library_instrep.html  

https://www.csusm.edu/facultyopportunities/faculty_jobs/library_instrep.html
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METS    ،IMS    ،Dublin Core    املعرفة الكاملة بقضايا النشر اإللكتروني وامللكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر  ؛

التعامل الجيد مع  ؛    الحر، مع اإلحاطة بسياسات الناشرين وااليداع وعالقتها باملستودعاتومبادرات الوصول  

 .HTML, CSS, JAVA SCRIPTلغات الواجهات الرسومية مثل : 
 

 امتالك املهارات التالية :   Scholarly Communication Librarianو على أمين مكتبة خدمة اإلتصال العلمي 

القدرة على العمل  ؛    الناجحة واإلشراف على املوظفين وإظهار مهارات القيادة وحل املشكالت واتخاذ القراراإلدارة  

الفريق وبناء عالقات عمل فعالة والحفاظ عليها مع الزمالء وأعضاء هيئة   بيئة موجهة نحو  بشكل تعاوني وفي 

املتنوعين والطالب  واملوظفين  اال؛    التدريس  في  املهنية  واإلقليمي املشاركة  املحلي  املستوى  على  العلمي  تصال 

 والوطني والدولي دليل على فلسفة خدمة املستخدم القوية والشاملة ، وااللتزام بالتحسين املستمر واالبتكار.
 

ولهذا قامت العديد من املكتبات ومؤسسات التعليم العالي حول العالم بإستحداث مصالح وخدمات جديدة  

، Office of Scholarly Communication  (OSC)   العلمي كانشاء ما يمس ى بمكتب اإلتصال العلميفي بيئة البحث  

   : يقوم مكتب االتصال العلمي للجامعة علىحيث 
 

لسياسات   واالمتثال  اإلداري  والتدريب  الباحثين  الحردعم  البحث  الوصول  االتصال    ،وبيانات  مكتب  ويبقى 

على اطالع بأدوات وتقنيات وسياسات وممارسات االتصال العلمي الجديدة للجامعة. ويدعم مكتب    (OSC) العلمي  

العلمي   العلمي   (OSC)االتصال  واالتصال  التدريس  بين  الوثيقة  "العالقة  سيما  وال   ، وقيمها  الجامعة  مهمة 

عة بطرق متعددة، ولكن بشكل أكثر تحدًيدا من حيث تعظيم رؤية والبحث. كما يدعم الخطة االستراتيجية للجام

البحث في الجامعة"، وتعزيز "التواصل والنشر والحفاظ على مخرجات الجامعة البحثية و "املشاركة  وتأثير مخرجات  

 في املبادرات العاملية" 
 

بشكل تعاوني مع املكتبة، والباحثين لتطوير مجموعة قوية وشاملة من السياسات القائمة    OSCيعمل  كما  

خدمة ملجتمع البحث لدعم متطلباتهم    OSCعلى األدلة املتعلقة بنشر مخرجات البحث والحفاظ عليها، ويوفر  

وإداري للرسوم   ملشاركة مخرجات البحث بشكل مفتوح من خالل توفير مكتب مشورة وخدمة مستقرة ودعم مالي

، وستكون جامعة عبد الحميد مهري من الجامعات السباقة في تفعيل هذه الخدمات بالجامعة سواء  )1(املرتبطة

والعاملي. اإلفريقي  العربي وحتى  أو  املحلي  املستوى  التخطيط    أيضا  على  في  مهما  املكتبات دورا  يلعب أخصائيو 

 
1.Strategic goals of the Office of Scholarly Communication. Visited 16/05/2019. Retrieved from: https://osc.cam.ac.uk/about-
scholarly-communication/strategic-goals-office-scholarly-communication  

https://osc.cam.ac.uk/about-scholarly-communication/strategic-goals-office-scholarly-communication
https://osc.cam.ac.uk/about-scholarly-communication/strategic-goals-office-scholarly-communication
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مراحل تنفيذ املشروع بدءا من اقتراحه إلى غاية إطالقه   في كافة   وإنشاء ودعم مشاريع املستودعات الرقمية وذلك

جملة من تلك األداور التي يقوم بها أخصائيو املكتبات ضمن إدارة وتشغيل املستودعات في     Baileyوقد وضع  

  :  )1(النقاط التالية 
 

وتقديم مالحظات حول   الرقمي  املستودع  وإجراءات  سياسات  إعداد  في  عملهااملساعدة  في  ؛    كيفية  املساعدة 

املساعدة على تحديد أنشطة األرشفة الذاتية  ؛    واضحة وسهلة االستخدام  ن تصميم واجهة املستخدم بحيث تكو 

املحتوى  استقطاب  جهود  قي  للمساعدة  وذلك  الجامعة  التدريس  ؛    في  هيئة  أعضاء  ثقافة  تغيير  على  العمل 

املستودع   في  اإليداع  على  أ؛  وتشجيعهم  خيارات  إعالم  حول  العليا  الدراسات  وطالب  التدريس  هئية  عضاء 

إيداع املواد الرقمية ألعضاء هيئة التدريس نيابة عنهم في املستودع في حال رغبة  ؛    التراخيص وسياسات الناشرين

  عداد إ؛  املشاركة في إنشاء ومراجعة البيانات الوصفية للمواد املودعة في املستودع الرقمي؛    األعضاء في املساعدة

الرقمية  املستودعات  لدور  وتروج  تشرح  ويب ومنشورات  إجراءات  ؛    وتنفيذ صفحات  املستخدمين على  تدريب 

 . )2ه اإلجابة على األسئلة حول سياسات وإجراءات املستودع ، وعن طريقة إستخدام؛  اإليداع والبحث في املستودع  

 :  أخصائيو تكنولوجيا المعلومات .3.2

 ومن مهامهم: 

ب الرقميالقيام  للمستودع  املستمرة  والصيانة  والتهيئة  التحميل  وتنصيبه  ؛    عمليات  املستودع  برنامج  إخيتار 

املؤسس  أهداف  يخدم  بما  عليه  والتعديل  وصيانته  ؛  وتطويره  املدى    ة  طويل  الرقمي  الحفظ  آليات  تنفيذ 

والنظام.؛  للمحتوى  البرامج  وتحديث  وتهيئة  تكنولوجيا  ومن    مراقبة  ألخصائيو  املطلوبة  البرمجية  املهارات 

 :ما يلياملعلومات  

  :  ,Linux , Unix, Apache, PERL, JAVA, XML, XMLالتحكم الجيد في نظم التشغيل وبرامج الويب املعيارية مثل 

MySQL, SQL Server    معرفة ببرامج املستودعات الرقمية األكثر استخداما بالجامعات سواء املفتوحة املصدر    ؛

القدرة على تهيئة وتطوير إدارة املستودع والبرامج  ؛    Dspace, Fedora, Eprints, Digital Commonsأو اإلمتالكية :  

معرفة جيدة  ؛    املستودع، وتطوير خدمات إضافية داخل املستودعاملتصلة، من خالل تصميم وتطوير واجهة  

القدرة على العمل مع خدمات  ؛    METS بمعايير امليتاداتا مثال خطة دبلن كور ومارك ومعيار نقل وتكويد امليتاداتا

 
1. Bailey, C.W. (2005), "The role of reference librarians in institutional repositories", Reference Services Review, Vol. 33 No. 3, pp. 259-
267. Visited 16/05/2019. Retrieved from : https://doi.org/10.1108/00907320510611294  
2. Buehler, M.A. and Boateng, A. (2005), "The evolving impact of institutional repositories on reference librarians", Reference Services 
Review, Vol. 33 No. 3, pp. 291-300. Visited 16/03/2018. Retrieved from:  https://doi.org/10.1108/00907320510611320  

https://doi.org/10.1108/00907320510611294
https://doi.org/10.1108/00907320510611320
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راكة في  أنواع الشويوضح الجدول التالي   تكنولوجيا املعلومات مثل التخزين الشبكي ومتطلبات النسخ االحتياطي.

 : )1(تطوير املستودع
 

 املهام املنفذين  وظائف ال رقم

 Pre-Implementationماقبل التنفيذ 

I 1أعضاء هيئة التدريس • . إنتاج املعرفة 

 كليات وأقسام الجامعة •

 املؤلفون الذين يديرون البرنامج األكاديمي 

 إلنتاج األفكار واالبتكار، واألعمال العلمية 

 أخصائيو تكنولوجيا املعلومات • . تطوير النظام 2

 أمناء املكتبات •

 مطورو البرنامج الذين تقوم بتصميم وتطوير

 نظام إدارة املستودع الرقمي  

 أخصائيو تكنولوجيا املعلومات • . إعداد البنية التحتية 3

 اإلداريون  •

 إعداد البنية التحتية للمستودع مثل الخادم  

 ...الخ wifiالتثبيت، الشبكات ،  

 كليات وأقسام الجامعة • . جمع املحتوى 4

 أمناء املكتبات •

 جمع املواد وتنمية مقتنات املستودع 

 كليات وأقسام الجامعة • . تنظيم املحتوى 5

 أمناء املكتبات •

 تجهيز املواد وتنظيمها وترتيبها 

 Implementationالتنقيذ  

 

II 

 كليات وأقسام الجامعة • . اإليداع6

 أمناء املكتبات •

 إنشاء امليتاداتا •

 تحميل امللفات باملستودع  •

 التدقيق على امليتاداتا، أشكال امللفات،   • أمناء املكتبات • . النشر 7

 أنواع املحتوى، التراخيض  •

 التحقق من صحة الوثائق املودعة •

 التأكيد واملوافقة على امللفات املقبولة   •

 للنشر باملستودع 

 Post Implementationبعد التنفيذ 

 

III 

 صيانة املستودع الرقمي  أخصائيو تكنولوجيا املعلومات • . صيانة النظام 8

 تقديم الخدمات املتعلفة باملستودع  أمناء املكتبات • . خدمات املستودع 9

 أخصائيو تكنولوجيا املعلومات • استخدام املستودع . التدريب على 10

 أمناء املكتبات •

 الترويج للمستودع بين أعضاء هيئة التدريس،

 إجراء تدريب على مهارات تكنولوجيا املعلومات  

 املطلوبة لتشغيل املستودع 

 املستودع الرقمي موقع أخصائي املكتبات في منظومة  :  )74( رقم جدول 

 
1. Andayani, Ulpah, "The Collaboration between Librarians and Faculties in Preserving and Publishing the Intellectual Heritages 
through the Institutional Repositories: a Case at Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta" (2017). Library Philosophy and 
Practice (ejournal). 1517. Visited 16/03/2018. Retrieved from: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1517  

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1517
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شرحا حول مشاركة املكتبيين في تطوير املستودعات املؤسسية، حيث يساهم أمناء املكتبات    3يقدم الجدول  

قبل التنفيذ حتى ما    ت، من مرحلةكما يظهر في الجدول بنشاط في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج املستودعا

املوظفين   املعلومات  تكنولوجيا  املكتبيون مع قسم  يتعاون  التنفيذ،  املستودع، ففي مرحلة ما قبل  بعد إطالق 

لتصميم وتطوير نظام املستودع. كما يساهم أمناء املكتبات في تحديد احتياجات املستخدم إلى النظام وتحليل  

 خيص.  امثل الحقول ملواد الحظر والتر  ،قول املطلوبة املحددةالحاجة إلى معيار البيانات الوصفية والح

 :  إدارة المحتوى   .3 

يعد توظيف املحتوى أمًرا أساسًيا ألنه  و  ،املستودع املؤسس ي هو أهم عامل يظهر نجاح املستودع في حتوى امل

حيث تختلف مواد    .)1(املؤسس ي ناجحعامل مهم إلظهار ما إذا كان املستودع  ، وهو  يمثل جوهر املستودع املؤسس ي

حتياجات  ال أن يؤخذ في الحسبان او  يجب تحديد مجال وتغطية محتوى املستودع املحتوى في شكلها ونوعها، كما 

 الحالية للمؤسسة والباحثين بها، واملصادر املتاحة للمستودع، والخطط املستقبلية لتنمية املستودع.  

 :  إختيار المحتوى   .1.3

قوم بها أمناء املكتبات،  يالتزويد التي    تعتبر عملية اختيار محتوى املستودع الرقمي مشابها بشكل كبير لعملية

وهي : تحديد املواد املرغوبة، التفاوض وإجراء اتفاقيات مناسبة حيث يوجد ثالث عناصر أساسية لخطة التزويد  

نوع  تحديد  إلى  يشير  املرغوبة  املواد  فتحديد  املحتوى.  على  للحصول  اإلجراءات  وتطوير  املواد،  على  للحصول 

أو   أرشيف،   : مثال  املتضمن  الجامعية  املستودع  الرسائل  أو  املحكمة،  املقاالت  أو  املقاالت  مجموعة مسودات 

أعضاء   طرف  األوراق املنتجة من  كل  تجميع  املؤسسات على  بعض  تركز  للجامعة، حيث  املنتمين  التدريس  هيئة 

    .)2(املنشور بواسطة املؤسسة األم
 

ففي بعض األحيان    ،ى إتاحة املوادكما يمكن للقائمين على املستودع من التفاوض حول اتفاق الحصول عل

تم تمويلها من طرف املؤسسات. كما يجب على املستودع أن يقوم بمراجعة  ييكون اإليدع إلزاميا للبحوث التي  

 سنوية التفاقيات االيداع، حيث يجب أن تكون هذه االتفاقيات مناسبة ألهداف املستودع.    

 

 
1. Hamad, S. & McGovern, N. 2009. Institutional repository success is dependent upon mandates. Bulletin of the 
American Society for Information Science and Technology. 3S(4): I-S. Available at : 
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bult.2009.1720350410   

 . 249. ص.  2015. القاهرة : دار الكتاب الحديث ؛ 1. عبد الجواد، سامح زينهم. املستودعات الرقمية : استراتيجيات البناء واإلدارة والتسويق والحفظ. ط.  2

https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bult.2009.1720350410
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 : أنواع مصادر المعلومات .2.3

فمن املمكن أن عادة ما تركز املستودعات الرقمية على مقاالت الدوريات و وقائع املؤتمرات والرسائل الجامعية،  

 تشتمل املستودعات على مجموعة من أنواع مصادر املعلومات حيث يمكن أن تتضمن ما يلي :  

                                                              Preprint الت مسودات املقا ❖

                   Journal Articles التى قبلت للنشرمقاالت الدوريات  ❖

                                               Conference Paperأوراق املؤتمرات ❖

                              Theses and Dissertationالرسائل الجامعية ❖

  Research Data                                                   بيانات البحوث ❖

 Patentsبراءت اإلختراع ❖

 Computer Softwareبرامج الكمبيوتر ❖

 املواد السمعية البصرية  ❖

 Book Chapters فصول الكتب ❖

 E-Booksالكتب اإللكترونية ❖

حول أشكال املواد املودعة في املستودعات الرقمية، فقد   DOARووفقا إلحصائيات دليل املستودعات الرقمية  

أظهرت اإلحصائيات أن مقاالت الدوريات هي أكثر املواد قبوال وايداعا باملستودعات الرقمية حول العالم، وجاءت  

، وتليها الرسائل 2021مستودعا في الدليل وهذا حسب إحصائيات فيفري    4009أي من    %  76هذه النتيجة بنسبة  

مستودعا مسجال في الدليل، لتأتي وقائع املؤتمرات ثالثا كأحد أهم مصادر    3304أي من   % 63الجامعية بنسبة  

 . % 41املعلومات املتاحة باملستودعات الرقمية بنسبة 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                   

 
 نسبة أنواع مصادر املعلومات في املستودعات الرقمية  حول العالم.:  )131( رقم الشكل
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 :   أشكال الملفات  .3.3

عنصرا ال غنى عنه الستمرارية امللفات اإللكترونية بصورة عامة، وذلك إلمكانية االطالع    أشكال امللفات  تمثل

األجل،   وطويلة  متوسطة  لفترات  دعم  عليها  في  مهما  عامال  املستودع  تطوير  في  املستخدم  البرنامج  يساهم  كما 

 ,PDF, Word, XLS, PPT, JPEG, MPEGعددا من صيغ امللفات مثل    Dspaceأشكال امللفات، فمثال يدعم نظام  

TIFF  1(وهذا ما يسهل على القائمين على املستودع عدم إضافة هذه الصيغ( . 

هناك برامج مساعدة مفتوحة املصدر متاحة لـلتحويل من التنسيقات غير املدعومة إلى التنسيقات  كما أن  

على سبيل  ، فقات االفتراضيةاملدعومة. يمكن أيضا النظر في ما إذا كان يجب إيقاف تشغيل أي من هذه التنسي 

لغة   قبول    تعتبر  HTMLاملثال،  عدم  البعض  يختار  وقد  بسهولة  صحته  من  التحقق  يصعب  مرن  تنسيق 

 .)2(املستندات بهذا التنسيق
 

ومن أجل الحفظ طويل املدى للكيانات الرقمية، من املهم معرفة خصائص الكيانات الكيانات التي تخزن في  

لكيان هو شكل امللف، والسؤال الذي يمكن طرحة هو كيف يمكن ملدير املستودع  املستودع، فمن خصائص ا

أن يعرف أنواع أشكال امللفات إذا كان املؤلف قد استخدم مالمح محددة أم ال، حيث أن امللفات تملك إمتدادت  

 . )TXT )3أو PDFامللفات في حد ذاتها مثل  

 

تكون   عندما  نفسه  امللف  من  استخراجها  هي  امللف  شكل  عن  املعلومات  السترجاع   األفضل  الطريقة  إن 

ن هناك برامج قادرة على استخراج معلومات أشكال امللفات قبل حفظ الكيان، أمعلومات امللف معروضة، حيث  

املفتوح املصدر املطور   JHOVEام  ومن تم حفظها بأمان كميتاداتا مرتبطة مع الكيان، ومن أمثلة هذ البرنامج نظ 

، وجامعة هارفرد والذي يمكن أن يعرف ويتحقق ويصف شكل امللف أو مجموعة من JSTORمن طرف شركة  

 أشكال امللفات املستخدمة بشكل واسع.  
 
 

تحديد التنسيق هو عملية  ف  ، وظائف لتحديد الكائنات الرقمية والتحقق من صحتها وتمييزها JHOVE يوفر

كائن رقمي، على سبيل املثال "لدي كائن رقمي ؛ ما هو شكله؟ " التحقق  التحديد شكل امللف الذي يتوافق معه  

 "لدي كائن بتنسيق  ،من صحة التنسيق هو عملية تحديد مستوى توافق كائن رقمي مع املواصفات لشكل ملفه

 
1. Hamill, Lois, "DSpace as an Institutional Repository" (2019). Ohio IR Day. 2. Visited 12/11/2020. Retrieved from: 
  https://corescholar.libraries.wright.edu/irday/spring_2019/june11/2  
2. CARL: A guide to setting-up an institutional repository. Visited 17/09/2019. Retrieved from https://www.carl-
abrc.ca/doc/Setting_up_an_IR.pdf   

 .443 . عبد الجواد. سامح زينهم. املرجع السابق. ص.3

https://corescholar.libraries.wright.edu/irday/spring_2019/june11/2
https://www.carl-abrc.ca/doc/Setting_up_an_IR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/doc/Setting_up_an_IR.pdf
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F امللف هو عملية تحديد بتنسيق معين  ؛ فعال؟" توصيف شكل  لكائن  بالتنسيق  الخاصة  املهمة    .الخصائص 

بتنسيق كائن  الروتيني  F "لدي  التشغيل  أثناء  الثالث ضرورية  الوظائف  هذه  كل   " الهامة؟  هي خصائصه  ما  ؛ 

 .)1(للمستودعات الرقمية وألنشطة الحفظ الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تدفقات عمل املستودع فيما يتعلق    JHOVEيمكن دمج  ،  OAIS [ISO / IEC 14721]من حيث النموذج املرجعي  

وهناك برامح أخرى متواجدة والتي تملك    .)2(( والتحقق من صحة استيعابها SIPبإنشاء حزمة معلومات التقديم )

، الذي تم تطويره بواسطة األرشيف الوطني باململكة املتحدة، والذي يقوم  DROID، كبرنامج JHOVEنفس مزايا  

 تحديد تلقائي ملجموعة من تنسيقات امللفات.  بإجراء

 :  االطالع على المحتوى .4.3

تأسيس   من  الغرض  أن  من  ملخرجات  بالرغم  الفكري  لإلنتاج  الحر  الوصول  إتاحة  هو  الرقيمة  املستودعات 

املؤسسات األكاديمية، لكن يمكن في بعض األحيان حظر أو استخدام قيود الوصول على بعض األعمال املودعة  

محددة  فقط، أو شروط    من قبل مجموعة محددة من الباحثين  باملستودع، فيمكن إتاحة املحتوى لالستخدام

 .من قبل املؤسسة  محددة لشروطأو  جغرافي معين. بنطاق

 
1. Abrams, S.L. (2004), "The role of format in digital preservation", VINE, Vol. 34 No. 2, pp. 49-55. Visited 11/03/2019. Retrieved from: 
https://doi.org/10.1108/03055720410530997  
2. JHOVE - JSTOR/Harvard Object Validation Environment. Visited 06/06/2019. Retrieved from: http://jhove.sourceforge.net/  

 OAISمع النموذج املرجعي   JHOVEدمج تطبيق :  )132( رقم الشكل

https://doi.org/10.1108/03055720410530997
http://jhove.sourceforge.net/
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 Embargo Periodفترة الحظر :  .5.3

والذي يحدد أن املادة ال توزع للجمهور  العام إال بعد  قد يفرض على بعض املواد التي سيتم إيداعها باملستودع  

الناشرين التجاريين لحماية حقوقهم، كما  إنتهاء فترة الحظر، وفي حالة املواد املنشورة يتم وضع الحظر بواسطة  

 .)1(ر على الرسائل الجامعية مثال ويتم نشرها في املستقبل القريبظأن بعض الجامعات تقوم بوضع ح
 

. وعادة  النشر  لحق   خرق   دون   لكترونياإل  البريد  عبر   نسخة  وإرسال   املؤلف  من   املقال   لطلب   زر   وضع كما يمكن   

تترواح فترات حظر   إلى سنة، وأي فترة أطول من هذه تعد غير  ما  بين ستة أشهر  العلوم  في مجاالت  الناشرين 

 12مقبولة من وجهة املجتمع العلمي، ومعظم السياسات اإللزامية تجعل الحد األقص ى املسموح به لفترة الحظر  

إلى   يتراجع  به  الحد األقص ى املسموح  أن هذا  في سياسات عدد من مؤسس  6شهرا، كما  في أشهور  التمويل  ات 

 .)2(مجاالت العلوم
 

تقدم بعض برمجيات املستودعات العديد من الحلول التقنية في هذا الصدد، ومنها قيام الباحث بإيداع  و 

املتاحة   الفترات  قائمة  من  الحظر  فترة  وإختيار  للدورية،  تقديمها  وقت  نفس  في  املقالة  من  الالحقة  الطبعة 

 قائيا باتاحة املقالة للوصول الحر. بالبرنامج، حيث يقوم البرنامج تل

 المراجعة وجودة المحتوى: . 6.3

  ت ال مجا   فى  أم  ت؟ال املجا  جميع  فى  هل   ستقبل  كانت  وإن  ت،املقاال   مسودات  إتاحة  سيقبل  هل  تحديد  يجب

 بين  يزيالتم  لخال  من  وذلك  بالشفافية،  املؤسس ي  املستودع  يتسم  أن  يجب  بالقبول   القرار  كان  وإذا  معينة؟

. كما يمكن أن تقوم املؤسسات الجامعية  )3(تاملقاال   مسودات  عليها  يطلق   ما  أو   املحكمة  وغير   املحكمة  تاال املق

بتكوين مجالس علمية على مستوى كل قسم وكلية من أجل تحديد وإختيار املواد ذات النوعية الجيدة من أجل  

املحتوى والتي تحدد اآللية التي يمكن العمل بها في  إيداعها باملستودع، ويمكن وضع سياسة خاصة بضبط جودة 

 ضبط جودة املحتوى. 

 
1. Lowry, Charles B. "Editorial: ETDs and Digital Repositories--a Disciplinary Challenge to Open Access?" portal: Libraries 
and the Academy. V. 6, N. 4. Visited 12/4/ 2019. Retrieved from: https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/3996  

للسياسات. ترجمة سليمان بن سالم الشهري، عبد الرحمن أحمد فراج. الرياض : مدينة  . تطوير وتعزيز الوصول الحر : مبادئ توجيهية )2017(. سوان، أملا. 2

 . 120امللك للعلوم والتقنية، ص.  

3. Crow,Raym.SPARC: institutional repository check list& resource guide.  

https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/3996


 

[320] 
 

تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 إدارة إصدارات المحتوى:    .7.3

بحيث   النهائيين  للمستخدمين  املتصلة  اإلصدارات  بين  والعالقات  البحث  ونوع إصدارة  توضيح حالة  يجب 

 :   )1(ليةالحتياجاتهم من بين اإلصدارات التا   ةمن تحديد اإلصدارة املناسب ايتمكنو 

وهي اإلصدارة التي يتم تقديمها    :  Submitted Versionأو اإلصدارة املقدمة     Draft Versionأ. إصدارة املسودة  

 للدورية لغرص التحكيم.

املقبولة   اإلصدارة  تعليقات    :  Accepted Versionب.  تتضمن  والتي  املؤلف  بواسطة  املكتوبة  اإلصدارة  وهي 

 املراجعين وتكون مقبولة للنشر. 

اإلصدارة املحسنة من طرف    :  Publisher Version   Updated Version-. االصدارة املحدثة أو إصدارة الناشرج

إضافة مالحظة على كل إصدارة،  كل هذه اإلصدارت يمكن نشرها باملستودع والتفريق بينها من خالل   الناشر.

 حيث أن العديد من أنظمة املستودعات تتيح إمكانية وصف اإلصدارات املتاحة. 

 : الميتاداتا   .4

إلى   تي تهدف، فهي العملية الستودعات الرقميةحلقة هامة ألي مشروع يتعلق بامل  Metadataتعد ماوراء البيانات 

در  افما وراء البيانات هي املفتاح لضمان استمرارية وقابلية إتاحة املص ،  توثيق الكيانات الرقمية التي تم إنشاؤها

إيجاد وإتاحة املعلومات يعد الدور الرئيس ي ملا وراء البيانات في البيئة اإللكترونية    ، كما أناإللكترونية في املستقبل

وراء لبيانات الوصفية والتي هي نوع واحد فقط من بين أنواع أخرى فرضتها  وهذا ينطبق بطبيعة الحال على ما  

 . )2(طبيعة وأهداف املشاريع الرقمية

    :داتا المستخدمة في المستودعات الرقميةاأنواع الميت .1.4

 في سياق املستودعات الرقمية هناك ثالثة أنواع رئيسية من امليتاداتا نوردها فيما يلي : 

   : Descriptiveالوصفية  

ألغراض   به  والتعريف  ووصفه  الرقمي  الكيان  خصائص  تحديد  في  الوصفية  البيانات  وراء  ما  تستخدم 

واالسترجاع، من    التكشيف  مجموعة  على  تحتوي  اإلنشاء، فتسجيلتها  تاريخ  املؤلف،  العنوان،  مثل:  العناصر 

 .خصائص مادية )الوسيط، الحالة، األبعاد (، التغطية املوضوعية، الكلمات املفتاحية

 
 347. ص.  2015. القاهرة : دار الكتاب الحديث ؛ 1والتسويق والحفظ. ط.    عبد الجواد، سامح زينهم. املستودعات الرقمية : استراتيجيات البناء واإلدارة. 1

دكتوراه. علوم في علم . جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية نموذجا -املكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية: تصميمها وإنشاؤها عكنوش، نبيل.  .2

 . . الجزائر. قسنطينة2010اإلنسانية واإلجتماعية. املكتبات. جامعة قسنطينة. كلية العلوم 



 

[321] 
 

تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 :  Administrativeاإلدارية 

واالستنساخ    النشر  وقيود  الطبع  وحقوق  املالك  بيانات  مثل:  امللكية  حقوق  إدارة  عن  بيانات  تتضمن 

 .م وضبط اإلتاحة ومعلومات عن أنشطة الحفظومتطلبات االستخدا

   : Structuralالبنائية 

التنظيم   أي  بينها،  والعالقات  الرقمية  الكيانات  من  مجموعة  بنية  إلى  تشير  معلومات  ملصادر  هي  الداخلي 

اختيار  ينبغي   .الصفحات داخل فصل ما وجدول املحتويات وتسلسل    وهذا يشمل الصفحة ورقم الفصل،  املعلومات

تتراوح ما   ا باملستودعاتهخطة امليتاداتا املناسبة، حيث تتوافر العديد من خطط امليتاداتا التي يمكن استخدام

املناسبة   MODS وخطة ميتاداتا وصف الكيان DC ن كور لوالبسيطة مثل خطة دب XML MARC بين املعقدة مثل

 .)1(هاف أنواعال ى اختل لوصف الكيانات الرقمية ع

 :  معايير الميتاداتا .2.4

داخل املستودع    ن استخدام خطة ميتاداتا مناسبة يعد أمرا هاما لتمكين البحث واالسترجاع للمواد الرقميةإ

، وهناك العديد من خطط امليتاداتا التي يتميز  بعضها ببساطته وعمومية التطبيق على مختلف مصادر  الرقمي

اآلخر   والبعض  اإللكترونية املعلومات،  املصادر  من  معينة  ونوعيات  أشكال  على  واقتصاره  حيث  )2(بتعقيده   .

 تنقسم معايير امليتاداتا إلى :  

 :    General Metadata Standards  معايير عامة

 MARC ، ومعيار ماركQualified Dublin Coreوالتي تتسم بالشمولية مثل، معيار دبلن كور املبسط واملتقدم  

Machine Readable Cataloging   وخطة ميتاداتا وصف الكيان ،MODS Metadata Object Description Schema وهي ،

    .)3(مية واملكتبات الرقميةأكثر املعايير شيوعا واستخداما في املشاريع  واملستودعات الرق

    : Transportation Modelsمعايير نماذج النقل 

املصادر   وصف  عمل  إطار  معيار  املمتدة  RDFمثل  التكويد  لغة  ومعيار   ،XML  التعليم ميتاداتا  معايير   .

Education Metadata Standards  مثل ميتاداتا الكيانات التعليمية Learning Object Metadata – LOM. 

 
مجلة    .مي ملجامعات العربية. العربي، أحمد عبادة. املستودعات الرقمية ملمؤسسات األكاديمية ودورها في العممية التعميمية والبحثية اعداد آلية إلنشاء مستودع رق1

   https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx. متاح على : 16/12/2018. زيارة يوم 2012.  1. ع. 18مكتبة امللك فهد الوطنية. مج. 

 )2011يناير، فبراير، مارس، (. 1. ع. 12. مكتبات. نت. مج. امليتاديتا ووظائفهامعايير امليتاديتا في امليزان : حصر معايير . )2011(.أبور النور، إيناس. 2

  .56. ص. 2020. ناجي، إهدا صالح. املستودعات الرقمية للجامعات في الدول العربية. اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي ؛ 3

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx
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 :   Preservation Metadata Standardsمعايير ميتاداتا الحفظ 

تشير الدراسات إلى أن امليتاداتا هي املفتاح لضمان استمرار استخدام وإتاحة املصادر في املستقبل، وتشتمل 

تتعلق بتوثيق الحالة املادية للمصادر وتوثيق التصرفات املتخذة لحفظ اإلصدارات  ميتاداتا الحفظ على عناصر  

   املادية والرقمية للمصادر.
 

سوف يقوم مدراء املستودعات الرقمية باستخدام خطط امليتاداتا التي تأتي مع برمجية املستودع املختارة، 

افقها مع املتطلبات األساسية، أين يتم إضافة لكن يجب أن يتم فحص خطة امليتاداتا األساسية بدقة لضمان تو 

مع املعايير املوجودة لتحقيق التداخل والتكامل. بجانب  Mapping حقول جديدة، مع ضرورة اإلبقاء على ربط بيني  

بــ   يسمى  ما  فهناك  املعيارية  امليتاداتا  ميتاداتا   Metadata Application Profilesخطط  خطة  تحدد  التي  وهي 

املستودع والتي تعتمد على واحد أو أكثر من معايير امليتاداتا، فهي عبارة عن دليل يحدد عناصر امليتاداتا التي  

مناسبة إلحتياجاتهم تكون  والتي  بهم  الخاصة  امليتاداتا  في خطة  املؤسسة  تستخدمها  تطوير   .)1(سوف  تم  وقد 

 Scholarly Works Application Profilesاتا اعتمادا على خطة دبلن كور والتي من بينها  العديد من تطبيقات امليتاد

 Imagesلوصف الرسائل اإللكترونية، و     E-thesis Application Profilesلوصف النصوص البحثية العلمية، و  

Application Profiles  2(لوصف الصور الرقمية( . 

 

 :PREMISمعيار حفظ امليتاداتا 

بشكل مشترك إنشاء مجموعة عمل دولية مكلفة بتحديد دور البيانات    RLGو    OCLC، رعت  2003في عام  

الوصفية في عملية الحفظ الرقمي، بما في ذلك أنواع املعلومات التي تشكل بيانات وصفية للحفظ، وكيف يمكن 

الرقمي الحفظ  لدعم عملية  املؤسسات مجموعات عناصر لالستخدام  وقد  .  )3(استخدامها  العديد من  طورت 

مجموعة الداخل أنتجت  ذلك،  ضوء  في  والنهج.  واألغراض  االفتراضات  من  واسعة  مجموعة  ولكنها عكست  ي، 

العمل مستنًدا تقنًيا يلخص أحدث ما وصلت إليه البيانات الوصفية للحفظ. وتم استعرض عدًدا من مبادرات  

 بينها.   بيانات تعريف الحفظ الحالية، مع التركيز على تحديد نقاط التقارب واالختالف فيما
 

 
1. Miller . Steven J. Examples of Metadata Functionality, Application Profiles, and Records. Visited 19/03/2020. 
Retrieved from: https://www.alastore.ala.org/sites/default/files/MDC_Functionality-ApplicationProfiles-Records.pdf  

 .456. عبد الجواد، سامح زينهم. املرجع السابق. ص. 2
3. Lavoie, b. & Gartner, R. (2013). Preservation Metadata: DPC Technology Watch Report 13-03 May 2013 (2" ed.). DPC Technology. 
Visited 26/01/2020. Retrieved from: https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/894-dpctw13-03/file  

https://www.alastore.ala.org/sites/default/files/MDC_Functionality-ApplicationProfiles-Records.pdf
https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/894-dpctw13-03/file
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ا، يمثلون خمسة بلدان مختلفة ومجموعة متنوعة من    30تضمنت عضوية مجموعة العمل أكثر من  
ً
مشارك

املجاالت، بما في ذلك املكتبات واملتاحف ودور املحفوظات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. كان جزء من  

الوص البيانات  العمل هو تطوير مجموعة أساسية من  ، والتي  مسؤولية مجموعة  للتنفيذ  القابلة  للحفظ  فية 

يمكن تطبيقها على نطاق واسع عبر مجموعة واسعة من سياقات الحفظ الرقمي ودعمها بإرشادات وتوصيات  

 .2005)1(لإلنشاء واإلدارة واالستخدام. تم الوفاء بهذا الجزء من رسوم مجموعة العمل في مايو 
 

القي  الوصفية  البيانات  يعتمد على  PREMISاس ي  تم تطوير مخطط صيانة  ، من أجل تسجيل XML، والذي 

البيانات   هذه  توفر  آخر،  بمعنى  الرقمية.  الحزم  في  املعلومات  موارد  على  بالحفاظ  املتعلقة  الوصفية  البيانات 

 .  )2(الوصفية إمكانية التوثيق الذاتي للبيانات الرقمية
 

هو معيار دولي للبيانات الوصفية من أجل ضمان الحفاظ  وقاموس البيانات املرتبطة به    PREMISنموذج  

من قبل فريق دولي من الخبراء برعاية    PREMISعلى األشياء الرقمية واستخدامها على املدى الطويل. تم تطوير  

OCLC    وRLG  ويتم تنفيذ ،PREMIS  با  ، العالم  في جميع أنحاء  الرقمي  إلى عدد من  في مشاريع الحفظ  إلضافة 

بتنسيق املراجعات    PREMISاألنظمة مفتوحة املصدر والتجارية ألدوات الحفظ الرقمية. تقوم لجنة الصياغة  

 .)3(واملستندات XMLوتنفيذ املعيار، والذي يتكون من قاموس البيانات ومخطط 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. PREMIS Editorial Committee. PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata version 2.2. Visited 26/01/2020. Retrieved from: 
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf   
2. Qarabolaq, Z. F., Inallou, M. S., Hafezi, H. A., & Tabaei, A. N. M. (2013). The role of PREMIS preservation metadata in information 
management in virtual museums. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 396-402. Visited 26/01/2020. Retrieved from: 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.06  
3. PREMIS (Preservation Metadata Maintenance Activity - Library of Congress). . Visited 26/01/2020. Retrieved from: 
https://titan.be/en/premis-preservation-metadata-maintenance-activity-library-congress  

 PREMISنموذج بيانات حفظ امليتاداتا :  )133( رقم الشكل

http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.06
https://titan.be/en/premis-preservation-metadata-maintenance-activity-library-congress
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الفكري، الكيانات،   املحتوى ، ويتكون من خمس كيانات هي : OAISعلى النموذج املرجعي لـ  PREMISتم بناء 

الفكري من واحد أو   املحتوى األحداث، عمالء )األفراد، املؤسسات أو البرمجيات اآللية( والحقوق، وعليه يتألف 

وتكون قادرة على التحكم في: الوصول و التراخيص و   هاأكثر من الكيانات، ويكون لهذه الكيانات حقوق مرتبطة ب

األحداث، فكل من األحداث و الحقوق مرتبطة بالعمالء وهم إما، أشخاص، مؤسسات أو برمجيات آلية. يوفر  

PREMIS   أساًسا ممتاًزا لتقييم احتياجات املستودعات املؤسسية فيما يتعلق ببيانات وصف الحفظ، ويبدو أنه

 .)1(لنموذج موسع يتضمن خدمات الحفظ والسجالت PREMISعناصر  من املمكن تعيين 

 :البحث و التصفح .5

 إمكانات البحث:  .1.5

 يجب أن يوفر القائمون على املستودعات طريقتين للبحث وهما: 

البسيط:   استرجاع  البحث  نظم  من  وغيرها  املفتوحة  الرقمية  املستودعات  نظم  جميع  توفرها  طريقة  وهى 

حقول محددة  في  املعلومات للمستفيدين املبتدئين فى البحث وذلك بالكلمات الدالة فى أو بالبحث باسم املؤلف  

 و العنوان دون الربط بينهم. أمسبقا مثل العنوان واملستخلص والنص الكامل 

كانات والخيارات املتعددة للربط بين الحقول للحصول على نتائج أكثر إلميقدم مجموعة من ا   املتقدم:البحث  

 .خر، وفقا لنوع البرنامج املستخدم في إنشاء املستودعآتختلف من مستودع  والتيدقة، 

 :إمكانيات التصفح .2.5

قسام ويقترح أن يوفر  ألاالكليات و   تضمنهاتالتى    محتوياتوفقا لل  آلخرتختلف إمكانات التصفح من مستودع   

يأتي: ملا  وفقا  التصفح  إمكانات  املستودع  على  واألقسام.   القائمون  املوضوعات.  _الكليات  املؤلفون  _رؤوس 

البحوث.  _والباحثون.   املصادر.  _عناوين  العلمية،  _املؤتمرات،  _أنواع  الرقيمة، _املجالت  واملبادرات  املشاريع 

 مي.مخابر البحث العل_

 :  االيداع و حقوق النشر .6

 تراخيص اإليداع :، وإرسالها يتناول هذا العنصر الفئات املصرح لها بااليداع، طرق إيداع املحتوى باملستودع 

 

 
1. Hitchcock, S., Brody, T., Hey, J. M., & Carr, L. (2007). Preservation metadata for institutional repositories: Applying 
PREMIS. https://web-archive.southampton.ac.uk/preserv.eprints.org/papers/presmeta/pm-paper-draft.html  

https://web-archive.southampton.ac.uk/preserv.eprints.org/papers/presmeta/pm-paper-draft.html
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 :  الفئات المصرح لها بااليداع .1.6

باإليداع؟ والتي من بين  أن تحدد سياسة النشر أو اإليداع باملستودع الرقمي، من هي الفئات املسموح لها  يجب  

 هذه الفئات : أعضاء هيئة التدريس، طلبة الدكتوراه و طلبة الدراسات العليا، العاملون، املكتبيون.

 : طرق إيداع المحتوى بالمستودع .2.6

تعمل   حيث  األكاديمية،  باملؤسسات  السياسات  أقوى  من  واحدة  تعد  اإللزامية  السياسة  أن  الدراسات  تشير 

تمويل من    مؤسسات  العديد  في  قامت  وقد  املستمر،  للتمويل  شرطا  باملستودعات  اإليداع  جعل  في  البحوث 

تاسمانيا،   جامعة  للتكنولوجيا،  كوينزالند  جامعة  مثل  اإللزامية،  السياسات  على  باملوافقة  العاملية  املؤسسات 

 :  باملستودعات الرقمية  وهمايداع لإل توجد طريقتين أساسيتين و  صورة رقم. جامعة تشارلز، وجامعة مينهو.

 :Voluntary Deposit اإليداع التطوعي .1.2.6

ت العلمية املقبولة للنشر  ال هذه السياسة غير إلزامية تعمل على حث املؤلف أو الناشر على إيداع نسخ رقمية للمقا 

املشاركة التطوعية أسلوبا كافيا  حيث ال تعد . )1(مكانإل ت علمية محكمة فى املستودع الرقمي للجامعة بقدر اال في مج

أن سياسة اإليداع اإللزامي حققت    Arthur Sale. وقد أكدت دراسة  )2(يمكن اإلعتماد عليه إلثراء محتوى املستودع

 .)3(باملئة 20إلى  10باملئة من نسبة املحتوى مقارنة بااليداع التطوعي الت ي نسبته من  90إلى  70معدال مرتفعا من 

 : Mandatory Depositاإليداع اإللزامي . 2.2.6

املستودعات    تزويد  إمكانية  وبذلك  الذاتية،  األرشفة  دعم  في  بالغة  أهمية  اإللزامية  السياسات  تكتس ي 

بأن مشاريع    Arthus Saleاملؤسساتية باملحتوى وضمان إستمرارية نشاطها على املدى الطويل، وفي ذلك يؤكد  

ا إلى  تهدف  التي ال  للوقت، كما  املستودعات  إهدار  يعتبر  فإن هذا  إلزامية  لسياسة  الطويل  املدى  العتماد على 

يتوجب على جميع املؤسسات البحثية وممولي البحوث أن تعمل على جعل األرشفة الذاتية أمرا إلزاميا على جميع  

 . )4(الباحثين املنتسبين إليهم

 
بحوث في علم املکتبات . سياسات الوصول الحر بالجامعات : دراسة مسحية الستنباط سياسية عربية.  )2020(. السعدني، محمد عبد الرحمن.  1

  https://journals.ekb.eg/article_83099.html. متاح على الرابط : 2021/02/01. زيارة يوم 24. مج. واملعلومات

 .227. فوزي، إيمان. املرجع السابق. ص. 2

3. Sale, A. (2006). Comparison of content policies for institutional repositories in Australia. First Monday, 11(4). 
https://doi.org/10.5210/fm.v11i4.1324  

اإليداع  املستودعات املؤسساتية للوصول الحر للمعلومات العلمية: نحو سياسات إلزامية  . بن السبتي، عبد املالك. بن السبتي، سارة. بيوض، نجود.  4

العلمية املجلة  Open access institutional repositories : towards mandatory deposit policies for scientific publications=    للمنشورات   .

 .)2016 رديسمب  (. 25املغاربية للتوثيق واملعلومات. ع. 

https://journals.ekb.eg/article_83099.html
https://doi.org/10.5210/fm.v11i4.1324
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إلزامية  في    سياسة  باعتماد  للجامعة  العليا  اإلدارة  إقناع  على  الرقمية  املستودعات  مديري  قدرة  عدم  حالة 

وهو أحد املهتمين بقضايا سياسات اإليداع في املستودعات الرقمية، سياسة مختطلة أطلق    ،saleلإليداع، اقترح  

املختلطة   اإللزامية  "السياسة  ومف The Patchwork Mandateعليها  على  "،  بالجامعة  قسم  كل  يقوم  أن  ادها 

يكون   القسم  التفاعل على مستوى  أن  تلو األخر، حيث  به واستصدارها، قسما  إلزامية خاصة  إعداد سياسة 

، فقد بلغ عدد  2021واستنادا آلخر احصائية بتاريخ شهر فيفري  .)1(أسرع وأكثر فاعلية لقلة األشخاص املعنيين

سياسة إيداع إلزامية، في حين نالحظ توجه العديد من الدول    ROARMAP  ،1096السياسات املضافة في سجل  

بدولة    11سياسة إلزامية،    16اإلفريقية إلى تبني هذا النوع من السياسات حيث تملك تبني دولة كينيا لوحدها  

 فريقيا، بينما تبنت ثالث جامعات جزائرية فقط هذا النوع من السياسات. جنوب إ
 

 عدد السياسات اإللزامية  الدولة 

 148 الواليات املتحدة األمريكية

 121 املمكلة املتحدة 

 109 تركيا 

 75 أملانيا

 44 إسبانيا

 28 إيطاليا

 27 البرتغال 

 16 كينيا

 11 جنوب إفريقيا

 3 الجزائر

 ROARMAPبعض السياسات اإللزامية املضافة بسجل : (75) رقم  جدول 

تابعة   أم  كانت مؤسساتية  للسياسات، سواء  تأثير حقيقي  هناك  يكون  لكي  أنه  قاطع  بشكل  األدلة  أثبتت  وقد 

فإنها ينبغي أن تكون إلزامية ولقد نحجت السياسات اإللزامية باملؤسسات في تجميع  ملؤسسات تمويل البحوث،  

ذلك بعد سنوات من وضع السياسة  من إجمالي إصدرات املؤسسة و   %  60املحتوى بمستودعاتها بمعدل حوالي  

للسياسات   املعتمدة  املؤسساتية  املستودعات  في  الحر  الوصول  مستويات  رقم  الشكل  ويبين  التنفيذ،  موضع 

 
 current challenges and future : السعودية تحديات الواقع وتطلعات املستقبل =   الجامعات  في   املؤسسية  الرقمية  . الضويحي، فهد. املستودعات1

aspiration  Institutional digital repositories in Saudi Universities 119. ص. 2015. الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية ؛ . 
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التطوعية الذاتية  األرشفة  مستوى  مع  مقارنة  مقاالت    .)1(اإللزامية  ملجمل  املرتفعة  املئوية  النسب  يلي  وفيما 

ياسة إيداع إلزامية، في كل من جامعة مينهو بالبرتغال، وجامعة كوينزالند الدوريات املودعة عن طريق تطبيق س

 .2CERNللتكنولوجيا، جامعة ساوتهمبتون، ومعهد األبحاث النوورية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :طرق إرسال المواد بالمستودع .3.6

هناك ثالث أنماط إلرسال املواد وإيداعها باملستودع، حيث أن بعض املستودعات توفر األنماط الثالثة أو تختار  

 وهي كالتالي :نمط أو نمطين إليداع املحتوى عبر واجهات املستودع 

 :   Distributed Model للمستودعات الرقمية . النمط املوزع1.3.6

يقوم أعضاء هيئة التدريس بإيداع بحوثهم العلمية في املستودع، حيث يقوم املستودع بتوفير  وفقا لهذا النمط   

إدخال   مع  بهم،  الخاص  الفكري  إنتاجهم  وإدارة  الصاعد  بالتحميل  خاللها  من  يستطيعون  للمؤلفين  واجهة 

وكلمة سر لكل باحث، حيث يتطلب    البيانات الوصفية بمفردهم، على أن يوفر نظام املستودع اسم املستخدم 

 هذا النمط مستوى معين من التحكم في تكنولوجيا املعلومات. 

 

 
 .  115توجيهية للسياسات. نفس املرجع. ص.  . تطوير وتعزيز الوصول الحر : مبادئ2017. سوان، أملا. 1

2. Gargouri, Y., Hajjem, C., Larivière, V., Gingras, Y., Carr, L., Brody, T., & Harnad, S. (2010). Self-selected or mandated, open access 
increases citation impact for higher quality research. PloS one, 5(10), e13636. Visited 19/03/2020. Retrieved from:  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013636  

الحر عن طريق األرشفة الذاتية في أربع مؤسسات ذات النسب املئوية ملجمل مقاالت الدوريات املؤسساتية املتاحة وفقا للوصول :  )134( رقم الشكل

 )سياسات إلزامية (جامعات مينهو، ساوثهامبتون، كوينزالند للتقنية،و املنظمة األوروبية لألبحاث النووية

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013636
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 :  Centralized Model. النمط املركزي للمستودعات الرقمية 2.3.6

بتوفير وحدة أو مصلحة مسؤولة على تجميع املحتوى من أعضاء هيئة تدريس، وتكون  في هذا النمط تقوم إدارة  

الوحدة مسؤولة على إيداع البحوث وإدخال البيانات الوصفية الخاصة بها، وكذامساعد الباحثين على إيداع هذه  

 إنتاجهم الفكري باملستودع.

 : Semi- Distributed Model. النمط شبه التوزيعي للمستودعات الرقمية 3.3.6

نظام معلومات  إلدارة مخرجات البحوث تسمى، بفي هذا النمط تقوم املؤسسات األكاديمية بتوفير نظام ثالث  

( الحالي  و   CRIS  )current research information systemالبحث  آخر :  معلومات  نظام  أو  بيانات  قاعدة  هو 

اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس، ومن ثم يته تحويله وإيداعه باملستودع. ومن أمثلة هذه  لتخزين وإدارة  

 . Symplectic Elementsو    Pureاألنظمة : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الحفظ طويل المدى: .7

الوثائقية كون املعلومات الرقمية  يعتبر الحفظ الرقمي للوثائق واملعلومات الهاجس الحقيقي لكل املؤسسات  

ولضـمان حفظهـا ال بد من وضع استراتيجيات مالئمة استنادا  ،  معرضة للفقدان على املدى البعيد ألسباب عديدة

عديدة. معايير  عـلى    إلى  اليـوم  حتميـا  أصـبح  الرقميةفقد  املستوعات  املعلومات    مدراء  حفظ  مسؤولية  تحمل 

  .)1(سـبة للحفـظ الرقمـي واقتراح الحلول املعيارية الناجعة لهذه املهمةواختيار االستراتيجية املنا 

 
.  2. ع. 51مج.  األردنية للمكتبات و املعلومات.."تحديات الحفظ الرقمي : رؤية تحليلية و اقتراح لحلول معيارية" املجلة 2016. عبد الباسط ، شواو . 1

   https://search.mandumah.com/Record/749383متاح على الرابط :  .2018/02/11زيارة يوم : 

 Dspaceو نظام   Symplecticالنمط الشبه التوزيعي املستخدم في جامعة كامبريدج نظام  : )135( رقم الشكل

https://search.mandumah.com/Record/749383
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محتملة  و  تحديات  واألجهزة،  البرامج  ذلك  في  بما  الكمبيوتر،  ملنصات  املستمرة  والتطورات  التغييرات  تمثل 

الكائنات الرقمية لفترات   إلىحيث يهدف الحفظ الرقمي طويل األجل إلى ضمان إمكانية الوصول  .للحفظ الرقمي

غير محدودة تكون  قد  تأسيس    .)1(طويلة  ومراعاتها عند  إتباعها  يمكن  التي  املدى  الحفظ طويل  إجراءات  وتتمثل 

 املستودع الرقمي في النقاط التالية : 
 

نقل ؛    دعم لكافة صيغ امللفات الشائع استخدامها ؛    وتحويلها لصيغ أخرى في حالة تلفهاترقية امللفات وتحسينها،  

مراجعة أنشطة آليات الحفظ وسياساته بانتظام ؛    البيانات لقاعدة بيانات أخرى مالئمة في حالة إغالق املستودع

الرقمي كبديل، خاصة إذا   دمج برنامج املستودع مع برنامج آخر للحفظ؛    لضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي 

طر املرجعية  أل اليات و ألاصياغة وتشكيل إستراتجيات الحفظ وفقا لعدد من  ؛    OAISكان البرنامح ال يدعم معيار  

 .)2(من قبل املؤسسات واملشروعات املساندة لحركة الوصول الحر للمعلومات
 

  Bitالحفاظ على البتات :   بتحديد مستويين من الحفظ الرقمي  DSpace  نظاميسمح  فعلى سبيل املثال،  

Preservation  ،والحفظ الوظيفيFunctional Preservation   االحتفاظ بالبت. يضمن  Bit Preservation   أن يظل

 بينما تتطور الوسائط املادية حوله.   ،ال يتم تغيير بت واحد ، حيثامللف كما هو تماًما بمرور الوقت

: يتغير امللف بمرور الوقت بحيث تظل املواد   إلى أبعد من ذلك   Functional Preservation الحفظ الوظيفي يذهب 

قابلة لالستخدام على الفور بنفس الطريقة التي كانت عليها في األصل بينما تتطور التنسيقات الرقمية )والوسائط  

 املادية( بمرور الوقت.  
 

أو    TIFFيمكن االحتفاظ ببعض تنسيقات امللفات وظيفًيا باستخدام ترحيل تنسيق مباشر، مثل صور  كما  

. التنسيقات األخرى مملوكة، أو ألسباب أخرى يصعب الحفاظ عليها وظيفًيا. ال يمكن ألحد التنبؤ  XMLمستندات  

البحثية ملوادهم  املستخدمين  جميع  سيختارها  التي  حيثبالصيغ  ألغراضهم،   ،  األدوات  أفضل  يستخدمون 

باختيار    DSpaceلهذا السبب، يسمح لك    ،وستحصل املؤسسات البحثية على األشكال التي تنتجها هذه األدوات

 .)3(ثالثة مستويات من الحفظ لتنسيق معين: مدعوم أو معروف أو غير مدعوم

 

 
1. Idrissi, Bouchra El. “Long-Term Digital Preservation: A Preliminary Study on Software and Format Obsolescence.” ArabWIC (2019). 
Visited 19/01/2020. Retrieved from: https://doi.org/10.1145/3333165.3333178  

 . 230. فوزي، إيمان. املرجع السابق. ص. 2
3. Donohud, Tim. User FAQ, How does DSpace preserve digital material? Visited 07/05/2019. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/User+FAQ  

https://doi.org/10.1145/3333165.3333178
https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/User+FAQ
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هي تلك التي تشعر أنه يمكنك االحتفاظ بها وظيفًيا باستخدام تقنيات ترحيل التنسيق    : التنسيقات املدعومة

 .PDFو  AIFFو   XMLو  SGMLو   TIFFأو املحاكاة. تتضمن األمثلة 

هي تلك التي ال يمكنك التعهد باالحتفاظ بها، مثل تنسيقات امللكية أو الثنائية، ولكنها     :التنسيقات املعروفة   

 رجة أنه من املحتمل أن تظهر أدوات ترحيل الطرف الثالث للمساعدة في ترحيل التنسيق.  شائعة جًدا لد

قد    ،هي تلك التي ال تعرف ما يكفي عنها للقيام بأي نوع من أنواع الحفظ الوظيفي  :التنسيقات غير املدعومة  

 يشمل ذلك بعض التنسيقات االحتكارية أو برنامًجا فريًدا من نوعه. 
 

يوفر بعض القيم االفتراضية للتنسيقات املدعومة واملعروفة    DSpaceمن املهم مالحظة أنه على الرغم من أن   

كما    .  هاتحديد القيم املناسبة بناًء على إستراتيجية الحفظ املحلية الخاصة ب  ة ؤسس امل وغير املعروفة، يجب على  

  -Checksum Checker:  من خالل أداة  الحفظ  على تحقيق أهداف    ةمساعدلأيًضا أدوات أخرى ل  DSpaceيوفر  

يمكن جدولة هذه األداة إلجراء فحص كامل للثبات )املجموع االختباري( لجميع )أو بعض( ملفات املحتوى حيث 

   .DSpaceاملخزنة في مثيل  

 Open Archival Information System (OAIS) Reference  =  النموذج المرجعي لنظام المعلومات  .1.7

Model  (ISO 14721)   : 

املعلومات، متكون من أشخاص و أنظمة  وحفظ  هو عبارة عن نموذج مرجعي لنظام مفتوح خاص بأرشفة  و 

النموذج املرجعي : يتطرق   ،هدفها هو حفظ املعلومات و إرجاعها قابلة لالستغالل من طرف مستفيدين معينين

إلى مجموعة من العمليات املتعلقة بدفع البيانات، التخزين، التسيير، التبليغ، أيضا تهجير املعلومات الرقمية  

تبادل   البرمجيات و في حفظ و  لتمثيل املعلومات، دور  البيانات املستعملة  إلى أوعية و أشكال جديدة، نماذج 

   .املعلومات اإللكترونية
 

ا واإلخراج  في  لإلدخال  األساسية  الوحدة  فإن  املفتوحة،  األرشيفية  املعلومات  ألنظمة  املرجعي  لنموذج 

( هي حزمة معلومات، والتي تحتوي على كل من املحتوى الذي  OAISوالتخزين لنظام معلومات أرشيفية مفتوح )

  .)1(من حزم املعلوماتثالثة أنواع  OAISيجب حفظه والبيانات الوصفية التي تصف هذا املحتوى. يحدد 
 

 
1. Caplan, Priscilla. Repository to Repository Transfer of Enriched Archival Information Packages. D-Lib Magazine. V. 14. N. 11/12.  
(November/December 2008). Visited 16/12/2019. Retrieved from: https://www.dlib.org/dlib/november08/caplan/11caplan.html  

https://www.dlib.org/dlib/november08/caplan/11caplan.html
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هي الحزمة املخزنة واملحفوظة داخل    :  Archival Information Package   AIPحزمة املعلومات األرشيفية، أو

هي تلك املعلومات    :(  SIP Submission Information Package) يداعحزمة معلومات اال نظام املستودع.  

 DIP Dissemination Informationحزمة معلومات النشر ) التي يتم تسليمها إلى املستودع من قبل املنتج.  

Package)   : هي معلومات مشتقة منAIP   .لتسليمها إلى املستهلك 
 

عرف عملية تحويل  كما  
ُ
.  Accessجزًءا من وظيفة    DIPإلى    AIPبينما تعد عملية تحويل    Ingestباسم    AIPإلى    SIPت

 :  )1(فيجب أن تجيب السياسات على ما يلي .OAISمن الوظائف الحاسمة لـ   Accessو  Ingestيعتبر كل من  
 

البعيد املدى  على  االستعمال  إمكانية  مع  امللفات،  قراءة  املستودع  برنامج  أو  املستودع  وماهي _؟  هل سيضمن 

هل سيلتزم املستودع عند عرض امللفات الرقمية بصيغ   _الحلول لضمان قراءة امللفات في حال زوال البرنامج؟.

هل سيوم   _البرامج التي أنشأت بها، أو هل سيقوم بتحويلها إلى صيغ أخرى، أو إرسالها إلى نظام ثالث لحفظها؟.

وهل سيحتفظ املستودع بالصيغة _يالئم عملية حفظها؟  املستودع بتحويل امللفات من صيغة إلى أخرى على نحو  

هل سيقبل املستودع امللفات املضغوطة؟ وهل سيعمل على ضغظ امللفات؟. هل   _األصلية والصيغة املحولة؟.

البيتات، أو عدد الحروف، أم   امللفات  أهناك قيود على أحجام امللفات من حيث  ن هناك حجم محدد لقبول 

   باملستودع الرقمي.
 

ألعضاء هيئة التدريس  م املعهد الفيدرالي للكتنولوجيا في زيورخ  بوضع خطة لحفظ اإلنتاج الفكري  قاوقد  

املستودع    وذلك من خالل دمج برنامج،  Research Collection (DSpace)املنشور بمستودع املعهد    وبيانات البحوث

Dspace    مع نظامRosseta     للحفظ الرقمي واملطور من طرف شركةExlibrisحيث تتم علمية الحفظ الرقمي ، 

 Preservation workflow صورة رقم :  )2(باملراحل التالية 
 

  Rosetta  (Data Archive)، يتم إرسالها إلى نظام  Dspace (Research Collection)كل املواد التي تم حفظها على نظام  

تتضمن عملية التصدير أو دفع  ؛    (SIP Submission Information Package)والتي تمثل حزم العلومات املراد إيداعها 

  Ingetsعملية الـ   تحديد التنسيق والتحقق من صحته عند  ؛    الكيانات الرقمية والبيانات الوصفية التي تصفها

 . السنوية حزمة املعلومات األرشيفيةتحديث ؛ القيام ب (ZIP)باستثناء محتوى 

 
. زيارة 2. ع. 51. آليات بناء مستودع األرشيف املفتوح املؤسساتي : قواعد اإلنشاء ومعايير التقييم. املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات. مج. )2016(. بهلول، آمنة. 1

  https://platform.almanhal.com/Reader/Article/92596. متاح على : 2020/08/08يوم 

2. Hirschmann, Barbara, Scowen, Greg, & la Roi, Andreas. (2019). Long-term preservation: Integrating DSpace and Rosetta at ETH 
Zurich. Presented at the the 14th International Conference on Open Repositories (or2019), Hamburg, Germany: Zenodo. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3554107  

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/92596
http://doi.org/10.5281/zenodo.3554107
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 أنظمة الحفظ الرقمي طويل المدى لمحتوى المستودعات الرقمية:   .2.7

 :   = LOCKSS  Lots of Copies Keep Stuff Safeنظام  . 1.2.7

املوزع الرقمي  الحفظ  مجال  في  رائدة  تقنية  بتشغيل صناديق    ، حيثهو  املكتبات  لتجميع    LOCKSSتقوم 

املحتوى املنشور على الويب والحفاظ عليه في خوادم الكمبيوتر مع تخزين القرص املحلي، حيث يشكلون ُعقًدا 

nodes  1(في شبكة تقوم بمراجعة محتواها باستمرار وإصالح أي ضرر(. 

 

هدفه جمع وحفظ نسخ خاصة من املحتويات الرقمية    Stanfordفي جامعة ستانفورد    LOCKSSصمم نظام  

على    LOCKSSاملتاحة على االنترنت، فالنظام عبارة عن برمجية مفتوحة املصدر، تقوم املكتبات بتثبيت برنامج  

كة العناوين التي ". يختار أعضاء املكتبات املشار LOCKSS Boxجهاز كمبيوتر، والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى "

عليها   سيتم جمعها وأرشفتها. يضيف الناشرون املشاركون صفحة أذونات إلى مواقعهم على الويب، والتي يتعرف

 
1. Rosenthal, David S. H ; Vargas, Daniel L. LOCKSS Boxes in the Cloud. . Visited 26/01/2020. Retrieved from: 
https://web.stanford.edu/group/lockss/resources/2012-09_LOCKSS_Boxes_in_the_Cloud.pdf  

 Rossetaو  Dspace: سير عمل الحفظ بين  )136( رقم الشكل

https://web.stanford.edu/group/lockss/resources/2012-09_LOCKSS_Boxes_in_the_Cloud.pdf
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وحفظ  جمع  املشاركة  املؤسسات  من  املكتبات  ألمناء  يمكن  اإلدارية،  الواجهة  خالل  من  ذلك.  بعد  التطبيق 

 . )1(ونية والكتب اإللكترونية التي يشتركون فيهاوكذلك املجالت اإللكتر الوصول الحراملنشورات ذات 

 :  Porticoنظام . 2.2.7

بمنحة    JSTORهي خدمة حفظ رقمي للمجالت اإللكترونية والكتب واملحتويات األخرى، بدأ املشروع من قبل  

ميلون  دبليو  أندرو  مؤسسة  املحتوى    ،من  ملعالجة  أولية  نماذج  وإنشاء  تصميم  على  املشروع  ركز  البداية،  في 

والناشرين   املكتبات  مع  املمكنة  النماذج  واختبار  محتملة،  أرشيفية  خدمة  نماذج  وصياغة  األرشفة،  وأنظمة 

، تم تنفيذ املشروع من قبل 2004في عام     .)2(وصياغة نموذج أعمال قادر على دعم جهود أرشيفية طويلة املدى 

Ithaka  -  الرئيس ي هو مساعدة املجتمع األكاديمي جمعت ،  منظمة غير ربحية مقرها الواليات املتحدة ، هدفها 

بعد ، و إيثاكا املكتبيين والناشرين مًعا وناقشت العديد من القضايا والتحديات التي ظهرت أثناء تطوير األرشيف

 .2005)3(وإطالقه في عام   Porticoات والتعاون، تم تشكيل الكثير من املناقش 
 

املحتوى   Porticoيقوم   بتمريره خالل عملية تطبيع  الناشر  امللف املصدر من  يستقبل  حيث    ،عند استالم 

  Porticoمملوكين للناشرين ويقوم بتطبيعهما للتنسيق الذي تبناه    SGMLو    XMLملفات املصدر في شكل تنسيق  

األرشيف في  العادي  واملحتوى  األصلي  باملحتوى  االحتفاظ  يتم  ثم   ، الرقمية  الحفظ  أدوات  من  يعمل   .وغيره 

PORTICO  تماًما مثلCLOCKSS شكل.، أي أنه يوفر الوصول إلى املحتوى املؤرشف في حالة حدوث أي حدث م 

PORTICO    مع الرقمي من    ،OAISمتوافق  الحفظ  على    Porticoتستخدم خدمة  قائمة  إستراتيجية حفظ 

"بترحيل" أو تحويل املحتوى املحفوظ من تنسيق ملف إلى آخر مع تغير التكنولوجيا.    Porticoقوم  ي  ، حيثالهجرة

ويدعم سياسة الترحيل هذه عن طريق االحتفاظ بملفات املصدر األصلية مع جميع اإلصدارات    Porticoيكمل  

 .)4(التي تم ترحيلها

 
1. Clobridge, Abby. (2010). Building a Digital Repository Program with Limited Resources. 1st edition. Oxford ; 
Chandos Publishing. P. 184. Visited 14/01/2017. Retrieved from: 
https://www.sciencedirect.com/book/9781843345961/building-a-digital-repository-program-with-limited-resources  
2. Shah, Ubaid Ullah and Gul, Sumeer Dr., lockss, clockss & portico: a look into digital preservation policies. (2019). 
Library Philosophy and Practice (e-journal). 2481. Visited 22/03/2020. Retrieved from:  
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481  
3. Mering, Contributor, M. (2015). Preserving electronic scholarship for the future: An overview of LOCKSS, CLOCKSS, 
Portico, CHORUS, and the Keepers Registry. Serials Review, 41(4), 260-265. Visited 17/05/2017. Retrieved from : 
https://doi.org/10.1080/00987913.2015.1099397  
4. Kirchhoff, A. J. (2008). Digital preservation: challenges and implementation. Learned publishing, 21(4), 285-294. 
Visited 16/08/2019. Retrieved from : https://doi.org/10.1087/095315108X356716  

https://www.sciencedirect.com/book/9781843345961/building-a-digital-repository-program-with-limited-resources
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481
https://doi.org/10.1080/00987913.2015.1099397
https://doi.org/10.1087/095315108X356716
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 البرامج المستخدمة :  .8

مثل   مثلها  املؤسساتية  املستودعات  والتطبيقية  برامج  العملية  الدراسة  تتطلب   
ً
حديثا متطورة  برامج  أي 

 أن هناك العديد من البرامج املتاحة  أللوقوف على مميزاتها وعيوبها و 
ً
هم وظائفها وتطبيقاتها وخدماتها، خصوصا

ؤسسات  حاليا في السوق والتي يمكن االختيار من بينها، والدراسات التقويمية املقارنة سوف تساعد املكتبات وامل

  .(1) على اختيار البرنامج املناسب الحتياجاتها وإمكانياتها 

 : أنواع برمجيات بناء وإدارة المستودعات الرقمية. 1.8

 البرمجيات المفتوحة المصدر   .1.1.8

تعد البرمجيات املفتوحة املصدر إتجاها تكنولوجيا حديث الظهور بدأ في السيطرة على صناعة املعلومات عامة 

لخدمة  وعلى   خصيصا  طورت  التي  املصدر  املفتوحة  البرمجيات  نماذج  من  الكثير  وهناك  خاصة،  املكتبات 

املكتبات وإدارة املستودعات الرقمية باملؤسسات األكاديمية، حيث تستطيع املكتبات الجامعية اإلختيار من بينها  

 ، وهذا راجع إلى :  )2(بما يتوافق مع إحتياجاتها ورغباتها

ا إدارة  التسهيالت  وكذا  أنواعها  بمختلف  الرقمية  املجموعات  إلدارة  املصدر  املفتوحة  البرمجيات  تقدمها  لتي 

تقليل عبء التكلفة املادية خاصة من ناحية  ؛    وتنظيم مخرجات أعضاء هيئة التدريس باملؤسسات األكاديمية 

تظهر في النظام فاملكتبات تكون قادرة رسوم تطوير هذه البرمجيات، وكذا سهولة معالجة املشكالت الفنية التي  

ما تتمتع به البرمجيات مفتوحة املصدر من إمكانيات  ؛    على إصالح الخلل أو املشكلة دون انتظار من يقوم بذلك

 عن نظيرتها اململوكة في الحفظ الرقمي للمعلومات، ويزيد علي ذلك الدعم املستمر 
ً
في الحفظ الرقمي ال تقل كفاءة

 عن ذلك إنها أكثر سهولة لها من جانب امل 
ً
ستخدمين، كما تقدم هذه البرامج العديد من املزايا منها املوثوقية، فضال

التجارية البرمجيات  عن  التقييم  والتخصيص  ؛    )3(في  للتعديل  وقابليتها  املصدر  املفتوحة  البرمجيات  مجانية 

Customizableفة مستمرة على عكس النظم التجارية  ، حيث تستطيع املكتبات االرتقاء بالبرنامج وتحديثه بص

ببطء. تحديثها  يتم  باملؤسسات   التي  املصدر  املفتوحة  البرمجيات  إستخدام  إحصائيات  رقم  الجدول  ويوضح 

 األكاديمية حول العالم باملقارنة مع البرمجيات التجارية.  

 
 .  21مجلة كلية اآلداب، جامعة بنها: ع . برامج املستودعات الرقمية املؤسساتية مفتوحة املصدر: دراسة تقييمية. 2009. عبد الجواد، سامح زينهم.  1

 . 168ص.   املرجع السابق.. حسن، عمرو حسن فتوح. 2

/ شانتا ميتى ؛ ترجمة   . ديف، بورنيما. مبادرة املصدر املفتوح فى الحفظ الرقمى : الحاجة إلى  نظم مفتوحة املصدر إلنشاء املستودعات الرقمية والحفظ الرقمى3

متاح في:   -. (2017\02\16)تاريخ االطالع  -. 2013، ديسمبر 33ع   -. Cybrarians Journal  -عمرو حسن فتوح حسن .
=96http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657:opensource&catid=265:researches&Itemid 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657:opensource&catid=265:researches&Itemid=96
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الشكل   املؤسساتية    01يوضح  الرقمية  املستودعات  وإدارة  ببناء  الخاصة  املصدر  املفتوحة  للبرمجيات  نماذج 

البرنامج     Dspaceواملطبقة بالعديد من املؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى العالم باألرقام، ويعد برنامج  

 .OPUSثم برنامج  EPrintsيليه برنامج ، ROARاألكثر استخداما حسب دليل 

 :نماذج البرمجيات المفتوحة المصدر لبناء وإدارة المستودعات الرقمية المؤسساتية . 2.1.8

من   جملة  وتطوير  بناء  في  عليها  االعتماد  تم  التي  املصدر  املفتوحة  البرمجيات  من  جملة  يلي  فيما  نستعرض 

 املستودعات الرقمية املؤسساتية عبر مختلف املؤسساتية األكاديمية حول العالم :  

 :    EPrintsبرمجية إي برنتس  .1.2.1.8

الهدف من وراء تطويره هو تسهيل   وكان  2000في جامعة ساوتهمبتون وأطلق في أواخر العام    EPrintsتم تطوير نظام  

الصور   مثل  األخرى،  االلكترونية  للوثائق  أرشيف  بمثابة  ويعد  املشتركة،  العلمية  للبحوث  املجانية  االتاحة 

 .)1(مؤسسة 600والسمعيات، ويستخدم حاليا في أكثر من 

 إبرنتس:ومن الخصائص الفنية لـ 

تتيج البرمجية مستوى عالي من  ،  Windows، linux، Unix، Mac OS  يعمل البرنامج على نظم تشغيل متعددة مثل: 

الرقمي. املستودع  الستخدام  املختلفة  املستخدمين  صالحيات  خالل  من  من   األمن  البيانات  استيراد  إمكانية 

 
1. https://wiki.eprints.org/w/EPrints_Manual. Visited 16/04/2018.  
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 ROARالبرمجيات املفتوحة املصدر لبناء وإدارة املستودعات الرقمية املؤسساتية حسب دليل :   )137( رقم  الشكل 

https://wiki.eprints.org/w/EPrints_Manual
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 .Dublin Coreو    OAI-PMHدعم أشهر املعايير والبروتوكوالت على شبكة األنترنت مثل:   مستودعات رقمية أخرى.

 Rerpositoryتمكين املؤسسات األكاديمية من إنشاء سياسة موحدة   البحث بالنص الكامل باملحتويات الرقمية.

Policies   .الرقمي املستودع  خالل  من  املتاح  الرقمي  املحتوى  واستخدام  بالصيغ    إمكانية إليداع  البحث  تقييد 

 . HTML, PDF, Doc, Image-Audio-Videoالرقمية مثل: 

   : Dspaceبرمجية دي سبيس   .2.2.1.8

األصول    وه على  تحافظ  التي  مساعدة  برامج  مجموعة  مع  متعاونة  بالجافا  الويب  تطبيقات  من  مجموعة 

والبحث، والوصول. يتم   املخزنة والبيانات الوصفية املرتبطة بها. توفر تطبيقات الويب واجهات لإلدارة واإليداع

امللفات نظام  ضمن  املخزنة  األصول  على  واالتاحة  البيانات   .الحفاظ  الوصول  بمعلومات  املتعلقة  الوصفية، 

بيانات  بيانات عالئقية وهو يدعم استخدام قاعدة  في قاعدة  أو أوراكل.    PostgreSQL واإلعدادات، كلها تحفظ 

ويتاح في املقام األول   Manakin ويعرف أيضا باسم   XMLUIو JSPUI حاليا اثنين من واجهات الويب  DSpace يدعم

ويب، واجهة  حزم  عبر  تصدير  على  قادر  أنه  شاع    DSpaceيدعم   كما. METS كما  التي  البيني  التشغيل  معايير 

 (1)بروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح PMH-V2.0 OAI  استخدامها في مجال املستودعات املؤسسية، مثل

 

 :بعض أهم سمات الدي سبيس

احتياجات مختلف   لتتناسب مع  للتخصيص  الرقميقابلة  املحتوى  ،  PDFاملستخدمين.إدارة وحفظ كل أشكال 

docx  ،JPEG  ،MPEG،   ملفات TIFF..يدعم بروتوكول   قابلية تخصيص البحث Z39.50 .دعم اللغة    كخادم وكعميل

العربية لغة لإلدخال الوثائق والبيانات البيبلوغرافية وكواجهة عمل لإلدارة واملستفيد. يدعم نظام الترميز العاملي  

UTF8. برنامج الدي سبيس يعمل على Linux, Solaris, Unix, Windows  ويعد لينكس حتى اآلن نظام التشغيل األكثر

 تعكس إلى حد كبير هيكل املؤسسة  DSpace الطريقة التي تنظم بها البيانات في .شيوعا لدي سبيس

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  /https://youlem.wordpress.com/2017/03/09/dspaceإلدارة املستودعات الرقمية. زيارة يوم  على الخط:     Dspace. برمجية  2015. يوسف، ملحنط.   1

https://youlem.wordpress.com/2017/03/09/dspace/
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 : Fedoraبرمجية فيدورا  .3.2.1.8

املعلومات   لعلم  كورنيل  جامعة  طرف  من  طور  الرقمية،  املستودعات  إلدارة  نظام   Cornell Universityهو 

Information Science     ومكتبة جامعة فرجينياUniversity of Virginia Library   مشروع فيدوار مدعوم حاليا بمنحة .

ألصول الرقمية بناءا على عدة أنواع من أنظمة وهو مصمم إلدارة ا  Andrew W. Mellon Foundtionكبيرة من طرف  

إدارة املكتبات الرقمية، وموجه للمؤسسات التي تسعى إلى بناء مستودع قوي وناجح، وهو مناسب للمؤسسات  

 .)1(( وعندها خبرة تقنية كبيرة بالحلول التي تقدمها فيدروا100.000التي تملك مجموعات كبيرة )أكثر من 
 

 : الفنية لبرمجية فيدوراالخصائص 

تخزين كافة أنواع أشكال املحتوى. تصحيح الخطأ    .Scale Million of Digital Objects  يتسع ملاليين الكيانات الرقمية

اللغوي لدى املستخدم من خالل مدقق إمالء مزود على هيئة قاموس مبني داخل البرنامج يدعم اللغات الشرقية  

لألجهزة. إتاحته ملعيارين لفهرسة    IPوالغربية في معالجة الكلمات. تقييد الوصول إلى املحتوى استنادا إلى عناوين  

   HTMLإلى هيئة النص التشعبي   . تحويل الوثائق الرقمية من الشكل األصليMARC- Dublin Coreق الرقمية الوثائ

 .)2(ألغراض العرض والتصفح

 
1  
2  

 Dspaceالبنية الهيكلية لنظام :  )138( رقم الشكل
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 : Opusبرمجية أوبس   .4.2.1.8

برنامج   الرقميةهو  املستودعات  إلدارة  املصدر  رخصة  (  1) مفتوح  تحت  لـ    GNU/GPLيعمل  إختصار   Onlineوهو 

Publication of  the University of Stuttgart     في الجامعية  الحاسب ملكتبة شتوتغارت  تم تطويره من طرف مركز 

بلغة  ممص  OPUS.  1990  سنة  أواخر بيانات   PHPم  قاعدة  ويستخدم   ،MySQL،   حاليا البرنامج  هذا  يستخدم 

 .)2(جامعة أملانية إلدارة املنشورات اإللكترونية  )35(بواسطة 

 الخصائص الفنية لبرمجية أوبس: 

دعم بروتوكول أسماء املوارد    ،تكشيف ماوراء البيانات الوصفية والنص الكامل من قبل محركات البحث املشهورة

قوالب التراخيص كقالب املشاع  يمكن النظام من إنشاء  ،  للتعرف املستمر على الكائنات الرقمية   URN  املوحدة

يدعم النظام بروتوكول لضمان سالمة البيانات.    3Checksum  يستخدم أوبس تقنية  Creative Commons االبداعي

 OAI PMHتا احصاد امليتاد

 
1. Doreen Thiede. 2011. OPUS 4.0.2 Manual. Visited 29/12/2017. Online: http://www.kobv.de/wp-
content/uploads/2015/03/kobv_opus_documentation_version-1.4_en.pdf  

. القاهرة : شركة  1عبد الجواد، سامح زينهم. اإلتاحة الحرة للمعلومات في البيئة األكاديمية : دليل املكتبات و الجامعات و الباحثين والناشرين. ط. .2

 . 488. ص. 2013ناس للطباعة، 

 أو املخزنة في وسيطة   األنترنت  البيانات املرسلة عبر شبكةهو شكل من أشكال فحص األعطال، وهو أحد اإلجراءات املبسطة للتحقق من سالمة  .  3
ً
مثال

، وهي تسمح باكتشاف وجود األخطاء في هذه البيانات قرص مدمج ما
ً
خوارزمية تقوم بقراءة البيانات وتوليد عدد ثابت من البتات من خالل     يعمل  .مثال

ستخدم للمقارنة مع ناتج تدقيق املجموع التالي بحيث يجب أن يتطابق الناتجان إن بقيت البيانات س
ُ
 للخوارزمية(، وهذه البتات تـ

ً
ليمة بدون أي  )تبعا

 .CRC، MD5، SHA-1 :بعض من أشهر خوارزميات تدقيق املجموع هي .تغيير

 البنية الهيكلية لنظام فيدورا :  )139( رقم الشكل

http://www.kobv.de/wp-content/uploads/2015/03/kobv_opus_documentation_version-1.4_en.pdf
http://www.kobv.de/wp-content/uploads/2015/03/kobv_opus_documentation_version-1.4_en.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=CRC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%AF%D9%8A5
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=SHA-1&action=edit&redlink=1
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 : CDS Invenioبرمجية سي دي أنفينيو  .5.2.1.8

رقمي ا مستودع  أو  بك  الخاصة  الرقمية  املكتبة  تشغيل  لك  يتيح  املصدر  مفتوح  مجاني  برنامج  هو  نفينيو 

الرقمية من عملية   البرنامج جميع مراحل إدارة املكتبة  الويب. ويغطي  الوثائق من خالل    اقتناء مؤسساتي على 

 OAI PMH ا النشر. يتوافق إنفينيو مع بروتوكول حصاد ماوراء البيانات التصنيف والفهرسة والتكشيف وأخير 

وقد    .)1(الببليوغرافي، وبالتالي تسهيل تقاسم املوارد بين املستودعات في جميع أنحاء العالم   MARC21 ويستخدم

 CERN Documentإلى  ،  1996سنة    CERN Library Server  إلى  1993سنة    CERN Preprint Serverتعددت تسمياته من  

Server Software  تحت اسم    2006ليتفق نهائيا على تسميته سنة  ،  2002  سنةCDS invenio  وقد جرى تطويره من .

 .)سويسرا (قبل اللجنة األوروبية لألبحاث النووية بجنيف 

 الخصائص الفنية لبرمجية انفينيو: 
يعتمد    .Apacheوخادم    MySql . يعتمد على قاعدة بيانات)lisp)2ويعتمد على لغة    Cمصمم بلغة البايتون ولغة الـ  

 .)Windows)3و  Unix يعمل على نظامي التشغيل  .MarcXML, Open URL على عدة معايير

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1. An Overview of Invenio Digital Library Software. Visited 29/12/2017. Online: https://videos.cern.ch/record/1349506  

لغة برمجة   التي طورت قبلها بسنة، كثاني الفورتران  وبذلك تحل بعد  1958ذات تاريخ عريق، فقد تم وضع مواصفاتها عام   لغة برمجة هي:  lisp. ليسب  2

،  Alonzo Church's Lambda Calculusاملها أللونزو تشرشرياضية عملية وفق تعريف تفاضل المبدا وتك ترميز وضعت ليسب كلغة.  عالية املستوى 

كبنى   علوم الحاسب ، وبتصدرها كإحدى أقدم اللغات، قدمت ليسب مبادئ عديدة فيصطناعيالذكاء اال  لكنه سرعان ما فضل استخدامها في أبحاث

 .والبرمجة كائنية التوجه Tree Data Structures البيانات الشجرية
3. Samuele Kaplun. 2010. CDS Invenio for users. Visited 29/12/2017. On line: 
http://inveniosoftware.org/download/presentations/uoamsd2008_users.pdf  

 لبرمجية انفينيو البنية الهيكلية :  )140( رقم الشكل

https://videos.cern.ch/record/1349506
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
http://inveniosoftware.org/download/presentations/uoamsd2008_users.pdf
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  : Greenstoneبرمجية  .6.2.1.8

و  للتربية  العاملية  املنظمة  تدعمها  التي  البرامج  والعلوميعد من  قواعد     UNESCO  الثقافة  لتحويل محتوى 

متكاملة  رقمية  مكتبات  إلى  النصية  وامللفات  مؤسساتية، البيانات  رقمية  تلك    ومستودعات  بتحويل  ويسمح 

 : )1(املكتبات على أقراص مدمجة أو نشرها على االنترنت. ويتمتع هذا البرنامج بخصائص عديدة من أهمها
 

يدعم النظام واجهات عمل بلغات عديدة منها اللغة العربية ويسمح ببناء مكتبات رقمية ملحتوى نص ي للوثائق  

إمكانية تصفح  النظام  يوفر  الكامل.  بالنص  رقمية  ببناء مكتبات  النظام  يسمح  اللغات.  بمختلف  واملستندات 

والوسا املترابط  النص  تقنية  النظام  يدعم  االنترنت.  متصفحات  للتحميل تماثل  متاح  النظام  املتعددة.  ئط 

 املجاني. سهل االستخدام وال يتطلب خبرة برمجية لتنفيذ عملية بناء املكتبات الرقمية. 
 

يتعامل النظام مع مختلف أنواع املستندات والوثائق بغض النظر عن البرنامج املستخدم في تحرريها. يعد من  

تطلبات املستخدم. يوفر النظام آلية لتحميل امللفات النصية من  البرامج مفتوحة املصدر والذي يمكن تعديله مل

يسمح النظام بنقل محتوى املكتبات الرقمية إلى األقراص املدمجة ويمنحها إمكانية التشغيل  .  االنترنت مباشرة

ألغراض   متطورة  بحث  آلية  النظام  يوفر  االنترنت.  شبكة  على  الرقمية  املكتبات  بنشر  النظام  يسمح  الذاتي. 

 استرجاع املعلومات باستخدام العوامل املنطقية. 

 : MyCore  :(My Content Repository) برمجية  .7.2.1.8

هو برمجية مفتوحة املصدر لبناء املستودعات املؤسساتية واألرشيفات واملكتبات الرقمية، تم تطويره من  

،  2007وقد تم إطالق أول نسخة من البرمجية سنة  ،  جامعة بأملانيا  60ومستخدم في أكثر من  ،  MyCore Team طرف 

 .GNU ويشتغل تحت رخصة، XMLو  Javaتعتمد البرمجية على لغة 

 :ARNOبرمجية   .8.2.1.8

لـ   اختصار  هذا    Academic Research in the Netherlands Onlineوهو  طور  هولندي  أكاديمي  بحث  مشروع  وهو 

 .)2(2003للمستودعات املؤسساتية بهولندا، لربطها باملستودعات في العالم، وقد استخدم في الجامعات ابتداءا من عام  املشروع  

 
 . متاح على الرابط:2018/01/01يارة يوم . طالل ناظم الزهيري. تحويل املكتبات إلى مكتبات رقمية. ز 1

http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=431&d=1232903007 

. متاح 12/02/2018. زيارة يوم  )2013سبتمبر  (.  32. ع  Cybrarian Jouranl. قباني، نسرين عبد اللطيف. نظم بناء املستودعات الرقمية : نظام دي سبيس نموذجا.  2

       http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=646:dspace&catid=263:papers&Itemid=95على :  

http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=431&d=1232903007
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=646:dspace&catid=263:papers&Itemid=95
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 :   i-Torبرمجية إي تور  .9.2.1.8

 Netherlands Institute for Scientific Informationتم تطوير هذا النظام في معهد خدمات املعلومات العلمية بهولندا

Services    يعمل النظام تحت رخصةGNU GPL    ويدعم بروتوكولOAI PMH   ويستخدم كل من قاعدة بيانات MySQL   

 :    Islandoraبرمجية  .10.2.1.8

و   Fedora Commonsهو نظام لبناء و إدارة املستودعات الرقمية، مجاني ومفتوح املصدر يعتمد على كل من  

Drupal    ومجموعة من التطبيقات اإلضافية كـــSolr1Apcache   تم تطويره في جامعة جزيرة األمير إدوارد من قبل .

امللفات )عبر نظام مستودع   اللغات  Fedoraمكتبة روبرتسون. من مميزاته، دعم ألي نوع من أشكال  (، متعدد 

ودعم الوظائف عبر دروبال، يتميز بإطار عمل معياري لتحديد نماذج بيانات محددة والسلوكيات املرتبطة بها بما  

والصور واملحتوى املقسم إلى صفحات ومقاطع الفيديو وأرشيفات    PDFالحلول القياسية للصوت و    في ذلك حزم 

، بما في ذلك املخططات الفريدة، وحدة بناء النماذج التي تسمح  XMLالويب، يدعم أي معيار بيانات مبني على  

بيانات ألي مخطط   تحرير   / إدخال  نموذج  الدالل XMLبإنشاء  األنطولوجيا  يدعم    semantic ontologiesية  ، 

 .Apache Solrبفضل ميزات  Facet searchوإنشاء العالقات بين األشياء، يوفر بحث مرن متعدد األوجه 

 :  Samveraبرمجية . 11.2.1.8 

يتم  الرقمي،كما  والحفط  البحوث  بيانات  إدارة  و  الرقمية  املستودعات  إلدارة  املصدر  مفتوح  نظام  هو 

إس كخدمة  كذلك  و  إستخدامه  الجامعية  الرسائل  وإدارة  األرشيفية،  والوثائق  اإللكترونية  للمصادر  تكشاف 

منصة   بناء  تم  املعارض.  محتويات  نشر  كخدمة  وكذا  الوسائط  املتعددة  على     Samveraاملكتبات  باالعتماد 

Fedora    الرقمية وتستخدم إثنين من      للبحث واسترجاع املعلومات.  Apache Solrإلدارة األصول  حيث طرحت 

إلدارة وتوفير الوصول إلى مجموعات كبيرة من الصوت    Avalon Media Systemحزمة  وهي    Solution Bundelsحلول الحزم  

والتي تتيح إدارة املجموعات الرقمية املشتركة وميزات   ،Hyraxاملبنية على إطار    Hykuالرقمي، وحزمة  والفيديو  

البيانات  ستودع  امل مع  املحتوى  ووصف  للتكوين،  قابلة  متعددة  عمل  مسارات  عبر  املحتوى  وإيداع  املؤسساتي 

 .)2(الوصفية املرنة

 
1.Apache Solr    هي منصة بحث مفتوحة املصدر للمؤسسة ، مكتوبة بلغة جافا ، من مشروع :Apache Lucene  تشمل ميزاته الرئيسية البحث عن .

ة البيانات النص الكامل ، وتسليط الضوء على نتائج البحث ، والبحث ذي األوجه ، والفهرسة في الوقت الحقيقي ، والتجميع الديناميكي ، وتكامل قاعد

 . ومعالجة املستندات الغنية  NoSQL ، وميزات

2. What is Samvera? Visited 12/09/2019. Retrieved from: https://samvera.org/samvera-open-source-repository-framework/  

https://samvera.org/samvera-open-source-repository-framework/
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 نماذج البرمجيات االمتالكية لبناء وإدارة المستودعات الرقمية المؤسساتية:   .3.1.8

املبرمجون   النموذج يحتفظ  للبرنامج ويحصل املستخدمون    Programmersفي هذا    Usersبالكود املصدري 

البرنامج مجمعا   الك  Complier Programعلى  إلى  في الوصول  ود  وهذا يعني أن املتستخدمين ليس لديهم الحق 

كبيرة   مبالغ  املستخدمون  يدفع  حيث  جانبهم،  من  والتطوير  الدعم  عملية  تتوقف  وبالتالي  للبرنامج  املصدري 

لهم باستخدام تلك البرمجيات تحت شروط يفتقد معها    لكتابة برامجهم مقابل السماح  Developers  للمطورين

تمكنهم بعد ذلك من أن يقوموا بنسخها لآلخرين فضال  املستخدمون حريتهم في التعامل مع تلك البرمجيات، وال  

عن عدم إمكانيتهم اإلطالع على الكود املصدري الذي كتبت به تلك البرمجيات، وهم بذلك لن يتمكنو من عمل 

 . وفيما يلي أمثلة لبعض البرمجيات اإلمتالكية إلدارة املستودعات الرقمية :  )1(أي تحسينات أو إضافات للبرنامج

 :   Digital Commonsبرمجية .1.3.1.8

،  EdiKitكأداة نشر تعرف باسم    2002في عام    Bepress 'Digital Commonsبدأت إحدى حزم البرامج االحتكارية  

مع القدرة على استيعاب كامل دورة نشر املقاالت، بدءا من تقديم املقال حتى مراجعة األقران إلى نشر املقال  

حيث أن الفرق الرئيس ي   Digital Commons هي نفسها املوجودة في    EdiKit، وتعتبر وظيفة إدارة مجلة  pdfكملف  

يضم مجموعة واسعة من   Digital Commonsمخصصة لنشر املجالت فقط، في حين    EdiKitبين االثنين هو أن  

، 2002في عام    Bepressشاركت بيبريس   كما  .)2(مخرجات البحث كالرسائل الجامعية و وقائع املؤتمرات وغيرها.

عرف آنذاك باسم مطبعة بيركلي اإللكترونية  
ُ
مع مكتبة كاليفورنيا الرقمية    Berkeley Electronic Pressوالتي كانت ت

 .  PMH-OAIمع إضافة ميزات مثل التوافق مع بروتوكول  )3(إلنشاء املستودع الرقمي للبحوث العلمية
 

يونيو   أطلقت  2004في   ،Bepress  امل املستودع  برنامج  السنوي    Digital Commonsؤسس ي  رسمًيا  املؤتمر  في 

 ProQuestحصرًيا بواسطة    Digital Commons، تم ترخيص  2007إلى يوليو    2004لجمعية املكتبات األمريكية. من  

Information and Learning . 

،  2017  في أغسطس مباشرة للمشتركين.  Digital Commons  ترخيص  Bepressاستأنف    2007اعتباًرا من يوليو   

   .Bepress حيازتها على Elsevierأعلنت 
 

 
رمجيات مفتوحة املصدر لبناء وإدارة املكتبات الرقمية : أسس اإلختيار و التفييم. الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية  فتوح حسن، عمرو حسن. الب .1

 . 164. ص. 2012؛ 

2. Daly, Rebecca. Organ, Michael K.  Research Online: Digital Commons as a Publishing Platform at the University of 
Wollongong, Australia. Visited 12/02/2019. Retrieved at: https://ro.uow.edu.au/asdpapers/98/  
3. California Digital Library, bepress Announce Partnership. Visited 12/02/2019. Retrieved from  :

https://www.infotoday.com/It/dec01/news14.htm   

https://ro.uow.edu.au/asdpapers/98/
https://www.infotoday.com/It/dec01/news14.htm
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 :  Vital برمجية  .2.3.1.8

Vital    الرقمية املستودعات  إلدارة  نظام  ومراكز    موجههو  واملحفوظات  واملتاحف  واملكتبات  للجامعات 

املعلومات وهو مصمم لتوفير بحث سلس عبر اإلنترنت واسترجاع املعلومات للموظفين اإلداريين وأعضاء هيئة  

واململوكة حاليا من    1VTLSمن طرف شركة    Vital، تم تطوير نظام  املساهمين واملستخدمين النهائيين  التدريس

 .)3(املفتوح املصدر Fedora ، مبني على نظام QuestProالتابعة لشركة   2vativeinnoطرف شركة 
 

  الوصف   عايير ممن    Vitalيستفيد    ،والبحث واالسترجاع  والتصفح كل ميزة مطلوبة للتخزين والفهرسة    Vitalيوفر  

املوارد اإللكترونية  لوصف مجموعة متنوعة من    Dublin Coreو    MADSو    MODSو    EADو    TEIو    XMLمثل    ختلفةامل

. تتضمن املعايير اإلضافية  FTPو    SOAPو    SRUو    HTTP / HTTPSو    TCP / IPمع    Vitalيتوافق   وفهرستها بسهولة.

 (.XML)البيانات الوصفية للصور في مخطط  MIXو  MARCXMLو  OAI-PMH كل من Vital املدعومة بـ 

  : ContentDm برمجية  .3.3.1.8

،   Dimema Digital Media Managementبرنامج إلدارة املجموعات الرقمية تم تطويره من قبل شركة  هو  

يدعم   وكذلك  األنترنت،  على  املجموعات  وإتاحة  وإدارة  تنظيم  على  تعمل  التي  األدوات  كافة  توفير  على  يعمل 

ة األرشيفات املفتوحة، ويدعم  الحفظ الرقمي على املدى الطويل للمجموعات الرقمية، النظام متوافق مع مبادر 

( في جامعة واشنطن  CISOفي مركز منظمة نظم املعلومات )   النظام  تم تطوير.  )4(معيار دبلن كور لوصف البيانات

وأصبحت   Dimemaباالستحواذ على شركة    OCLCقامت شركة  2006وفي شهر أوغسطس من سنة  ،في سياتل

 . )5(مسؤولة على تطوير ودعم النظام

 
1  . VTLS دولة. تأسست الشركة الهادفة للربح في عام   44مكتبة في    1900عاملية توفر برامج وخدمات أتمتة املكتبات لقاعدة عمالء متنوعة تضم أكثر من    = شركة

هو نظام توزيع وفهرسة " ، و Virginia Tech Library Systemsباسم "  VTLSمن قبل الدكتور فينود شاشرا ، الذي أصبح رئيًسا ومديًرا تنفيذًيا للشركة. نشأت    1985

. ، التي تواصل بنشاط  Innovative Interfaces Incمن قبل شركة    VTLS، تم شراء    2014في يونيو    .1975في عام    Virginia Tech's Newmanآلي تم إنشاؤه ملكتبة  

 .VTLSتطوير ودعم معظم مجموعات البرامج املستندة إلى 

2  .Innovative Interfaces  ات متخصصة في األنظمة املتكاملة إلدارة املكتبات، تشمل منتجاتهم الرئيسية  = هي شركة برمجيSierra    وPolaris    وMillennium    و

Virtua دولة. تم االستحواذ على   66، مع عمالء فيInnovative   بواسطةProQuest   يتم استخدام برامج الشركة من قبل أنواع مختلفة من املكتبات  2020في يناير ،

 لك املكتبات األكاديمية والعامة واملدرسية والطبية والقانونية واملكتبات الخاصة باإلضافة إلى االتحادات. بما في ذ

3. https://www.iii.com/products/vital/  

 . 74-73. ص. 2019العربية. اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي ؛ . ناجي، إهداء صالح. املستودعات الرقمية للجامعات في الدول 4
5. Breeding, Marshall. (2006). Digital Strategy: OCLC acquires DiMeMa. Smart Libraries Newsletter 26 (10), 3. Visited 16/12/2019. 
Retrieved from: https://librarytechnology.org/document/12332  

https://www.iii.com/products/vital/
https://librarytechnology.org/document/12332


 

[344] 
 

تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 إختيار برمجية المستودع:   .2.8

تكون حال   املفتوحة املصدر والتي قد  البرمحيات  إختيار حلول  إلى  الوضع  في هذا  املؤسسات  تلجأ  ما  دائما 

و   والصيانة  التشغيل  في االعتبار متطلبات  الشراء والترخيص، مع األخد  تكاليف  لعدم وجود  مجانيا ورخيصا 

باملؤس  العاملين  ودراية  قدرة  مدى  على  يعتمد  وهذا  والتأمين،  بعض  التحديث  تتجه  ذلك  وعلى عكس  سسة، 

حيث أن تكاليف الصيانة والتأمين والتحديث تكون    Cloud Hostingاملؤسسات إلى حلول االستضافة السحابية  

 متضمنة مع الخدمة، حيث يجب وضع النقاط التالية في االعتبار فيما يتعلق بإختيار برمجية املستودع : 

 الكادر البشري املوجود باملؤسسة؟ أ. هل سيتم تطوير نظام محلي من طرف 

 ب. هل سيتم إختيار نظام مفتوح املصدر مع إستضافته محلية وإمكانية توفير خدمة دعم من موفر الخدمة؟ 

 ج. هل سيتم إختيار برنامج تجاري ويتم استضافته محليا؟

 د. هل سيتم إختيار برنامج مفتوح املصدر مع إستضافة تجارية؟ 

 رنامج تجاري مع استضافة تجارية؟ هــ. هل سيتم إختيار ب 

 المعايير الوظيفية والفنية لبرامج المستودعات الرقمية:   .3.8

 : )1(تتكون نظم املستودعات الرقمية املؤسساتية من العناصر األساسية األتية

 إلضافة املحتوى للنظام.  Repository Administratorواجهة إدارة املستودع   ❖

 . User Interfaceواجهة البحث والتصفح وإسترجاع املحتوى  ❖

 وامليتاداتا.  ى قاعدة بيانات لتخرين املحتو  ❖

 واجهة إدارية لدعم إدارة املجموعات وأنشطة الحفظ. ❖

ونظام   E-Learning Platform مالمح إضافية قد تتضمن التكامل مع نظم الجامعة األخرى مثل البرامج التعليمية

 ، هذا باالضافة األخد في االعتبار املواصفات واملعايير التالية : Integrated Library Systemاملكتبة املتكامل 

 التجهيزات املادية والبرمجية :  .1

نوع رخصة الشراء : مجاني، تجاري، رخصة  _الكي، مطور محليا؟تماهو نمط رخصة البرنامج : مصدر مفتوح، إم

متج رخصة  واحدة،  بعد_ددةمرة  عن  استضافة  هناك  املفتوح  _؟ Remote Hostingهل  املصدر  رخصة  نوع 

  : املادية املحددة املطلوبة..… BSD, GPL, LGPL Mozilla_للبرنامج  املتطلبات  التشغيل _الحد األدنى من  نظام 

 
: الدار العاملية    . عبد الجواد، سامح زينهم. اإلتاحة الحرة للمعلومات في البيئة األكاديمية "دليل املكتبات والجامعات والباحثين والناشرين". القاهرة1

 . 488. ص. 2013للنشر والتوزيع ؛ 
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 ,PHP, Perlلغة البرمجة املستخدمة في تطوير النظام :  Unix, Linux, Windows, Solaris, MacOS_املطلوب :  

_Java, Python  : البيانات  قاعدة  جميع  Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server_نوعية  إستخدام  دعم 

، معيار Z39.50، معيار OAI-PMHدعم املعايير واملواصفات التالية : معيار حصد امليتاداتا _متصفحات الويب

امللفات   معيار  SRW/SRUمعيار    ،FTPنقل   ،RSS._  ،الكبيرة  : البرنامج  معها  يتناسب  املؤسسات  من  نوع  أي 

 املتوسطة، الصغيرة. 

 التطوير والتبني :  .2

البرنامج   قوي بشكل كافي ويعكس تعهد قوي لإلبقاء واستمرار    Community Developerهل مجتمع تطوير 

الطويل. املدى  البرنامج على  املوظفين بسهولة على  _وجود مستخدمون مماثلون _إصدار وتطوير  تدريب  يمكن 

نظام تعقب األخطاء  _توفير مساعدة على الخط املباشر._عملية دعم البرنامج في حالة عدم وجود عاملين فنيين.

Bug Track / feature request system._.عدد سنوات وجود  _  عدد مرات تحميل البرنامج والتنصيب الفعلي له

منذ   السوق  في  تم  _ اطالقه.البرنامج  التي  االصدرات  في  _ اطالقها.عدد  متخصص  التحميل  علمية  تتطلب  ال 

 الحاسب اآللي.

 تسجيل وتوثيق املستخدم وكلمات السر :  .3

توفير تقنيات أمن  _اختيار كلمات السر من طرف املستخدمين._باستخدام النظام.كلمات السر    تحديدو  إدارة  

املستخدم تسجيل  من  التحقق  مثل  السر،  كلمات  غير  مثل   أخرى  الرقمية  املعرفات  باستخدام  التسجيل  أو 

ORCID    نظام للمؤسسة._.LDAPأو  األخرى  األنظمة  مع  املستخدمين  نظام  نوع  _ربط  بواسطة  االتاحة  تقييد 

 تقييد االتاحة على مستوى امللف والكيان.  _ستخدم.امل

 املحتوى :   دارةوظيفة إ  .4

في املستودع أي تكون أصلية ولم يحدث عليها  أن يوفر املستودع تقنيات توضح بأن املواد كما هي منذ إيداعها  

يدعم البرنامج    _دعم معدل واسع من أنواع وأشكال امللفات.    _دعم تحزيم امليتاداتا وامللفات الرقمية.    _أي تغيير.  

بالدفعة   بالدفعة.    _.  Bulk Ingestاإليداع  التصدير  وظيفة  البرنامج  للملفات    _يدعم  الصاعد  التحميل 

بإيداع ملفات متعددة وأنواع ملفات متعد  _املضغوطة.   الواحد.  السماح للمستخدام   _دة كجزء من اإليداع 

قدرة    _إلخ.    .املحتوى الذي يمكن تخزينه: املقاالت، البحوث والدراسات، وقائع املؤتمرات، الرسائل الجامعية..

 البرنامج على معالجة عدد كبير من الكيانات. 
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 املحتوى:   إيداعوظيفة  .5

مجموعة  السماح   لكل  مختلفة  ومراجعة  تصديق  وسياسات  مختلفة  إيداع  سياسات  بوضع  املستودع  ملدير 

يسمح    _تخصيص صفحة خاصة لكل مجموعة.    _محتوى أو مجموعة مستخدمين بواسطة نظام املستودع.  

  _باملستودع.  ملدير املستودع بتحديد عدد وأنواع املراحل التي عن طريقها يعبر املحتوى من اإليداع إلى االتاحة  

امليتاداتا،   مراجعة  املحتوى،  على  املوافقة  مثل  املستودع  واإلدارة خالل  املراجعة  وظائف  من  توفير مجموعة 

إرسال تنبيهات عبر البريد اإللكتروني إلى املستخدمين تتعلق    _تحرير امليتاداتا، املوافقة والتصديق على امليتاداتا.  

  _سماح للمؤسسة بتخزين بنود الترخيص املحددة من كل إيداع للمحتوى.  ال  _بحالة عملية اإليداع املحتوى.  

 السماح للمودعين بوضع فترة حظر والتي من خاللها يمنع تحميل امللفات. 

 وظيفة إدارة امليتاداتا:  .6

ميتاداتا مختلفة.   معايير  البرنامج  آلية.    _يدعم  بطريقة  امليتاداتا  إنتاج  امليتادات  _دعم  ا،  دعم وظيفة مراجعة 

إضافة وإلغاء حقول    _السماح أو عدم السماح بحصاد امليتاداتا من املستودع الرقمي.    _ودعم وظيفة تصديرها.  

 وضع قيم ثابثة للميتاداتا.   _امليتاداتا. 

 : وظيفة البحث-وظيفة النشر، واجهة املستخدم .7

وظيفة إعدادات ملفات    _.  يدعم النظام منتديات املناقشة باملستودع  _إمكانية تعديل وتهيئة واجهة املستخدم.  

PDF    .الواجهة املختلفة.  _مبينة خالل  الغات  النظام  واجهة  الوثائق    _ تدعم  والبحث عن  بتكشيف  السماح 

البحث باستخدام البتر.   _البحث املنطقي.  _توفير إمكانية تكشيف النص الكامل للمستخدمين.  _متعددة اللغات. 

إمكانيات التصفح وفقا لعدة أنواع متغيرات : املؤلفين، تاريخ النشر، نوع املواد،  _البحث باستخدام جذر الكلمة.  _

 تكشيف محتوى املستودع عن طريق محركات البحث العامة واألكاديمية.  _املوضوع، أحدث اإلضافات وغيرها. 

 ير واإلحصائيات:التقار وظيفة  .8

 ,Scopusاستيراد اإلحصائيات من مصادر وقواعد بيانات خارجية مثل :  _القدرة على إنتاج التقارير واإلحصائيات

WoS  وكذا استيراد إحصائيات عدد مرات القراءة على مواقع التواصل االجتماعية واالكايمية مثل ،Mendeley, 

Altmetrics, Twitter, Facebook._  قراءةتوفير األكثر  املحتوى  تحميال   Top Views وظيفة    Top واألكثر 

Downloads  واألكثر استشهاداTop Cited. _  التكامل مع خدمات توفير اإلحصائيات مثلGoogle Analytics ،

PlumX._  توفير التقارير اإلحصائية اليومية واألسبوعية، الشهرية والسنوية، سواء بالنسبة للدخول إلى واجهة
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التدريس.  البح هيئة  بأعضاء  الخاصة  لإلحصائيات  بالنسبة  أو  والباحثين  _ث  املحتوى  زيارة  إحصائيات  عرض 

 .إمكانية تصدير اإلحصائيات والتقارير_.، وعرض التمثيالت البينانية بالنسب واألرقام)املدينة، البلد(جغرافيا 

 الخدمات:  .9

   يجب أن يتضمن املستودع الخدمات التالية :

حديثا.   املضافة  املواد  آخر  تكرارا.    _خدمة  األكثر  األسئلة  وإطالعا    _خدمة  تحميال  األكثر  املواد  خدمة 

خدمة تصدير االستشهاد    _  خدمة تصدير امليتاداتا.  _  خدمة اإلحاطة الجارية عبر البريد اإللكتروني.   _واستشهادا.

مباشرة.  نسخه  أو  عبر    _  املرجعي  املواد  مشاركة  اإلجتماعي.خدمة  التواصل  هوية  _  مواقع  من  التحقق  خدمة 

 خدمة الدردشة على الخط.  _  خدمة إنشاء صفحات للباحثين والكليات.  _  . Claimingالباحثين وإسناد املنشورات  

التواصل االجتماعي._ البحوث على مواقع  وتأثير  خدمة إستيراد اإلحصائيات من قواعد    _  خدمات إحصائيات 

املستفيدين.خد  بيانات خارجية. التعليق من طرف  إتاحة  املستودع.  _  مة  على  نشاط  األكثر  الباحث    _  خدمة 

 صفحة مخصصة للتوعية بحقوق النشر والتوعية بحركة الوصول الحر للمعلومات.

 الروابط: .10

  مثل :يجب أن تتوفر مجموعة من الروابط الخارجية والداخلية بموقع املستودع املؤسس ي،  

 رابط إلى موقع الجامعة.  ❖

 رابط إلى موقع املكتبة الجامعية. ❖

 رابط إلى دليل املستودعات الرقمية املفتوحة.  ❖

 رابط إلى مجالت الوصول الحر داخل الدولة وخارجها. ❖

 بحقوق النشر. رابط للمصادر التي تعني  ❖

 رابط إلى مبادرات الوصول الحر. ❖

 رابط إلى محركات البحث األكاديمية املشهورة.  ❖

 تكامل المستودع الرقمي مع النظم األخرى:   .11

في كيفية دمج وتكامل املستودع الرقمي مع النظم املؤسساتية األخرى، فاملؤسسات التي تحتوي  يجب التفكير  

ي اإللكتزوني  للتعليم  نظام  مصادر على  في  التنوع  ضمان  أجل  من  الرقمي  املستودع  نظام  مع  تتكامل  أن  جب 

املعلومات التي تتيحها املؤسسة. كما أن العديد من املؤسسات تقوم بدمج كل من نظام املستودع، نظام التعليم 

يات الجامعيات،  اإللكتروني، النظام املتكامل إلدارة املكتبة، نظام إدارة ملجالت العلمية الصادرة من أقسام وكل
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كل هذه األنظمة يتم دمجها في بوابة موحدة للجامعة يتم من خاللها مساءلة كافة األنظمة داخل الجامعة من  

شاشة واحدة أو مايعرف بالبحث املوحد. ومن بين األدوات التي تستخدم في بناء هذه البوابات ما يسمى بأدوات  

فيوفايند ملستخدمي املكتبة  . حيث يسمح  Vufind  ،Blacklightفيوفايند  االستكشاف املفتوحة املصدر مثل :  

بالبحث في جميع موارد املكتبة بدال من استخدام االوباك التقليدي إذا باختصار هو بوابة املكتبة حيث يمكنك 

الكائنات الرقمية وفي املستودع الببليوجرافية. وفي  في السجالت  في فهرس املكتبة اي  البرنامج من البحث    هذا 

سولر   أباتش ي  علي  يعتمد  واحد،  بحث  مربع  استخدام  خالل  من  األخرى  املكتبة  مجموعات  كل  وفي  الرقمي 

Apache Solr    كمنصة بحث متقدمه لتكشيف وفهرسة املوارد، لغات البرمجة التي بني بها النظام: جافا(later 

or 7 JDK Java Sun )Java  و بي إتش بي،مع استخدام قواعد بياناتMYSQL. 

تمتلك العديد من املؤسسات، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مواقع متعددة يمكن  كمثال على ذلك  

وتوحيد   للبحث،  تحديات  يمثل  املوزع  الترتيب  فإن هذا  ذلك،  بياناتهم. ومع  إيداع  فيها  التدريس  هيئة  ألعضاء 

عات البيانات املتعددة هذه، طورت  من أجل تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مستودف  ،املجموعات، واألرشفة

القبيل،  هذا  من  نظامين  بين  دراسات  إلجراء  أولي  نموذج  نظام  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  مكتبات 

Dspace  )املستودع وتكرار    )نظام  حصاد  تمكين  خالل  من  الكمية،  االجتماعية  العلوم  بيانات  شبكة  ومعهد 

 . )1(نظامينالالبيانات الوصفية واملحتوى عبر 

 تسجيل المستودع بأدوات البحث وتكشيفه بمحركات البحث األكاديمية:  .12

في أدلة مستودعات الوصول    تسجيله  وه  أفضل  بشكل  اومعروف  مرئية  أكثر  املستودع  لجعل  طريقة   أفضل

على  Repository Mapsو    Dspace Register  و  OpenROAR  و  OpenDOAR  مثلالحر   الحرص  يجب  كما   ،

من خالل تفعيل  وذلك    OAIsterو    BASEو    COREضمان تكشيف املستودع بمحركات البحث االكاديمية مثل  

للميتاداتا البيني  التشغيل    وإتاحته   املفتوحة  الرقمية  باملستودعات   للمواد  الحر  الوصول   وجود  ع . فم)2(خدمة 

  الرقمية   املستودعات  تلك  محتوى   فى  بالبحث  املتعلقة  provider service  الخدمات  مقدمي  ى مواقعتتنام  بدأت

  البوابات   املثال   سبيل  على  بينها  من  ،ةمختلف  أشكاال  البحث  خدمات  مقدمي  أدوات   وتأخذ  إليها،  للوصول   املفتوحة

  للوصول   مختلفة وتقنيات آليات  البحث  خدمات  مقدمي  أدوات  وتستخدم  gateway based-subject  املوضوعية

 
1. McNeill, Katherine. (2007). "Interoperability Between Institutional and Data Repositories: a Pilot Project at MIT." IASSIST Quarterly, 
Fall & Winter. Visited 09/09/2019. Retrieved from : https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/66981   
2 . Ahcene, Babori; Nabil, Aknouche. Increasing the Visibility of Grey Literature in Algerian Institutional Repositories. Grey Journal 
(TGJ) . 2020 Special Winter Issue, Vol. 16, p43-51. https://doi.org/10.17026/dans-z2a-mb5e  

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/66981
https://doi.org/10.17026/dans-z2a-mb5e
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 التنقيب  أو   mining-data  البيانات  عن  التنقيب   أو   ستشهاداتال ا  أو   النص   تحليل   لخال  من   سواء   العلمية   للمواد

  امليتاداتا  واصفات  تكشيف  على  دواتأل ا  تلك  وتعتمد  خرى،األ   التقنيات  من  وغيرها  mining-text  النص  عن

 .)1(تعقيدا أكثر  بحث خدمات لتقديم
 

 : OpenDOARدليل مستودعات الوصول الحر . 1.12

هو  دليل عاملي ذو جودة يضم مستودعات الوصول الحر التي توفر  وصول حر  ومجاني ملخرجات وموارد  

ومعاينتها من قبل أعضاء فريق التحرير  قبل إنضمامها للدليل مما يمكن  املؤسسات األكاديمية والتي تتم معالجتها  

، كنتيحة ملشروع تعاوني  2005. تم إطالق هذه الخدمة سنة  )2(من تقديم خدمة ذات موثوقية ملجتمع الباحثين

  Open Society Instituteبين جامعة نونتنغهام بإنجلترا وجامعة لوند بالسويد، بتمويل من معهد املجتمع املفتوح  

 .  CURLو   SPARC Europe و   JISC و 

املستودع  أن  يجب   ،OpenDOAR  في  املستودع  إدراج  يتم  لكي ❖   الخاصة   االدراج  معايير  مع  يتوافق 

  للوصول   الدفع  إلى  تحتاج  ال)   بحرية   الوصول، متاح  مفتوح  محتوى   على   املستودع  يحتوي   أن  يجب :  باملؤسسة وهي

  أيضا،  ،(مجانًيا   ذلك   كان  لو  حتى  ،  التسجيل/    الدخول   تسجيل  إلى  تحتاج  ال )  الوصول   حواجز   وبدون   ( املواد  إلى

/    ملخص /    معاينة/    استخراج  مجرد  وليس  املحتوى،  من   املختصرة  وغير   الكاملة  النسخة   إلى  الوصول   يمكن)

     .(وصفية بيانات سجل/   ببليوغرافي

  تمثيلها   يتم  وال  ،  الحظر/    الوصول   بحقوق   مقيدة  املستودع  في  املحتويات  بعض  تكون   أن  جًدا  الشائع  من ❖

  بهذه   مقيد غير املستودع  في األقل  على املحتوى   بعض  أن  طاملا  جيد   هذا(.  وصفية  بيانات)  ببليوغرافية   بقائمة   إال

 .     متاحة  كاملة نصية نسخة بالفعل ولديه  الطريقة

  على  يحتوي   وأن  العالم  حول   ويب   مستخدم  ألي   موثوقة   وبصورة   حالًيا   متاًحا  املستودع  يكون   أن  يجب ❖

  العمل،   وأوراق  والتقارير،  األطروحات،/    واألطروحات  ،  املجالت  مقاالت  مثل)  أكاديمية  مخرجات  إما  عناصر

  الوثائق   أو   الكافية  الوصفية  البيانات   مع   األكاديمية  املوارد  أو/    و (  الكتاب  فصل/    والكتب  املؤتمرات،  ووقائع

 
 233ص.   املرجع السابق.. إيمان  . فوزي،1

 Open Access to Information: OpenDOAR Directory ofنموذجا =      OpenDOAR. كداوة، عبد القادر. دليل مستودعات الوصول الحر :   2

Open Access Repositories provides a model  .جانفي   (.  1. ع.  13. دراسات وأبحاث املجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم االجتماعية. مج

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/144466 . متاح على:12/03/2021. زيارة يوم )2021

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/144466
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  والصور   والبرمجيات  البيانات  ومجموعات  األرشيفية  املواد  املثال  سبيل  على)  االستخدام  إلعادة  قابلة  املواد  لجعل

   .(التعليمية واملواد الفيديو ومقاطع 

  روابط  على  فقط   يحتوي   مجمًعا  أو   ملجموعة من املجالت،  بوابة  أو  إلكترونية  املستودع مجلة  يكون   أال   يجب ❖

 يمكن  التي  اإللكترونية  الكتب   من  مجموعة  أو  الخارجية، أوفهرس مكتبة  املواقع  على  الوصول   محتوى   لفتح

 . (الوصول  مفتوح  محتوى  يتوفر ال ، املثال سبيل على) محلًيا   إليها الوصول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OpenROARسجل مستودعات الوصول الحر . 2.12

  عمل   فريق  قبل  من  تطويره  تم  املؤسساتية،  أو  موضوعًيا  املتخصصة  سواء  الرقمية،  باملستودعات  عاملي  دليل

 تتم   التي  املستودعات   لتسجيل  األساس  في  الدليل  هذا إنشاء  تم  وقد  ،ساوثهامبتون   لجامعة  التابعEPrints   برنامج

  يوفر   ، حيثاألخرى   بالبرامج  تعمل  التي  املستودعات  اآلن  يغطيROAR     أن  إال  إليه،  املشار  البرنامج  قبل  من  إدارتها

. العالم  مستوى   على  الحر  الوصول   مستودعات  عن  وإحصاءات  ومصنفة،  للبحث،  قابلة  قوائم  الدليل  هذا

  املوقع :  الدليل  يوفرها   التي  البحث  معامالت   ومن.  التقنية  املعلومات   من  كثير  وتشتمل  مختصرة،  التسجيالت

  أكثر   على  ،2020  جوان  حتى  الدليل  يشتمل .  املستودع  ونمط  إدارته،  في  املستخدم  والبرنامج  للمستودع،  الجغرافي

 OpenDOARنموذج إضافة مستودع رقمي في دليل :  )141( رقم الشكل
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  الوقت   في  املعلومات   توفير  خالل  من   الوصول الحر   تطوير  تعزيز   هو   الدليل  من   الهدف  .)1(مستودع  4500  من

  زيادة   إلى  األبحاث   إلى  الوصول الحر  يؤدي  ، حيثالعالم  أنحاء   جميع   في  املستودعات   وحالة   نمو  حول   املناسب 

 .)2(وفعالية إنتاجية أكثر البحث يجعل مما  ، أيًضا البحث تأثير وبالتالي  األبحاث إلى الوصول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تكشيف املستودع من طرف محركات البحث األكاديمية :. 3.12

في تسهيل اكتشاف املوارد عندما تكون املوارد متاحة املخزنة في عدد من    OAI-PMHيتمثل الدور األساس ي لـ  

تلك   في  املوجودة  بالعناصر  الخاصة  التعريف  بيانات  تصدير  طريق  عن  واملستقلة  املوزعة  املستودعات 

  محركات   قبل  من  املفتوحة  الرقمية  باملستودعات  امليتاداتا  لتكشيف  الوصول   طريق  يعد.  كما  )3(املستودعات

-OAI  امليتاداتا  لجمع  رشيفاأل   مبادرة  بروتوكول   مع  التوافق  هو   للمعلومات  الحر  الوصول   بحث  وأدوات  البحث،

PMH من   الغرض  لهذا  معدة  آلية  يوجد  املفتوح  رشيفاأل   مبادرة  بروتوكول   مع  املستودع  توافق  مدى   من  للتحقق. و  

  أدوات  قبل  من تكشيفهو   باملبادرة  لتسجيله ،  الغرض  لذلك  زمةلال ا  املستودع  بيانات  إدخال   فيه  يتم  نموذج  اللخ

 
. 17/12/2017زيارة يوم (. 2010 األول  كانون ) 24. ع[ جورنال سيبريان . ]إرشادي  دليل:  الحر الوصول  مصادر في البحث أدوات. الرحمن عبد . فراج،1

  https://search.emarefa.net/detail/BIM-725699متاح  على الرابط : 

2. http://roar.eprints.org/  
3. Peake, Michael, "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, Dublin Core and Accessibility in the OAIster Repository" (2012). Library 

Philosophy and Practice (e-journal). 892. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/892  

 OpenROARنموذج إضافة مستودع رقمي إلى دليل :  )142( رقم الشكل

https://search.emarefa.net/detail/BIM-725699
http://roar.eprints.org/
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/892
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  وتم  املفتوح  رشيفاأل   بروتوكول   مع  املستودع  توافق  مدى   من  التحقق  يتم  لم  وإذا  نترنت،األ   شبكة  على  البحث

  عبر   رسالة  يرسل  القبول   حالة  وفى  املستودع،  على  اختبارات   يجرون   املبادرة  على  القائمين  فإن   باملبادرة،  تسجيله

  عدم  أسباب  توضح  ى أخر   رسالة  يرسل  ختباراال   فى  خفاقاال   حالة  وفى  املستودع،  بإضافة  تفيد  لكترونيإلا  البريد

 وسنوضح فيما يلي طريقة عمل بروتوكول حصاد امليتاداتا لتكشيف محتويات املستودعات الرقمية   .)1(التسجيل

 فإن الحاصد يصدر طلبات أو أوامر إلى املستودع الرقمي تسمى باألفعال الستة وهي :    OAI-PMHوفقا لبروتوكول 

ملستودع أو املزود، كاسم املستودع  ومات تعريفية عن ال: وهو الذي يصف الخدمة، ويعطي مع  Identify. املعرف  1

Repository Name  ومعلومات االتصال ،E-Mail Contact رقم تعريف املستودع ،Repository identifier . 

 ، وهي تسرد أشكال امليتاداتا املتاحة.List Metadata Formats. قائمة أشكال امليتاداتا 2

: حيث يمكن تقسيم امليتاداتا إلى مجموعات وهي تشكل املجموعات والكليات واألقسام     List Setsمجموعة القائمة  .3

 املمثلة للمستودع وفي بعض األحيان تسمى الجموعات بنوع املحتوى كالرسائل الجامعية أو مقاالت الدوريات. 

 . يات املستودع: وهي قائمة بجميع املعرفات التي تشير إلى محتو   List Identifier. قائمة املعرفات 4

 : وهي القوائم التي تصف جميع التسجيالت في شكل ميتاداتا.  List Records. قائمة التسجيالت 5

. )2(: وهي امليتاداتا التي تمكن من جلب التسجيلة أو املحتوى باملعرف وامليتاداتا  Get Record. تسجيالت االقتناء  6

 املستودع مكشفا فيها مايلي : ومن بين املحركات التي يوص ى بجعل 
 

 : OCLCمن شركة  OAIsterأ. محرك 

ملواد   اإلنترنت  عبر  مدمج  ببليوغرافي  كتالوج  عن  الحرعبارة  باستخدام  الوصول  -OAI  بروتوكول  املجمعة 

PMH  ،  عام في  ميشيغان  جامعة  في  دبليو  من  بتمويل    2002بدأ  أندرو   Andrew W. Mellonميلون مؤسسة 

Foundation    مجتمع يوفرها  والتي  للجمهور  املتاحة  الرقمية  املكتبة  ملوارد  استرجاع  خدمة  إنشاء  وبغرض 

لتصبح واحدة من أكبر مجموعات السجالت    OAIster. خالل فترة وجودها في جامعة ميشيغان، نمت  املكتبات

شراكة مع جامعة ميشيغان     OCLC، شكلت    2009.  في عام  )3(في العالم  الوصول الحر التي تشير إلى مجموعات  

، OAIsterفي إدارة    OCLCمنذ أن بدأت    ،OAIsterاملجمعة في    الوصول الحرلتوفير وصول مستمر ملجموعات  

 
 . 234إيمان. املرجع السابق. ص.  . فوزي،1

" والبحث باملستودعات الرقمية: دراسة حالة للفهرس املوحد  OAI-PMHبروتوكول مبادرة األرشيف املفتوح لحصاد امليتاداتا ". حجازي، أمجد جمال.  2

 . )2015 رسبتمب  (. 15. ع. املكتبات واملعلوماتمجلة بحوث في علم . "OAIsterأويستر "
3. Norris, M., Oppenheim, C. and Rowland, F. (2008), "Finding open access articles using Google, Google Scholar, OAIster and 
OpenDOAR", Online Information Review, Vol. 32 No. 6, pp. 709-715. https://doi.org/10.1108/14684520810923881  

https://doi.org/10.1108/14684520810923881
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إلى    OAIsterبتطوير    OCLCمؤسسة. تقوم    1500مليون سجل ساهمت بها أكثر من    30نمت لتشمل أكثر من  

لضمان االستدامة طويلة األجل   الوصول الحرلذاتية لجميع املستودعات الرقمية ذات  نموذج مساهمة الخدمة ا

من املكتبات الرقمية املتوافقة مع   OAIster.  يتم حصاد بيانات  الوصول الحرلهذه املجموعة الغنية من مواد  

( املفتوحة  األرشيفات  باستخOAIمبادرة  اإلنترنت  عبر  واملجالت  املؤسسية  واملستودعات  مجموعة  (  بوابة  دام 

WorldCat 1(الرقمية ذاتية الخدمة( WorldCat Digital Collection Gateway)2(  . 
 

إشراك   في  ترغب  التي  للمؤسسات  اتباعها  الواجب  الخطوات  الفهرس  في  االشتراك  واجهة  حددت  وقد 

 : )3(مادي، وهذه القواعد هيمستودعاتها في الفهرس، علما بأن هذا االشتراك سيكون مجانا ودون أي مقابل 

أ. تمكين املستودع، وإعداد امليتاداتا للتحميل : وذلك من خالل استخدام ملف التعليمات والتوثيق للمستودع 

 من العمل، وكذا تسجيل محددات موقع املستودع على الشبكة.   OAI-PMHبروتوكول  Enableالرقمي، وتفعيل 

ومات الخاصة باملستودع املرجو مشاركته  ب. تسجيل املؤسسة لكي تتمكن من استخدام البوابة : يتم إدخال املعل

 بالفهرس بصفحة التسجيل، وفي غضون أيام قليلة سوف تتلقى املؤسسة رسالة تأكيد وإعتماد املستخدم. 

ج. تسجيل الدخول إلى البوابة والبدء في التحميل : بعد أن تتلقى املؤسسة رسالة تأكيد إعتماد املستخدم، يتم  

 .OAI-PMHي تحميل ميتاداتا املستودع على الفهرس العاملي وهذا بعد تمكين بروتوكول  الدخول إلى البوابة والبد ف

 

 من جامعة بليفيد :  BASEب. محرك 

يعتمد    Bielefeld Academic Search  بتطوير محرك بجث أكاديمي، بدأت مكتبة جامعة بيليفيلد    2001في عام  

(  BASE   ،http://base-search.netوإصدارات بيتا، أصبح املحرك )بعد عدة اختبارات  ف  ،OAI-PMH  خدمة  على

 15من    من خالل حصاد البينانات الوصفية  مستند  500000، في ذلك الوقت قام بفهرسة  2004منتًجا في عام  

مستند من  مليون    250أكثر من  خادًما. في غضون ذلك، كان النظام ينمو باستمرار، وهو اآلن يتيح الوصول إلى  

 . Content Provider )4(مزود خدمة 9000من  أكثر

 
1. The OAIster® database. Visited 18/09/2018. Retrieved from: https://www.oclc.org/en/oaister.html  

2  .WorldCat Digital Collection Gateway  =     بوابة مجموعةWorldCat  :هي أداة خدمة ذاتية لتجميع البيانات الوصفية الخاصة باملحتوى   الرقمية

املفتوح   الرقميةالرقمي  املستودعات  أو  الرقمية،  باملكتبات  من طرف  بمجرد    املتاح  املحتوى  تصبح  WorldCatتكشيف  أكثر    الرقمية  جموعاتامل، 

 باإلضافة إلى مواقع الويب الشهيرة األخرى. WorldCatلالكتشاف للمستخدمين النهائيين الذين يبحثون في  ةوضوًحا وقابل

 . حجازي، أمجد جمال. نفس املرجع. 3
4. Lösch, Mathias. “A Multidisciplinary Search Engine for Scientific Open Access Documents”. EBSLG Annual General Conference, 
18. - 21.05.2010, Cologne. Selected papers. Ed. Ralf Depping and Christiane Suthaus. Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 
2011.Vol. 2. Elektronische Schriftenreihe der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. 11-15. Retrieved from: https://pub.uni-
bielefeld.de/record/2083906#mla  

https://www.oclc.org/en/oaister.html
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2083906#mla
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2083906#mla
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إدارة   ملدراء    Baseقامت  الذهبية  القواعد  بـــ  تسمى  الرقمية  املستودعات  مدراء  لفائدة  توصيات  بتقديم 

البيانات    Golden Rules for Repository Managersاملستودعات   تنظيم  علمية  في  بها  االسترشاد  أجل  من 

، حيث تتم عملية إضافة املستودع من Baseالوصفية الخاصة بمحتويات املستودعات ومن تم تكشيفها بمحرك  

، حيث يقدم فريق  OAI-PMHطرف املدير املكلف باملستودع من خالل التأكد من أن املستودع يدعم بروتوكول  

BASE  ذل من  للتأكد  تسمى  أداة  باقتراح  OVAL Validatorك  املستودع  مدير  يقوم  املستودع  من  التأكد  بعد   ،

 .)صورة رقم (املستودع كمزود خدمة عن طريق مأل استمارة خاصة بذلك 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : COREج. محرك بحث 

يمكن الباحث من البحث في كافة املستودعات املؤسساتية    ،(CORE: COnnecting REpositories)محرك البحث  

ال في  للباحث  عالموالرقمية  ويقدم  لألعمال  إ،  املستخلصات  فقط  ليس  الكاملة  النصوص  في  البحث  مكانية 

املقاله أو الورقة العلمية بالكامل. هذا املحرك يعتمد بشكل أساس  العلمية، إضافة إلى أنه يتيح للباحث تصفح  

  . على نهج الوصول الحر )االتاحة الكاملة للنص وباملجان(

البيانات:    Repository Ddashboard  لوحة معلومات املستودع من املستودعات  هي خدمة مجانية ملوفري 

Content Provider،    إنشاء لوحة معلومات املستودع لتحسين جودة وشفافية   Repository Ddashboardتم 

توفر    . كما وموفري البيانات  COREوإنشاء تعاون ثنائي االتجاه بين مشروع    الوصول الحرعملية حصاد محتوى  

 BASEبمحرك  Content Providerنموذج  إقتراح مستودع كمزود خدمة :  )143( رقم الشكل
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أداة  فهي  وى.  املستودع واجهة عبر اإلنترنت تقدم معلومات فنية وإحصاءات قيمة ملوفري املحت لوحة معلومات 

  .)1(تحقق من تكوين املستودع بشكل صحيح لتوفير أقص ى قدر من الرؤية ملخرجات البحثال تساهم في التي

والتحكم في ما يتم حصاده     Feedbackمستوى ممتاًزا من التعليقات  COREلوحة معلومات مستودع    تتيح أيضا

التي قد تحتاج     Metadata Harvestingوتجميعه وعرضه. كما أنه يوفر معلومات استخبارية عن أخطاء الحصاد

استكشاف األخطاء وإصالحها، وبالتالي ضمان صحة املستودع املثلى للتنقيب عن النصوص وكذلك اكتشاف  إلى  

 محتوى املستودع. 

أظهرت دراسة أجريت  ،  املحتوى الخاص بك ويجعل األوراق البحثية أكثر قابلية لالكتشافمن وضوح    COREيزيد  

  تنزيالت، فإن متوسط  COREأنه عندما يتم حصاد املستودع بواسطة    2019مؤسسة بريطانية في عام    21على  

 .)2(جيد بشكل املستودع تكوين تم إذا ٪32 وحتى  ٪15 بنسبة يزداد املحتوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Melanie Heeley. (2020). Release of the new CORE Repository Dashboard. Visted 16/07/2020. Retrieved from : 
https://core.ac.uk/services/repository-dashboard  
2. Why join the data providers community?. Visited 13/08/2020. Retrieved from : https://core.ac.uk/benefits#join-core  

 COREلوحة معلومات املستودع املقدمة من طرف :  )144( رقم الشكل

https://core.ac.uk/services/repository-dashboard
https://core.ac.uk/benefits#join-core
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 :OpenAIRE  محرك بحث د. 

 OpenAIRE Content Provider Dashboard في لوحة تحكم موفر املحتوى    OpenAIRE Validatorتم دمج خدمة  

للتجميع    املستودعإذا نجح التحقق، يمكن تسجيل    ،OpenAIREوتسمح باختبار توافق املستودع مع إرشادات  

،  OpenDOAR. يسمح بتسجيل املستودعات املؤسسية واملوضوعية املسجلة في  OpenAIREوالفهرسة املنتظمين في  

في   املسجلة  البحث  بيانات  و  re3dataومستودعات  الفردية،  اإللكترونية  واملجالت   ،CRIS واملجمعين  ،

Aggregators1(، والناشرين(. 

خدمة ويب متكاملة حيث يتفاعل موفرو البيانات )املستودع،   OpenAIREتعد لوحة تحكم موفر محتوى  كما  

. يوفر الوصول األمامي إلى العديد من خدمات  OpenAIRE( مع  CRISوأرشيف البيانات، واملجلة، واملجمع ، ونظام  

)عبر    OpenAIREالتحقق من صحة مصدر البيانات وفًقا إلرشادات    -: التسجيل  OpenAIREالواجهة الخلفية لـ  

؛ توفير روابط للمحتوى الستخراج النص والبيانات ؛    OpenAIRE( ؛ التسجيل في  OpenAIREأداة التحقق من  

االشتراك وعرض / تلقي اإلخطارات إلثراء البيانات الوصفية   - ريخ عمليات التحقق، وحالة الحصاد ؛ إثراء  عرض تا

)عبر   البيانات  مصدر  محتوى  تقييم  OpenAIRE Brokerأو  ؛  استخدام    -(  إحصائيات  خدمة  في  االشتراك 

OpenAIRE  املستودع إلى  للوصول  واملنظفة  املجمعة  االستخدام  إحصائيات  عرض  ،    COUNTER)قواعد    ؛ 

(. تحسين مجموعات املستودع واملحتوى لتحسين الرؤية والوصول. تقييم أفضل ألبحاث  robots.txtأحدث ملف  

 املؤسسة. االمتثال لقواعد املمول. تحسين قابلية التشغيل البيني للمستودع 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Provide - How to validate and register your data source. Visited 28/11/2020. Retrieved from: 
https://www.openaire.eu/validator-registration-guide  

 OpenAireبمحرك  Content Providerنموذج  إقتراح مستودع كمزود خدمة :  )145( رقم الشكل

https://www.openaire.eu/validator-registration-guide


 

[357] 
 

تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 : الدعاية و الترويج .13

  املستهدف   باملحتوى   تسكينه  في  يتمثل  األصعب  الجزء  ولكن  الرقمي  املستودع  وتطوير  بناء  السهل  من

  املرحلة  هذه   تنطوي   حيث  فيه،  وأبحاثهم  مقاالتهم   بإيداع  وإقناعهم   التدريس   هيئة  أعضاء   من  املحتوى   واستجداء

  األكاديميين  وتخوفات  الطبع  حقوق   قضايا   ومواجهة   النشر   أنماط   بتغير  املتصلة   املشكالت   من  العديد  على

  خالل   من  املرحلة  هذه  املؤسسات  من  العديد  واجهت  وقد   الرقمية،  املستودعات  في   النشر  نمط  من  املختلفة

 .)1(الرقمي للمستودع  وتسويق دفاع بحملة قيامها
 

وقد قامت املكتبات من خالل حمالتها الدفاعية عن الوصول الحر واملستودعات الرقمية بتبني معدل واسع  

من األنشطة التسويقية من خالل تنظيم األحداث، تقديم العروض، ورش العمل والتدريب، امللصقات اإلعالنية  

 االجتماعي والقوائم البريدية، استخدام املواقع اإللكترونية للمكتبة واملستودع. استخدام تكنولوجيا التشابك 
 

أحد أهم أهداف مشرو ع املستودع الرقمي هو إتاحة اإلنتاج الفكري ملنسوبي الجامعة للمستفيدين، لذلك البد  

منه االستفادة  على  وتدريبهم  وخدماته،  املستودع  بوجود  املستفيدين  هؤالء  تعريف  يتم  النجاح   أن  لضمان 

تجاه  ، كما يجب أن تسعى الجامعة من خالل املستودع الرقمي في تغيير ثقافة املجتمع األكاديمي  والوصول لآلخرين

الوصول الحر وتشجيع الباحثين على إتاحة إنتاجهم الفكري باملستودع الرقمي، وما تحققه هذه االتاحة من تطوير  

 ويتم الترويج ملشروع املستودع الرقمي من خالل النقاط التالية :   .)2(لجامعةلحركة النشر العلمي واالرتقاء بمكانة ا
 

الرئيسية للجامعة ❖ في الصفحة  في كافة وسائل   اإلعالن على املشروع  وموقع املكتبة اإللكتروني، وكذلك 

 اإلعالم بالجامعة املقروءة واملسموعة واملرئية، وذلك للتعريف باملستودع وأهميته.

 ,Facebook, Twitterالعمل على إنشاء صفحة خاصة باملستودع الرقمي على مواقع التواصل االجتماعي   ❖

Instagram, LinkedIn،  مع املستودع  الترويح ملشروع  أجل  دائما    من  تطويرها  والعمل على  الصفحات  متابعة 

 .)3(باستخدام الحمالت اإلعالنية املدفوعة ائ عنها وتعزيزهيومعرفة كل ش

منسوبي   ❖ من  الرقمي  املستودع  من  للمستفيدين  العمل  وورش  التدريبية  البرامح  من  مجموعة  وضع 

 الجامعة للتعريف به وكيفية اإلفاد منه. 

 
 . 2015. 52، 51حالة. مجلة الفهرست. ع.  دراسة : املنصورة بجامعة  املؤسس ى  الرقمى  املستودع تسويق . عبد الجواد، سامح زينهم. استراتيجيات1

 نورة  األميرة  لجامعة  املؤسس ي   الرقمي   املستودع  ملشروع  مقترح  تصور :  تطورها  نشأتها  املؤسسية  الرقمية  . القحطاني، جوزاء بنت محمد. املستودعات2

 . 2015. 5عبدالرحمن. املجلة العربية للدراسات املعلوماتية. ع.  بنت

3. Martin Yeboah, Ebenezer Alemna, Anankyela Anaba,  Adjei, Emmanuel. "Marketing  Open Access Institutional 
Repositories in Ghana: Context and Prospects." (2018). Library Philosophy and Practice (e-journal). 
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1843  

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1843


 

[358] 
 

تأسيس مستودع مؤسساتي جامعي تصور مقترح                      الفصل الخامس :   

 

 الرقمي. إعداد األدلة اإلرشادية التي توضح طرق البحث والوصول للكيات الرقمية املتاحة باملستودع  ❖

 التعريف باملستودع من خالل املحاضرات والندوات واملؤتمرات واللقاءات العلمية سواء داخل الجامعة او خارجها. ❖

 تقديمية   وعروض  إعالمية،  ونشرات  كتيبات  إنشاء  األدبيات  في  املوجودة  الشائعة  التسويقية  األنشطة  تشمل ❖

 .)1(الشخصية األكاديمية االتصاالت واستخدام ، التدريس هيئة أعضاء ملجموعات

املستودع   ❖ وخدمات  الحر  الوصول  عن  معلومات  نشر  أجل  من  املستودع،  باسم  بريدية  قائمة  إنشاء 

، وذلك من خالل دعوة األشخاض املهتمين لكي يصبحوا مشتركين في القائمة  الرقمي ودوره في زيادة مرئية الباحث

 مشروع املستودع.وهذه الطريقة مفيدة لإلعالن على 
 

  صفحات  روابط   في  عبارة "مستودع رقمي"  واستخدام   يةالتسم  هو   السلبي  للتسويق  الواضحة  األشكال   أحد

  يعنيه  ما  يفهمون   ال  النهائيين  واملستخدمين  املودعين  من  كال   أن  املستودعات الرقمية  مسؤولو  أدرك، حيث  الويب

  ال يفهم  إلكترونية رسالة أو أطروحة عن يبحث الذي  املستخدم املثال، سبيل علىف املؤسس ي املستودع" مصطلح

عبارة "مستودع رقمي" مع   الوقت،  نفس في .)2(بحث عن هذه املصادر بما يسمى املستودع الرقميال إلى بحاجة هأن

 .)3(يتم تخزينه هناكعبارة مثيرة لإلنتباه ال يمثل إبالغا للمودعين واملستخدمين عن هوية املستودع الرقمي وما 

 :بناء خطة تسويق المستودع. 1.13

تسويق   MIT للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  في  DSpaceالــ    فريق  قام أجل  من  إتصال  نموذج  خطة  بإعداد 

  املستهدفة  الجماهير  جميع  إلى  الوصول   إلى  الخطة  هذه  تهدفاملستودع وخدمات املستودع داخل الحرم الجامعي،  

  وعامة  الخريجين،  للمحتوى،  النهائيين  املستخدمين  والباحثين،  األكاديميين  املكتبة،  طاقم  ذلك  في  بما  املحتملة

  العينة  هذه  ،لخدمتك  والفهم  الوعي  زيادة  إلى  تحتاج  جامعتك،  في  املؤسس ي  املستودع  خدمة  بدء، فمن أجل  الناس

 األكاديميين  بين  االهتمام   وبناء  جمهورك  إلى  الوصول   خاللها  من   يمكن  التي  االتصاالت  خطة  توضح  )جدول رقم(

 للمستودع.  النهائيين واملستخدمين  واملوظفين

 

 

 

 
1. Fortier, R. and Laws, E. (2014), "Marketing an established institutional repository: Marquette Libraries’ research stewardship 
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 التكرار  الجمهور املستهدف  املسؤولين  الهدف  الحدث 
 متواصل كل مجتمع الجامعة مسوؤلي املستودع  تقديم معلومات عامة حول املستودع  موقع الجامعة

موظفي املكتبة، استشاري   مسوؤلي املستودع  تقديم معلومات عامة حول خدمات املستودع نشرة الجامعة اإللكترونية 

 املجموعات 

 كال ثالث أشهر 

إطالع الباحثين والكليات على خدمات   إجتماع مع الباحثين بالجامعة 

 املستودع 

الباحثين، مدراء األقسام   مسوؤلي املستودع 

 والكليات 

 متواصل

 كل ما تطلب األمر  كل مجتمع الجامعة مسوؤلي املستودع  تقديم األجوبة على األسئلة املطروحة األسئلة األكثر تكرارا

 كل سنة  كل موظفي املكتبة  مكتب أخبار الجامعة  دمج املكتبة مع خدمات املستودع  املستودع تحديث مقتنيات 

 كل ما تطلب األمر  جمهور موقع املكتبة  مسؤولي موقع املكتبة  دمج املكتبة مع خدمات املستودع  روابط من موقع املكتبة

 متواصل املكتبة موظفي  مسوؤلي املستودع  تدريب موظفي املكتبة  جلسات تدريبية 

 متواصل كل مجتمع الجامعة الجامعة  مكتب أخبار التحسيس وزيادة التوعية باملستودع  املقاالت  واألحداث الدعائية 

 كل سنة  املوظفين الجديد مسوؤلي املستودع  إطالع الباحثين على فوائد املستودع  توجيه لألكاديميين واملوظفين الجدد

 متواصل كل مجتمع الجامعة مسؤولي املستودع  تدريب األساتذة الباحثين الفكرية، اإليداع تراخيص، املكلية ال
 

 خطة تسويق املستودع وخدماته :   )76( رقم جدول 

  : ياتفعاليات وأنشطة إطالق المستودع المؤسس  .2.13

من خالل الوصول    يأتي هذااملستودع املؤسس ي في جامعتك، تحتاج زيادة الوعي والفهم لخدمتك.    من أجل إطالق

 لخطة اتصاالت   ،إلى جمهورك وبناء االهتمام بين األكاديميين واملوظفين واملستخدمين النهائيين
ً
نقدم هنا نموذجا

للتكنولوجيا ماساتشوستس  معهد  في  الدي سبيس  فريق  من  إط  مقتبسة  املستودع،  لكيفية  خدمة   يمكنالق 

الجماهير   جميع  إلى  الوصول  إلى  الخطة  هذه  تهدف  بك.  الخاص  املؤسس ي  املستودع  ليناسب  التخصيص 

  ، للمحتوى  النهائيين  املستخدمين   ، والباحثين  األكاديميين   ، املكتبة  طاقم  ذلك  في  بما  املحتملة  املستهدفة 

 . عامةالالخريجين ، و 

 الجمهور املستهدف املسؤولين  األشخاص  الهدف  الحدث

تسليط الضوء على الصفحة 

 الرئيسية للجامعة

اإلعالن عن فعاليات اإلطالق ورفع الوعي بخدمات  

 املستودع الرقمي 

 كل مجتمع الجامعة  مكتب أخبار الجامعة

  ملستودع الرقمي رفع وعي املوظفين بشأن ا إجتماع مع  كل موظفي الجامعة

 األسئلةواإلجابة على 

 موظفي املكتبة  مجموعة التخطيط 

مقاالت في مجالت وصحف الحرم 

 الجامعي 

تعزيز املشاركة ؛ رفع مستوى الوعي في الحرم 

 الجامعي 

 ، ومكتب مسوؤلي املستودع

 أخبار الجامعة 

 الطلبة،   الباحثين،

 والخريجون 

 ، وحدة مسوؤلي املستودع شروحات حول مشروع املستودع الرقمي  عرض تجريبي إلدارة املكتبة 

 تكنوجيات املعلومات 

 مجلس إدارة املكتبة 

مؤتمر ملوظفي وحدة تكنولوجيا 

 املعلومات 

زيادة وعي موظفي تكنولوجيا املعلومات حول  

 املستودع الرقمي 

موظفي وحدة تكنولوجيا  املعلومات  وحدة تكنولوجيا

 املعلومات 
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 كل مجتمع الجامعة  مكتب أخبار الجامعة املستودع الرقمي معلومات عامة عن خدمات  كتيب مطبوع 

 بريد إلكتروني  كل حسابات ال

 خاصة باألساتذة والباحثينال 

 األساتذة والباحثين مكتب أخبار الجامعة املستودع  الترويج لحدث إطالق

 كل مجتمع الجامعة  الجامعةمكتب أخبار  اإلعالن عن موعد إطالق خدمات املستودع  النشرات الصحفية لإلطالق 

 االحتفال بإلطالق خدمة املستودع وجمع حدث إطالق املستودع رسميا 

 التبرعات واملؤيدين 

 كل مجتمع الجامعة  مكتب أخبار الجامعة

 

 فعاليات وأنشطة إطالق املستودع الرقمي:  )77( رقم جدول 

 الدعم و التمويل:  .14

أحد األسئلة األولى حول مشروع املستودع املؤسس ي هو "كم ستكون التكلفة؟" حيث، ال توجد إجابة واحدة 

املتاحة املوارد  و  الخدمة  متطلبات  نطاق  على  يعتمد  ذلك  أن  الواضح  فمن  سؤال،  هذا  على  هذا   .بسيطة  في 

ي يجب مراعاتها عند إنشاء ميزانية أو نموذج تكلفة  العنصر، نقدم وصف حول التكلفة األساسية والقضايا الت

من املهم تحديد نموذج خدمة املستودع املؤسس ي لتقدير التكاليف، على الرغم من   .لخدمة املستودع املؤسس ي

الخدمة   متطلبات  نمو  مع  ثم  تحمله"،  يمكننا  ما  فقط  بافتراض "سنفعل  البدء  يمكن  يكون حيث  قد  أن هذا 

 : هناك عدة نماذج تشغيلية لتشغيل مستودع مؤسس يو   .قد تحتاج إلى البحث عن تمويل إضافيوالتزامات املوظفين 
 

: املصدر  مفتوح  برنامج  باستخدام  املستودع  بناء  الخدمة    أ.  وإدارة  البرنامج  بتنزيل  تقوم  النموذج،  هذا  في 

 .فتوح للمطوريناملاملصدر يقوم موظفوك بالتخصيصات املحلية واملشاركة في مجتمع ، حيث الداخلية

في هذا    ب. اإلنضمام إلى جامعات أخرى في اتحاد لبناء وإدارة مستودعات مؤسسية على منصة تقنية مركزية :

شارك األجهزة ت   م، أين يتالنموذج، مجموعة من الجامعات، عادة ما يتم تنظيمها حسب املنطقة الجغرافية القرب

  تكتل على سبيل املثال،    و ترشيد النفقات،  دارة التكاليفإل رك املوارد  اش ت   ، وكذاالتخصيصات املحلية املختلفةو 

)1(White Rose Consortium والتي تتشارك مع بعضها في إدارة تكاليفها. 

برنامج   و  األجهزة  وتشغيل  بناء  ملهام  خارجية  بمصادر  االستعانة  :ج.  تجارية  خدمة  النموذج     ملزود  هذا  في 

بك  الخاص  املحتوى  الخارجي  الخدمة  أخرى مثل دعم  ،  يستضيف مزود  تقديم خدمات خارجية  إلى  باإلضافة 

التدريب يمكن    .املستخدم،  أعالهكما  املذكورة  الطرق  بعض  بين  يجمع  هجين  نهج  لها    ،استخدم  طريقة  كل 

 املؤسسة.  ال يوجد نموذج واحد يصلح للجميع، يمكن اختيار الطريقة أو اإلستراتيجية التي تناسب  ، حيث فوائدها

 
ليدز   : = White Rose University Consortium  اتحاد جامعة وايت روز.  1 تتكون من جامعة  بإنجلترا  في يوركشاير  بين ثالث جامعات  هو شراكة 

 وجامعة شيفيلد وجامعة يورك.
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 تقييم المستودع :   .15

يتم  ، و يتم إجراؤه بين فريق إدارة املستودع ومكتب أبحاث املؤسسات  انشاط  Auditingعادة ما يكون التدقيق  

استخدامه من قبل اإلدارة العليا للمكتبة لتقييم جودة املستودع وما إذا كان املستودع يلبي أهداف املؤسسة  

 :  مينالتجارية أو األكاديمية، ويحاول التدقيق اإلجابة على العديد من األسئلة التالية من منظور املستخد
 

دقيقة وموثوقة؟   املستودع  في هذا  املوجودة  املعلومات  أن  في  الوثوق  يمكن  أن  _ كيف  في  الوثوق  يمكن  كيف 

كيف يمكن الوثوق بأن املعلومات التي أقوم بتخزينها  _ عمليات الحظر التي أطلبها سيتم تنفيذها بشكل صحيح؟ 

كيف يمكن الوثوق في أن قائمة املراجع  _ إلنترنت؟  رقمًيا ستكون متاحة بشكل مفتوح اآلن وفي املستقبل على ا

 .؟لالستشهادات باستخدام املستودع ستعمل اليوم وفي املستقبل

 

بحاث  األ يتم إنتاج املنشورات من قبل أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم إيداعها بعد ذلك في مستودع  كما  

ويدير مجموعات البحث في املستودع مديرو مستودعات ويقوم املدققون بفحص عمل   ،بواسطة أمناء املكتبات

إذا كان األمر كذلك،  ،  ملقبولةمديري املستودعات من أجل تحديد ما إذا كان املستودع يفي بممارسات املستودع ا

املختص في إدارة أنظمة    Gibson Hiltonقام املهندس  وقد    فإنهم يصادقون على املستودع لفترة زمنية متفق عليها.

وثيقة  مسودة  بوضع  الجامعة  مستودع  تطوير  على  املسؤول  و  إفريقيا  بجنوب  ستالنبوش  بجامعة  التشغيل 

  لبعض فيما يلي سرد  ناذا إلى طريقة التقييم املعتمدة في تخصص املحاسبة،  للتقييم الذاتي ملستودع الجامعة إست

 GARP  Generally Accepted Repository  وثيقة  ومسودة  التدقيق  من  جزًءا  تشكل  أن  يمكن  التي  األقسام

Practice1(، والتي من شأنها أن تسمح للمراجعة باملض ي قدًما بطريقة مقبولة بشكل عام(  : 

 : Policy السياسة . 1 

املنتجة من طرف الجامعة  السياسة مطلوبة لضمان عدم استخدام أي تكتيكات مفترسة لسرقة أصول البحث 

وقابلة  ؛   مفتوحة  رقمية  ومعايير  أنظمة  باستخدام  للجمهور  العام  القطاع  من  املمولة  األبحاث  إتاحة  يجب 

املتبادل األ   ؛  للتشغيل  إيداع جميع  السياسة  أن تضمن  يكون  يجب  في مستودع بحيث  البحثية  الرقمية  صول 

 للجامعة ملكية مادية فعالة لألصل الرقمي للبحث الذي يستخدم تنسيًقا رقمًيا مفتوًحا.

الرقمية   : Preservationالحفظ  .  2 األصول  توفر  لضمان  ضرورًيا  أمًرا  الرقمية  األصول  على  الحفاظ  يعد 

باستخدام   املستقبل  في  املستقبل للباحثين  اإللكترونية  ؛    تكنولوجيا  االستشهادات  أن  أيًضا  الحفظ  يضمن 

 
1. Gibson, Hilton. Audit. Visted 17/10/2020. Retrieved from : https://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar/Audit  

https://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar/Audit
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يجب أن يسجل الحفظ مصدر كل عنصر رقمي ومجموعة  ؛    باستخدام تكنولوجيا اإلنترنت قابلة للحل دائًما

 مستودع باستخدام معايير البيانات الوصفية املفتوحة. 

الحفاظ   :Sustainability االستدامة  .  3 من  سيتطلب  بكثير  أكثر  تقنية  موارد  الوقت  بمرور  املستودع  على 

يجب بذل جهد موجه ومستدام لبناء القدرات من خالل توفير  ؛    الحفاظ على مجموعة املواد املطبوعة التقليدية 

 ، لدعم املستودع. 
ً
 املهارات والخبرات التكنولوجية محلًيا من أجل أن تكون مستقال

اإلنترنت يحتوي على آالف مواقع الويب، يجب بذل جهد موجه لضمان بقاء األصول    نظًرا ألن الوضوح واملرئية:.  4

للمهمة للمستودع مرئية بشكل كبير على اإلنترنت من خالل استخدام األدوات والتكتيكات األنسب  ؛    الرقمية 

تأكد من تمكين جميع  ال مقدمي خدمة الحصاد، وذلك من خاللأكبر عدد ممكن من في  ستودع امل ل يسجأيضا ت

 .  Google  محرك بحث   في عتكشيف املستودأدوات 

  ، كما يجب تأمين مخرجات البحوث الرقمية  ،يجب ضمان أمن املستودع لألسباب التالية :   Securityاألمن  .  5

يجب تأمين املستودع من التطفل عبر اإلنترنت من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك. يجب تأمين االتصال  

 باملستودع عبر اإلنترنت لحماية أسماء املستخدمين وكلمات املرور ملستخدمي املستودع.

الوصفية ومراقبتها بنشاط  يجب متابعة عمليات إرسال األصول الرقمية والبيانات :   Submissions. اإليداع  6

 باستخدام األساليب التلقائية واليدوية. 

 :   Customizationالتخصيص . 7

عادة ما يكون تخصيص املستودع مطلوًبا لجعله مناسًبا للغرض الذي تم إنشاؤه فيه. ومع ذلك ، عادة ما يكون 

ومصممي    Javaعالية مثل مبرمجي  مهارات    يملك    ثالتخصيص مهمة ملرة واحدة ويمكن إنجازها من قبل طرف ثال

Web 2.0  وبالتالي فإن تقييم التخصيص سيكون ذاتًيا ولكن يمكن تقييم املالءمة املناسبة للغرض من خالل ،

عليه   الحفاظ  التخصيص سيتم  كان  إذا   . املستخدمين  املدى مسح مجموعة عينة من  املستودع على  نظام  في 

 . )1(ان استمرارية التخصيص أثناء ترقيات النظامالطويل، فيجب توفير املوارد الكافية لضم

من خالل تطبيقة على مستودع    2012سنة     Gibson Hiltonوفيما يلي نتائج التقييم الذاتي الذي قام به املهندس  

SUNScholar stellenbosch university repository   2(وكانت النتائج كالتالي(  : 

 

 

 
1. Gibson, Hilton. Audit. Opcit. 
2. Example audit of an institutional repository. https://wiki.lib.sun.ac.za/images/4/40/Audit-sunscholar.pdf  

https://wiki.lib.sun.ac.za/images/4/40/Audit-sunscholar.pdf
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 2012للمستوع الرقمي لسنة مثال التقييم الذاتي 

SUNScholar stellenbosch university repository 

 املالحظات 5/  1التنقيط  املعيار

 ال توجد سياسة وصول حر منشورة أو خطة مؤسساتية، هناك إلزامية إليداع الرسائل الجامعةعلى املستودع                 2            السياسة

   4            الحفظ الرقمي 
 يتم مراقبة تنسيقات الكائنات الرقمية )أشكال امللفات(. الكائنات الرقمية لها معرفات فريدة. االستخدام الجيد لعناوين 

 URL .الثابتة. تتم معالجة جودة البيانات الوصفية 

   5            االستدامة 
 . اتفاقية مستوى الخدمة  سارية مع 2.0يي أجهزة وبرامج الويب تم تعيين مدير املستودع الدائم وأمين املكتبة بدعم من تقن

 تكنولوجيا املعلومات املركزية. إجراءات التعافي من الكوارث املعمول بها. 

 5            املرئية
 . حصل املستودع على Google Scholarاملستودع مسجل في كل  أدلة حصر املستودعات. تم تكشيف املستودع بمحرك بحث 

 . 2012في يوليو  141املرتبة  

   Disaster recoveryالتعافي من الكوارث  4            األمن 
ً
  آمًنا في مكانه. الخادم محاط بجدار ناري ويستخدم تسجيل دخول املستخدم اتصاال

 يتم رقمنة املواد عند الطلب فقط. ال يوجد برنامج رقمنة نشط حاليا    5            الرقمنة

 الويكي واملدونات في املكان. حضورجيد للمستودع على منصات التواصل االجتماعي. دليل مساعدة ممتاز. 4            الترقية

 عند الطلب  خاصية الحظر. ال توجد بنود سياسة إيداع  حتى اآلن. تخليص حقوق التأليف والنشرتفعيل          3            التراخيص

 ال توجد مساهمة موارد ألية مجتمعات ، فقط ويكي املساعدة العامة  5            املجموعة 

 41  مجموع النقاط

 55=  11×  5فإن الحد األقص ى للنقاط التي يمكن تحقيقها = هو أعلى تصنيف. لذلك  5. 5إلى  1تم تصنيف كل قسم من   كيفة الحساب

 %75  النسبة

 SUNScholar stellenbosch university repository، 2012مثال التقييم الذاتي للمستوع الرقميلسنة (78) رقم   جدول 

 :   Trusted Digital Repositoriesالمستودع الرقمي الموثوق .16

للتقييم  عمل  إطار  مقابل  بها  الخاصة  الرقمي  للحفظ  التحتية  البنى  بتقييم  متزايد  بشكل  املنظمات   تهتم 

assessment frameworkالذاتي والتقييم  والشهادة  التدقيق  أن  كما   ، audit, certification, and self-

assessment  الرقمي الحفظ  في  ساخنة  موضوعات  يتم  ف  ،هي  رسمية  عملية  هي  الشهادات  وإصدار  التدقيق 

 ، و إجراؤها وتقديمها بشكل شائع من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين
ً
غالًبا ما تكون تجربة تستغرق وقًتا طويال

 .)1(االمتثال ملعيار معين من خاللمع متطلبات عالية بدقة 

التقييم الذاتي هو مقدمة، أو بديل، للتدقيق الكامل ويتم تقديمه عادة من قبل املوظفين داخل املنظمة ، وعادة  

 من الجمهور الخارجي(. يمكن أن تكون  
ً
ما تكون النتائج ذات قيمة أعلى بالنسبة للمؤسسة التي يتم تقييمها )بدال

 
1. Audit and certification. Visited 10/04/2020. Retrieved from: https://www.dpconline.org/handbook/institutional-strategies/audit-
and-certification 

https://www.dpconline.org/handbook/institutional-strategies/audit-and-certification
https://www.dpconline.org/handbook/institutional-strategies/audit-and-certification
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لفة والتي تتطلب التحسين، ال سيما إذا كانت املنظمة مهتمة  التقييمات الذاتية مفيدة في تحديد املمارسات املتخ

 .)1(بمتابعة التدقيق الكامل وإصدار الشهادات في وقت الحق

حتى تلبي املستودعات املؤسساتية توقعات املستفيدين منها يجب أن تستوفي مجموعة من املعايير، لهذا قامت ف

األمريكية الوطنية  والوثائق  األرشيف  هما  NARA  إدارة  مقياسين   ISO/DIS16363- Audit and  :  باقتراح 

Certification of Trustworthy Digital Repositories  ومقياس ،ISO/DIS 16919- Requirements for the persons 

who offer auditing and certifying the candidate trusted digital repositories.    ودائما ما تركز املستودعات على

 . ISO/DIS 16363التوافق مع معيار 

املستودع الرقمي املوثوق على أنه "املستودع الذي تتمثل   ،OCLC)حاليا  ،   (RLGمجموعة مكتبات البحث  عرفت 

وفي   اآلن  لعمالئه،  املدارة  الرقمية  املوارد  إلى  األجل  وطويل  موثوق  وصول  توفير  في   ".)2(املستقبلمهمته 

 فاملستودعات الرقمية املوثوقة يجب أن تقوم على املقومات التالية :  

أن يكون    قبول املسؤولية عن الصيانة طويلة األجل للموارد الرقمية نيابة عن املودعين ولصالح املستخدمين ؛

يدعم أيًضا املعلومات الرقمية التي نظاًما تنظيمًيا ال يدعم استمرارية املستودع على املدى الطويل فحسب، بل  

يتم تصميمها وفًقا التفاقيات ومعايير النظام املقبولة    إثبات املسؤولية املالية واالستدامة ؛   ؛  يتحمل مسؤوليتها

وضع منهجيات لتقييم النظام تلبي توقعات    ؛ عموًما لضمان اإلدارة املستمرة والوصول وأمن املواد املودعة داخلها

 .)3(أن الجدارة بالثقةاملجتمع بش 

فترة من التحضير من قبل املستودع الرقمي وزيارة موقع املستودع الرقمي    ISO 16363يجب أن يتضمن تدقيق  ف

من قبل فريق التدقيق، مما ينتج عنه تقرير رسمي يسلم إلى املسؤولين عن املستودع الرقمي، وإذا كان ذلك مناسًبا  

يارية للمستودع الرقمي، كما يجب أن تبدأ العملية قبل وقت عومطابقا للمعايير، يتم إصدار شهادة املوثوقية وامل

معيار   مقاييس  باستخدام  الفعلي  التدقيق  من  يخضع  ISO 16363طويل  قد  األولية،  الشهادة  تدقيق  بعد   ،

والذي ينقسم بدوره إلى    املستودع لعمليات تدقيق الحقة إذا كانت ترغب في الحفاظ على الشهادة بمرور الوقت.

 أقسام أساسية وهي : إلى ثالثة 

 
1. Audit and certification. Opcit. 
2. Oclc, R. (2002). Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. Visited 16/10/2019. Retrieved from: 
https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf  
3. Oclc, R. (2002). Opcit.  

https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf
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بما في ذلك الحوكمة، والهيكل التنظيمي، والتوظيف، واملساءلة اإلجرائية ، وإطار    :   البنية التحتية التنظيمية

 . السياسات  واالستدامة املالية والعقود ، والتراخيص واملسؤوليات

بما في ذلك االقتناء واالستيعاب ، وتخطيط الحفظ ، وإنشاء حزم املعلومات األرشيفية    :  إدارة الكائنات الرقمية 

(AIPs والحفاظ عليها ، وإدارة املعلومات والوصول ) . 

 . بما في ذلك البنية التحتية التقنية وإدارة املخاطر : البنية التحتية وإدارة املخاطر األمنية 

   خالصة :  
هذا   في  التطرف  أنه تم  حيث  املؤسساتية،  الرقمية  املستودعات  لتصميم  األساسية  العناصر  إلى    الفصل 

وإحتياجاتها  سياقها  سيعكس  والذي  املستودع  إنشاء  في  فلسفتها  تملك  سوف  مؤسسة  كل  أن  من  بالرغم 

وقد    ومجتمعها، إال أن هناك عدد من العناصر املشتركة تلتقي فيها كل مؤسسة تريد التأسيس ملشروع املستودع،

على   يقوم  ناجح  رقمي  مستودع  لبناء  األساسية  املتطلبات  الفصل  هذا  في  الباحث  من :  قدم  الغرض  تحديد 

، البحث والتصفح،  )امليتاداتا (املستودع، املسؤولون عن املستودع وفريق العمل، إدارة املحتوى، تنظيم املحتوى  

سواء املفتوحة   املستخدمة في تطوير املستودعات الرقميةاإليداع وحقوق النشر، الحفظ طويل املدى، البرامج  

املصدر أو املدفوعة، أسس إختيار برمجية املستودع، خدمات املستودع، الروابط الخارجية، تكامل املستودع  

املستمر للمستودع، وأخيرا   التقييم  التسويق والترويج للمستودع، الدعم والتمويل،  مع نظم الفرعية األخرى، 

 الرقمي املوثوق.  املستودع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 بناء وإعداد مستودع مؤسساتي مبني على برمجية 

 DSpace    ونظام التشغيل Ubuntu 

 

 

 



   Ubuntu   ونظام التشغيل DSpace الفصل السادس : بناء وإعداد مستودع مؤسساتي مبني على برمجية 

 

 : DSpaceإستخدامات نظام  .1
 

تحديدا يستخدم    ،إلدارة املستودعات الرقمية مفتوحة املصدر  ات هو حزمة برمجي  DSpace  الدي سبيس

إلى حد ما مع    DSpaceيتشابه    ،إلنشاء مستودعات الوصول الحر لنشر املحتوى الرقمي األكاديمي أو املؤسساتي

كنظام إلدارة األرشيف الرقمي، ونظام   ،يقدم مجموعة خدماتو أنظمة إدارة املحتوى، وأنظمة إدارة الوثائق،  

مستود ونظام إلدارة  الرقمية،  املجموعات  البحوث  إلدارة  بيانات  نظام إلدارة  وكذا  التعليمية،  الكيانات  عات 

ركز  يكما     ،ومستودعات البيانات مع التركيز على التخزين على املدى الطويل، واإلتاحة وحفظ املحتوى الرقمي

 على تقديم املحتوى الرقمي للمستخدمين النهائيين وتوفر مجموعة كاملة من األدوات إلدارة املحتوى.  
 

للمؤسسات األكاديمية، ويرجع    Digital repositoriesيعد الخيار األكثر استخداما لبناء املستودعات الرقمية  

يساعد البرنامج في إنشاء وفهرسة  و   ،ذلك إلى هيكلته القابلة لتعديل لتلبية احتياجات املستفيدين املستقبلية

يلتزم   كما  التشغيل،  نظم  معظم  مع  للعمل  عالية  بتوافقية  ويتمتع  الرقمي،  املحتوي  أشكال  كافة  واسترجاع 

 واستخدامه كـــ :  DSpaceالبرنامج باملعايير الدولية للبيانات الوصفية. يمكن تبني نظام 

 Institutional Repository Platformمنصة للمستودعات المؤسساتية :  .1.1
 

، ويتم إستخدامه من طرف أغلبية  كنظام قوي لبناء املستودعات الرقمية املؤسساتية  DSpaceيعرف نظام  

البحوث الجامعات الوطنية،  املتاحف،  ومراكز  الحكومية    ،املستشفيات،  املكتبات  واملؤسسات  واملؤسسات 

البرنامج املفضل للمؤسسات األكاديمية غير الربحية والتجارية التي الدي سبيس    األكاديمية عبر العالم، ويعتبر

مجاني وسهل التثبيت وقابل للتخصيص بالكامل ليناسب احتياجات أي  فهو    ،تبني مستودعات رقمية مفتوحة

 . مهما كان نوعها وحجمها ونوع املحتوى التي تريد نشره   مؤسسة
 

مقا تتم  ما  ، غالًبا  املفتوح  نظامبـ  DSpaceرنة  في عالم املصدر  باالشتراك مع    Fedoraونظام     Eprints  كل من 

Drupal    وIslandora  وكذلك برمجية  Invenio    منCERNفي املجال التجاري غالًبا ما تتم مقارنة    ، أما فيDSpace  

ونظام  Digital Commonsنظام  ب  ،VITAL    طرف شركة من  ومن  innovationاملطور  تجعل  ،  التي  الدي  امليزات 

تدفقات عمل   ،  Dublin Core metadata support  : دعم بيانات تعريف دبلن كور هو     سبيس قويا في هذا املجال

للتخصيص  إرسالCustomizable workflows  قابلة  نماذج   ،  submission forms    كل أساس  تحديدها على  يمكن 

والترخيص  ،مجموعة الوصول   Embargo, licensing  الحظر  في  التحكم  طرف وميزات  من  املحتوى  تكشيف   ،  

 . OpenAIRE ، و التوافق مع توصياتGoogle Scholar indexingالباحث العلمي من 
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 : Digital Collection Managementنظام إلدارة المجموعات الرقمية  .2.1

املسموعة واملرئية، وقد  ،  املطبوعةتسعى املكتبات بشكل متزايد إلى الحفاظ على املجموعات الرقمية وكذلك  

دارة  إل الدي سبيس كنظام    نظام  ستخدامإ  ، حيث أنتتضمن املجموعات الرقمية نصا وصورا وصوتا وفيديو 

رقمية بشكل عام أقل تركيًزا على املستندات ويمكن أن يجسد مجموعات من جميع أنواع األصول  ال اتجموعامل

تعتب  ،الرقمية املحتوى  في حالة االستخدام هذه،  أنواع معينة من  لتقديم  الثرية والدعم  املستخدم  ر واجهات 

كنظام    DSpaceوقد قامت العديد من املؤسسات واملكتبات باستخدام نظام    مباشرة في املستعرض أمًرا مهًما.

أكثر    والذي يضملمحفوظات  لمكتبة والية ماساتشوستس  إلدارة املجموعات الرقمية، والتي من أبرزها مستودع  

 من حيث عدد العناصر.  DSpaceواحدة من أكبر التركيبات العامة لـ والذي يعد عنصر،  700.000من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بـاملصدر  املفتوحة  البرمجيات  عالمفي   سبيس  الدي  مقارنة  تتم  ما  غالًبا  ، Greenstone  جرينستون نظام،  ، 

املطور    ContentDm  نظام،التجاري، غالًبا ما تتم مقارنة الدي سبيس ب   العالمفي    ، أما Omeka)1(  أوميكا ونظام  

 . IntraLibrary، ونظام ExLibrisاململوك من طرف شركة    Digitool ديجيتول ، نظام OCLCمن طرف شركة 

 
1  .Omeka  تراث  = هو نظام إدارة محتوى مجاني ومفتوح املصدر للمجموعات الرقمية عبر اإلنترنت. كتطبيق ويب، فإنه يسمح للمستخدمين بنشر وعرض عناصر ال

على العرض    Omekaكز  ، ير   Fedoraو    DSpaceالثقافي، وتوسيع وظائفه مع السمات واإلضافات. يعتبر حل سهل مقارنة ببرامج املستودعات املؤسسية التقليدية مثل  

   https://en.wikipedia.org/wiki/Omeka. متاح على : 16/09/2018. زيارة يوم غير مؤهل Dublin Coreويستخدم معيار بيانات وصفية 

 مستودع مكتبة والية ماساتشوستس للمحفوظات :  )146(رقم الشكل

https://en.wikipedia.org/wiki/Omeka
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 Data Repositoryمستودع للبيانات   .3.1

يمكن تعريف مستودع البيانات على أنه مكان يحتفظ بالبيانات ويجعل البيانات متاحة لالستخدام وينظم  

يمكن أيًضا تعريف مستودع البيانات على أنه موقع مناسب وموضوع محدد حيث    ،البيانات بطريقة منطقية

مجال   أو  باملوضوع  تتعلق  محددة  متطلبات  البيانات  ملستودعات  يكون  قد  بياناتهم.  إرسال  للباحثين  يمكن 

وصفية التي  البحث؛ إعادة استخدام البيانات والوصول إليها ؛ تنسيق امللف وهيكل البيانات ؛ وأنواع البيانات ال

يمكن ألمناء املكتبات مساعدة الباحثين في العثور على مستودع بيانات من خالل تقييم   ، كما يمكن استخدامها

  املستودعات الخاصة بموضوع معين والتوصية بها والتي ستكون األنسب لالحتفاظ بالبيانات أو العثور عليها و

 استخدامها.  إعادة 
 

انات قيوًدا على من يمكنه إيداع البيانات فيها بناًء على التمويل والتأهيل  تفرض العديد من مستودعات البي

األكاديمي وجودة البيانات. ومع ذلك، يوجد عدد من مستودعات البيانات املصنفة على أنها "مفتوحة" ؛ ونتيجة  

يانات أو  لذلك فهي مفتوحة بشكل أساس ي لتلقي البيانات من أي شخص. قد تقبل املستودعات املؤسسية الب

 .)1(قد يكون لدى املؤسسة مستودع بيانات منفصل
 

أنها  البيانات على  في    كما تعرف مستودعات  تاريخية متكاملة تساعد  بيانات دائمة  عبارة عن مجموعة من 

اتخاذ القرارات اإلدارية، للمساعد في الوصول إلى البيانات ألغراض التحليالت الزمنية واكتشاف املعرفة واتخاذ  

 إلستخراج واستخالص البيانات ومعالجتها وتقديمها وتمثيلها في صورة مناس
ً
بة  القرارات، فهي مصممة خصيصا

لهذا الغرض، وتتضمن كميات ضخمة من البيانات تكون من مصادر مختلفة، أو من عدة قواعد مختلفة من  

 من البيانات  
ً
 هائال

ً
أنظمة وأماكن مختلفة، كما يعرفها البعض اآلخر "على أنها نوع من قواعد البيانات تحوي كما

لك النوعية من قواعد البيانات بتطابق بنيتها  املوجهة للمساعدة على اتخاد القرارات داخل املؤسسة، وتتميز ت

التحليل ومحاور  مؤشرات  من  املستخدم  يحتاجة  ما  مع  بتبني    .)2(الداخلية  الجامعات  من  العديد  قامت  وقد 

 ومن أمثلتها ما يلي:  كنظام إلدارة بينات البحوث DSpaceبرمجية 

 

 

 
1. Data Repository. Visited 18/04/2019. Retrieved from: https://nnlm.gov/data/thesaurus/data-repository    

.متاح في :   22/12/2017(. زيارة يوم : 2009)مارس  18. ع cybrarians journal. أحمد عبد هللا. مستودعات البيانات. 2

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=11&Itemid=59   

https://nnlm.gov/data/thesaurus/data-repository
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=11&Itemid=59
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 :   DRYADمستودع   ❖

نشأ من مبادرة بين مجموعة من املجالت الرائدة والجمعيات العلمية العتماد سياسة أرشفة بيانات مشتركة  

(JDAP)  للربح ببيانات مفتوحة وسهلة االستخدام وغير هادفة  في    DRYADتتمثل رؤية  ، و ملنشوراتهم، واالعتراف 

ومتكاملة مع األدبيات العلمية وإعادة استخدامها بشكل  الترويج لعالم تتوفر فيه بيانات البحث بشكل مفتوح  

 .  )1(روتيني إلنشاء املعرفة، وتعزيز إعادة استخدام البيانات التي تقوم عليها األدبيات العلمية
 

 Dashمع    Dryad، إندمج  2019. في عام  2مفتوح املصدر  DSpaceوتم بناؤه على برنامج    2009في عام    DRYADتم إطالق  

التنظيم بجامعة كاليفورنيا  )3( في مركز  تم تطويرها  بيانات  بيانات   .)4(، وهي خدمة نشر  يقوم املستودع بنشر 

والنصوص الهيكلية    Software Applicationوتطبيقات البرمجيات    Source codeالبحوث املتمثلة في األكواد املصدرية  

Structured Text    االحصائية النبات،    Statistical Dataوالبيانات  علوم  األرض،  كعلوم  التخصصات  من  العديد  في 

البيطري البيولوجية والطبية و  العلوم اإلنسانية  ةالبحوث  الفيروسات واملناعة،  ، علم األحياء الدقيقة، وعلم 

 . )5(واالجتماعية وغيرها

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://datadryad.org/stash  
2. Scherle, Ryan. (2009). Using DSpace as a Disciplinary Data Repository. In the 4th International Conference on Open Repositories 
(19-21 June. Atlanta - 2009). Visited 15/10/2019. Retrieved from:  https://smartech.gatech.edu/handle/1853/28409  

التابع DASH    : Digital Access to Scholarship at Harvard( بتشغيل مستودع  Office of Scholarly Communicationيقوم مكتب االتصاالت العلمية )  .3

مجموعة واسعة من األعمال األكاديمية املنتسبة لجامعة    DASHفارد. تستضيف  لجامعة هارفرد كجهد لتوفير أوسع وصول ممكن إلى االنتاج الفكري لجامعة هار 

 هارفارد، بما في ذلك مقاالت املجالت، ووقائع املؤتمرات، واألطروحات والرسائل، وأوراق املؤتمرات، والتقارير. 

4. https://datadryad.org/stash/our_platform    
5. https://www.re3data.org/repository/r3d100000044  

 لبيانات البحوث DRYADمستودع :  )147( رقم الشكل

https://datadryad.org/stash
https://smartech.gatech.edu/handle/1853/28409
https://datadryad.org/stash/our_platform
https://www.re3data.org/repository/r3d100000044
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 :  DataShareإدنبرة  ❖

التابع   املعلومات  خدمات  قسم  ويستضيفه  إدنبرة،  جامعة  في  املنتجة  البحث  لبيانات  رقمي  مستودع  هو 

يمكن  )1(للجامعة التي  أو  قادم،  أو  حالي  بمنشور  مرتبطة  بحثية  بيانات  أنتجوا  الذين  إدنبرة  جامعة  فباحثو   .

حيث سيتم   DSpaceاستخدامها، مدعوون لتحميل مجموعة البيانات الخاصة بهم للمشاركة والحفظ على نظام  

 .)2(توفير معر ف دائم واقتباس لبيانات بحوثهم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   :Learning Object Repository (LOR)نظام إلدارة مستودعات الكائنات التعليمية  .4.1
 

يتم االحتفاظ بالكائنات التعليمية عادة في نظم قابلة للوصول من خالل شبكة اإلنترنت وهي مستودعات  

الكائنات التعليمية التي تحتوي على الكائنات التعليمية إضافة إلى معايير معينة لتوصيف هذه الكائنات يطلق  

وصفية   بيانات  املستودعات،  (  Metadata) عليها  في  املتوافرة  البحث  محركات  من خالل  لها  الوصول  لتسهيل 

ويمكن تشبيه البيانات الوصفية للعناصر التعليمية على أنها بطاقة تعريف أو غالف يمتلك معلومات تفصيلية  

عن محتوى منتج معين، حيث تمدنا بمعلومات عن الكائن التعليمي,كما تساعد على سهولة البحث و الوصول  

كور  إ دبلن  معايير  وتعد  حيث   Dublin Coreليه،  التعليمية،  الكائنات  لوصف  تستخدم  التي  املعايير  أهم  من 

 
1. A Guide to Research Data Management at Edinburgh. Visited 16/11/2017. Retrieved from: 
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/rdm-brochure-web.pdf  
2. https://datashare.ed.ac.uk/  

 DataShareمستودع إدنبرة  :  )148( رقم الشكل

https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/rdm-brochure-web.pdf
https://datashare.ed.ac.uk/
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عنصرا لوصف الكائنات التعليمية وهي: العنوان، املؤلف، املوضوع، الوصف، الناشر، التاريخ،    (15)  تشتمل على

   .نوع امللف، املصدر، اللغة، الحجم، املجال، وحقوق النشر

، )1(واستنادا إلى البيانات الوصفية للكائنات التعليمية فإنه يتم أرشفة هذه الكائنات باملستودعات الرقمية

دورا أساسيا في تعزيز    الوصول الحرتلعب البرمجيات مفتوحة املصدر وبرامج املستودعات املؤسسية ذات    حيث

تكلفة   مثاليا لبناء مستودعات الكائنات التعليمية ألن هذا يتطلبخيارا    DSpaceاملوارد التعليمية املفتوحة. ويعد  

 .)2(منخفضة ويسهل تنفيذه في املكتبات باإلضافة إلى أنه سهل االستخدام
 

برمجية   بتبني  التعليمية  واملؤسسات  الجامعات  من  العديد  قامت  كيانتاها    DSpaceوقد  إلدارة  كنظام 

 ومن أمثلتها ما يلي : التعليمية
 

  Open Educational Resources at theاملصادر التعليمية املفتوحة في الجامعة االفتراضية األفريقية   ❖

African Virtual University    : 

في   طلقت 
ُ
أ اإلفريقية  االفتراضية  للجامعة  مبادرة  عن    2011وهي  يقل  ال  ما  التعليمية    288مع  املوارد  من 

في مجتمع التعليمية املفتوحة اإلفريقية والعاملية. اعتباًرا من يوليو  املفتوحة، كانت مساهمة كبيرة  ات املوارد 

تم    اجديد  اتعليمي  امورد  1335مورًدا. يأتي ذلك في أعقاب إضافة    1623إجمالي    OER@AVU، أصبح لدى  2018

 .CC BY 2.5بموجب ترخيص املشاع اإلبداعي  2018إصدارها في 
 

عنصًرا تعليمًيا مستخرًجا من    945مقطع فيديو و    83و    Communityوحدة    234تتضمن املوارد الجديدة   

مؤسسة شريكة    27املجموعة الجديدة من املوارد التعليمية املفتوحة باالشتراك مع    )3AVU(الوحدات. طور اتحاد  

دولة أفريقية في إطار املشروع متعدد الجنسيات الثاني الذي يموله بنك التنمية األفريقي. تم تطوير    21تقع في  

دولة ومنطقة حول العالم. يحتوي    225في إفريقيا ويتم الوصول إليها في    AVUجميع املوارد التعليمية املفتوحة  

مجموعات )تعليم املعلمين ، وعلوم    4ية( و  مجتمعات )اإلنجليزية والفرنسية والبرتغال  3على    AVU OERمستودع  

التي تتم مراجعتها من قبل الزمالء(. تحتوي    AVUالكمبيوتر التطبيقية، وموجزات السياسات، ومقاالت من مجلة  

 
هدى.  1 اليامي،   .)2017(( الرقمية  املستودعات   .LOR  يوم زيارة  اإللكتروني.  التعلم  محتوى  جودة  لضمان   )18/08/2018  : في  متاح   .

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%25-https://shms.sa/authoring/20375   
2. Ahammad, N. (2018), "Open-source digital library on open educational resources", The Electronic Library, Vol. 37 
No. 6. https://doi.org/10.1108/EL-11-2018-0225  

. وتتمثل مهمتها في "إعداد املتعلمين،  1997هي منظمة حكومية أفريقية تأسست في عام    :African Virtual University (  AVU. الجامعة االفتراضية األفريقية )3

الية الجودة، حيث باستخدام تقنيات التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني، للمساهمة بشكل أفضل في تنمية القارة األفريقية من خالل توفير خدمات جامعية ع

 علم.مت 75092ساهمت مند إنشائها في تدريب 

https://shms.sa/authoring/20375-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%25
https://doi.org/10.1108/EL-11-2018-0225
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الكمبيوتر على وحدات تمت مراجعتها من قبل األقران وهي عبارة عن كتب   مجموعات تعليم املعلمين وعلوم 

ت وكائنات  كاملة  والكيمياء، مدرسية  والفيزياء،   ، الرياضيات  املستودع  في  املوجودة  املواد  تشمل  أيًضا.  عليمية 

املعلمين،   لتعليم  املهنية  والدورات  واللغويات،  واإلدارة،  واملعلوماتية،  الكمبيوتر،  وعلوم  األحياء،  وعلم 

 . )1(وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم

 

 

دولة ومدينة.    225مليون مرة من    2.8على األقل    AVU OERs، تم الوصول إلى بوابة    2011منذ إطالقها في عام  

على    AVUحصل   )  5أيًضا  املفتوح  التعليم  الفردية التحاد  القيادة  تشمل جائزة  دولية  لعام  OECجوائز   )2017  

www.oeconsortium.org  ( بعد  عن  للتعليم  الدولي  للمجلس  املؤسسية  لعام  ICDEوالجائزة   )2015 

www.icde.org    جوائز أخرى من    3وOEC    2011و    2012و    2013في  ذات صلة إلى موارد املوارد التعليمية املفتوحة . 

 
 

 
1. https://oer.avu.org/page/about   

 التعليمية املفتوحة في الجامعة االفتراضية األفريقيةستودع املصادر :  )149( رقم الشكل

https://oer.avu.org/page/about
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البرامج التعليمية املفتوحة من جامعة نوتنغهام   ❖  The University of Nottingham’s openمبادرة 

courseware initiative  : 
 

  DSpaceاملطور باستخدام نظام    u-Nowمن خالل العمل كنافذة على أنشطة جامعة نوتنغهام، يوفر برنامج    

على   الحصول  على  قادرين  غير  الذين هم  التعلم ألولئك  لزيادة فرص  واسع  نطاق  املعرفة على  لتبادل  فرصة 

حيث أتاحت الجامعة مجموعة   ،يمؤهالت رسمية ويمكنهم املساهمة في التقدم في العلم عبر املجتمع األكاديم

من أنشطة التدريس والتعلم من جميع أنحاء الجامعة والتي يتم استخالصها من عدد كبير من برامج الدرجات  

 .)1(العلمية املقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

للكومنولث ❖ التابع  املفتوحة  التعليمية  للمصادر  الرقمي   Commonwealth of Learning'sاملستودع 

Open Access Institutional Repository (OAsis)  : 

OAsis    هو مستودع مؤسساتي عبر اإلنترنت تابع لكومنولث ملصادر ومنشورات التعلم. املصادر التعليمية

تنزيلها مجاًنا إلعادة استخدامها    Creative Commons BY-SA 4.0املوجودة باملستودع مرخصة بموجب   ويمكن 

الدول    هي منظمة حكومية دولية تعزز تطوير ومشاركة التعلم املفتوح وتساعد  COL .COLوتعديلها مع اإلسناد إلى  

األعضاء في الكومنولث واملؤسسات على تسخير إمكانات التعلم عن بعد والتقنيات لتوسيع الوصول إلى التعليم 

 .)2(والتدريب

 
1. https://rdmc.nottingham.ac.uk/handle/internal/79  

2. http://oasis.col.org/  

 نوتنغهام مبادرة البرامج التعليمية املفتوحة من جامعة :  )150( رقم الشكل

https://rdmc.nottingham.ac.uk/handle/internal/79
http://oasis.col.org/
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 :  Current Research Information Systemنظام معلومات البحث الحالي  .5.1

(CRIS)  ،   البحث إدارة معلومات  إن  Research Information Management System (RIMS) نظام   :

  DSpaceخزنة في  املالعلمية  يأتي من حقيقة أن املنشورات  CRIS / RIMSوعالم أنظمة    DSpace  نظام  التداخل بين

نظام   في  كائنات مهمة  أنCRISهي  كما  لنظام    ،  العام  للموظفين    CRISاملفهوم  أشياء غنية  على  أوسع ويشتمل 

إلدارة الكيانات والسمات   DSpaceبتوسيع نموذج بيانات  DSpace-CRISيقوم  ، حيثواملشاريع واملنح وما إلى ذلك

ملعيار   وفًقا  البحث  مجال  وتمأل  البحث  معلومات  تمثل  التي  املتبادلة،  روابطها  البحث  مع  معلومات  تنسيق 

 .  CERIF Research Information FormatCommon European)1(  األوروبي املشترك
 

 
1.  Common European Research Information Format CERIF :   هو نموذج مفاهيمي يصف مجال البحث. رسمًيا، يتم االحتفاظ به كنموذج

وما إلى    MSSQL Serverو    mySQLو   oracleيمكن إنشاء  لقواعد بيانات متعددة ، على سبيل املثال    SQL( والذي منه نصوص  ERMلعالقة الكيان )

( نموذًجا مفاهيمًيا رسمًيا لدعم إدارة معلومات CERIFيعد تنسيق معلومات البحث األوروبي املشترك )  .منها  CERIF XMLذلك ، والتي تم استلهام  

معياًرا، حيث أوص ى به االتحاد األوروبي للدول   CERIF(. يعتبر نموذج  CRISالبحث، بما في ذلك اإلعداد والتفاعل بين أنظمة معلومات البحث الحالية )

 brief/index.html-in-e/cerifsupport.org/cerifhttps://www.eurocris.org/eurocris_archiv . متاح على :  2020/ 21/05زيارة يوم    .األعضاء فيه

 للمصادر التعليمية املفتوحة التابع للكومنولثاملستودع الرقمي :  )151( رقم الشكل

https://www.eurocris.org/eurocris_archive/cerifsupport.org/cerif-in-brief/index.html
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بـ  الدي سبيس  مقارنة  تتم  ما  غالًبا  املفتوحة،  املصادر  مجال  فيفوفي  وأنطولوجيا    VIVO  )1(نظام  )برنامج 

،  ةالتجاري  الحلول   مجالفي    أما  .mlaJooباالشتراك مع نظام    2JResearch  وكذلك إضافة   لتمثيل املنشورات العلمية( 

من طومسون    Converis  )4(كونفيريس  ،Elsevierمن إلسفير    PURE  )3(بيور   مقارنة الدي سبيس بـنظامغالًبا ما تتم  

 .  Symplectic Elements)5(، ونظام Thomson Reutersرويترز 

  CERIFقويا في هذا املجال : هو بناء نموذج بيانات مرن متوافق مع معيار    DSpace-CRISومن امليزات التي تجعل  

؛ توفير اإلحصائيات على جميع مستويات التدرج الهرمي واإلحصاءات املجمعة للكيانات املرتبطة ؛ امللف الشخص ي  

؛ التكامل   ريع(الشخصية واملنشورات واملشا  )سحب / دفع امللفات   ORCIDللباحث والسيرة الذاتية ؛ التكامل مع 

 مع قواعد البيانات الببليوجرافية والببليومترية ؛ إدارة البيانات الوصفية الهرمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  .VIVO  =    ،التسجيل والتحرير والبحث والتصفح وتصور النشاط األكاديمي. تشجع  هو نظام مفتوح ااملصدر تم تطويره من طرف شركةVIVO    عرض السجل

 بسهولة لدعم مجاالت إضافية للنشاط العلمي.  VIVOالعلمي واكتشاف البحث واكتشاف الخبراء وتحليل الشبكة وتقييم تأثير البحث. يمتد 

2  .JResearch    هو أحد مكوناتJoomla    : والذي يسمح بإدارة األعمال املتعلقة بالبحوث مثل ؛ منشورات ومشاريع وأطروحات مصنفة حسب مجال

 ! كنظام إدارة املحتوى لنشر البحوث. موجه للباحثين الجامعيين واألقسام البحثية الذين يستخدمون أو يخططون العتماد جملة ،البحث

3  .Pure    :( هو نظام إدارة معلومات البحثRIMS( أو نظام معلومات البحث الحالي )CRIS  ا وجاهًزا. يتيح التكامل العميق في
ً
( املصمم ليكون بسيط

البيانات املفتوحة إجراء تحليالت قابلة للتنفيذ عبر ( الخارجية ومستودعات  OA)  الوصول الحروقواعد بيانات    Research Intelligenceمحفظة  

البحث. الستراتيجية  األدلة  إلى  املستند  والتنفيذ  القرار  اتخاذ  لتعزيز  يوم   املصادر  :  2020/ 05/ 21زيارة  على  متاح   .

https://www.elsevier.com/solutions/pure  

4  .Converis:     هي واجهة قوية تربط األنظمة املؤسسية املختلفة التي تلتقط املعلومات املتعلقة بالبحوث ، وتخلق توحيًدا لتجميع

كمحور تكامل مركزي    Converisامللفات الشخصية والسير الذاتية ، وتقلل من الحاجة إلى اإلدخال املتكرر للمعلومات. يعمل  

. متاح 21/05/2020زيارة يوم    واملكتبات الشخصية وقواعد البيانات املؤسسية وأنظمة املؤسسة.لالنضمام إلى املستودعات  

   /https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/converisعلى : 

5  .Symplectic Elements    أو ،Elements    هو نظام برمجي يبسط عملية جمع مخرجات البحث وإدارتها. تستخدم الجامعات في جميع أنحاء العالم ،

Elements  على نطاق واسع الستيرادها املستمر واآللي للمنشورات املفهرسة من مصادر مثلScopus  وWeb of Science  وPubMed.   

https://www.elsevier.com/solutions/pure
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/converis/
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 DSpaceنظام   تشغيلمتطلبات  .2

 :  Hardware التجهيزات  .1.2

 DSpaceنظام فيما يلي نعرض مواصفات التجهيزات املناسبة لتشغيل وتنصيب 

 : DSpace  =Minimal Production system Requirementsتشغيل نظام الــ ل . املتطلبات الدنيا1

  01  ،( RAMجيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي )رام   03إلى    02  من    :  RAMذاكرة الوصول العشوائي   ❖

لـ  جيج املثال،  Tomcatابايت  سبيل  - TOMCAT_OPTS=-server -Xms1024M -Xmx1024M" (  على 

XX:MaxPermSize=128M -Dfile.encoding=UTF-8"(  ،01و    ( جيجابايت لقاعدة البياناتPostgreSQL    أوOracle  .) 
 

قد    DSpaceإلى بعض الذاكرة ليعمل، في حين أن    ا أن نظام التشغيل يحتاج أيض  رعتبااال في    يجب الوضع

إلى    30جيجابايت من الذاكرة، يجب التأكد من أن الكمبيوتر نفسه به ما ال يقل عن    20يحتاج فقط إلى حوالي  

 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي املتاحة بشكل عام. 40
 

 مساحة التخرين :  ❖
 

ترغب  مساحة  من  جيجابايت    20  التي  امللفات  لجميع  كافية  تخزين  مساحة  من  يقرب  ما  )أو  التخزين 

حتوي  ي  ذي ال  DSpaceيجب أن يكون هذا النظام األدنى قادًرا على دعم موقع    ،تخزينها في الدي سبيس(املؤسسة  

سيعتمد على     items على الرغم من أن العدد الدقيق للعناصر  ،أو أقل  item  عنصر  20000على ما يقرب من  

 مقدار النشاط )عمليات البحث  الوصول، التنزيالت، إلخ( داخل موقع الدي سبيس.
 

جيجابايت من مساحة التخزين. يعتمد املقدار الفعلي    01فعلًيا أقل من    DSpaceسيتطلب التثبيت الفارغ لـ   

امللفات التي تخطط لتخزينها في الدي سبيس. ال يتم ضغط امللفات بأي شكل    للتخزين الذي ستحتاجه على حجم

لتخزين   إلى مساحة إضافية  باإلضافة  ملفاتك،  لتخزين كل  كافية  إلى مساحة  لذا فأنت بحاجة  من األشكال، 

  قاعدة البيانات وملفات السجالت. ستحتاج أيًضا إلى االستعداد إلضافة مساحة تخزين إضافية عند إضافة

 . دج 80141 = )1(دوالًرا أمريكًيا 599املزيد من املحتوى إلى الدي سبيس. التكلفة التقريبية: حوالي 
 

 

 : DSpace  =Mid-range DSpace Production system. املتطلبات املتوسطة لتشغيل نظام 2

)على    Tomcatجيجابايت لـ    2  ،جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي )رام(  04 ذاكرة الوصول العشوائي: ❖

املثال     =Dfile.encoding=UTF-XX:MaxPermSize=128M -Xmx2048M -Xms2048M -server -"TOMCAT_OPTS-"8سبيل 

 
1. Tim Donohue. Technical FAQ. Visited 15/12/2019. Retrieved from : https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/TechnicalFAQ   

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/TechnicalFAQ
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إلى   البيانات  جيج  02باالضافة  لقاعدة  الو   (.Oracleأو    PostgreSQL)ابايت  ايجب  في  نظام    العتبارضع  أن 

  يقل   ال   ما   على  يحتوي   الكمبيوتر   أن   من  التأكد  يجب  ، كما التشغيل يحتاج أيًضا إلى بعض الذاكرة ليعمل

 . )1(عام بشكل املتاحة  العشوائي الوصول  ذاكرة من  جيجابايت 6-5 عن
 

❖ : التخزين  التخزين  من  بايت   جيجا   200مساحة  لجميع    يقرب   ما   أو )  مساحة  كافية  تخزين  من مساحة 

النظام متوسط   يكون هذا  قد  الدي سبيس(  في  في تخزينها  التي ترغب    الدي   ملواقع   ضرورًيا   املدىامللفات 

  النشاط  من   أكبر   قدر  أو (  أكثر   أو  50000  حوالي)  Itemsالعناصر    من   أكبر  عدد  على  تحتوي   التي  سبيس

 النظام.ل داخ(  التنزيالت البحث، عمليات)

مل  الفعلي  املقدار  ايعتمد  الدي  ساحة  في  لتخزينها  تخطط  التي  امللفات  حجم  على  ستحتاجه  الذي  لتخزين 

سبيس. ال يتم ضغط امللفات بأي شكل من األشكال، لذا فأنت بحاجة إلى مساحة كافية لتخزين كل ملفاتك،  

. ستحتاج أيًضا إلى االستعداد إلضافة  باإلضافة إلى مساحة إضافية لتخزين قاعدة البيانات وملفات السجالت

 مساحة تخزين إضافية عند إضافة املزيد من املحتوى إلى الدي سبيس.
 

 DSpace   =High End DSpace Production system requirements لتشغيل  الجودة  لياعالتطلبات  . امل3

 ذاكرة الوصول العشوائي : 

الوصول    08  ذاكرة  بايت من  ~    ،العشوائيجيجا  لـ    6-4)رام(  بايت  لقاعدة    Tomcat ،  2-4جيجا  جيجابايت 

جيجا بايت من    10-9يجب التأكد من أن الكمبيوتر نفسه به ما ال يقل عن    ،(Oracleأو    PostgreSQLالبيانات )

 ذاكرة الوصول العشوائي املتاحة بشكل عام. 

التخزين )أو ما يقرب من مساحة تخزين كافية لجميع امللفات التي   مساحة  تيرابايت من  01 مساحة التخزين :

عنصر أو أكثر( أو    500000يكون النظام ملواقع الدي سبيس الكبيرة جًدا )،  ترغب في تخزينها في الدي سبيس(

حتى   املتطور  النظام  هذا  سبيس  الدي  مواقع  غالبية  تتطلب  أال  يجب  للغاية.  النشطة  سبيس  الدي  مواقع 

 دج. 334,012.94 =  دوالر. 2500ا قدًرا أكبر من النمو أو النشاط. التكلفة التقريبية: حوالي يواجهو 
 

  على خادم اختبار أو مرحلي  DSpace، يوص ى بشدة بتشغيل مثيل ثان منفصل من  DSpaceبمجرد تشغيل  

test or staging server،    لـ تعديالت أخرى  أو  أو تخصيصات  ترقيات  أي  تقييم   
ً
أوال على هذا    DSpaceيمكن 

 .   Production Server اإلنتاج خادم الخادم املرحلي قبل االنتقال إلى

 
1. Tim Donohue. Opcit.  
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 :   Softwareاملتطلبات البرمجية . 2.2

ويندوز،    يونيكس   )لينوكس،تمت كتابة الدي سبيس بلغة جافا، وبالتالي سيتم تشغيله على أي نظام تشغيل  

ومحرك    Apacheعلى رأس أدوات مجانية مفتوحة املصدر، مثل خادم الويب    DSpaceتم إنشاء    ، كما ماك(أو  

Tomcat Servlet    ونظام قاعدة البيانات العالئقيةPostgreSQL،  تشغيل مجموعة األدوات هذه على أي    يمكن

، ويمكنك استبدال املكتبات األخرى إذا كنت    Solarisأو    HP / UXأو    Linux، مثل  UNIXنظام تشغيل من نوع  

، ولكن    Serverيعمل النظام على أي ش يء من جهاز كمبيوتر إلى خادم  ،  تريد تشغيلها على نظام أساس ي آخر

 هناك بعض التوصيات العامة لهياكل األجهزة. 

 نظام التشغيل:   ❖

ويندوز   ميكروسوفت  مثل  السوق  في  املوجودة  األخرى  التشغيل  أنظمة  من  الكثير   Microsoftيوجد 

Windows    و نظام تشغيل أجهزة ابلOS X    ومثل هذه األنظمة فان لينكس يمتلك واجهة رسومية ويأتي أيضا

لع ليكنس  ميزت  التي  النقاط  بعض  ولكن هناك  األخرى.  املساعدة  البرامج  من  أهمها هو  معه مجموعة  نه  أل 

مفتوح املصدر وهناك سبب أخر مهم وهو أن لينكس يتوفر على مجموعة كبيرة من التوزيعات مثل كالى وابنتو  

وغيرها وهذه التوزيعات تتشارك في نواة لينكس أي لها نفس البناء االساس ى ولكن مختلفة في مجموعة البرامج  

 املساعدة التي تأتى مع نظام التشغيل.

 :  نظام لينكس ❖

نظام لينكس عبارة عن نظام تشغيل ذو شفرة مصدرية مفتوحة للجميع مبني على اليونكس، متعدد املهام، 

وهو    ،بمساعدة الكثير من املبرمجين حول العالم  )1(ومتعدد املستخدمين، تم بناؤه من قبل لينوس تروفالدوز 

املستخدمين   متعدد  التشغيل  أنظمة  مزايا  كافة  يوفر  املهام  Multi-userنظام  ومتعدد   ،Multitask  وذاكرة  ،

، باالضافة  Shared Libraries، وإدارة متطورة للذاكرة واملشاركة باملكتبات البرمجية  Virtual Memoryافتراضية  

 .TCP /IPو  )2(لدعم خاص للشبكات

بسعر رمزي  يعد لينكس نظاما مجانيا ومفتوح املصدر، بحيث نستطيع الحصول على نسخ لينكس مجانا أو   ❖

 بعكس األنظمة األخرى التي تعتبر باهظة الثمن. 

 
( مهندس برمجيات فنلندي، اشتهر بأنه من وضع النواة املعروفة بـ ليُنكس. ُسمي على  Linus Torvaldsلينوس بينيديكت تورفالدس )بالسويدية:  .  1

 اسم الفيزيائي لينوس باولنغ الحائز على جائزة نوبل.

 . 72. ص. 2018هرة : دار حميثرا للنشر والترجمة ؛ . القاالنظم اآللية املتكاملة للمكتبات ومراكز املعلومات. الهوش، أكرم أبو بكر. 2
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نستطيع الحصول على الشفرة املصدرية لنظام لينكس، مما يعني أن املقتني لهذا النظام يستطيع تطويره   ❖

 الويندوز. مثال نظاموتقويمه ليتناسب مع احتياجاته ورغباته، بينما ال تتوفر هذه امليزة في األنظمة األخرى 

، أو أي  Pintiumز مزود بمعالج  جهاز كي يعمل بشكل جيد، فأي جهالال يتطلب لينكس مواصفات جبارة ل ❖

معالج آخر متوافق معه أو أحدث منه سيكفي لتشغيل لينكس دون مشاكل تذكر، أما بالنسبة لألنظمة  

األخرى على سبيل املثال الويندوز فمع كل إصدار جديد منه، تجد أن قائمة املواصفات قد تغيرت، وقد  

 النظام. تضطر إلى شراء جهاز جديد كي يمكنك من استضافة هذا

مقارنة بنظام ويندوز التجاري الذي كان يتميز على لينكس في سهولة تركيبه، فقد أصبح هذا األمر جزءا   ❖

 من املاض ي بحيث أصبحت عملية تركيب أغلب نسخ لينكس الحديثة تضاهي وتتغلب عليها في السرعة.

 GNOMEاجهتين رائعتين همايتميز لينكس في إصدارته الحديثة بالواجهة الرسومية، حيث تأتي مزودة بو  ❖
)1(Object Modeling Environment Network GNU    وmentDesktop Environ )2(KDE هاتين  ،

 الواجهتين توفران ملستخدمهما تحكما كبيرا في مظهرهما ليتناسب مع رغبات أغلب املستخدمين.

وهي من أشهر توزيعات لينكس. تحظى دائما باهتمام     Debianتوزيعة مبنية على دبيان  Ubuntuتوزيعة   ❖

كبير، وتمتلك مجتمعا وعدد مستخدمين كبيرين مقارنة بغيرها من التوزيعات، لديها نسخة لسطح املكتب  

 موجهة للمبتدئين و لالستخدام اليومي. ولديها أيضا نسخة موجهة للخوادم.

 التطبيقات اإلضافية:   .2.2

 :  (PostgreSQL: باإلنجليزية) بوستجريسكل

  منصات  على  يعمل  ،SQLإل    كيو   إس   لغة  على  معه  التعامل   يعتمد  ة عالئقيال  البيانات  قواعد   إدارة   نظام  هو 

  لجامعة   بيريكلي  الكمبيوتر  علوم  قسم   في  تطويره  بدأ،  يونكس  إلى  املستندة  التشغيل  أنظمة   مثل  من  متعددة

  رخصة  تسمى  رخصة  تحت  بوستجريسكل  ستونبركر، تصدر  مايكل  البروفسور   يد  على  م1986  عام  كاليفورنيا

 .)3(معتمدة Open Source املصدر  مفتوحة  رخصة وهي بوستجرسكل

 
  املكتب  سطح  تطبيقات  من  ومجموعة(  GUI)  رسومية  مستخدم  واجهة  : هي  GNOME (GNU Network Object Model Environment)  . جنوم1

 واجهة   مع   عام  بشكل  ويتوافق  املبرمجين   لغير  االستخدام  سهل  Linux  تشغيل  نظام  جعل  هو  منه  الغرض.  Linux  التشغيل   نظام  ملستخدمي  للكمبيوتر

:    األكثر  التطبيقات  ومجموعة  Windows  مكتب  سطح على  متاح  t.com/definition/GNOMEhttps://searchdatacenter.techtarge-شيوًعا. 

Environment-Model-Object-Network-GNU  

  تعمل االستخدام سهلة  مكتب  سطح بيئة  صنع  إلى يهدف حرة برمجيات  مشروع  هو (K Desktop Environment اختصار KDE: باإلنجليزية ) . كدي 2

  https://en.wikipedia.org/wiki/KDE. متاح على : (Solaris) وسوالريس ،( BSD) دي  إس وبي لينكس،/جنو مثل يونكس، وأشباه يونكس نظم على
3. About. Visited 22/09/2019. Retrieved from: https://www.postgresql.org/about/  

https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/GNOME-GNU-Network-Object-Model-Environment
https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/GNOME-GNU-Network-Object-Model-Environment
https://en.wikipedia.org/wiki/KDE
https://www.postgresql.org/about/
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 Java Server  و   Java Servlet)1(  لتقنيات  املصدر  ومفتوح  مجاني   تطبيق   هو   :  Apache Tomcat  تومكات  أباتش ي

Pages)2(  و  Java Expression Language  و  WebSocket  .يوفر  Tomcat  الويب  خادم  بيئة  HTTP  يمكن   التي  

  مؤسسة  رعاية  تحت  املطورين  من  مفتوح مجتمع  قبل من   وصيانته  Tomcat  تطوير  تم .)3(فيها Java  كود  تشغيل

4Apache Software Foundation، ترخيص بموجب إصدارها تم والتي Apache License 2.0 . 

  وأتمتة   املشاريع  إدارة  في  تستخدم   برمجية  أداة  هو :  (Apache Maven:  باإلنجليزية)  ميڤن  أباتش ي  برنامج 

 . DSpace حزمة توليد من األولى املرحلة في يستخدم )5(البناء

 يستخدم  ،)6(أليا  البرمجيات  بناء  عمليات  لتشغيل  أباتش ي  لـ  تابعة  برمجية  أداة  هي  :  Apache Antأباتش ي أنت  

 . DSpace حزمة  توليد من الثانية املرحلة في

 خيارات التخزين لتنصيب النظام:  .3

  هذا  يعتمد  و    ،تخزينمساحة   و   RAMخادًما جيًدا بشكل معقول وكمية مناسبة من الذاكرة  DSpaceيتطلب  

الحد األدنى من املواصفات املوص ى بها للخادم، سواء    ، على امليزانية املتاحة لشراء الخادم أو شراء خادم سحابي

عندما يتعلق األمر بتحديد ما إذا كنت تريد تخزين معلومات نشاطك   .أكان ذلك في السحابة أو في آلة تم شراؤها

تختار حل    الكبيرة والصغيرة-فإن العديد من الشركات  (، محليا أو في السحابة )أو ترحيلها من واحدة إلى أخرى 

 الستطالع رأي أجري في عام  و  ،السحابة
ً
٪ من أعباء العمل في املؤسسة سيتم تشغيلها على  41فإن    2020طبقا

  ،٪ أخرى تستخدم الخيار املختلط، وهو مزيج من االثنين مًعا22منصات السحابة العامة بحلول نهاية العام، مع  

 ٪.27٪ إلى 37من  –٪ كاملة قبل نهاية العام 10الدراسة أيًضا تقلص أعباء العمل في أماكن العمل بنسبة  توتوقع

 
سيرفلتس1  .  (Servlets  )للجافا   التطبيقية  البرمجة  واجهة.  بفعالية  وبناءاإلستجابات  الطلبات  بتحويل  تقوم  البرمجية  الجافا  لغة  في  عناصر  هي 

:   .الجافا  قاعدة  باستخدام  الويب  خادوم  إلى  فعال  محتوى   بإضافة  الويب  ملطور   تسمح   Java Servlet APIسيرفلت على  متاح 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Servlet   

2.  Java Server Pages   لبناء صفحات قبل شركة صن ميكروسيستيمز تستخدم  تطور من  الجافا  لغة  مبنية على  تقانة  صفحات خادم جافا هي 

بين عدة مخدمات    اإلنترنت الدينامكية وتتميز بأنها تحمل كافة ميزات الجافا مثل خاصية العمل على انظمة تشغيل مختلفة و القدرة على االتصال

 .صول على املعلومات. قامت شركة صن بتطوير هذه اللغة لتمكين لفة الجافا في مجال الخوادمذات انظمة تشغيل مختلفة للح

3. Wallen , Jack. How to install Apache Tomcat on Ubuntu Server 16.04.  Visited 22/09/2019. Retrieved from: https://www.techrepublic.com/article/how-

to-install-apache-tomcat-on-ubuntu-server-16-04/ 

  بما   أباتش ي،  برمجيات  مشاريع  لدعم  للربح   هادفة  غير   شركة  هي  ( ASF  إلى  وتختصر  Apache Software Foundation:  باإلنجليزية)  أباتش ي  برمجيات  .  مؤسسة4

  اسم   استخدام  وملنع  أباتش ي،  مشاريع  في  يعملون   الذين  للمتطوعين  قانونية  حماية  تقديم  هي   أباتش ي  برمجيات  مؤسسة  أهداف  بين  من.  أباتش ي  الوب   خادم  فيهم

   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Apache_Software_Foundationمتاح على :  .إذن  بدون  أخرى  منظمات قبل من أباتش ي

5. https://maven.apache.org/  

6. https://ant.apache.org/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Servlet
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-apache-tomcat-on-ubuntu-server-16-04/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-apache-tomcat-on-ubuntu-server-16-04/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Apache_Software_Foundation
https://maven.apache.org/
https://ant.apache.org/
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 التخزين المحلي:  .1.3
 

يتم  ،  في املوقع فعلًيا  ة، أي لمؤسسلمستضاف داخل البنية األساسية    الشركةيعني التخزين املحلي أن خادم  

وفريق تكنولوجيا املعلومات داخل الشركة    املؤسسةالتحكم في الخادم، وإدارته، وصيانته، وما إلى ذلك من قبل  

تتم مشاركة البيانات واملعلومات األخرى بين أجهزة الكمبيوتر من خالل    ،أو أحد شركاء تكنولوجيا املعلومات

 .للمؤسسة املحلية الشبكة

 : التخزين السحابي .2.3

مثل خارجي  خدمة  موفر  يستضيف  السحابي،  التخزين  بياناتك.  ب Microsoft ، Googleباستخدام 

الداعمة األخرى في مراكز    بشراء وتثبيت وصيانة جميع األجهزة والبرامج والبنية األساسية موفر السحابة يقوم

البيانات الخاصة به. يمكنك الوصول إلى هذه الخدمات وإدارة حسابك عبر اإلنترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص  

 .بك أو متصفح الويب أو تطبيق الجهاز املحمول 
 

السحابي    .3.3 والتخزين  االستضافة  خدمات    :شركات  تقدم  التي  الشركات  من  العديد  هناك 

 االستضافة والتخزين السحابي والتي تعتبر ذات سمعة وثقة بين املستخدمين ونذكر منها :  

 : DigitalOceanاستضافة  ❖

DigitalOcean  ،Inc  التحتية للبنية  أمريكي  مزود  هي  ومقرها.  مراكز    السحابية  ولديها  نيويورك  مدينة  في 

العالم حول  نطاق    DigitalOceanتوفر    ،)1(بيانات  وتوسيع  نشر  على  تساعد  للمطورين  سحابية  خدمات 

 . )2(التطبيقات التي تعمل في نفس الوقت على أجهزة كمبيوتر متعددة 

 : Microsoft Azureاستضافة  ❖

من  ت عامليه  من خالل شبكة  تطبيقات وخدمات  وإدارة  وتنصيب  واختبار  بانشاء  أزور  مايكروسوفت  قوم 

 Software as a) تتم ادارتها من خالل شركة مايكروسوفت وكما انه يزود البرمجيات كخدمة    ،بياناتالمراكز  

Service )    و منصة العمل كخدمة(Platform as a Service  )ة  والبنيه التحتية كخدم (Infrastructure as a Service  )

( تشمل اطارات العمل الخاصة   Frameworkعمل )الكما يدعم العديد من لغات البرمجة واالدوات وإطارات  

 . )3(يضاأ ى خر أنطمة تشغيل أبمايكروسوفت و 

 
1. How DigitalOcean Won Over Investors. Visited 15/05/2018. Retrieved from: https://www.entrepreneur.com/article/247635  
2. Digitalocean LLC. Visited 15/05/2018. Retrieved from: https://www.bloomberg.com/profile/company/0852730D:US  
3. Introducing Windows Azure. Visited 16/07/2019. Retrieved from: https://azure.microsoft.com/de-de/blog/introducing-
windows-azure/  

https://www.microsoft.com/microsoft-365/onedrive/onedrive-for-business
https://www.entrepreneur.com/article/247635
https://www.bloomberg.com/profile/company/0852730D:US
https://azure.microsoft.com/de-de/blog/introducing-windows-azure/
https://azure.microsoft.com/de-de/blog/introducing-windows-azure/
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 :  Amazon Web Servicesخدمة  ❖

وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب  توفر منصات الحوسبة السحابية    Amazonتابعة لشركة    خدمةهي  

 بأول 
ً
توفر خدمات الويب الخاصة بالحوسبة السحابية    ،لألفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع أوال

إحدى هذه الخدمات    ، ومنمجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية األساسية وأدوات بناء الحوسبة املوزعة

لديهم تحت تصرفهم مجموعة  (Amazon Elastic Compute Cloudهي   يكون  أن  للمستخدمين  تتيح  والتي   ،)

 عبر اإلنترنت. افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت
 

من أجهزة الكمبيوتر االفتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات    AWSيحاكي إصدار   

 ( لألجهزة  املركزية  ووحداCPUsاملعالجة   )( الرسومات  معالجة  ذاكرة  GPUsت   / محلية  ذاكرة  ؛  للمعالجة   )

؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات ؛ وبرامج التطبيقات    SSDالوصول العشوائي ؛ تخزين القرص الصلب /  

 (. CRM) )1(املحملة مسبًقا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة عالقات العمالء
 

 :Google Cloudاستضافة  ❖

Google Cloud Platform GCP التي تقدمها ،Google  عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية ،

تستخدمها   التي  التحتية  البنية  نفس  على  تعمل  بحث    Googleالتي  مثل  النهائي،  املستخدم  ملنتجات  داخلًيا 

Google    وGmail    وتخزين امللفات وYouTube،    إلى جانب مجموعة من أدوات اإلدارة يوفر سلسلة من الخدمات

 Google Cloudالسحابية املعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليالت البيانات والتعلم اآللي. يوفر  

Platform 2(البنية األساسية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات حوسبة بدون خادم(. 

 :   DSpaceم لنظام  مزودي الخدمة و الدع .4.3

 :ATMIRE خدمة ❖

Atmire    ا في الدي سبيس ويقود جهود واجهة مستخدم
ً
تشمل   ،7DSpace Angularهو املساهم األكثر نشاط

والبحث  Mirage  قوالب  DSpaceفي    Atmireمساهمات   وإحصائيات    Discoveryاألوجه    املتعدد  املتجاوبة، 

SOLR مع  تكاملال، و  ORCID،   ملشاركتهم في هذه الجهود، باإلضافة إلى مساهماتهم الفردية، تم االعتراف    انظر و

 خالل فترة وجودهم في الشركة. DSpaceكمشاركين في  Atmireأعضاء من فريق  6بـ 

 
1 . What is cloud computing? Visited 16/07/2019. Retrieved from:  https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/  
2. Why Google Cloud. Visited 16/07/2019. Retrieved from:  https://cloud.google.com/why-google-cloud  

https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
https://cloud.google.com/why-google-cloud
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   Open Repository(  SaaS، مستودع الخدمة الكاملة األقل تكلفة )DSpace Express  :  تشمل الخدمات  

 ، وهو مستودع مصمم خصيًصا لجميع احتياجات  Custom DSpace( ؛  SaaSة )منصة املستودعات املتقدم 

االستضافة باإلضافة إلى إدارته بواسطة  بخدمة      ا اإلضافية، مدعوم  الخدماتبما في ذلك    املؤسسات األكاديمية 

Atmire 1(في السحابة(. 

Atmire    2(هو مزود خدمة(DuraSpace    مسجل وقائد تقني للمجتمع العاملي الذي يقود تطور منصةDSpace  

 . Open Source DSpaceمن بين أكبر املساهمين في منصة   الشركة ، وتعتبر لتلبية احتياجات العمالء املتنوعة
 

لتركيب أو تخصيص أو استضافة    Atmireدولة تعتمد بالفعل على خدمات    40مؤسسة من    200أكثر من  

. )3(وحدات إضافية لتوسيع وظائف الدي سبيس  Atmireكما يقدم  ،  الخاص بهم  DSpaceأو صيانة مستودع  

تستفيد  ،  فريًقا من خبراء املستودعات من مكاتبها في بلجيكا والواليات املتحدة واململكة املتحدة  Atmireتوظف  

دارة من  
ُ
  بهذه الطريقة يمكن ،  Amazonمن البنية التحتية لخدمات الويب في    Atmireخدمات االستضافة امل

 .Amazonمن   AWS ومصداقية البنية التحتية لـ DSpaceفي  Atmireاالستفادة من مزيج من خبرة 
 

 : DuraCloudخدمة  ❖

في عام    DuraSpaceهي خدمة جديدة وتكنولوجيا مفتوحة املصدر إلدارة املحتوى في السحابة التي أطلقتها  

من البنية التحتية السحابية التجارية لتزويد املؤسسات بأدوات ألرشفة املحتوى    DuraCloudتستفيد  ،  2011

 .)4(عبر العديد من موفري السحابة لضمان نسخ املستندات والصور ومقاطع الفيديو

 : 4Scienceخدمة  ❖

مساهمات مهمة    Science4تقدم    ،7تطوير الدي سبيس  و هو مساهم رئيس ي في الدي سبيس، ويشترك في قيادة   

وتتعاون مع املجتمع في جميع مجاالت قاعدة البيانات واإلصدارات    Resource Syncو    Grobidو    CKANمثل تكامل  

 لـ    4Science، تقترح  DSpace-GLAMو    DSpace-CRISمع    ،الرائدة وتقديم الدعم
ً
والتراث الثقافي    RDMو    RIMSحلوال

 . Video / Audio Streamingو  IIIF Image Viewerونموذج تمويل جماعي للوحدات اإلضافية مثل  

 
1 .Service Providers. Visited 15/05/2020. Retrieved from : https://duraspace.org/DSpace/resources/service-providers/  

2  .DuraSpace    :  كانت مؤسسة    عندما  2009مؤسسة غير ربحية تأسست في عامFedora Commons     ومؤسسةDSpace   من أكبر مزودي برامج ،

لتصبح قسًما من     LYRASISمع    DuraSpace، اندمجت  2019املستودعات مفتوحة املصدر لإلدارة وتوفير الوصول إلى املحتوى الرقمي، في يوليو  

 لتقنيات املصدر املفتوح من قبل أمناء املكتبات واملحفوظات والتقنيين والباحثين.   DuraSpaceتلك املنظمة تم تطوير محفظة 
3. Service Providers. Opcit. . Visited 15/05/2020. Retrieved from : https://duraspace.org/DSpace/resources/service-providers/ 
4. Service Providers. Opcit. . Visited 15/05/2020. Retrieved from : https://duraspace.org/DSpace/resources/service-providers/ 

https://duraspace.org/dspace/resources/service-providers/
https://duraspace.org/dspace/resources/service-providers/
https://duraspace.org/dspace/resources/service-providers/
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والحلول املخصصة، االستضافة السحابية أو الدعم املحلي، االستشارات والتدريب    SaaS  :  تشمل الخدمات 

 التحليل والتخصيص، التثبيت والتكوين، تحويل البيانات وترحيلها، تطوير البرامج ودمجها. 

 : The Library Codeخدمة  ❖
 

في أوروبا     DSpace، وينظم سنوًيا أكبر حدث  DSpaceمجتمع   بشكل كبير في بناء  The Library Codeشارك  ت

DSpace Anwendertreffenساهم فريق    ، وقدThe Library Code   ميزات إلى  إضافة  بDSpace،    مثل التعيين

ملعرفات   لـ  DataCiteباستخدام    DOIsالتلقائي  املرتبطة  البيانات  ودعم   ،DSpace    من العديد  إلى  باإلضافة 

أيًضا العديد    The Library Codeاكتشف  كما  ب توفير إصالحات األخطاء العامة،  إلى جان  ،التحسينات األخرى 

 من األخطاء املتعلقة باألمان وحلها خالل السنوات القليلة املاضية.  
 

جميع أنواع الخدمات التي تحتاجها املؤسسة لتطوير وتشغيل املستودعات على    The Library Codeيوفر  

سبي الدي  لـ  ،  سأساس  الفعال  والتشغيل  املهنية  االستشارات  الفريق  املستمرة    DSpaceيقدم  والصيانة 

التطوير اإلضافي، التحليل، االستشارات، التخصيص،    :  تشمل الخدماتو ،  والتطوير وفًقا لالحتياجات الفردية

 التصميم، االستضافة، التثبيت / التكوين ، التكامل، التدريب.
 

 :  DSpaceDirectخدمة  ❖

مستودعات   خدمة  من    DSpaceهي  التكلفة  حيث  من  وفعالة  سريعة  يسمح    ،LYRASISمستضافة 

DSpaceDirect   للمؤسسات من جميع األحجام بتخزين وتنظيم وإدارة محتوى املستودع الخاص بهم في بيئة

دار بواسطة  
ُ
  DSpaceمستودع    املؤسسات، تمتلك  DSpaceDirectمن خالل اشتراك  ،  LYRASISمستضافة ت

ا ومبتكًرا جاهًزا لالحتفاظ باملحتوى وتوفير الوصول إليه.  
ً
 مبسط

 

عن   البحث  بسهولة  قبل    DSpaceDirectيمكن  بسهولة من  إدارته  ويمكن  النهائيين  املستخدمين  قبل  من 

تلقائًيا في    DSpaceDirectمين على املحتوى. يتم أيًضا االحتفاظ باملحتوى والبيانات الوصفية املخزنة في  ائالق

DuraCloud كجزء من الخدمة. 

  وكذا   االستضافة، التثبيت / التكوين، التدريب ، الترحيل، تخصيص البيانات الوصفية   :   تشمل الخدمات

 . DuraCloudالحفظ الرقمي املتكامل مع  
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 تكلفة شركات االستضافة:   .5.3

في السحابة، فإن اختيار مزود الخدمة السحابية    بها الخاصة    التطبيقاتتستضيف  املؤسسة سإذا كنت  

يتضح هذا بشكل خاص في ، و املناسب يعد قراًرا مهًما التخاذ قرار بشأن تكاليف االستضافة على املدى الطويل

اليوم حيث   في وسعه   مزودي الخدمة  يبذلعالم  ) .)1(م لتحسين وتقليل تكاليفه  مكل ما    720التكلفة الشهرية 

على  ساعة( الستضافة   الطلب  واملخصصة عند  املستقلة  البيانات  ، DigitalOceanو    Azureو    AWSقاعدة 

. باإلضافة  Azureو    AWSتوفيًرا كبيًرا في التكلفة عبر كل من    DigitalOceanتوفر استضافة قاعدة بيانات  حيث  

 دوالرات / جيجابايت. 5 -الخاصة بهم بسيطة للغاية وسهلة الفهم  Dropletإلى ذلك  فإن أسعار 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

أقل    DigitalOcean  خدمة  تكاليف  تكون   ،، في املتوسطوالجدول املرفق رقم   من الرسم البياني أعاله  نالحظكما  

 . )2Azure(  خدمة ٪ من26وأقل بنسبة   AWS٪ من 28تكلفة بنسبة 
 

Provider Plan Cost Memory CPUs Disk Space 

DigitalOcean 4GB 2 cores $20.00 4GB 2 80GB 

GCP e2-medium $24.46 4GB 2 40GB 

AWS t3-medium $29.95 4GB 2 8GB 

Azure B2s $30.37 4GB 2 8GB 

 مقارنة بين مزودي الخدمة السحابية:  )79( رقم جدول 

 
1. Reducing Your Database Hosting Costs: DigitalOcean vs. AWS vs. Azure. Visited 15/05/2020. Retrieved from: 
https://scalegrid.io/blog/reducing-your-database-hosting-costs-digitalocean-vs-aws-vs-azure/  
2. Alex Golub. AWS vs Google Cloud vs Azure vs DigitalOcean: VPS Performance. Visited 15/05/2020. Retrieved from: 
https://www.bunnyshell.com/blog/aws-google-cloud-azure-digitalocean-vps-performance/  

 AWS, Azure, DigitalOceanتكلفة االستضافة الشهرية في كل من :  )152( رقم الشكل

https://scalegrid.io/blog/reducing-your-database-hosting-costs-digitalocean-vs-aws-vs-azure/
https://www.bunnyshell.com/blog/aws-google-cloud-azure-digitalocean-vps-performance/
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 :  DSpaceالبنيبة الهيكلية لنظام   .4

    Storage Layer  طبقة التخزين  ،كوناتم  ةعدنظام الدي سبيس إلى ثالث طبقات، كل منها يتكون من  ينقسم  

واملحتوى امل الوصفية  للبيانات  املادي  التخزين  عن  التي   Business Logic Layer  ملعال  سير طبقة    ،سؤولة 

تحتوي  ، في حين  وسير العمل  ،خيصاالتر   ،)األشخاص(  املحتوى مستخدمي  املستودع،  إدارة محتوى    مع تتعامل 

  ،، على سبيل املثالDSpaceعلى مكونات تتواصل مع العالم خارج تثبيت  Application Layer  طبقة التطبيق

 .)1(واجهة مستخدم الويب وبروتوكول مبادرة األرشيفات املفتوحة لخدمة تجميع البيانات الوصفية
 

مباشرة، على سبيل تستدعي كل طبقة الطبقة التي تحتها فقط ؛ قد ال تستخدم طبقة التطبيق طبقة التخزين  

ويشار إلى    ،على واجهة برمجة تطبيقات عامة محددة  عملال  سير التخزين و   ةيحتوي كل مكون في طبق  ،املثال

( الخاصة بهذه املكونات باسم واجهة برمجة تطبيقات التخزين )في حالة  APIاتحاد واجهات برمجة التطبيقات )

 (.لعملا سيرمة )في حالة طبقة  العا  DSpaceطبقة التخزين( وواجهة برمجة تطبيقات 

 
1. Architecture. (2011). Visited 13/09/2020. Retrieved from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Architecture  

 DSpaceالبنية الهيكلية لطبقات  :  )153( رقم الشكل

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Architecture


 

[388] 
 

   Ubuntu   ونظام التشغيل DSpace إعداد مستودع مؤسساتي مبني على برمجيةالفصل السادس : بناء و

 

 : Data Model Diagramالدي سبيس = لنظام  نموذج البيانات .5

املنظمة إلى عكس هيكل  تهدف  الدي سبيس  في  البيانات  تنظيم  بها  يتم  التي  الدي    ،الطريقة  باستخدام نظام 

إلى مجتمعات، والتي يمكن تقسيمها إلى مجتمعات فرعية تعكس الهيكل الجامعي    مستودع سبيس. ينقسم كل  

 النموذجي للكلية أو القسم أو مركز األبحاث أو املختبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

تتكون    وحدة،قد تظهر مجموعة في أكثر من  ،  Collectionعلى مجموعات    Communitiesالوحدات  تحتوي  

باإلضافة   ة،ملجموعة واحد ةمملوك وثيقةكل  لمستودع،األساسية ل الوثائق، وهي Itemsوثائق كل مجموعة من 

يتم تقسيم  ا،  احدة خاصة بهمجموعة و ا  لديه  وثيقة في مجموعات إضافية ؛ لكن كل    وثيقةظهر  تإلى ذلك ، قد  

بالوثيقة  التي ترتبط  الحزم  عادة ما تكون ملفات كمبيوتر عادية. يتم تنظيم    ،، الحزمBundleإلى حزم    الوثائق

Item على سبيل املثال ملفات ،HTML    والصور التي تؤلف مستندHTML 1(واحد  في حزم(. 

 
1. Diggory, Mark. Donohue, Tim. (2011). Functional Overview.  https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC18/Functional+Overview  

 Data Model Diagramخطط نموذج البيانات لنظام الدي سبيس  :  )154( رقم الشكل

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC18/Functional+Overview
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  بيانات  ة ليكهيكل بيانات متميزة ومرنة ويمكن شرح  ه  على   يقوم نظام دي سبيس كما هو موضح في الصورة رقم   

 : )1(النظام كالتالي

 من عدة مجموعات واليمكن إيداع االوثائق فيها. )املجموعات الرئيسية(تتألف الوحدات :  Communityالوحدة 

 املجموعات الفرعية، وفيها تجري عملية إيداع الوثائق.  : Collectionاملجموعة 

وهي الوثائق املكونة للمجموعة، فاملقالة العلمية هي وثيقة واحدة دخل مجموعة  :    Itemالعنصر    –الوثيقة  

 املقاالت العلمية. 

لعرض    HTMLهو تجميع ملجموعة من الوثائق، يقوم به نظام الدي سبيس ليكون ملفات الــ  :    Bundleالتجميع  

 الوثيقة بوساطة شبكة األنترنت، حيث يعرض الوثيق الرقمية والسجل الببليوجرافي الخاص.

الرقمي   العلمية، يجري    Bitstreamامللف  املقالة  للوثيقة، فبعد توصيف  الرقمي  امللف  ملفها  : وهو  إيداعها 

لف مهم جدا حيث يمكن تطبيق الكثير  املتعارف عليها للحفظ الرقمي، ويعتبر هذا امل،  Formats  الرقمي في الصيغ

، كما يمكن ملجموعات من املستفيدين اإلطالع الكامل او اإلطالع على البيانات  من   السياسات والصالحيات عليه 

 الوصفية فقط. 

والذي يقوم بتحديد صيغة امللف الرقمي، حيث يتعرف    :  Bitstream Format  معلومات صيغة امللف الرقمي

أكثر الصيغ املتعارف عليها بطريقة آلية، ويعتبر نظام الدي سبيس نظاما مرنا، حيث يمكن  على    DSpaceنظام  

 من تعريف الصيغ غير املوجودة بالنظام، ويمكن للمستخدم من إضافتها لتصبح جزءا من النظام.

 :Dspace-CRIS Data Modelنموذج البيانات لنظام  .6

DSpace-CRIS    مجاني مفتوح املصدر لـ    تطبيقهو أولDSpace    إلدارة البيانات واملعلومات البحثية تم تطويره

على مستودع مؤسس ي كمكون أساس ي    DSpace-CRIS)التجارية(، يحتوي    CRIS / RIMS  نظم  بشكل مختلف عن

يوسع وظائف    DSpace-CRIS  ،له، مما يوفر رؤية عالية على الويب لجميع املعلومات واألشياء التي تم جمعها

 .2الدي سبيس ويوسع نموذج البيانات الخاص به مع الحفاظ على قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة به 

 
 . قباني، نسرين عبد اللطيف. املرجع السابق. 1

2. Mornati, Susanna, & Bollini, Andrea. (2017, July 10). DSpace-CRIS: How to Bring Repositories and CRIS/RIMS Together. COAR 
Webinar and Discussion Series. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.824979  

https://doi.org/10.5281/zenodo.824979
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، والذي يسمح بجمع وإدارة  flexible data model  هي نموذج البيانات املرن   DSpace-CRISالسمة الرئيسية لـ  

لنظام   النموذجية  واملعلومات  البحث  املتبادلةCRISبيانات  روابطها  مع  والسمات  الكيانات  لتحديد  حيث ،   ،  

،  ORCiD  باستخدام متغيرات األسماء واملعرفات  من خالل ضبط    في تحسين إدارة املؤلفين  يساهم النموذج املرن 

عرفات الثابتة، وربط الباحثين باملشاريع، والجوائز، وما إلى ذلك، يمكن  النظام املتنوع للم  لاستغالأو من خالل  

هذا بدون تفاقم العبء اإلداري ملستودع مؤسس ي عادي  مع    DSpace-CRIS  لـ  أن يدعم نموذج البيانات املرن 

التعاون، لشبكة  البياني  الرسم  مثل  مفيدة  ميزات  على  يحتوي  ذلك،  جانب  إلى  كبيرة.  مضافة  قيمة    إعطاء 

والقياسات الببليومترية واإلحصاءات املجمعة )بواسطة الباحث والقسم( مع التقارير الرسومية والسير الذاتية  

 . 1ORCiD API v.3والببليوغرافيات والتكامل مع  

 سير العمل:  .7

يمكن أن يصل سير عمل املجموعة إلى ثالث خطوات. قد تحتوي كل مجموعة على مجموعة شخص إلكتروني  

مرتبطة بأداء كل خطوة ؛ إذا لم تكن هناك مجموعة مرتبطة بخطوة معينة ، فسيتم تخطي هذه الخطوة. إذا 

عمليات   تثبيت  فسيتم   ، خطوة  بأي  مرتبطة  إلكترونية  أشخاص  مجموعات  على  تحتوي  ال  املجموعة  كانت 

 اإلرسال إلى تلك املجموعة مباشرة في األرشيف الرئيس ي.

 

 
1. Mornati, S., & Bollini, A. (2018). DSpace-CRIS: the free open-source, research information management system. Visited 
10/10/2020. Retrieved from : https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/53/1/2018_Bollini_DSpace-CRIS.pdf  

 Dspace-CRIS Data Modelنموذج البيانات لنظام دي سبيس كريس =  :  )155( رقم الشكل

https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/53/1/2018_Bollini_DSpace-CRIS.pdf
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 ى بنظام الدي سبيس:عملية إيداع المحتو .8

خارجي )مستند بيانات    SIPعبارة عن تطبيق يحول   Batch Item Importerدفعة واحدة  أداة استيراد العناصر    أ.

  يتم استخدام واجهة،  "in progress submissionاإليداع  مع بعض ملفات املحتوى( إلى كائن "قيد    XMLتعريف  

 ". اإليداعباملثل من قبل املستخدم النهائي لتجميع كائن "قيد  Web submission UIاملستخدم لإليداع 

حيث    ،، يمكن بدء عملية سير العملاإليداعالتي تستهدفها عملية     Collectionاعتماًدا على سياسة املجموعة  ب.

 والتأكد من أنه مناسب للتضمين في املجموعة.  يداعلواحد أو أكثر من املراجعين بالتحقق من اإل   ةيسمح هذا عاد

عملية قيد    Web Submit UI، أو واجهة إيداع املستخدم  Batch Ingesterعندما تكمل أداة إستيراد العناصر    ج.

يتم إضافة " للكيان، يتم إستدعاء املرحلة التالية من عملية اإليداع، حيث   InProgressSubmissionاإليداع  

 .يداعملحتوى اإل   (Checksum)ملفات تصحيح األخطاء  رسالة مصدر إلى دبلن كور والتي تتضمن أسماء امللفات و 

كائن    د. استهالك  يتم  إيجابي،  وبشكل  بنجاح  عمل  سير  عملية  أي  اكتمال    InProgressSubmissionبمجرد 

 DSpaceإلى عنصر مؤرشف بالكامل في  InProgressSubmissionبواسطة "مثبت عنصر" ، والذي يحول 
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   : DSpaceالمراحل التقنية لتنفيذ مشروع المستودع الرقمي باستخدام نظام  .9

مبرمجين   من خالل  أو  الرقمية،  املستودعات  مجال  في  عاملة  من خالل شركة  إما  املراحل  هذه  تنفيذ  يمكن 

ثالث  إتباع  طريق  عن  املراحل  هذه  تنفيذ  لعلمية  تصورا  الباحث  وضع  وقد  باملؤسسة،  يعملون  متخصصين 

  خطوات رئيسية وهي : إدارة بيئة النظام، إعدادات تشغيل النظام، تخصيص النظام.

 

 

 

 

 املراحل التقنية لتنفيذ مشروع املستودع الرقمي  مخطط

هام بواسطة مسؤول نظام  هذه امل تنفيذ  ب  يوص ى(:    System Administrationإدارة بيئة النظام    .1.9

Ubuntu Linux   خبرةذو( 
 

نظام   نجح  األخيرة  السنوات  مفتوحة    Ubuntu Linuxخالل  األنظمة  لتجربة  املستخدمين  إهتمام  جذب  في 

” التي تأتي بواجهة إستخدام سهلة وأكثر  Ubuntuاملصدر، و مع توالي التحديثات والتطويرات لتوزيعة أوبنتو “

أكبر الشركات تستخدم نظام أوبنتو فى سيرفراتها لقوة حمايتة  ، أصبحت  وضوحا من توزيعات لينكس األخرى 

 . )1(يتر وجوجلمثل فيسبوك وتو 

 Disaster Recoveryالتعافي من الكوارث :   .1.1.9
 

واستمرار البنية التحتية لعمل املؤسسة بعد وقوع    ،استرداد،  هي عملية وسياسات وإجراءات تتعلق باإلعداد

التعافي من الكوارث هو قسم فرعي من مخطط استمرارية العمل في حين   ،كارثة طبيعية أو من صنع اإلنسان

استمرارية العمل تنطوي على التخطيط لحفظ جميع جوانب أداء األعمال في خضم األحداث التخريبية، فإن  

 .)2(التي تدعم وظائف العمل تز على أنظمة تكنولوجيا املعلومات أو أي التكنولوجياالتعافي من الكوارث يرك 
 

" بمعالجة التهديدات التي تؤثر على وجود املستودع، فالتركيز في "خطط Disaster Planوتهتم خطة الكوارث "

أو   طبيعية  تكنولوجية،  تهديدات  وجود  حالة  في  بها  القيام  يمكن  التي  الخطوات  تحديد  في  يتمثل  الكوارث" 

 
. متاح على :   15/05/2019. زيارة يوم أشياء يفعلها نظام أوبنتو ويتفوق بها على ويندوز بجدارة  6. السيد، مصطفى. 1

windows-vs-https://www.arageek.com/tech/ubuntu   

2. Disaster recovery. Visited 16/09/2019. Retrieved from : https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery   

 إدارة بيئة النظام 

System Administration 

 إعدادات تشغيل النظام

Operation & Configuration 

 تخصيص النظام 

Customization 

https://www.arageek.com/tech/ubuntu-vs-windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery
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 إقتصادية، ومن األهداف التي يجب مراعاتها عند وضع "خطة الكواراث" قدرة املستودع الرقمي على التفاعل 

 Riskبشكل وقتي مع التغييرات األساسية في بيئته، ويتم ذلك عن طريق قيام املستودع بتجهيز تحليل املخاطر  

Analysisإدارية واستراتيجية   ، Management Strategy  مع التعامل  إجراءات  بتحديد  املستودع  قيام  وكذا   ،

 .)1(الكوارث الطبيعية

 : Daily Adminالتحديث اليومي  .2.1.9

، الرقمي  لمستودعبتمكين املهام اآللية اليومية ل  القياممباشرة، من املهم للغاية  نظام املستودع    بعد تثبيت  

باالشتراك  الخاصة  اإللكتروني  البريد  رسائل  إرسال  أجل  النص  اتمن  وفهارس  والتصفح،  البحث،  وتحديث   ،

  ةتلقائيالشغيل برنامج نص ي للصيانة الدورية  يجب ت لذلك  الكامل، والقيام بالتدبير املنزلي اليومي على النظام،  

  . Unix /Linux  نظام   قائم علىال  بالنسبة للمستودع  "crontabمن السهل تحقيق ذلك باستخدام خاصية "،  يومًيا

تتضمن بعض    ،أو ما شابه(  cron)2(تشغيل البرنامج النص ي بانتظام )عبر    DSpaceتتطلب العديد من ميزات  

: ميزة االشتراك في البريد اإللكتروني التي تنبه املستخدمين بالعناصر الجديدة التي يتم إيداعها    هذه امليزات ما يلي

؛    من أجل تكشيقها  لفات" ، التي تنش ئ صوًرا مصغرة للصور وتستخرج النص الكامل للمMedia Filter؛ أداة "

ا عن  "مدقق املجموع االختباري" الذي يختبر ت
ً
؛ منش ئ خرائط املوقع ،    األخطاءدفقات البتات في مستودعك بحث

ميزة   ؛  للعثور عليه   
ً
قابال الخاص بك وجعله  املحتوى  الرئيسية على فهرسة  البحث  يعزز قدرة محركات  الذي 

ستخدم  قائمة انتظار نظام التنظيم ، والتي تتيح للمسؤولين "ترتيب" املهام )للتشغيل في وقت الحق( من واجهة امل 

 كوكالة تسجيل. DataCiteباستخدام  DOIsاإلدارية ؛ وتسجيل 
 

 

 

 :   Server Maintenanceصيانة الخادم    .3.1.9

 : التالية  األنشطة الدورية الخادم صيانة تتضمن

 العمل على تحديث دوري لكل من  :  : Perform Software Upgrades. إجراءات ترقية البرامج أ

 Apache Tomcatخادم التومكات  ❖

 Java runtime softwareتطبيقات الجافا   ❖

   PostgreSQL Databaseقاعد البيانات  ❖

 
 . 293ص. املرجع السابق. . عبد الجواد، سامح زينهم. 1

2  .CRON :    مجدول أعمال زمني ألنظمة التشغيل شبيهة يونكس. يتيح كرون للمستخدمين جدولة األعمال لتعمل تلقائًيا في وقت أو تاريخ محدد. يغلب

 صيانة النظام واإلدارة استخدام كرون لعمليات  
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برامج   لتحميل  أو  البرنامج  مشاكل  لحل  سواء  صيانة  املستودع  يتطلب  سوف  املشروع  حياة  دورة  خالل 

املهم    املثبتة على   البرامج  إصدارات  نفس  باستخدام  Test Server  االختبار  نظام  بناء وتحديثات جديدة، ومن 

  يتمو   الخادم تشغيل نظام ترقية  تتم ،Test Server االختبار نظام في،  الحالي production system  اإلنتاج نظام

  جيد بشكل ش يء كل يعمل عندما ،بالترقية خاص  اهتمام إلى يحتاج الذي  وما تغير الذي ما ملعرفة   فحص إجراء

  التي   بالتغييرات  production system  اإلنتاج  نظام  على  الترقية  إجراء  يتم  ،Test Server  االختبار  نظام   على

 . االختبار نظام  حددها
 

 :    Backcup Serverب. النسخ اإلحتياطي للخادم 

 Virtual/cloudم خوادم افتراضية سحابية  استخدسيتم ا  انتعتمد استراتيجية النسخ االحتياطي على ما إذا ك 

servers     عارية   أو خوادمBare Metal Servers نسخة    التقاط  من   تأكد فيجب ال  افتراضًيا،   الخادم  كان  إذا، ف

Snaphshot  إجراءات  من   أي   لتطبيق  حاجة  هناك   ليس   حيث أنه   ،بعيد   تخزين  ملوقع   مناسبة  زمنية  فترات   على  

     معدني  خادم  تشغيل  يارخت تم إ  ذا، في حبن إاالفتراض ي  النظام  من   Snapshotsنسخ    تم أخد  إذا  االحتياطي  النسخ

Bare Metal Server   1(تاليةال"  للخادم   االحتياطية  النسخ" إجراءات  اتباع   بشدة  فيوص ى  ،لتحقيق آداء أفضل(    : 

 كل خادم نسخ احتياطي في مبنى مختلف.  يجب أن يكون  ❖

 يقع كل مبنى على حدة في الحرم الجامعي. يجب أن  ❖

 .Ubuntu LTSيستخدم كل خادم نسخ احتياطي برنامج خادم  يجب أن  ❖

 على كل خادم نسخ احتياطي.   BackupPC حاسوب  تم تثبيتيجب أن ي ❖

 " لسحب النسخ االحتياطية من خوادم اإلنتاج. 2rsyncdتم إعداد جهاز النسخ االحتياطي الستخدام طريقة "أن ي ❖

 

 

 

 

 
 

 

 
1. Disaster Recovery/Backups. https://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar/Disaster_Recovery/Backups#References  

2 .rsync  :ت التعديل وأحجام امللفاتأداة مساعدة لنقل ومزامنة امللفات بكفاءة بين جهاز كمبيوتر ومحرك تخزين وعبر أجهزة الكمبيوتر املتصلة بالشبكة من خالل مقارنة أوقا . 

 هيكلة علمية النسخ اإلحتياطي للخوادم املعدنية:  )157( رقم الشكل

https://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar/Disaster_Recovery/Backups#References
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ليتم نسخه احتياطًيا.    . 1الخطوة   البيانات املحلية يومًيا على خادم اإلنتاج  احتياطي لقاعدة  يتم إجراء نسخ 

  home / DSpaceيتم بعد ذلك نسخ / مزامنة النسخة االحتياطية لقاعدة البيانات املحلية واملجلد /    .2الخطوة  

 .BackupPCعلى خادم اإلنتاج مع خادمي النسخ االحتياطي اللذين يستخدمان 

 Operational Guideإعدادات تشغيل النظام :  .2.9

 Researcher Authorizationتصاريح ولوج الباحثين :  .1.2.9
 

لهم بذلك املستخدمين املصرح  الرقمية فقط من قبل  إدارة األصول  لـ    ،يجب  على   املصادقة  DSpaceيمكن 

حسابات    املستخدمين خادم    ePersonباستخدام  حسابات  باستخدام  مدير  و   ،)LDAP) 1أو  إلى  األمر  يعود 

املستودع في  لألفراد  االمتيازات  لتحديد  كما  املستودع  التوثيق    DSpaceيأتي  ،  أساليب  ملعظم  اإلضافات  مع 

املستخدم من  نظام للمصادقة اآلمنة للمستخدمين وتمرير السمات حول  (  )Shibboleth)2  الجامعية، بما في ذلك

املثبتة مع الوحدة النمطية    Apacheاستخدام    DSpace، يتطلب  Shibbolethالستخدام  ،  موفر هوية واحد أو أكثر

mod_shib    بمثابة وكيل لكافة طلباتHTTP    للحاويةservlet   باإلضافة إلى ذلك، يأتي  ،  )3الخاص بكDSpace  

 ، مع أسلوب املصادقة الداخلية الخاصة به أو يمكن تكوينه الستخدام أساليب مصادقة متعددة في وقت واحد 

 .)4(م آلية مصادقة مخصصةاستخدا ان سيتمإذا ك  يمكن أيضا إنشاء املكون اإلضافي للمصادقة الخاص
 

الخاص باملستخدم هو معرف    NetID  ،أو عنوان البريد اإللكتروني  NetIDاملصادقة باستخدام    DSpaceيدعم  

بأي شكل تقريًبا مثل عدد صحيح فريد أو سلسلة    NetIDيمكن أن يكون ، و يحدد مستخدًما معيًنا  IdPفريد من  

متفوقة ألن املستخدمين قد يغيرون عنوان    NetIDتعتبر الطريقة املستندة إلى  . و Shibboleth 2.0أو باستخدام  

بريدهم اإللكتروني باستخدام موفر الهوية. عندما يحدث هذا لن يتمكن دي سبيس من ربط عنوانهم الجديد 

لتحديد هوية املستخدم    DSpaceأو عدم العثور عليه، سيعود    NetIDفي حالة عدم توفر  ، أما  بحسابهم القديم

 بناًء على عنوان بريده اإللكتروني. 
 

 
لذي يستخدم بشكل رئيس ي في عملية التحقق  هو أحد بروتوكوالت الشبكات و ا  :  Lightweight Directory Access Protocolأو ما يسمى    LDAPبروتوكول  .  1

 غيرها. من هوية املستخدم باإلضافة إلى صالحياته التي يمتلكها و طريقة الوصول إلى أي خدمات داخل الشبكة مثل الطابعات و امللفات املشتركة و

2  . Shibboleth  :  بتسجيل الدخول باستخدام هوية واحدة فقط ملختلف األنظمة  هو تسجيل دخول واحد في نظام شبكات الكمبيوتر واإلنترنت. فهو يسمح للناس

 التي تديرها اتحادات منظمات أو مؤسسات مختلفة. وكثيرا ما تكون االتحادات جامعات أو منظمات للخدمة العامة.

3. Authentication Plugins.  Visited 16/08/2020. Retrieved from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Authentication+Plugins  
4. Top Reasons to Use DSpace. Visited 16/05/2019. Retrieved from: https://duraspace.org/DSpace/about/features/   

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Authentication+Plugins
https://duraspace.org/dspace/about/features/
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إلى  ت الفوائد األساسية الستخدام املصادقة املستندة  تلقي    Shibbolethتمثل إحدى    معلومات وتفاصيل في 

رغبت   إذا  التخرج  أو فصل  األكاديمي  القسم  وربما  هواتفهم  وأرقام  أسمائهم  مثل  املستخدمين  إضافية حول 

في   مخت  ،ذلكاملؤسسة  بشكل  واألخير  األول  االسم  سمات  مع  سبيس  الدي  البريد  ،  لفيتعامل  عنوان  مع 

 ألنها هي األجزاء الثالثة من الحد األدنى من املعلومات املطلوبة إلنشاء حساب مستخدم جديد.   ،اإللكتروني

  Researcher Identificationالمعرفات الرقمية للباحثين :  .2.2.9

في اسم املؤلف قد يكون موجوًدا ح الفريد أي غموض  الباحث  بتأليف  يزيل نظام تحديد هوية  ول من قام 

يسمح معرف الباحث الفريد ومعرف مؤسسة البحث بإنتاج بيانات دقيقة حول مخرجات    ، حيث الورقة البحثية

البحث لهذا  املحتمل  والتأثير  الفردي  أنها  ،الباحث  آلًيا    كما  قراءتها  يمكن  فات  معر  األساس  جمع  و في  يمكنها 

على سبيل املثال، ستكون هذه    ،وتجميع معلومات البحث حول باحث فردي البيانات تلقائًيا من مصادر مختلفة  

 . )1(املعرفات قادرة على إنشاء ملف تعريف الباحث وتحديثه تلقائًيا بشكل منتظم

في  الصدد  في هذا   التحكم  يصبح  أن  الباحثين  يجب  الرقمية    أسماء  وأن  باملستودعات  تركيًزا، خاصة  أكثر 

  ضبط أسماء املؤلفينيعد  كما  ،  )2(ين وزيادة مرئية أسمائهمى لتتبع مخرجات الباحثاملؤسسات تضع أولوية أعل

الرقميةفي   الخارجية    املستودعات  املؤلف  معرفات  لتسخير   ORCID  ،Scopus Author  : مثل  الرقمية فرصة 

Identifier،  ISNI،  VIAF    وLCNAF،   املعرفات  االستفادة من هذه   ىبرامج ومنصات تساعد عل  يجب توفر  ولكن ،  

ذلك على  تكامل    ،مثال  يكون  أن  الرقميمع    ORCIDيمكن  الباحثين املستودع  عدد  زيادة  على  يعمل  والذي   ،

 . )3(مع االنتماء املؤسس ي ORCIDوكذلك ملطابقة معرفات   ORCIDباستخدام معرفات 

  ORCIDللمطورين في جميع أنحاء العالم بناء نقاط تكامل بين    ORCID APIأتاحت واجهة برمجة تطبيقات  وقد  

 .  Third Party Apps وتطبيقات الطرف الثالث 
 

 :   Access Controlصالحيات الدخول  .3.2.9

 
1. The DSpace Developer Team. DSpace 5.X Documentation. Visited 16/09/2019. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/DSpace+5.x+Documentation  
2. French, Rebecca B. and Fagan, Jody Condit, "The Visibility of Authority Records, Researcher Identifiers, Academic 
Social Networking Profiles, and Related Faculty Publications in Search Engine Results" (2019). Libraries. 148. 
https://commons.lib.jmu.edu/letfspubs/148  
3. Morgan, M., & Eichenlaub, N. (2018). Author identifier analysis: Name authority control in two institutional 
repositories. DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications. Porto, Portugal, 10-13 
September 2018. Visited 10/10/2020. Retrieved from: https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/view/3970.html  

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/DSpace+5.x+Documentation
https://commons.lib.jmu.edu/letfspubs/148
https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/view/3970.html
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" في أحدث submit with embargo  مع الحظر  االيداع" وميزة "resource permissions  داتسمح ميزة "أذونات املو 

 إصدارات الدي سبيس بإدارة وتفويض التحكم في الوصول إلى املواد املوجودة في املستودع.

 :  Resource Permissions وادامل صالحيات. 1.3.3

إدارة   تفويض  املمكن  واملجموعاتمن  الكليات    Communities and Collections  املجتمعات  تمثل  والتي 

للجامعة تنتمي  التي  الكلية،  واألقسام  عميد  يكون  القسم  كأن  رئيس  أو    أو  املجموعات  ألحد  مشرفا  مديرا 

باملستودع. املتميز   املجتمعات  املستخدم  حساب  إلى  الحاجة  تلغي  الوظيفة   Administrator Superuser  هذه 

account    .حيث يتمكن مدير املجموعة من التحكم في البحوث املودعة باملجموعة وضبط البيانات  لهذه األغراض

ر املواد املودعة  على  نش  approvalالوصفية للمواد ومراجعتها وكذلك إضاقة مواد جديدة، مع إعطاء املوافقة  

على ربط اإلجراءات بالكائنات وقوائم أفراد    DSpaceيعتمد نظام التفويض الخاص بـ  وظهورها داخل ملستودع.  

EPeople  سياسات املوارد بتسمى االرتباطات    ،الذين يمكنهم القيام بها  Resource Policies  وتسمى قوائم أفراد ،

EPeople  باسم املجموعاتGroups ،   هناك مجموعتان خاصتان: "املسؤولون Administrators  الذين يمكنهم ،"

 .)1(" ، وهي قائمة تحتوي على جميع املستخدمين  Anonymous ، و "مجهول املستودعفعل أي ش يء في 

 

 

 
1. Donohue, Tim. (2018). Functional Overview. Visited 15/11/2020. Retrieved from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Functional+Overview  

   Collection Authorization صالحيات املجموعات 

ADD/REMOVE الوثائق وإزالتها وسحبها.إمكانية إضافة وإيداع  إضافة / حذف 

DEFAULT_ITEM_READ  إمكانية قراءة كل الوثائق  قراءة الوثيقة افتراض ي 

DEFAULT_BITSTREAM_READ  إمكانية قراءة امللف الرقمي لكل الوثائق  قراءة امللف الرقمي افتراض ي 

COLLECTION_ADMIN  الوثائق وحذفها من إمكانية تحرير الوثائق أو سحب  إدارة املجموعة 

 مجموعة وإمكانية الربط بمجموعات أخرى.  

 Items Authorizationصالحيات الوثائق 

Add / Remove إمكانية إضافة التجميع و إزالته.  إضافة / حذف 

Read إمكانية إضافة امللف الرقمي وإزالته.  قراءة 

Write  إمكانية تحرير الوثائق وتعديلها.  كتابة 

  Bundel Authorizationصالحية التجمبع 

Add / Remove إمكانية إضافة امللف الرقمي وإزالته. إضافة / حذف 

  Bitstream Authorizationصالحية امللف الرقمي

Read  إمكانية عرض امللف الرقمي. قراءة 

Write  إمكانية تعديل امللف الرقمي. كتابة 

 DSpaceصالحيات الوثائق واملجموعات بنظام  : (80) رقم  جدول 

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Functional+Overview
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 : E-Peopleاألشخاص  ❖

  ،االسم األول واألخير  ،كتروني االلبريد  العنوان  ك:  E-people  علومات عن كل شخصميمتلك الدي سبيس   

النظام عبر  و  إلى  إذا كان املستخدم قادًرا على تسجيل الدخول  إذا كان يجب عليه استخدام  أو  ،    Web UIما 

إلىإذا كان ذلك مناسًبا  ةكلمة مرور مشفر   ، معللقيام بذلك  X509شهادة   التي   ، باالضافة  قائمة املجموعات 

   ،يرغب الشخص في إخطاره بالعناصر الجديدة
ً
 ذاتًيا" في النظام ؛ أي ما إذا كان  ما إذا كان الشخص "مسجال

 من  
ً
، بدال النظام بشكل مستقل  في  النهائي  نتيجة تسجيل املستخدم  تلقائًيا  النظام قد أنشأ سجل الشخص 

معر ف الشبكة لسجل ،  سجل الشخص الذي يتم إنشاؤه من قاعدة بيانات موظفي املؤسسة ، على سبيل املثال

LDAP  إذا تم استخدام مصادقة ،LDAP  .لهذا الشخص اإللكتروني 

 :   Groups جموعاتامل ❖

املجموعات هي نوع آخر من الكيانات التي يمكن منحها أذونات في نظام التفويض. عادة ما تكون املجموعة    

قائمة صريحة لألشخاص اإللكترونيين ؛ أي شخص يتم تحديده على أنه أحد هؤالء األشخاص اإللكترونيين  

تقديم عضوية في مجموعة دون  يكتسب أيًضا االمتيازات املمنوحة للمجموعة. ومع ذلك ، يمكن تعيين جلسة  

امليزة لتحديد مستخدمي   إلكتروني. على سبيل املثال ، تستخدم بعض املواقع هذه  أنها شخص  تحديدها على 

الشبكة املحلية حتى يتمكنوا من قراءة املواد املحظورة غير املفتوحة للعالم بأسره. يتم منح الجلسات التي تنشأ  

في مجمو  املحلية عضوية  الشبكة  "من  للمسؤولين  LocalUsersعة  يمكن  املقابلة.  االمتيازات  على  والحصول   "

 أيًضا استخدام املجموعات كـ "أدوار" إلدارة منح االمتيازات بشكل أكثر كفاءة. 
 

 :  Embargo Systemsنظام الحظر  ❖

عندما  ،  قد يختلف نطاقه أو مدته  ،الحظر هو تقييد وصول مؤقت يوضع على البيانات الوصفية أو امللفات

مستوى   على  حظر  فرض  ملف،يتم  أو  سياسة    امليتاداتا  إضافة  سياسة    ResourcePolicyتتم  )أي  الجديدة 

يتم تخزين    ، كماهذه تلقائًيا في رفع الحظر )عند مرور تاريخ الحظر(  ResourcePolicyستتحكم    حيث الوصول(  

هذا يعني أن حقوق الوصول املحددة في السياسة    ،بدء" هذه السياسة  تاريخ رفع الحظر عموًما على أنه "تاريخ 

 .ال يتم تطبيقها إال بعد مرور هذا التاريخ )وقبل ذلك التاريخ ، ستكون حقوق الوصول افتراضًيا للمسؤول فقط( 
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يمكن ضبط    ،  لوضع عمليات الحظر  Advancedمتقدمة  أخرى   و Basic طريقة أساسية    DSpaceيوفر نظام   

القدرة على حظر العناصر باستخدام    تفعيلتم  ،  أو تعيينها بعد اإلرسال  وإيداع املواد حاالت الحظر أثناء تقديم  

 . DSpace 3.2  ثم تم تعديله بشكل جذري مع إصدارات DSpaceمن   1.8اإلصدار 

 Submission Systemنظام اإليداع :   .4.2.9

يمكن أن يكون لكل مجموعة    ،Workflowإلى املجموعات باستخدام خطوات سير العمل    واديتم إرسال امل 

مرهقة وتستغرق الكثير    يداعيشكو الباحثون من أن عملية اال ، قد  خطوات ونماذج إرسال مخصصة خاصة بها

الوقت األفضل  ،من  بسيطة    فمن  إرسال  نماذج  الخاإنشاء  البيانات  بقواعد  املستودع  ربط  أو  حية  لاليداع 

بايداع املواد داخل أمناء املكتبات املتخصصين    لتسهيل عملية إستيراد البحوث منها، كما يمكن أيضا توظيف

 البيانات الوصفية ثم نقل العنصر أو تعيينه في املجموعة الصحيحة.ومراجعة  النظام 

 Metadataالميتاداتا :  .5.2.9

إنشاء فهم مشترك ملعنى أو دالالت البيانات، لضمان االستخدام  معيار البيانات الوصفية هو مطلب يهدف إلى  

لتحقيق هذا الفهم املشترك، يجب تحديد    ،والتفسير الصحيح والسليم للبيانات من قبل أصحابها ومستخدميها

عرف أيًضا باسم البيانات الوصفية.
ُ
على ثالثة   DSpaceيحتوي  عدد من الخصائص أو سمات البيانات، والتي ت

 :   وهي من البيانات الوصفية حول املحتوى املؤرشفأنواع 

   ماوراء البيانات الوصفية: ❖

دعم العديد من مخططات البيانات الوصفية لوصف املواد، حيث يتم توفير مخطط بيانات    DSpaceيمكن لـ  

 Library Application Profileالذي يعتمد بشكل كبير على مجموعة عناصر ومعرفات    Dublin Coreمؤهل لـ  

من   مزيج  خالل  من  التعريف  بيانات  حقول  وتحديد  متعددة  مخططات  تكوين  يمكن  كما  افتراض ي،  بشكل 

البيانات   )مثل  العناصر  الوصفية األخرى حول  بالبيانات  يتم االحتفاظ  املواد. قد  املكونة لوصف  املخططات 

. تحتوي املجتمعات واملجموعات على بعض  الوصفية املوصوفة في مخطط هرمي( في تدفقات بتات متسلسلة

 البيانات الوصفية البسيطة )االسم وبعض الوصف( ، املوجودة في نظام إدارة قواعد البيانات.

 البيانات الوصفية اإلدارية : ❖

ضمن    هذا  بمعظم  االحتفاظ  ويتم  املصدر،  سياسة  وبيانات  للحفظ،  الوصفية  البيانات  على  تشمل  والتي 

بـ    DBMSمخطط   الخاص  كور. DSpaceالعالئقي  دبلن  في سجالت  للمصدر  الوصفية  البيانات  تخزين  يتم   .
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ثال ، أحجام بايت دفق البت  باإلضافة إلى ذلك ، يتم نسخ بعض البيانات الوصفية اإلدارية األخرى )على سبيل امل

 . DSpace( في سجالت دبلن كور بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة خارج  MIMEوأنواع 

 البيانات الوصفية الهيكلية : ❖

تتضمن معلومات حول كيفية تقديم عنصر ، أو تدفق بتات داخل عنصر ، إلى املستخدم النهائي ، والعالقات  

، كل منها تصور    TIFFال ، ضع في اعتبارك أطروحة تتكون من عدد من صور  بين األجزاء املكونة للعنصر. كمث

صفحة واحدة من األطروحة. قد تتضمن البيانات الوصفية الهيكلية حقيقة أن كل صورة هي صفحة واحدة ،  

 .TIFFوترتيب صور / صفحات 

 Request a Copyطلب النسخ :   .6.2.9

لتسهيل الوصول عندما ال يمكن مشاركة املحتوى الذي     DSpaceإصداراتتمت إضافة وظيفة طلب نسخ إلى  

 .DSpaceتم تحميله بشكل مفتوح مع العالم بأسره فور تقديمه إلى 

 Customisationالتخصيص :    .3.9

وليس   سبيس،  بالدي  املتوفرة  امليزات  تخصيص  في  املتضمنة  الفنية  بالتفاصيل  التخصيص  يتعلق 

للمستودع.التخصيص   التشغيلية  اإلدارة  تنفيذ  املي  املطلوب عند  في   زات إذا كان سيتم االحتفاظ بتخصيص 

ترقيات   أثناء  التخصيص  الكافية لضمان استمرارية  املوارد  توفير  الطويل، فيجب  املدى  املستودع على  نظام 

ا جًدا للمؤسسة في حال  ،النظام
ً
باهظ ة استخدام مزود خدمة  اعتماًدا على مقدار التخصيص، قد يكون هذا 

تم إجراء الترقيات على أساس سنوي. لذلك، فإن القاعدة األساسية، بالنسبة للمؤسسات الشحيحة  أو خارجي 

املوارد التي ال تمتلك قدرة النظام، هي الحفاظ على التخصيص إلى الحد األدنى املطلق أو الحصول على املوارد  

 الالزمة لبناء قدرة نظام مناسبة محلًيا. 

 توصيات عملية تخصيص النظام :   .1.3.9

مه الختبار تغييرات وترقيات البرامج  ا ستخديتم ا،   Staging Serverبناء نظام اختبار على خادم آخريجب   ❖

 . Production Sever قبل تنفيذها على خادم اإلنتاج

ر وقت يوجد يااختو عدم إجراء تغييرات كبيرة على النظام خالل أوقات ذروة االستخدام في السنة.    يجب ❖

 فيه عدد قليل جًدا من املستخدمين على النظام. 



 

[401] 
 

   Ubuntu   ونظام التشغيل DSpace إعداد مستودع مؤسساتي مبني على برمجيةالفصل السادس : بناء و

 

  وذلك من إبالغ مقدمي الطلبات واملراجعين ومحرري البيانات الوصفية عند تنفيذ تغيير أو ترقية،  يجب   ❖

و خالل   بريدية  قائمة  البيانات  الإعداد  ومحرري  واملراجعين  الطلبات  مقدمي  جميع  انضمام  من  تأكد 

العاديين،   للمستخدمين  بالنسبة  القائمة.  إلى  االوصفية  الحرم  ارس يجب  اتصاالت  مدير  إلى  إشعار  ل 

 ضع النظام في وضع الصيانة.يمكن و الجامعي، ثم عندما يحين وقت التغيير 

اإلنتاج    يجب ❖ خادم  على  ش يء  أي  تغيير  االحتياطيةال،  Production Severقبل  النسخ  عمل  من    تأكد 

 االحتفاظ بنسخ احتياطية ملدة سبعة أيام على األقل. و 

 Browse and Search Indexesالتصفح  والبحث :  .2.3.9
 

قاعدة   في  الفهارس مسبًقا  تخزين هذه  تم  والبحث.  التصفح  هما فهرس  الدي سبيس على فهرسين  يحتوي 

. أصبحت فهارس البحث والتصفح املتاحة عبر قاعدة  SOLRولكنها متاحة اآلن عبر قاعدة بيانات    SQLبيانات  

 تسمى اآلن خدمة "االكتشاف".  SOLRبيانات 

 Web Analyticsتحليالت الويب :  .3.3.9
 

تأكد من تكوين املستودع بشكل صحيح بحيث يمكن تحقيق مقاييس دقيقة وموثوقة. يجب  ال  امن املهم جد

أن تكون خدمات املقاييس قادرة على اإلشارة إلى املعرفات الفريدة الثابتة القابلة للقراءة آلًيا والبيانات الوصفية  

الوصول إليها بشكل مفتوح في املستودع. يعد نشر البيانات العامة  التفصيلية ألدوات البحث الرقمية التي يمكن  

 بتنسيق مفتوح وقياس ي وقابل للقراءة آلًيا من أفضل املمارسات. 

 :   Full Text Indexingتكشيف النص الكامل   .4.3.9

  Media Filterيتم تمكين الـحيث  هي املسؤولة عن تكشيف النص الكامل،    DSpaceفي    Media Filterتعتبر الـ  

و Power Pointو    HTML  ،PDF،  Wordللبحث داخل محتويات ملفات   الـ  ،  إنشاء    Media Filterتستخدم  في 

الـ   محتوى    Media Filterإصدارات مشتقة أو بديلة من دفق البت الرئيس ي، على سبيل املثال، يتم استخراج 

يتم تكوين الوسائط  ، كما  ، كما يمكن إنشاء صور مصغرة من دفق بت الصورة PDFن دفق بت مللف  نص ي م

 التالية بشكل االفتراض ي في نظام الدي سبيس :  

HTMLFilter -  يستخرج النص الكامل لوثائقHTML النص الكامل.   لتكشيف 

PDFFilter -  يكشف النص الكامل مللفاتAdobe PDF فقط إذا كان مستن( ًدا نصا أوOCRed.)   

WordFilter -   ملفلفاتيكشف النص الكامل Microsoft Word.  

 JPEGFilter -   إلنشاء صور مصغرة مللفاتGIF   وJPEG  وPNG . 
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 : Theme القالب المستخدم     .5.3.9
 

   JSPUIو قالب    XMLUIلبناء مظهر  أو  واجهة املستودع، وهي قالب    نأساسي  البينعلى ق  DSpaceيحتوي نظام  

 يمكن إعتماد القالبين معا أو إختيار قالب واحد للمستودع أثناء عملية تنصيب.  
 

املستودع   واجهة  تكون  أن  وتجنب  للمشاهدة  للعين  ة ممتعيجب    ألنها  املتحركة   والرسوم   الصور   من  الكثير ، 

أيضللتحميل  وقًتا  تستغرق  األفضل  ،  وإتباع    ألوان  كلوحة  الجامعة  شعار  في  املستخدمة  األلوان  تطبيقا من 

  جذب   يتم   بحيث  واجهة املستودع   تصميمالواجهات الرسومية املستخدمة في موقع الجامعة أو موقع املكتبة،  

 . املهمة العناصر إلى يسهل الوصول و  بسرعة العين

 :   Licencesالتراخيص   .6.3.9
 

باملستودع،  إيداع  أثناء في مرحلة    باستخدام  ترخيص  تعيين  يمكن  املواد  تم ضبطه  الذي  التسجيل  نظام 

  املشاع  ترخيص  أو/   Default Licence  افتراض ي ترخيص تعيين يمكن ، أوOperational Guideتشغيل النظام 

، بالنسبة لترخيص املشاعي اإلبداعي فيمكن تفعيله من ملف اعدادت   Creative Commons Licence اإلبداعي

  .Submission.xmlاإلدخال 

 : معرفات الكيانات الرقمية   .7.3.9

  يحتاج الباحثون إلى نقطة مرجعية ثابتة ألعمالهم و اكتسبت املعرفات الرقمية أهمية كبيرة في البيئة الشبكية،  

، فإن ميزة  وبالتالي استحالة الوصول إليه بعد فترة  URLيطرح في بعض األحيان إشكال تغير املحدد املرجعي  حيث  

DSpace    األساسية هي إنشاء معرف دائم لكل عنصر ومجموعة ومجتمع مخز ن فيDSpace  ،الستمرار املعرفات .

إلنشاء   واملوقع  التخزين  عن  مستقلة  آلية  الدي سبيس  وصيانتهايتطلب  نظام    DSpaceيستخدم    ،املعرفات 

 .إلنشاء هذه املعرفات  CNRIمعالجة 

 تاريخ اإلطالق  املؤسسة املطورة  اسم الخطة 

URI / URL  1991 املؤسسة األوروبية لألبحاث النووية 

URN  1994 مجموعة هندسة شبكة األنترنت 

Handle System  1995 إتحاد مبادرات البحث القومية 

PURL 1996 مركز مكتبة البحث على الخط املباشر 

DOI 1997 إتحاد الناشرين األمريكيين 

ARK 2001 املكتبة القومية للطب 

 خطط املعرفات الرقمية للكيانات :  (81) رقم  جدول 
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 القة جميعا واحد والع  ها دف منهحيث أن الHandleندل هاونظام ال   DOI  و  URIة بين  القمن توضيح الع  البد

كامل    هي لطبق عنو محدد الكيان الرقمي، ويهف  DOIمعرف الوثيقة املوحد، و    هو  URIمرتبطة، حيث  القة  ع  نهابي

وثائق  للURI شكل من أشكال    DOIأي    org.doi.dx://http،مثل /  URI  HTTPبالشكل    ه،ويعبر عن  URIصفات  موا

   .DOIنظام فرعي من   هو Handleاندل هنترنت، بينما نظام الاأل ى لاملنشورة ع

يحتاج  و   ،  بشكل أساس ي كوسيلة لتعيين معرفات فريدة عاملية للكائنات  Handleنظام الــ  يستخدم الدي سبيس  و 

 . CNRIمؤسسة  طرف من   Prefixمعالجة فريدة" إلى الحصول على "بادئة DSpaceيقوم بتشغيل  مستودعكل 

 : Languagesلغة الواجهة   .8.3.9

  يحتوي   كان  إذا  املستخدم،  متصفح  لغة  في  سبيس  دي   سينظر  الواجهة،  ترجمات  من  عدد  مع   DSpace  يأتي  

  تعيينه  فسيتم  كذلك،   األمر  يكن   لم  إذا   اللغة   بهذه  الواجهة   عرض   فسيتم  املستخدم،  بلغة   لغة  ملف   على

 .)1(بتكوينه قمت  الذي  االفتراض ي اإلعداد أو اإلنجليزية اللغة على افتراضًيا

 :   Email Templateقالب االيمايل   .9.3.9

  إلى   إلكتروني  بريد  إرسال  املتقدمة،  اتواإلعداد  التثبيت  عمليات  بعض  خالل  من   سبيس،  الدي   يستطيع

  مرة   كل  في  مجموعة  في  املشترك  املستخدم   إلى  إلكتروني  بريد  إرسال  يتم.  املستخدم  فيها  اشترك  التي  املجموعات

 .)2(تعديله أو عنصر معرف إضافة  فيها يتم

 :  Integration with External Databasesالتكامل مع قواعد البيانات الخارجية   .10.3.9

 :   بتنفيذ ثالثة مستويات من التكامل مع قواعد البيانات الخارجية  DSpaceيقوم  
 

قااستيراد  أ.   في  والبحث  افية،  الببليوغر املعرفاتعد  وا لسجالت  طريق  عن  الخارجية  الرقمية    البيانات 

  ، مثل  DSpaceتثبيت    أثناءاملوفرين املتاحين بالفعل  باالضافة إلى  :    أو العنوان، واملؤلفين  للباحثين وللكيانات

ArXiv    وPubMed    وCinii    وCrossRef  ،لـ  DSpace    طريق عن  االستعالم  على   ، PubMed Europeالقدرة 

Scopus،  SciVal     وWoS  ،  : مثل  الباحثين  معرفات  باستخدام  الببليوجرافية  البيانات  استيراد  يمكن  كما 

ORCID ومعرفات البحوث مثل ،DOI  . 
 

 
1. Luyten , Bram. Localization L10n. Visited 16/11/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC4x/Localization+L10n  
2. Diggory , Mark. Masá , Ivan. Subscription Emails. Visited 16/11/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Configuration+Reference#ConfigurationReference-SubscriptionEmails  

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC4x/Localization+L10n
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Configuration+Reference#ConfigurationReference-SubscriptionEmails
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البيانات الخارجية السترجاع املنشورات املؤسسية الستيرادها :ب.   الدوري لقاعدة  النظام    املسح  يحتوي 

، وتعيين  البيانات الخارجيين عن املنشورات الجديدة  على نصوص لالستعالم بشكل دوري عن بعض مزودي 

 إلنهاء االستيراد في املستودع.    DBMSالداخلية واستخدام استيراد  DSpaceاألسس لبيانات تعريف 
 

 PubMedادر على االستعالم من قاعدة  النظام ق   استرجاع القيم الببليومترية للعناصر في الدي سبيس :ج.  

Central PMC ،Scopus ،WoS  السترداد قائمة املنشورات املقتبس منها لكل منشور فيDSpace  . 

 :  Deduplication إلغاء البيانات المكررة   .11.3.9

التطابقات    DSpace  يوفر نظام التكرارات املحتملة ودمج  ا عن 
ً
البيانات بحث للتحقق من قاعدة  أداة إدارية 

املؤكدة أثناء إيداع املواد، يتم تقديم التكرارات املحتملة وجمع املالحظات من املرسل واملدقق من خالل توفير  

أثناء    ،موعة العناصر املكررةللتحقق من التكرارات املوجودة ودمج مج  دير املستودعلوحة معلومات إدارية مل

اإلرسال أو سير العمل، يتحقق النظام من توقيعات العناصر للعثور على التكرارات املحتملة. إذا تم العثور على 

 .أي تكرار محتمل ، يتم عرض نافذة منبثقة للمرسل تطلب تأكيد أو رفض النتيجة

 :   Statisticsاإلحصائيات  . 12.3.9

للنظام   يتم إنشاؤها من    ،نظامالحول محتويات واستخدام   تلقائيا إنشاء تقارير إحصائية مختلفةيمكن 

التالية  ،  يمكن تقسيم اإلحصائيات شهرًيا،  خالل تحليل ملفات سجل الدي سبيس يتضمن التقرير األقسام 

امل ؛  عدد مشاهدات  ؛  املؤرشفة  وادعدد  املواد  ؛  عدد مرات مشاهدة صفح   ملفات  املواد  عدد مشاهدات  ات 

عدد عمليات    ؛  عدد تسجيالت دخول املستخدم  ات ؛املجتمع   اتعدد مشاهدات صفحات ؛  املجموعات  صفح

يمكن تقديم نتائج التحليل اإلحصائي في تقرير      .OAIعدد حاالت رفض الترخيص. عدد طلبات    ؛    البحث املنفذة

يمكن أيًضا جعل التقارير إما علنية أو مقصورة على    ، احة عبر واجهة املستخدمشهري وتقرير إجمالي، وهي مت

 وصول املسؤول فقط. 
 

  االفتراضية "  الطريقة  وهما   اإلحصائية،  البيانات  وتسجيل  إلنشاء  رئيسيتان  طريقتان  DSpaceيمتلك  

Default  " واحدة   طريقة  استخدامألفضل  ا  من   ولكن   كالهما،فعيل  ت  يمكن ".  املرنة "  املحرك  وطريقة   األصلية  

  مجموعة  إلى Google Analytics و  Altmetrics إحصائيات إضافة  تم  ،DSpace  5.2إصدار ، وإنطالقا من فقط

 .  SOLRقاعدة بيانات  تستخدم الطريقتين كال   ،اإلحصائية األدوات
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❖ Default Lucene Engine :  
 

  يمكن  والذي  ، DSpace 3.0 ته بداية من ضافإ تمت،  Elasticsearch يستخدم  اختياري  إحصائي محرك  وهو

 Elasticsearch  تجميع  يتم  ،(Apache SOLR  إلى  استناًدا)  االفتراض ي  SOLR Statistics  ملحرك  كبديل  فعيلهت

Statistics  مع  DSpace،   إعدادات  فعيل من خالل  الت  إلى  فقط   تحتاج  بل  للبرنامج،  إضافي  تثبيت   أي  تتطلب  وال

 يقوم العديد من مديري املستودعات بتكميل التقارير    .XMLUI  قالب مع   لالستخدام  فقط  متاح، وهو  نظام

املكتسبة من مصادر الجهات    القياساتالتي تم إنشاؤها بواسطة األنظمة األساسية الخاصة بهم مع    االحصائية

 . البديلة قياساتوال  Scopusو  Google Analyticsالخارجية، بما في ذلك 

❖ Google Analytics   

والتي    (Google Analytics)تحليالت جوجل   من قبل شركة جوجل  هي خدمة مجانية بشكل جزئي متوفرة 

حولها تقارير  وتكوين  إلنشاء  الزوار  حركة  اإلصدار   .تتعقب  من  املمكن  DSpaceمن    5.0اعتباًرا  من  أصبح   ،

في الوقت الحالي، يتوفر هذا فقط لتلك املواقع    ،DSpaceاملسجلة داخل    Google Analyticsالكشف عن بيانات  

القائمة على   إلى    XMLUI Mirage2  قالب التي تستخدم السمات  التطوير  ولكن من املأمول أن يؤدي املزيد من 

 Googleباستخدام    Googleمن    االحصائية   يتم استرداد البيانات  JSPUIاألخرى و    XMLUIإتاحتها ملوضوعات  

Analytics Reporting API v3. 

 :   Altmetricsإحصائيات   ❖
 

فايسبوك  (والتي من أبرزها    التواصل االجتماعي  اتتتبع استخدام ومشاركة املخرجات العلمية على شبكوهو  

Facebookتويتر ،Twitter وموندلي ،(Mondely ، إضافية إلى املستودع املؤسس ي    قياسات تساعد إضافة   حيث

هناك طريقة أخرى للحصول  ، كما أن  )1(البديلة وتحسين البيانات في سجالت املستودع  القياساتفي زيادة ظهور  

تثبيت    قياساتعلى   املستودع  وهي  لشارة   والذي  ”،“ PlumX Metricsبديلة ملحتوى  مماثلة  يتضمن وظائف 

Altmetric 2(، لكنه يسلط الضوء على مقاييس مختلفة قليال عن تقاريرAltmetric 

 
 

 
1. Konkiel, Stacy; Madjarevic, Natalia; Lightfoot, Amy (2016): Altmetrics for librarians: 100+ tips, tricks, and examples. 
figshare. Journal contribution. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.3749838.v2  
2. TSAY, Ming-Yueh and CHEN, Chih-Ming. (2017). Developing an Academic Hub with Data Synchronization, Altmetrics 
Display and Added Value Information for Promoting Scholarly Communication Performance. Paper presented at: IFLA 
WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society. in Session 80 - Serials and Other Continuing Resources. 
http://library.ifla.org/id/eprint/1775/  

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.3749838.v2
http://library.ifla.org/id/eprint/1775/
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 خالصة : 
   Dspaceوباألخص نظام    وبرمجيات تطويرها  تتناول املستودعات الرقمية  هناك العديد من الدراسات التي  

له  لكن   التعرض  يتجنبوا  الباحثين  من  له   إو   كثيرا  التعرض  تم  من    ماعدا  ةنظريمعلومات  أغلبه  فن  القليل 

، ليس فقط  Dspace، وقد هدف الباحث من خالل هذا الفصل إلى التعرف على استخدامات نظام  الدراسات

نص، صوت، (كنظام إلدارة املستودعات الرقمية املؤسساتية، لكن كنظام إلدارة كافة أنواع موارد املعلومات،  

مهيلكة  معلومات  برامج،  بحوث،  بيانات  ا)فيديو،  التقنية  املراحل  الباحث  عدد  كما  بناء  ،  بها  يمر  يمر  لتي 

نظام   باستخدام  الرقمية  عالية  Dspaceاملستودعات  تقنية  مهارات  تتطلب  والتي  النظام  بيئة  بإدارة  بدءا   ،

يخدم   بما  النظام  تخصييص  عملية  إلى  وصوال  البرمجية،  تشغيل  إعدادت  ثم  البيئة،  هذه  على  للحفاظ 

 إحتياجات املؤسسة.  
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 تمهيد :  

، في الخمس السنوات األخيرة  2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة تزايد عدد األساتذة الجامعيين املنتمين ل

إحصائيات سنة    وصلحيث   باحثا،   668  إلى،  2020عددهم حسب  برصيد  و أستاذا  الباحثين  يحتفظ هؤالء 

إليه محدودامعرفي ضخم   يبقى مجال الوصول  في إنشاء مستودع رقمي   جاء ومن هنا  ،  ومتنوع، لكن  التفكير 

وزيادة   الجامعة  بمكانة  النهوض  األنترنت، قصد  وإتاحته عامليا على شبكة  الفكري  بإنتاجها  للتعريف  للجامعة 

الفصل   هذا  وجاء  الجامعات.  لترتيب  العاملية  التصنيفات  في  ترتيبها  وتحسين  باحثيها،  إلى  مرئية  يهدف  الذي 

جامعة عبد الحميد تودع األبحاث العلمية لتوضيح املراحل التي مرت بها عملية التخطيط والتنفيذ ملشروع مس 

 .   2مهري قسنطينة 

 على شبكة األنترنت :   2نقاط تواجد جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  .1

سميت  ،  2011نوفمبر    28  في  املؤرخ  401-11بموجب املرسوم التنفيذي رقم    2تم إنشاء جامعة قسنطينة  

ذو الحجة املوافق    29بتاريخ    01/ 14وفقا للقرار رقم    ،عبد الحميد مهري   الراحل  جاهداملاسم  ب جامعة قسنطينة  

  100معترف بها رسمًيا من خالل    شهاداتدورات وبرامج تؤدي إلى    2تقدم جامعة قسنطينة    ،2014أكتوبر    23

التقنيات  :    برنامًجا للدكتوراه، وهذا في العديد من مجاالت الدراسة  14و    ،ماجستير 47  ،بكالوريوس  39  ،برنامج

والرياضية واالقتصادية  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  قسنطينة  تقدم    ،الحديثة  تم    2جامعة  دورات  أيًضا 

 . تصميمها وتطويرها خصيًصا لجمهور التعليم املستمر
 

االجتماعية، كلية علم  العلوم    : كلية العلوم اإلنسانية وين وطنيين  كليات و معهد  04تتكون الجامعة من   

س والعلوم التربوية، كلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة، كلية االقتصاد، علوم األعمال واإلدارة  النف

التوثيق  معهد البدنية والرياضيةو ،  علم املكتبات و  يلي نقاط تواجد    .)1(،معهد علوم وتقنيات األنشطة  وفيما 

 عبد الحميد مهري على األنترنت :    2جامعة قسنطينية 

 : 2. املوقع اإللكتروني لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 1.1

على أهم األنشطة    constantine2.dz-https://www.univ  2  يحتوي موقع جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة

  وأقسام  التعريف بمجتمع الجامعة وما تتضمنه من كليات ومعاهديهدف إلى  واألحداث واألخبار الخاصة بها، و 

 البحث العلمي للطالب. وروابط إلكترونية وكل ما يتعلق بتقديم خدمات وخدمات ودورات 

 
         luniversite/?lang=ar-de-constantine2.dz/presentation-https://www.univ. متاح على : 16/09/2020. التعريف بالجامعة. زيارة يوم 1

https://www.univ-constantine2.dz/
https://www.univ-constantine2.dz/presentation-de-luniversite/?lang=ar
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :   2. منصة التعليم اإللكتروني لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2.1

ل االلكتروني  التعليم  الحميد مهري قسنطينة  تسعى خلية  والبحث  2جامعة عبد  املعرفة  إلى  الوصول  إلى   ،

تفاع تعلم  نمط  وخلق  ونظمها بصورة مرنة  املعلومات  تقنية  توظيف  عبر  املنهجي  توظيف العلمي  يركز على  لي 

التفكير واإلبداع واملواد اإلثرائية املرجعية. باإلضافة إلى العمل على إتاحة الفرص لتوظيف واستخدام التقنية  

في العملية التعليمية عبر طرح نموذج تعلم ذاتي )منصة تعليم اليكتروني معيارية( باستخدام الوسائط الجديدة  

الترب للعملية   
ً
التعليم. ومن ثمة تسهر  لجعل املتعلم مركزا في تحقيق جودة  بيئة أكاديمية مساهمة  وية وايجاد 

خلية التعليم االليكتروني على ايجاد نمط مرن لتسهيل وتعزيز التعلم والتعليم عبر الحواسيب والشبكات. ولعل  

تجاهات إيجابية  خلية التعليم االليكتروني بجامعة عبد عبد الحميد مهري، هو تنمية ا  يجاد إهم مبررات  أ من بين  

 .)1(نحو  التعليم والتعلم ضمانا ملبدأ سهولة العملية التعليمية وضمان جودتها
 

الجامعية   للتعليم اإللكتروني لجامعة عبد الحميد    2017-2016مع بداية السنة  كانت املنصة اإللكترونية 

املفتوحة املصدر، وقد تم تسجيل  جاهزة لالستعمال، حيث وقع االختيار على منصة مودل    2مهري قسنطينة  

  .)2(عدة زيارات من الطلبة املعنيين وكان عدد الزيارات كبيرا قارب املليون زيارة في أول تجربة للمنصة
 

 : 2. فهرس الرسائل الجامعية اإللكترونية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  3.1

على  رقمي  فضاء  هو  التوثيق،  و  املكتبات  علم  معهد  ملكتبة  اإللكترونية  الجامعية  الرسائل  إتاحة  مشروع 

األنترنت، يسعى إلى إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية على الخط والتي نوقشت بمعهد علم املكتبات والتوثيق  

املصدر   املفتوح  املتكامل  املكتبات  نظام  توفير  PMBباستخدام  الجامعية    مع  للرسائل  اإللكتروني  الفهرس 

اإللكترونية بالنص الكامل، وقد تم توسيع املشروع ليشمل رسائل جامعية إلكترونية من كلية العلوم اإلنسانية، 

العلوم اإلقتصادية، ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، يغطي املشروع كل الرسائل الجامعية  

 )3(باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية PDFدة باملكتبة في شكل اإللكترونية املتواج
 

 

 

 

 
نموذجا. املجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل. ع.    2ينة  . الجامعة الجزائرية وتجربة التعليم اإللكتروني عن بعد : جامعة قسنط2016. فياللي، غنية. بوعروج، ملياء.  1

  http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=242743. متاح على : 2019/10/10. زيارة يوم 6

. املجلة العربية لآلداب والدراسات  2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  مشروع التعليم الرقمي ب  . واقع وآفاق 2019. بوفالطة، محمد سيف الدين. زهيوة، كريم.  2

  https://journals.ekb.eg/article_44575.html. متاح على : 2019/10/10. زيارة يوم 6اإلنسانية. ع. 

لوصول الحر للرسائل الجامعية اإللكترونية : مشروع إتاحة بمكتبة معهد علم املكتبات جامعة قسنطينة، الجزائر. مذكرة ماستر. معهد .ا2014. بابوري، أحسن.   3

 https://doi.org/10.5281/zenodo.193010. متاح على : 2017/05/10زيارة يوم  .44علم املكتبات والتوثيق. ص. 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=242743
https://journals.ekb.eg/article_44575.html
https://doi.org/10.5281/zenodo.193010
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :  Webometrics. موقع  4.1 

لكترونية وما تنشره من أبحاث على شبكة  على املواقع اإل  سبانياال   Webometrics  متركسو يعتمد تصنيف ويب

كاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة،  ألاولى إلى دفع الجهات  األ نترنت، ويهدف هذا التصنيف بالدرجة  اإل 

نترنت، أي أنه يحفز إتاحة الوصول امليسر والسريع إلى املحتويات العلمية  أل تعكس مستواها العلمي املتميز على ا

. ويستند التصنيف إلى أربع معايير وهي معيار  )1(ج العلميةواملنشورات األكاديمية، وتعزيز النشر املفتوح للنتائ

املرئية    Web sizeالحجم   املعروفة، معيار  البحث  في محركات  املوقع  اسم  وعن  البحث  نتائج  يعبر عن  والذي 

Visibility     أو الرؤية للروابطExternal in Links    أي عدد الروابط التي يتم أخذها من املوقع اإللكتروني إلى مواقع

وهو عدد امللفات املوجودة باملوقع اإللكتروني ذات الفائدة     Riche Filesإلكترونية أخرى، معيار امللفات الغنية  

العلمي   الباحث  معيار  تدوالها،  املمكن  من  والتي  املمكن    Google Scholarاألكاديمية  البحث  املادة    وهو  عن 

  .)2(العلمية تحت نطاق الجامعة 

عامليا، و    5870في املرتبة    Webometricsحسب موقع الــ    2صنفت جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  وقد  

الــ    36الــ   و  إنتاجهم  إفريقيا  266وطنيا،  زيادة  الجامعة على  إلى  املنتمين  الباحثين  إلى تشجيع  ، وهذا ما يدعوا 

 ونشره عبر قنوات النشر اإللكتروني التابعة للجامعة من أجل تحسين ترتيب الجامعة.الفكري 

 :  . شبكات التواصل األكاديمية5.1

تلعب الشبكات االجتماعية األكاديمية دورا كبيرا في تعزيز الوصول الحر للمعلومات، ويسعى الباحثون إلى  

كما تشجع على تشارك املعرفة من خالل إتاحة أعمالهم    ،اعتماد هذه الشبكات للوصول الى املنشورات العلمية

العلمية التي لم تنشر بعد كاملداخالت ومقاالت ما قبل النشر من أجل تقييمها من طرف النظراء ومعرفة آرائهم  

بإنشاء حسابات    2. حيث قام العديد من الباحثين املنتمين إلى جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  )3(وتثمينها

بلغ عدد    حيث   RsearchGate   https://www.researchgate.net/institution/Universite_Constantine_2  شبكةعلى  

 .774.77منشورا، بدرجة تأثير قدرت بــ  2358عضوا، و  656األعضاء املسجلين 

 
ة النفاذ إلى العلم : األسس،  . بن بوزيد، هجيرة. أثر اإلتاحة الحرة لإلنتاج العلمي للجامعات الجزائرية في تصنيف ويب متركس. لندوة الدولية للنفاذ املفتوح : حري1

 . املغرب. 2018أكتوبر،  30-28ناميكيات. الرهانات والدي

. امللتقى الوطني األول حول  معيار الوضوح، اإلنتاجية العلمية، االستشهاد : تأثير النشر باملستودعات الرقمية على تصنيف الجامعات بالعالم. بابوري، أحسن. 2

  https://doi.org/10.5281/zenodo.193012. متاح على : 2017/10/10رة يوم . تيزي وزو. زيا2016أكتوبر  27-26خدمات الويب املوجهة للمكتبات الجامعية، 

: دراسة    كاديمية وتقييمها من طرف النظراءالاجتماعية  ال اإتاحة املنشورات العلمية للباحثين عبر الشبكات  . مصيبح، وردة. بومعرافي، بهجة. بن السبتي، سارة.  3

قسنطينة بجامعات  املكتبات  علم  أساتذة  مع  الجزائر  1،وهران  2ميدانية  الرهانات 2،  األسس،   : العلم  إلى  النفاذ  حرية   : املفتوح  للنفاذ  الدولية  الندوة   .

   . املغرب.2018أكتوبر،  30-28والديناميكيات. 

https://www.researchgate.net/institution/Universite_Constantine_2
https://doi.org/10.5281/zenodo.193012
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : MOOC منصة. 6.1

املهنية وتقديم تجارب    ةحياالطريقة ميسورة التكلفة ومرنة لتعلم مهارات جديدة، والنهوض ب  MOOCs توفر

الجودة عالية  و تعليمية  العالم ،  حول  األشخاص  ماليين  ذلك:  MOOCs يستخدم  في  بما  أسباب،  لعدة  للتعلم 

التطوير الوظيفي، تغيير املهن، االستعدادات الجامعية، التعلم التكميلي، التعلم مدى الحياة، التعلم اإللكتروني  

 .قد غيرت الدورات الضخمة على شبكة اإلنترنت الطريقة التي يتعلم بها العالم بشكل كبيرفللشركات والتدريب. 

لفائدة الطلبة واملوظفين للتطوير من مهاراتهم في   MOOCs ، منصة2الحميد مهري قسنطينة وفرت جامعة عبد 

العديد من املجاالت كتحليل البيانات، الذكاء االصطناعي، النشر اإللكتروني، وهندسة البرمجيات وغيرها من  

 .الدروس املتاحة لإلطالع مجانا
 

هو غياب دور املكتبي في التأسيس    ،تم مالحظته من خالل نقاط تواجد الجامعة على شبكة االنترنت  إن ما

إلكتروني يوضح  هلهذ تملك حتى موقع  املكتبة ال  أن  أن   املشاريع حيث  يمكن  التي  املعلومات  و يشرح خدمات 

واملستفيدين  هاتقدم يلجأللباحثين  موحدة  بوابة  غياب  أخرى  جهة  من  نلمس  كما  أجل    .  من  الباحثون  إليها 

االستفادة من مخرجات البحوث العلمية املوجودة بالجامعة. ومن هذا املنطلق يجب العمل على توحيد الجهود 

إلتاحة املحتوى املنتج من طرف أعضاء هيئة التدريس من أجل تنظيمه، إدارته، حفظه، وتسهيل الوصول إليه،  

 ى ذلك من أجل إبراز مخرجاتها العلمية في قاعدة بيانات موحدة. واملستودع الرقمي املؤسساتي هو السبيل إل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :  2عناصر التخطيط لبناء مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  .2

 : 2التعريف بمستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد قسنطينة   .1.2

 Abdelhamid Mehri University Constantine2 ScholarlyWorks Repository 

أداة فعالة إلدارة مخرجات البحوث    2يعتبر مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

الباحثين   من طرف  الجامعة،  املنجرة  وأقسام  الكليات  الباحثين، صفحات  : صفحات  مثل  للجامعة  املنتمين 

بيانات   الجوائز،  الجامعية،  الرسائل  املؤتمرات،  وقائع  واالحصائيات،  التقارير  بالجامعة،  املنجرة  املشاريع 

الجامعة  حيث يساعد املستودع على تحقيق مرئية عالية ملخرجات البحوث داخل   البحوث، وبراءات االختراع.

ذو مرونة عالية و الذي ال يصف فقط مخرجات البحث بل كل الكيانات   Data Modelبامتالكه لنمودج بيانات  

Entities  التي تكون بيئة البحث و العالقات املرتبطة بهاRelationship. 

 الرؤية، األهداف، الرسالة:   .2.2

قسن مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  مستودع  الفكري    2طينة  يهدف  باالنتاج  التعريف  إلى 

للباحثين املنتمين للجامعة، وذلك من خالل زيادة فرص اإلطالع على مخرجات أعضاء هيئة التدريس، وتحسين  

من خالل تحديد املسموح لهم بالدخول على هذا    ،وكذا ممارسة تحكم أكبر في إنتاجهم الفكري مرئية أسمائهم  

، كما يهدف املستودع أيضا إلى دعم الوصول الحر للمؤلفات العلمية وتوفير الوصول  اإلنتاج وكيفية استخدامه

الحفظ طويل  إلى النصوص الكاملة بدون قيود مالية وقانونية. ومن األهداف كذلك التي ينشدها املستودع هو 

 له، وتكوين ذاكرة الجامعة الفكرية.  الحرة املستمرة  كري واالتاحةلإلنتاج الفاملدى 

 الجمهور المستهدف:   .3.2

، من باحثين وأساتذة وطلبة، كما يمكن  2يخدم املستودع مجتمع جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   

ام وحقوق  دخطرف أي باحث متصل باالنترنت شرط إحترام سياسات االطالع واالستالوصول إلى املستودع من   

 امللكية الفكرية التي يقرها فريق املستودع. 

 إدارة المستودع:  . 4.2

تقع مسؤولية املستودع على مركز الحوسبة التابع للجامعة، وبمشاركة املكتبيين العاملين بمختلف كليات  

الجامعة األمر  ومعاهد  ويتعلق  باملستودع،  إيداعها  التي سيتم  البحوث  متابعة جودة  مهام  بعض  توكيل  مع   ،

 بعمداء الكليات ومدراء املعاهد. ومن حقوق ومهام فريق املستودع ما يلي :  
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :   2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة التابع لمركز الحوسبة  ❖

التقنية   في املتابعة  و العمل على صيانة نظاموتتمثل مهمته  املستودع وعمليات    وخادم  للمستودع والتطوير 

 النسخ االحيتاطي.  التحديث واألمن و

 أخصائيو املكتبات :  ❖

الباحثين على أرشفة بحوثهم    باملستودع وتشجيع  املواد  ايداع  في  إعداد  تتمثل مهمتهم  في  ، وكذا املساعدة 

مراجعة البيانات الوصفية للمواد املودعة، وتدريب املستخدمين السياسات، والتوعية بخدمات املستودع، أيضا  

بفتح منصب "مكتبي املستودع  الجامعة على كيفية التعامل مع املستودع. وفي هذا اإلطار يقترح الباحث أن تقوم 

العلميDigital Repository Librarianالرقمي   أو "مكتبي االتصال   "Scholarly Communication Librarian    أو  ،"

 Metadata Librarian Repository . "مكتبي ماوراء بيانات املستودع"

 أعضاء هيئة التدريس :  ❖

على   علمية  مجالس  تكوين  الباحث  يقترح  حيث  باملستودع،  املودعة  البحوث  جودة  متابعة  في  مهمتهم  تتمثل 

 ة على البحوث التي يتم نشرها في املستودع. مستوى كل كلية وقسم ومعهد، من أجل متابعة جودة البحوث، واملصادق

 :   2الهيكل التنظيمي لمستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة    .5.2

 يتكون املستودع من ثالث وحدات رئيسية يتم شرحها كاآلتي :  

   : Faculties and Institute وحدة املعاهد والكليات ❖
، حيث كل كلية ومعهد  2الكليات واملعاهد املكونة لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  تحتوي هذه الوحدة على

 تملك صفحة خاصة بها، وتضم الباحثين املنتمن إلى كل كلية أو معهد، واملنشورات التي قام باحثوها بنشرها.

    Researchers Profiles وحدة الباحثين ❖

املنتمين إلى جامعة عبد الحميد مهري، حيث يملك كل باحث صفحة خاصة  تحتوي هذه الوحدة على الباحثين  

: كاالسم واللقب، االنتماء، التخصص، املنشورات،  به على املستودع، تضم الصفحة كل املعلومات حول الباحث

 الباحث مع باحثين آخرين.  االحصائيات، وعالقات
   :  Research Output  البحوث  وحدة مخرجات ❖

الخاص بأعضاء هيئة التدريس من رسائل جامعية، تحتوي هذه الوحدة على كل مخرجات الجامعة واالنتاج الفكري   

املؤتمرات وبيانات البحوث. كتب إلكترونية، مقاالت الدوريات، وقائع 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 
 

2 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 مخرجات البحوث  الكليات واملعاهد  صفحات الباحثين 

 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  

   نسانية واالجتماعيةكلية العلوم اال

تكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال ال كلية  

   علم النفس وعلوم التربيةكلية 

   معهد علم املكتبات والتوثيث

   معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 2الهيكل التنظيمي لمستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 مقاالت املجالت املحكمة 

 الرسائل الجامعية اإللكترونية 

 وقائع املؤتمرات

 بيانات البحوث 

 مسودات املقاالت 

 املعلومات الشخصية 

 منشورات الباحث 

 احصائيات الباحث 

 اهتمامات الباحث 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

بمجلة علمية  تقوم   كان مقاال علميا منشورا  يملك عمال فكريا سواء  الباحث  أن  هيكلة املستودع على أساس 

 Research  محكمة أو عمال في مؤتمر أو رسالة جامعية، مسودة بحث، تقرير علمي، عرض مرئي، أو بيانات بحوث

Data،    املستودع أنها مواد مأرشفة بنظام  املادة مرتبطة     DSpace Itemتعتبر هذه األعمال على  حيث تكون هذه 

املادة   باملستودع    Metadataببيانات تصف هذه  يملك صفحة شخصية  العمل   Researcherويكون صاحب هذا 

Profile ويكون مسجال داخل املستوع كاسم موحد ،Authority بكلية أو قسم ، حيث يرتبط الباحثDSpace-CRIS 

OrgUnit كما أن هذه األعمال املنشورة تم نشرها في إطار مشاريع أنجزت بين باحثين سواء ينتمون إلى الجامعة ،

 . DSpace-CRIS Projectنفسها أو إلى جامعات أخرى  

 سياسات المستودع:   .6.2

 :  Content Policyسياسة المحتوى  .1.6.2

 يمكن لألشخاص الذين لهم حق في اإليداع بإتاحة املنشورات التالية :   

 

 Bookالفصول املنشورة  وتشمل،    ، فصول الكتباملحكمة  مقاالت املجالت  :  Publications  املنشورات ❖

Chapters  ومسودات املقاالتPreprints  املقاالت التي تم نشرهاو Post print   . 

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  تسعى    Theses & Dissertations :الرسائل الجامعية واألطروحات   ❖

جميع    2 على  الحفاظ  إليهايالجامع   الرسائلطروحات  األ إلى  الوصول  وإتاحة  حيث  ة  املكتبة   ،  تعمل 

 صول إليه.  للحصول على هذا املحتوى وإتاحة الو  والكلياتبالتنسيق مع الدراسات العليا واألقسام  

 .Working Papers, Technical Reportsأوراق العمل والتقارير الفنية  ❖

 :   Conference Papers, Posters & Presentationsوامللصقات والعروض التقديمية    اتأوراق املؤتمر  ❖

النسخ الرقمية ألوراق املؤتمرات وامللصقات ، باإلضافة إلى عروض الفيديو / الصوت الخاصة باملؤتمرات  

 والنشرات(.    PowerPointsواملواد الداعمة )مثل 

الجامعي ❖ الحرم  على  القائمة  املطبوعات    :Campus-based publications   املنشورات  في  النظر  سيتم 

 . مثل النشرات اإلخبارية والتقارير املؤسسية وما إلى ذلك(املوجودة في الحرم الجامعي ) 

 .Open Educational Resources  املصادر التعليمية املفتوحة ❖
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : Depositing Policy سياسة اإليداع  .2.6.2

 أو مجموعة معينة   ، Communityال يجوز تقديم املحتوى الرقمي إال من قبل األعضاء املصرح لهم في مجتمع ❖

Collection ، و طاقم عمل املستودع  جامعة عبد الحميد مهري وهذا يشمل أعضاء هيئة التدريس ب . 

يجب أن يكون لدى املودعين بيانات اعتماد صالحة لتسجيل الدخول إلى مستودع األبحاث العلمية لجامعة   ❖

مهري قسنطينة   الحميد  في  حيث    ،2عبد  فترة وجودهم  فقط خالل  األصلي  عملهم  تقديم  للمودعين  يجوز 

ن على منح الجامعة  و وقادر   ون يجب أن يكون املساهمون مستعدكما  ،  2عبد الحميد مهري قسنطينة  جامعة  

 . حقوق غير حصرية للحفاظ على عملهم وإتاحته

القائمين ع ❖ قبل  من  للمراجعة  الرقمي  املستودع  إلى  املضافة  البحوث  لضمان سالمة  ستخضع  املستودع  لى 

سيتم إجراء التغييرات على املواد التي تم تحميلها  ، و البيانات واالمتثال ملعايير البيانات الوصفية وأمن النظام

 .  ودعحقوق التأليف والنشر هي مسؤولية امللأي انتهاكات و  ،على املجموعات بالتشاور مع املودع

 لطبع والنشر للمستودع املؤسس ي وطلب املساعدة من مسؤوليالرجوع إلى سياسات حقوق ا ودعينيمكن للم ❖

لن  حيث    ،ألية أسئلة تتعلق بحقوق النشر 2مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

تغيير  على املستودع  يقوم املسؤولون   أو  البيانات    ون كامل، فهم مخولالنص ي  الحتوى  امل  في  بتحرير  لتحرير 

 .في املستودع البحوثسيتم إخطار املقدمين عندما يتم أرشفة ، حيث الوصفية فقط

 من له الحق في اإليداع : . 1.2.6.2

مهري   ❖ الحميد  عبد  لجامعة  ينتمون  الذين  والباحثين  املعاونة،  والهيئة  التدريس،  هئية  ألعضاء  يسمح 

ت  2قسنطينة   هيئة  لكل عضو  يمكن  حيث  على  باإليداع،  على حساب  ل  الحصو  للجامعة  ينتمي  دريس 

 املستودع، وهذا الحساب يكون بمثابة صفحة الباحث على املستودع.  

يسمح للباحثين من خارج الجامعة بإيداع بحوثهم باملستودع إذا كانت تلك البحوث ذات تأليف مشترك مع   ❖

 .2أعضاء هيئة تدريس من داخل جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 يمكن أن يتولى املشرفين على املستودع مسؤولية إيداع األعمال نيابة عن األساتذة الباحثين أنفسهم. ❖
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : األرشفة الذاتية ملقاالت املجالت املحكمة . 2.2.6.2

" ملقالة في مجلة أو ورقة بحثية أخرى   Self-Archivingإذا كان الباحث يرغب في إعادة نشر "األرشفة الذاتية 

األخضرعبر   الحر    "الطريق  مستودعOpen Access Green Roadللوصول  في  عبد   "  لجامعة  العلمية  األبحاث 

سمح  لي، حيث ي ، فهو بحاجة إلى االمتثال لسياسات حقوق النشر الخاصة بالناشر األص2الحميد مهري قسنطينة  

من طرف لجان التحكيم  Postprint املحكمةأو املقالة  Preprintت  املقاال  ات بنشر إما مسود الناشرين العديد من 

 .تسمى أيًضا نسخة املؤلف والتي باملجلة

  Metadata Policy : سياسة الميتاداتا  .3.6.2

يتعين على املساهمين في املستودع  ، كما  يمكن ألي شخص الوصول إلى سجالت البيانات الوصفية واستخدامها

يكفي  ما  توفير  املقدم  من  املؤسس ي  املحتوى  تصف  التي  الوصفية  و البيانات  سيكون ،  املحتوى،  استالم  عند 

املستودع الوصفية  القائمون على  البيانات  تعزيز  و  واإلنشاء والتحرير  املراجعة  يلي قائمة   ، وفيمامسؤولين عن 

 : 2هري قسنطينة عند إيداع املحتوى بمستودع البحوث العلمية لجامعة عبد الحميد مبحقول البيانات املطلوبة  

 DC Field  الحقل 

 dc.title إجباري  العنوان

 dc.contributor.author إجباري  املؤلفين املشاركين  

 dc.contributor.affiliation إجباري  كلية االنتماء 

 dc.type إجباري  نوع البحث  

 dc.language.iso إجباري  اللغة

 dc.date.issued إجباري  تاريخ نشر البحث  

 dc.subject إجباري  الكلمات املفتاحية 

 dc.description.abstract إجباري  امللخص

 dc.relation.ispartof إجباري  اسم املجلة  

 dc.relation.issn إختياري  الرقم الدولي املوحد للدورية

 dc.description.volume إجباري  املجلد، العدد 

 dc.contributor.advisor إجباري  الجامعيةاملشرف على الرسالة 

 dc.identifier.doi إختياري  املعرف الرقمي للبحث 

 البيانات الوصفية املطلوبة إليداع املواد بمستوع األبحاث العلمية :   )82( رقم جدول 

 2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

  Preservation Policy :سياسة الحفظ. 4.6.2

الرقمي   العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  سيتم االحتفاظ باملحتوى    2املودع بمستودع األبحاث 

سيبذل  املستودع،   ثابت لكل عنصر عند إدخاله في URL سيتم تعيين عنوان   ، حيثوالبيانات الوصفية املرتبطة به

عبد   لجامعة  العلمية  األبحاث  قسنطينة  مستودع  مهري  االستخدام   2الحميد  قابلية  استمرار  لضمان  جهده 

 وإمكانية الوصول إلى املحتوى الرقمي عن طريق ترحيل امللفات إلى تنسيقات جديدة عند الضرورة. 

.  املعروفة واملدعومة  بترحيل أي تنسيقات ملفات غير مقبولة إلى التنسيقاتعلى املستودع  سيقوم املسؤولون   

 . تم االحتفاظ بدفق البت األصلي لجميع العناصروسي ،بنسخ ملفاته احتياطًيا بشكل يومي  ملستودعكما سيقوم ا 

 : أشكال امللفات

القراءة القديمة صعبة  امللفات  امللفات بمرور الوقت بحيث تصبح  البرامج وتنسيقات  يعقد  ما  هذا  ، و تتغير 

باإلضافة  ،الدي سبيس تخزين أي نوع من امللفات نظام يستطيع ، استخدام املعلومات الرقمية على املدى الطويل

 . ( DOC  PDF    XLS  PPT  JPEG  MPEG  TIFFإلى ذلك، يتعرف تلقائًيا على امللفات ذات التنسيقات األكثر شيوًعا )مثل  

امللفات بأنواع  يتعلق  قسنطينة    فيما  مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  تلخيص    ،2بمستودع  يمكن 

 النقاط الرئيسية على النحو التالي: 

 يتم قبول جميع أنواع امللفات وسيتم الحفاظ عليها من خالل الحفاظ على مستوى البت. . 1

 .دعم أكبر عدد ممكن من تنسيقات امللفات املعروفة. 2

 لالسترجاعكل ما يتم . 3
ً
 .وضعه سيكون قابال

تقديم الدعم ألكبر عدد ممكن    على  2يعمل مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  

، ويبين الجدول التالي أشكال امللفات التي يدعما برنامج املستودع، وكذا أشكال امللفات التي من تنسيقات امللفات

 يمكن التعرف عليها.  

 DSpace)نظام (امللفات املدعومة من طرف املستودع 

 مستوى الدعم  Extensionsالتنسيق  Descriptionالوصف  MIME typeنوع التمثيل 

application/pdf   Adobe PDF PDF مدعوم 

text/xml   XML Xml مدعوم 

text/plain    Text txt, asc مدعوم 

text/html   HTML htm, html مدعوم 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

application/marc    MARC Marc مدعوم 

image/jpeg    JPEG jpeg, jpg مدعوم 

image/gif   GIF Gif مدعوم 

image/png   PNG Png مدعوم 

image/tiff   TIFF Tiff مدعوم 

audio/x-aiff    AIFF aiff, aif, aifc مدعوم 

text/richtext   RTF Rtf مدعوم 

application/postscript Postscript ps, eps, ai مدعوم 

 األبحاث العلمية لجامعة أشكال امللفات املدعومة من طرف برنامج مستودع  :   )83( رقم  جدول 

 2عبد الحميد مهري قسنطينة  

إلى التنسيقات املدعومة                ع من إصدار املستودع على    ، سيعمل فريقبالنسبة  تحويل امللفات بشكل مجم 

التنسيقات والتقنيات باستمرار   ةراقبحيث سيتم العمل على مالتنسيق الحالي إلى إصدار الحق، على سبيل املثال.  

 على تلبية االحتياجات عند ظهورها.  ةقدر اللضمان 

 امللفات التي يتعرف عليها على برنامج املستودع 

 مستوى الدعم  Extensionsالتنسيق  Descriptionالوصف  MIME typeنوع التمثيل 

application/msword   Microsoft Word Doc معروف 

application/vnd.ms-powerpoint Microsoft PowerPoint Ppt معروف 

application/vnd.ms-excel Microsoft Excel Xls معروف 

audio/basic audio/basic au, snd معروف 

audio/x-wav WAV Wav معروف 

video/mpeg MPEG mpeg, mpg, mpe معروف 

application/vnd.visio Microsoft Visio Vsd معروف 

application/x-filemaker FMP3 Fm معروف 

image/x-ms-bmp BMP Bmp معروف 

application/x-photoshop Photoshop psd, pdd معروف 

video/quicktime Video Quicktime mov, qt معروف 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

audio/x-mpeg MPEG Audio mpa, abs, mpega معروف 

application/vnd.ms-project Microsoft Project mpp, mpx, mpd معروف 

application/mathematica Mathematica Ma معروف 

application/x-latex LateX Latex معروف 

application/x-tex TeX Tex معروف 

application/x-dvi TeX dvi Dvi معروف 

application/sgml SGML Sgm, sgml معروف 

application/wordperfect5.1 WordPerfect Wpd معروف 

audio/x-pn-realaudio RealAudio ra, ram معروف 

image/x-photo-cd Photo CD Pcd معروف 

 أشكال امللفات التي يتعرف عليها برنامج مستودع األبحاث العلمية :  )84( رقم جدول 

 2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
                     

  : Withdrawal and retentionسياسة االستبعاد   .5.6.2

يكون   أن  املفترض  قسنطينية  من  مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  دائًما   2مستودع  علمًيا   
ً

سجال

ستشهاد بالعنصر. ال ينصح لال ثابت وسيظل دائًما    URLبمجرد إيداع عنصر في املستودع، سيتم إنشاء عنوان  و 

 بإزالة املحتوى. ومع ذلك ، قد يطلب املؤلفون من مسؤول املجتمع إزالة ملفاتهم.  

أن يوافق مسؤول املجتمع على جميع عمليات السحب هذه بالتشاور مع املؤلف. قد تشمل أسباب اإلزالة يجب  

 انتهاك حقوق النشر أو االنتحال أو تزوير البيانات. 

   ، املحتوى  يتم نشر اإلصدارات املحدثة من  املؤلف. قد  إبالغ  أي ملفات دون  بإزالة  املجتمع  يقوم مسؤول  لن 

شجع املؤلفين على االحتفاظ  ت  يتم  دار األول املنشور. قد تتم إزالة اإلصدارات السابقة ، لكنويمكن ربطها باإلص

 بهذه اإلصدارات في املستودع، كسجل لتطوير أي محتويات منشورة. 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 

 المتطلبات المادية والبرمجية:   .7.2

 إختيار برمجية المستودع :   .1.7.2

السياسات التي تتبعها املؤسسة، وغالبا ما ينظر إلى البرامج مفتوحة  تعتمد عملية اإلختيار على مجموعة من 

املصدر كحل أفضل ألنها مجانية، وال يوجد تكاليف على استخدامها إال أنها تنطوي على مجموعة من التكاليف  

رية، وقد  ، كما تمثل البرمجيات مفتوحة املصدر بديال للبرمجيات التجا األخرى مثل تدريب املوظفين والدعم الفني

تكون أحيانا الخيار األول للمؤسسات األكاديمية لتجنب دفع مبالغ مالية طائلة لشراء نظام تجاري، إال أن عملية  

اإلختيار تنطوي على بعض العقبات، وهي عدم وجود معايير موحدة وواضحة يمكن االعتماد عليها إلختيار النظام  

 .)1(األنسب لبناء املستودعات الرقمية املؤسساتية

 إلدارة المستودعات الرقمية:  Dspaceتقييم برنامج . 2.7.2

  أشكال تقييم برمحيات املستودعات الرقمية املفتوحة املصدر: ❖

إلدارة   املتكاملة  النظم  وكذا  املصدر  املفتوحة  الرقمية  املستودعات  برمجيات  لتقييم  أشكال  عدة  هناك 

 :   املكتبات ولعل أبرزها

أساس معمارية النظام ويقصد به مدى توافر املعايير واملواصفات املطلوبة للنظام أي مدى  التقييم على    :أوال  

 ؛ تحقيق النظام ملجموعة من املعايير املطلوبة من قبل الباحثين واملستفيدين واملكتبة

 . نظامالتقييم على أساس مخرجات التقييم وهو قياس كمية وجودة املعلومات املخزنة واملحملة مع ال : ثانيا 

التقييم على أساس أداء النظام وسلوكه وهو الكفاية والسرعة املنطقية في تنفيذ االجراءات من ناحية    :  ثالثا 

 .)2(ومدى تفاعل النظام مع سلوك املستفيدين

 اختيار أسلوب التقييم : ❖

و  أيعد أسلوب التقييم بالنقاط و التفريع أشهر األساليب املتبعة عند تقييم برمجيات املستودعات الرقمية  

، ففي أسلوب التقييم بالنقاط يتم وضع عالمة في مربع الفحص للنظام إذا توافرت  النظم املتكاملة للمكتبات

 
البرمجيات مفتوحة املصدر للمكتبات ومراكز املعلومات : معايير مقترحة الختيار نظام مفتوح املصدر إلدارة املكتبات   2014. خفاجة، أحمد ماهر. 1

  . متاح على :2019/01/01. زيارة يوم 36. ع. Cybrarian Journal. العربية
Itemid=80http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=676%3Aopensource&catid=270%3Astudies&  

 .168حسن، عمرو حسن فتوح. نفس  املرجع. ص.  .2

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=676%3Aopensource&catid=270%3Astudies&Itemid=80
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

  (x)صية، أما أسلوب التفريغ يتم إستخدام عالمة فيه الخاصية، أو يترك املربع فارغا إذا لم تتوافر به هذه ا لخا

 ، لداللة على وجود أو عدم وجوداملواصفات بالنظام. (0 ,1)أو وضع أرقام من 

 والتي تتكون من ثالث مراحل رئيسية وهي : مرحلة تنفيذ التقييم :  ❖

، عبر موقعه على Download Softwareالبرنامج   تبدأ عملية تنفيذ التقييم من خالل تحميلأ. تحميل البرنامج :  

 الشبكة العنكبوتية ومتطلبات التنصيب الالزمة لتشغل النظام.

تتم عملية املعايشة مع البرنامج من خالل االستخدام واملمارسة املستمرة، والهيئة أو برنامج :  . املعايشة مع الب

بجمي  أحاط  قد  يكون  الخطوة  في هذه  التقييم،  بعملية  القائم  وبالتالي  الشخص  البرنامج،  وإمكانات  ع خصائص 

 تصبح عملية تطبيق املعايير على البرنامج واضحة. 

في هذه املرحلة يقوم املسؤول عن التقييم بتحديد املعايير التي حققها البرنامج واملعايير التي :  . نتائج التقييم  ج

إلى نسب مئوية   التقييم  نتائج عملية  تترجم  البرنامج، والخروج أخفق فيها، حيث  وتقديرات لتحديد درجة كفاية 

 .بنسبة مئوية للتقييم العام للبرنامج

 النسب املئوية لنتائج التقييم  
 التقدير 

 إلى من 

 ضعيف 49 10%

 متوسط  50

 جيد 69 51

 جيد جدا  89 70

 ممتاز  100 90

 Dspace لنتائج عملية تقييم نظامالنسب املئوية :   (85) رقم جدول 

سواء    تقييم واملقارنة بين برمجيات املستودعات الرقميةالقامت العديد من املؤسسات واملنظمات الحكومية ب

، واملكتبة Open Society Instituteمثل معهد املجتمع املفتوح   التجارية، أو املفتوحة املصدر، وحتى املطورة محليا،

 .  UNESCO، ومنظمة التربية للثقافة والعلوم National Library of Medicineالطبية الوطنية 

والتي قامت باملقارنة بين خمسة أنظمة، أربع  ،UNESCO نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةبالنسبة مل 

 Digital Commons، ونظام  DSpace, Eprints, Fedora, Islandoraمنها مفتوح املصدر ويتعلق األمر بكل من نظام  

قارن  حيث  الرئيسية    التجاري،  املنصات  ميزات  بين  مساعدةالدليل  أجل  التي   من  امليزات  على  التركيز  املكتبات 

تم تقسيم املقارنة إلى اثنتي عشرة فئة ملساعدة أمناء املكتبات ، و هيل نجاح املستودع الخاص بهمستساعد في تس
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

، أشارت النتائج إلى تفوق كل من تحديد امليزات األكثر أهمية لبناء مستودع مؤسس ي ناجح البرنامج في مؤسستهم

التي تحتاجها املؤسسات واملكتبيين من   وذلك لتوفرهما على كل املميزات   DSpaceونظام    Digital Commons نظام   

 أجل بناء مستودعات رقمية ناجحة.

للدكتور   مقارنة  دراسة  الرقمية    Kumar Royفي  املستودعات  لبناء  املصدر  مفتوحة  برمجيات  سبع  بين 

، University of Calcutta, West Bengal, Indiaاملؤسساتية من أجل إختيار أفضل نظام لفائدة جامعة كلكوتا بالهند،  

 :  )1(على أغلب األنظمة األخرى، وهذا حسب نتائج الجدول التالي DSpaceتوصلت نتائح املقارنة إلى تفوق نظام الــ 
 

 CDSware DSpace Eprints Fedora Greenstone OPUS البرمجية / التصنيف 

 Software Features -   2 4.5 1.5 3 3 3مميزات النظام 

 Software Support -   1.5 2 0 3 3 1دعم النظام

 Metadata -  4.5 5.5 3.5 4.5 4 2.5امليتاداتا

 Preservation -   2.5 4 4 5 3 3الحفظ الرقمي

 Import and Export -   3 2.5 3 3 3 2االستيراد و التصدير

 Security -   7 7 5 3 5 1اإلدارة واألمن 

 Content Submission   -  0.5 2 0 1 0 2إيداع املحتوى 

 Digital Object Admi -   1 2 1 1 0 2إدارة الكيان الرقمي  

 User Interface -   2 3 2 2 2 1واجهة املستفيد  

 Search Capacity -   3 3 2 3 3 3قدرات البحث

 20.5 26 28.5 22 35.5 27 املجموع 

 Kumarنتائج املقارنة بين البرمجيات املفتوحة املصدر إلدارة املستودعات الرقمية حسب  :  )86( رقم جدول          

قبل الشروع في تقييم البرمجيات مفتوحة املصدر يجب إعداد قائمة باملعايير املقترحة التي على أساسها يتم  

محاور رئيسية وفرعية، وكل محور يشتمل على مجموعة من تقييمها واختيارها، وفيها يقسم البرنامج وظيفيا إلى  

 املعايير املفترض أن يحققها البرنامج، ويمثل وجودها من عدمه. 

حول   2حسب دراسة الباحثة بن غيدة وسام والتي أجريت على مستوى جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

ي أكدت في مقابلتها مع مسؤولي املستودع الذي  والت  العلمية  املستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات

 
1. Roy, Bijan Kumar. Institutional Digital Repositories: From Policy to Practice. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic 
Publishing; 2015. p. 261. 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

بالجامعة باستخدام نظام   كانت الجامعة تخطط إلنشائه، أن الجامعة اختارت بناء املستودع الرقمي الخاص 

DSpace فاستنادا إلى هذا االختيار قام الباحث بتقييم نظام)1(املفتوح املصدر ،DSpace   . 
 

برمجية   لتقييم  املقترحة  باملعايير  قائمة  إعداد  العربية    Dspaceتم  الدارسات  من  مجموعة  على  اعتمادا 

حسن حول : البرمحيات املفتوحة املصدر لبناء وإدارة املكتبات   واألجنبية، والتي من بينها دراسة عمرو حسن فتوح

واد في دراسته حول برمجيات املستودعات الرقمية  الرقمية : أسس االختيار والتقييم ؛ دراسة سامح زينهم عبد الج

دراسة نسرين عبد اللطيف قباني : حول نظم بناء املستودعات الرقمية  ؛     Eprintو     DSpaceومقارنته بين برمجيتي  

 .  نظم املستودعات الرقمية ومعايير تقييمهانموذجا ؛ دراسة طالل ناظم الزهيري حول   DSpaceنظام 

 :   Dspace إجراءات تقييم نظام .3.7.2
 

 : معايير عامة  املحور األول 

 ال نعم   املعيار م

 X 1 هل هناك جهة مسؤولة عن دعم وتطوير النظام؟  1

 X 1 ؟Documentationهل تتوافر أدلة موثقة الستخدام النظام  2

 X 1 هل هناك تجارب رائدة في استخدام النظام؟  3

 X 1 النظام من طرف هيئات ومراكز معلومات؟ هل تم تقييم  4

 X 1 هل النظام مرن و ال يحتاج إلى تدخل برمجي لتهيئته على الحاسب؟ 5

 X 1 هل هناك تطوير مستمر للنظام؟  6

 X 1 هل النظام مرن إلدراة املجموعات الرقمية املختلفة؟ 7

 X 1 للمستفيدين؟هل النظام مرن لتقبل االحتياجات املستقبلية  8

 X 1 هل يسمح النظام باضافة حدف أو تعديل بيانات يتم تسجيلها؟ 9

 X 1 هل لغة النظام سهلة بحيث يمكن التعديل عليها؟ 10

 X 1 هل هناك حد أقص ى من الوثائق يقبله النظام؟  11

 X 1 ؟ Batch Addهل يتيح النظام إمكانية إضافة مجموعة ملفات دفعة واحدة   12

 X 1 لتنفيذ األوامر بنفس كفاية استخدام املاوس؟  Function Keyهل النظام يتيح استخدام املفاتيح الوظيفية  13

 X 1 هل النظام متوافق مع برامج البحث عبر شبكة األنترنت؟ 14

 X 1 بالحداثة املستمرة؟هل يتصف النظام  15

 X 1 هل االصدرات الحديثة للنظام يمكن مقارنتها بما  قبلها من حيث الوظائف الجديدة التي تمت اضافتها؟ 16

 1 15 املجموع

 %6.25 %93.75 النسبة

 

 
 .  314. املرجع السابق. ص. عبد الحميد مهري  02الذاتية للمنشورات العلمية: دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة . بن غيدة، وسام. املستودعات الرقمية واألرشفة 1
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 معايير عامة:  )87( رقم جدول 

 

نظام تطوير  بدعم     DSpaceتم  مؤسسات  عدة  تقوم  وحاليا  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  طرف  من 

كمؤسسة   وتطويره  و  Duraspaceو    atmireالنظام   ،Open Repository    4وScience،    مستفيد لكل  يمكن  كما 

محلي   بشكل  الحاسوب  على  وتثبيثه  النظام  موثقة    ،Locally Installedتحميل  أدلة  النظام  موقع  يوفر  حيث 

Documentation    ويعتبر النظام من أكثر األنظمة استخداما  7.0إلى االصدار    1.5.2لكل االصدارت من االصدارة ،

من خال الكبيرة  قدرته  أثبث  وقد  العالم،  كاليونسكو  في  النظام  على  املؤسسات  بعض  أجرتها  التي  الدراسات  ل 

UNESCO    واملكتبة الوطنية للطبNLM    ومعهد املجتمع املفتوحOpen Society Institute  كما يشتغل النظام على ،

،  HTMLو    XMLو االكسمل    Javaعدة لغات برمجة والتي تتميز بسهولة التعامل والتعديل والتطويع كلغة الجافا  

و    PostgreSQLويمكن النظام من التعامل مع كافة أنواع وأشكال امللفات الرقمية، يدعم النظام قاعدة بيانات  

SQL     امللفات من  املاليين  إضافة  من  تمكنك  والتي 

 Batchوالوثائق والبيانات. ومن مزايا النظام كذلك إمكانية إضافة املجموعات الرقمية دفعة واحدة أو ما يسمى بـ  

Add  أو الـBatch Metadata Editing Tool . 
 

 
 

يتم العمل على تطوير النظام وتحديثه من خالل إضافة التحسينات وتصحيح األخطاء وسنعرض بعض  كما  

 :x.6 إلى االصدارة  x.5التحديثات والتغييرات من االصدارة 

  Bug Fixes تصحيح األخطاء   Improvements التحسينات  New Featuresامليزات اجلديدة 
نتائج البحث يف   exportإضافة إمكانية تصدير 

 CSVيف ملف   xmluiقالب الــــــــ 
تكشيف النص الكامل من اليمني لليسار 

 PDFابلنسبة مللفات الـ 
تأكد من أن الدي سبيس يعمل مع تراخيص ال

 4.0املشاع اإلبداعي 
 DSpaceإضافة املجموعات الرقمية دفعة واحدة بنظام :  )158( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 

 
 

 :  New Featuresامليزات الجديدة 

نتائج    Exportهو إمكانية تصدير     DSpaceمن برمجية   6من امليزات الجديدة التي تم إضافتها في اإلصدارة رقم  

فقط وذلك من    JSPUIحيث أن هذه الخاصية كانت متوفرة في قالب XMLUIبقالب  csvالبحث و حفظها في ملف 

البحث لنتائج  الوصفية  البيانات  للكيانات  )1(خالل عرض زر تصدير  أيضا إضافة معرفات محلية  يمكن  ، كما 

، كما تم إضافة إمكانية  )2(حيث يتم توليد معرف رقمي للكيانات الرقمية بطريقة آلية  handle و    DOIالرقمية مثل  

، Restricted Access )3(أو املواد مقيدة الوصول  l Text AvailableFulمعرفة املواد التي تحتوي على النص الكامل 

 .Java8و قام فريق العمل بتحديث النظام ليدعم االصدار الثامن من لغة الجافا 

 :  Improvements التحسينات 

الكامل من اليمين إلى اليسار بالنسبة   من التحسينات التي تم إجراؤها على النظام هو إمكانية تكشيف النص 

 . )4(كاللغة العربية والفارسية  RTLوهذا فيما يتعلق باللغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار PDF مللفات الــ 

في  DSpace 4اعتباًرا من    ،(org.DSpace.app.util.GoogleMetadata)  ،  أصبح من املمكن تحديد امللف املراد

تحتوي على ملف واحد فقط وكان    )مقالة، رسالة جامعية، مؤتمر...(إذا كانت املادة    citation_pdf_urlربطه في  

 
1. CSV export of search results in XMLUI. Visited 12/12/2018. Retrieved from: 
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/801       
2. DSpace needs local object identifiers. Visited 13/12/2018. Retrieved from: 
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/677      
3. Fulltext available sidebar facet for Discovery. Visited 13/12/2018. Retrieved from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-
2648?src=confmacro    
4. Full-text indexing of right-to-left PDF files. Visited 13/12/2018. Retrieved from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-
1187?src=confmacro   

DS-1262 DS-1187 DS-1818 
إمكانية إضافة معرفات حملية للكياانت الرقمية 

Local Object Identifier 
DS-1782 

إضافة قائمة أبشكال امللفات اليت ميكن حملرك  
 تكشيفها   Google Scholarحبث 

DS-3127    

ابلنسبة للمواد اليت   OAIتصحيح واجهة 
 تستخدم أحرف خاصة 

DS-3556 

إضافة املواد اليت تتوفر على النص الكامل ابلشريط  
 facet Discoveryاجلانيب لالستكشاف  

إبنشاء Submitter السماح للمودعني 
  Items ملفات جديدة للمواد

 خطأ عند إيداع امللفات الكبرية عرب املتصفح 
 جيجا ابيت( 2)أكثر من  

 Java 8إىل    Java 7التحديث من 
 

استرياد البياانت الوصفية بشكل أفضل من دعم  
  املصادر اخلارجية

 لبناء  SASSو  JRubyحتديث إصدار 
  Mirage2قالب  

بنظام   x.6إلى االصدارة  x.5التحديثات والتغييرات من االصدارة :   (88) رقم  جدول 

DSpace 

https://github.com/DSpace/DSpace/pull/801
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/677
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2648?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2648?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1187?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1187?src=confmacro
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

متاًحا للجمهور فقم بالربط به، عدا ذلك، إذا كانت املادة تحتوي على ملفات متعددة ، وتم تحديد أحدهما على 

)وكان متاًحا للجمهور( أربطه بخالف ذلك، ما عليك سوى االرتباط بأول ملف متاح للجميع أنه "امللف األساس ي"  

نتائج   في صفحة "عرض  امللفات  قائمة  في   
ً
أوال الذي يظهر  امللف  يكون هذا هو  الحزمة األصلية(، فغالًبا ما  )في 

في متصفح   الن”Google Scholarالبحث  إلى املستندات غير  في  "، ولضمان عدم االشارة   citation_pdf_urlصية 

حتى ولو تم إدراجها أوال فكان لزاما إنشاء قائمة بأشكال امللفات النصية الشائعة حيث أن هذه القائمة هي املوص ى 

مما يؤدي إلى تحسين ظهور    )   Google Scholar   PDF)  ،PS   ،DOC / DOCX،RTFعليها من طرف الباحث العلمي  

امللفات في محركات البحث، كما يمكن للمسؤولين عن املستودعات الرقمية وضع عالمة أساس ي على شكل امللف  

 . )1(املراد ظهوره في محرك البحث

للنظام هو السماح للمودعين بإضافة نسخ جديدة ومحدثه    6ومن التحسينات التي تم تحديثها في اإلصدارة  

ا بإيداعهاللمواد  قاموا  من  )2(لتي  أفضل  بشكل  الوصفية  البيانات  إستيراد  إمكانية  يدعم  النظام  أصبح  وقد   .

وكذا إمكانية    ، Pubmed  ،Arxivو     Web of Scienceو     Scopusاستيراد البيانات الوصفية من  (املصادر الخارحية  

واستيراد بحوث املؤلفين من خالل    DOIاستيراد البيانات الوصفية بالنسبة للبحوث التي تملك معرفات رقمية كــ 

  .)3(الخاصة بهم ORCID حسابات الــ 

 :Bug Fixes تصحيح األخطاء 

ترخيص املشاع اإلبداعي  هو ترقية نظام الدي سبيس للعمل على    6من األخطاء التي تم تصحيحها في اإلصدارة  

بالنسبة للمواد التي   OAI ، باالضافة إلى تصحيح واجهة  3.0  )4(بعد أن كان يشتغل على اإلصدارة  4.0اإلصدارة  

الفيرياء  و  الرياضيات  بحوث  في  إستخدمها  يتم  التي  الرموز  و  لألحرف  بالنسبة  وهذا  خاصة  أحرف  تستخدم 

التي تعرض امللف   PMH-OAI، ال تعمل صفحة واجهة  )5(مختلفة  والكيمياء، فبعد استيراد ملف بأحرف مشفرة

،  جيغابايت  2  ، كما واجه مستخدمون مشكلة  في إيداع ملفات يزيد حجمها عن  500مع إعطاء خطأ داخلي للخادم  

 
1. Create a "whitelist" of formats allowable in citation_pdf_url for Google Scholar (request from Google). Visited 
13/12/2018. Retrieved from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-3127?src=confmacro    

2. Allow submitter to create a new version of an item. Visited 13/12/2018. Retrieved from: 
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1814?src=confmacro      
3. Framework to better support metadata import from external sources. Visited 13/12/2018. Retrieved from: 
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2876?src=confmacro  
4. Ensure DSpace works with Creative Commons 4.0 licenses. Visited 14/12/2019. Retrieved from: 
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1818?src=confmacro   
5. OAI interface not working with a document using special characters. Visited 14/12/2019. Retrieved from: 
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-3556?src=confmacro  

https://jira.lyrasis.org/browse/DS-3127?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1814?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2876?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1818?src=confmacro
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-3556?src=confmacro
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

. ومن األخطاء التي واجهت  )1(جيجابايت  5وقد تم تحديث وزيادة حجم امللفات التي يمكن إيداعها على املتصفح إلى  

، حيث يظهر النظام  Mirage2إلى    Mirage1مستخدمي نظام دي سبيس هو ترقية واجهة املستفيد من القالب  

وقد تم تصحيح هذا الخطا عن طريق تحديث إصدار كل من   (MVN INSTALL) )2(خطأ  في مرحلة تنصيب النظام

compass  و node و  6.5.0إلى اإلصدارةnpm  و  3.10.8إلى اإلصدارةjruby  9.1.17.0إلى اإلصدار . 

 تفاعل املستخدمين مع النظام  الثاني : معايير  املحور 

 ال نعم  املعيار م 

   1 هل يسمح النظام للمستخدم التعامل املتزامن مع أكثر من وظيفة في وقت واحد؟  1

   1 االستجابة في إنجاز العمل املطلوب؟ هل النظام سريع  2

   1 هل النظام قادر على تقديم معلومات إحصائية و تقارير ذات العالقة؟ 3

 هل النظام قادر على إبالغ املستخدم بالحالة الراهنة التي يقوم بها مثل :   4

 جاري املعالجة، لم يستطع العثور على

1   

   1 امللفات و تاريخ إنشاءها ؟ هل يعطي النظام تفاصيل عن حجم  5

 1  0 أي ال يحتاج إلى خبرة الستخدامه؟ Auto-Selfهل النظام يتيح إمكانية االستخدام الذاتي  6

  1 0 هل هناك مستويات خبرة للتعامل مع النظام؟  7

   1 هل يسمح النظام للمستخدم إلغاء إجراء ما قبل تنفيذه؟  8

   1 هل النظام يتيح إمكانية استخدام البريد اإللكتروني إلرسال نتائج البحث؟  9

   1 هل النظام يتيح إمكانية طباعة نتائج البحث؟ 10

ـــــــموع  2 8 املــــجـــــــــــــــــ

 %20 %80 النسبة

 معايير  تفاعل املستخدمين مع النظام:  )89( رقم جدول 

مع أكثر    Process synchronizationبمرونة عالية حيث يتيح ملستخدميه التعامل املتزامن     DSpaceيتميز نظام 

من وظيفة في آن واحد وذلك من خالل إنجاز مجموعة من العمليات وتنفيذ مجموعة من األوامر في وقت واحد،  

إذا تم توفير مساحة كافية وتجهيزات متطورة   في تنفيذ العمل املطلوب خاصة  النظام بسرعة كبيرة  كما يتميز 

يقدم نظام   باالحصائيات    DSpaceلتشغليه.  التي   Statisticsنظام فرعيا خاص  املعلومات االحصائية  لتتبع كل 

يحتاجها املستخدمين كاحصائيات الدخول و التسجيل وإحصاءيات تدفق العمليات وإضافة املواد و التعديل 

 
1.  Error when depositing large files via browser (over 2Gb). Visited 14/12/2019. Retrieved from: 
https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2359?src=confmacro   
2. Update JRuby and SASS version for maven based Mirage2 build. Visited 14/12/2019. Retrieved from: 
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/2309   

https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2359?src=confmacro
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/2309
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

معرفة ببعض الجوانب املتعلقة بأنظمة التشغيل وبعض   DSpaceيتطلب إستخدام نظام  .عليها وزيارة املستودع

البرمجة، خاص النظام مبني على لغة    %90ة أن  من لغات  بيانات  javaمن  أو    PostgreSQL، ويستخدم قاعدة 

Oracle ومنصة ،SOLR لالسترجاع واالستكشاف. 

 املحور الثالث:  معايير بيئة و متطلبات التشغيل 

 ال نعم املعيــــــــــــــــــــــــــــــــــار  م

   1 مختلفة؟هل يعمل النظام تحت منصات (نظم) تشغيل  1

   Windows, Linux, Mac OS 1هل يعمل النظام مع كافة إصدارات نظم التشغيل ؟   2

   1 هل هناك متطلبات لتثيث النظام ؟ 3

   3 املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 %100 النسبة 

 متطلبات التشغيلمعايير بيئة و :  )90( رقم جدول        

 يدعم النظام العمل على مختلف أنواع أنظمة التشغيل سواء مايكروسوفت ويندوز، لينوكس، يونيكس، وماك

، أيضا يشتغل النظام على 10، 8، و ويندوز 7أوس، ويمكن تشغيل النظام على كل توزيعات ويندوز مثل : ويندوز 

يوبنتو   سواء  لينكس  توزيعات  ديبيانUbuntuكل   ،  Debian  وكذا  ،Redhat،    معظم مع  النظام  يتوافق  كما 

، و  Javaطبيقات املساعدة مثل جافا  كما يتطلب ثثبيت النظام العديد من الت  .Mac OS توزيعات نظام التشغيل

 . Tomcatو تومكات    Apacheأباتش ي 

 واجهة النظاممعايير  : الرابع  املحور 

 ال نعم املعيار م

   Multi-lingual Interface 1هل يوفر النظام واجهات تعامل باللغة العربية وغيرها من اللغات األجنبية   1

   Drag  &drop 1هل يدعم النظام خاصية السحب و االسقاط  2

   1 هل يتيح النظام التحكم في حجم ونوع الخط 3

   1 دون إعادة تشغيل النظام هل يسمح النظام بتغيير لغة الواجهة ألخرى في أي وقت  4

 3 املجموع 
 

 %100 النسبة
 

 معايير واجهة النظام :  )91( رقم جدول 

إذا كان يحتوي    ،لواجهة، سينظر دي سبيس في لغة متصفح املستخدملمع عدد من ترجمات    DSpaceيأتي  

تعيينه  فسيتم  كذلك،  األمر  يكن  لم  إذا  اللغة.  بهذه  الواجهة  عرض  فسيتم   ، املستخدم  بلغة  لغة  ملف  على 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

يوفر نظام واجهات متعددة  ، حيث افتراضًيا على اللغة اإلنجليزية أو اإلعداد االفتراض ي اآلخر الذي قمت بتكوينه

. ليدعم نظام الدي سبيس خاصية السحب  للغات األجنبية األخرى أو ا ،سواء اللغة العربيةمعه  اللغات للتعامل  

واالسقاط، كما يتيح النظام التحكم في حجم ونوع الخط، مع تغيير لغة الواجه دون الحاجة إلى إعادة تشغيل  

 النظام كليا.  

 ملستفيد: واجهة االخامس   املحور 

 ال نعم املعيار م

   1 بلغات متعددة وتدعم اللغة العربية؟هل واجهة املستودع الرقمي متاحة  1

 1 هل واجهة املستودع الرقمي سهلة وال تتطلب خبرة الستخدامها؟  2
 

   1 ؟ Responsive designهل يدعم النظام الواجهات الرسومية املتجاوبة  3

   1 هل يسمح النظام باستخدام الصور كروابط في واجهة املستودع الرقمي؟ 4

 4 املجموع 
 

 0 %100 النسبة

 معايير واجهة املستفيد :  )92( رقم جدول 

  JavaServer Pageو    Java Servletمبني على تقنية    ،هو املكون األكبر واألكثر استخداًما  DSpace Web UIيعد  

يستخدم الدي  عبر الويب عبر متصفحات الويب الخاصة بهم.  DSpaceيسمح للمستخدمين النهائيين بالوصول إلى  

يدور التدويل في  ،  )Internationalization  )1  تدويلال، والتي لديها الدعم الجاهز للمساعدة في  Javaسبيس تقنية  

Java  املستخدم ومنطقة  لغة  يمثل  كائن  ؛  املحلي  الكائن  حيث  حول  املحلية  ،  اإلعدادات  كائنات  إنشاء  يتم 

 .ISO-3166)2(رمز اللغة و ومعيار   ISO-639 معيار   باستخدام

بواسطة    النظاميدعم    محدد  هو  كما  التدويل  كتالوجات  استخدام  خالل  من  متعددة   Cocoonلغات 

Internationalization Transformer،    إلى   املفرداتيحتوي كل كتالوج على ترجمة جميع التي يعرضها املستخدم 

 
الحوسبة، في تهيئة برامج الكمبيوتر  هما اآللياتان املستخدمتان، في مجال  :    internationalization and localization=    التدويل والتطويع املحلي.  1

بالتدويل عملية تصمي املستهدفة. ويقصد  الفنية إلحدى األسواق  املناطق واملتطلبات  باختالف  الناجمة  املختلفة واالختالفات  للغات  م أحد لتتسع 

دسية. أما التطويع املحلي فهو عملية إعداد البرامج التطبيقات البرمجية بالطريقة التي تجعله مالئما ومناسبا للغات ومناطق عدة دون إجراء تغييرات هن

متاح على :    التي تم تدويلها لتتالءم مع منطقة معينة أو لغة محددة، عن طريق إضافة مكونات اإلعدادات املحلية املحددة فضال عن ترجمة النص.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization  

2. Downing, Jim. (2005) Localization, Internationalization and DSpace. DRTC-HP International Workshop on Building 
Digital Libraries using DSpace 7th - 11th March 2005. Visted 16/03/2018. Retrieved from: 
https://core.ac.uk/download/pdf/333967039.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization
https://core.ac.uk/download/pdf/333967039.pdf
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

تعتبر واجهة    .كما  )1(واحد يعتمد اسمه على اللغة املخصصة له  xmlكل كتالوج هو ملف    ،لغة أو متغير معين

املستودع الرقمي من خالل نظام الدي سبيس سهلة لالستخدام وال تتطلب خبرة من طرف املستفيد للتعامل معها  

، كما تدعم واجهة املستفيد الواجهات الرسومية املتجاوبة مع كل أنواع األجهزة اإللكترونية وذلك  واستخدامها

 . JSPUI، أو االعتماد مباشرة على قالب XMLUIفي القالب  Mirage 2 من خالل تفعيل إطار

 

 

 

 

البحث هو عنصر أساس ي لالكتشاف في الدي سبيس، لذا فإن هدف الدي سبيس هو توفير أكبر عدد ممكن  

على واجهة برمجة تطبيقات بسيطة للغاية تسمح    DSpaceوالبحث في    التكشيف تحتوي وحدة    ،من ميزات البحث

خلف    ، وإجراء عمليات بحث على مجموعة كاملة، أو مجتمع،الكشافجديد ، وإعادة إنشاء  الحتوى  امل  بتكشف

  ميزات بحث متعددة مثل :  Luceneيمنح    ،Lucene)2(املجاني    Javaواجهة برمجة التطبيقات يوجد محرك بحث  

الكلمات إزالة  الكلمات  ،  stop word removal  إيقاف  مفهرس stemmingجذور  محتوى  إضافة  على  والقدرة   ،

يتيح    Luceneبأكمله. فهارس بحث    النظام   تكشيفجديد بشكل متزايد دون إعادة   للتكوين مما  املحددة قابلة 

  تكشيفلتمكين    Media Filterيتم استخدام    .)3(الوصفية املفهرسة  DSpaceللمؤسسات تخصيص حقول بيانات  

 
1.  Luyten, Bram.  Pascarelli, Luigi Andrea. (2016). Localization L10n. visited 19/02/2019. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Localization+L10n  

 Dougبواسطة    Javaهي مكتبة مجانية و مفتوحة املصدر لبرامج محرك البحث، وقد تمت كتابتها في األصل بلغة      :  Apache Lucene   أباتش ي لوسين .  2

Cutting  وهو مدعوم من مؤسسة .Apache Software Foundation    ويتم إصداره بموجب ترخيص برنامجApache  يستخدم .Lucene    على نطاق

  https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Luceneعلى :   متاح .واسع كأساس معياري لتطبيقات البحث

3. Robert Tansley, Mick Bass, Margret Branschofsky, Grace Carpenter, Greg McClellan, David Stuve. (2008). DSpace 
System Documentation: Functional Overview. Visited 03/02/2019. Retrieved from: 
https://depts.washington.edu/cmditr/DSpace/DSpace-1.5.1-release/DSpace/docs/html.legacy/functional.html  

 معايير البحث واالسترجاع: السادس  املحور 

 ال نعم املعيار م

   1 ؟  Full-Text Searchهل يتيح النظام إمكانية بحث النص الكامل  1

 1 ؟and, or, notهل هل يتيح النظام البحث املتقدم البولياني باستخدام املعامل  2
 

   1 ؟ يتيح النظام النظام إمكانية البحث بالجمل هل 3

   1 ؟Proximity Searchهل يتيح النظام البحث بالتجاور  4

  1 ؟  Stemmingبحذور الكلمات  هل يتيح النظام البحث 5

 0 5 املجموع 

 0 %100 النسبة

 معايير البحث واالسترجاع :   (93) رقم  جدول 

 

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Localization+L10n
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Lucene
https://depts.washington.edu/cmditr/dspace/dspace-1.5.1-release/dspace/docs/html.legacy/functional.html
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

النص الكامل واإلنشاء اآللي    تكشيف " هي التي تتحكم في كل من  Media Filter ، "النص الكامل في الدي سبيس

املصغرة   الكشاف   .)Thumbnails )1للصورة  للمصطلحات  indexيحتوي  معلومات موضعية  يمكن  ، حيث  على 

القدرة على تحديد مدى قرب وهو   ، slope Factorباستخدام عامل االنحدار  البحث بالجملتنفيذ استعالمات  

 .)2(املصطلحات املتعددة داخل السجل أو الحقل من بعضها البعض

البولياني،   للبحث  بحث  بالنسبة  محرك  تعيين  استخدام     Defaultافتراضًيا  DSpaceيتم  املنطقي    ORعلى 

ومع ذلك، يمكن تحديد استخدام   Kمصطلح بحث واحد على األقل( عند إدخال مصطلحات متعددة )يتطلب وجود  

AND عن طريق التغيير في إعددات النظام املنطقية . 

 املحور السابع : معايير دعم اللغة العربية في البحث واالسترجاع

 ال نعم املعيار م

   Matching ? 1هل يتيح النظام البحث بالتطابق  1

   1 على الحروف العربية ؟ OCRهل يدعم النظام تقنية التعرف الضوئي  2

3 
هل يتيح النظام البحث بضبط وتشكيل الحروف مع إمكانية استرجاع الكلمة سواء مشكلة أو غير  

 مشكلة؟ 
1   

   Free search? 1هل يتيح النظام البحث الحر  4

   1 هل يتيح النظام البحث باملقاطع؟ 5

   1 هل يتيح النظام تجاهل الكشيدة في البحث واالسترجاع؟ 6

   1 هل يقوم النظام بتوحيد ي ئ في البحث واالسترجاع؟ 7

   1 واالسترجاع؟ هل يتيح النظام توحيد التاء املربوطة والهاء ه ة في البحث  8

   1 هل يتيح النظام توحيد التاء املربوطة والهاء ه ة في البحث واالسترجاع؟  9

   1 هل يتيح النظام توحيد ؤ. و في البحث واالسترجاع؟ 10

   1 هل يحافظ النظام على سرعة أدائه عند البحث واالسترجاع باللغة العربية؟ 11

   11 املجموع 

   %100 النسبة

 معايير دعم اللغة العربية في البحث واالسترجاع :  )94( رقم جدول 
 

 

ات األجنبية األخرى، ألن اللغة العربية لغة اشتقاقية أي أنها  اللغب  البحث    البحث باللغة العربية أصعب من

تعتمد على جدور الكلمات، كما أن بعض محركات البحث الحالية اليمكنها أن تفهم اللغة العربية كما تفهم اللغات  

 
1. Polyakov, Serhiy. (2007). DSpace Fulltext Indexing.  Visited 18/11/2019. Retrieved from: 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.666.7486&rep=rep1&type=pdf  
2. Prasad, ARD. Patel, Dimple. Lucene Search Engine: An Overview. DRTC-HP International Workshop on Building Digital 
Libraries using DSpace 7th – 11th March, 2005 DRTC, Bangalore. Visited 18/11/2019. Retrieved from: 
https://drtc.isibang.ac.in/ldl/bitstream/handle/1/581/I_lucene%20search.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.666.7486&rep=rep1&type=pdf
https://drtc.isibang.ac.in/ldl/bitstream/handle/1/581/I_lucene%20search.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

طة أو املفتوحة  األجنية مثال اللغة اإلنجليزية، وأيضا ال تستطيع محركات البحث التفريق بين الهمزات، والتاء املربو 

 .  )1(في عمليات البحث واالسترجاع

قام الباحث باختبار نظام املستودع في علمية البحث واالسترجاع عبر واجهة املستفيد، ورغم خصوصية اللغة  

البيانات   البحث واالسترجاع وكذا إذخال  في عمليات  العربية  اللغة  في دعم  أثبت قدرته  النظام  العربية، إال أن 

نظام باللغة    DSpaceفيستطيع  املكتوب  الكامل  النص  وتكشيف  العربية  الحروف  على  الضوئي  على  التعرف 

في نسخة   الخاصية  تمت اضافة هذه  كما  X.5العربية وقد  مع ،  الحروف  البحث بضبط وتشكيل  النظام  يتيح 

ي  إ.  ا.  أ.  الحروف  توحيد  مع  غير مشكلة،  أو  مشكلة  الكلمة سواء  استرجاع  البحث إمكانية  في  و.  ؤ.  ة.  ه.  ئ.   .

عند   سرعته  بنفس  العربية  باللغة  واالسترجاع  البحث  عند  أدائه  سرعة  على  النظام  ويحافظ  واالسترجاع، 

 Free Naturalمن مميزات النظام كذلك أنه يتيح البحث الحر والذي يسمى أيضا    االسترجاع باللغات األجنبية.  

Searchطلحات تفرض على املكشف في أثناء عملية التكشيف أو املستفيد في ، أي ال ينطوي على أية قيود أو مص

أثناء عملية البحث، وعليه فإن نظام اللغة الطبيعية أو النصوص املطلقة ال يتم فيه أي نوع من أنواع التحكم  

 . )2(في املصطلحات املستعملة

 : التعريب ودعم اللغة العربية الثامن   املحور 

 ال نعم املعيار م

   Unicode 1هل يتيح النظام استخدام شفرة الترميز العاملية  1

   Windows Arabic Code 1256 1هل يتيح النظام استخدام شفرة الويندوز  2

   UTF – 8 1هل يتوافق النظام مع معيار  3

   ISO 8859-6 1هل يتوافق النظام مع معيار  4

   ASMO 708 1هل يلتزم النظام بمعيار  5

   Internalization I18N 1هل يتوافق النظام مع معيار التعريب  6

   6 املجموع

   %100 النسبة

 معايير التعريب ودعم اللغة العربية:  )95( رقم جدول 

 

 
. متاح على 2019/02/08. زيارة يوم  2. ع. 17امللك فهد الوطنية. مج.    . مجلة Googleالبحث باللغة العربية عبر محرك بحث    2011. املعثم، نبيل بن عبد الرحمن.  1

 =2https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx?year=1432&edition الرابط : 

 .258. حسن، عمرو حسن فتوح. املرجع نفسه. ص. 2

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx?year=1432&edition=2
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

الرقمية  د  وار املحتى إذا تم وصف غالبية  ، فترميز األحرف أحد االعتبارات املهمة في املستودعات الرقميةيعد  

، فمن املحتمل أن يرغب املستخدمون  ISO-8859-1 (Latin1)باللغة اإلنجليزية، أو بأحرف من مجموعة أحرف  

 ISO -8859-1وعات األحرف خارج  في النهاية في البحث باستخدام أحرف من مجموعات األحرف العلمية ومجم

1(Latin1)      28مثل  أخرى    معيارية يجب أن يكون املستودع متوافًقا مع أنظمة  ولهذا-UTF  ،  تم تقديم العديد  حيث

الدي   .UTF-38على أن يصبح أكثر توافًقا مع    DSpaceمن إصالحات ترميز األحرف ملساعدة   كما يتوافق نظام 

تصميمه لتغطية  والذي تم     8859ISO-6مع معيار    كذاو ،  4Windows Arabic Code 1256سبيس مع شفرة الويندوز  

 اللغة العربية. 

 معايير إدارة امليتاداتا : (96) رقم  جدول 

 
 

 
1  .ISO -8859-1 (Latin1)    =  جزء من سلسلة    1: األبجدية الالتينية رقم  1الجزء    -بتات أحادية البايت    8مجموعات األحرف الرسومية املشفرة ذات ،ISO / IEC 

  191" ، وتتألف من 1ترميز ما تشير إليه بـ "األبجدية الالتينية رقم  ISO 8859-1. 1987طبعة تم نشرها في عام  ASCIIلترميزات األحرف القياسية املستندة إلى  8859

وأوقيانوس  الغربية  وأوروبا  األمريكتين  أنحاء  جميع  في  هذا  األحرف  ترميز  مخطط  استخدام  يتم  الالتيني.  النص  من  ا 
ً
بعض  حرف أساس  وهو  إفريقيا.  ومعظم  يا 

 . Unicodeبتات وأول كتلتين من األحرف في  8مجموعات األحرف الشائعة ذات 

2  .UTF-8     :  هي وسيلة لترميز األحرف "الcharacters    كود املتاح في نظام الترميز    1,112,064بشكل عام" و لديها القدرة على ترميز الUnicode    4إلى    1باستخدام 

bytes ال   وbyte   8يتكون من-bits  و ال .utf-8  2009هو نظام الترميز السائد في شبكة الويب منذ عام . 

3. Shepherd, Kim. (2010). DSpace Character Encoding HOWTO. Visited 16/09/2020. Retrieved from:  
https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/DSpace+Character+Encoding+HOWTO 

 وبعض اللغات الشبيهة التي تستخدم نفس األبجدية مثل األردو والفارسية والكوردي  1256-. ويندوز 4
ً
ة. وذلك  : هي صفحة كود تستخدم في كتابة اللغة العربية عموما

  https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1256. متاح على : 2020/09/11تحت نظام مايكروسوفت ويندوز. زيارة يوم 

 املحور التاسع : إدارة امليتاداتا 

 ال نعم املعيار م

   1 ؟  Metadata Templateهل يتيح النظام قوالب جاهزة ملعايير امليتاداتا  1

   1 بين خطط امليتاداتا ؟   Cross Mapping Crosswalksهل يتيح النظام التحويل البيني  2

   Create a New Metadata Standard 1هل يتيح النظام إمكانية إنشاء معيار واصفات ببانات جديد  3

   1 هل يسمح النظام بتعديل، تخصيص، أو حذف قيم واصفات بيانات؟ 4

   1 هل يتيح النظام اإلنشاء اآللي لعناصر امليتاداتا من خالل تحليل النص الكامل؟ 5

   1 هل يسمح النظام بدمج عناصر واصفات البيانات من معيار آلخر؟   6

   1 هل يتيح النظام إمكانية التوسع في حقول عناصر امليتاداتا املستخدمة؟  7

 0 7 املجموع 

 %0 % 100 النسبة 

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/DSpace+Character+Encoding+HOWTO
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1256
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

يمكن    ،املؤهل  Dublin Core (QDC)املستند إلى    الوصفمخطط بيانات    DSpaceبشكل افتراض ي، يستخدم  

 DSpaceيمكن لـ    ، كماQDCللمؤسسات توسيع هذا املخطط األساس ي أو إضافة مخططات مخصصة شبيهة بـ  

.  MODSأو    MARCثل  استيراد أو تصدير البيانات األولية من مخططات البيانات الوصفية الرئيسية األخرى م

 . )1(امليتاداتا الوصفية، اإلدارية، البنائية والحفظأربع أنواع من امليتاداتا وهي  DSpaceيدعم نظام الــ 
 

واستخدامه في عملية  ،  Create a New Metadata Standardمن إنشاء معيار وصف بيانات جديد  يمكن النظام  

معيار   بدل  وأدوات  Dublin Coreالوصف  تطبيقات  بتطوير  واملؤسسات  املكتبات  من  العديد  قامت  حيث   ،

 .)2(مارك لغرض إضافة معيار جديد لوصف املواد داخل املستودع مثل معيارنظام الة لدمجها مع يإضاف

، حيث تتم هذه العملية بين خطط امليتاداتا  Cross Mapping Crosswalksويتيح النظام عمليات التحويل البيني   

وهي عبارة عن جداول تتم بواسطتها عملية مقارنة أو تحليل إلثنين أو  ،  Crosswalksمن خالل ما يعرف باملعابر  

املستخدمين ألحد مخططات امليتاداتا من استخدام مخطط  أكثر من مخططات امليتاداتا لتمكين مجموعة من  

 . آخر

ملسؤولضا  يأ املستودعيمكن  متعددة  ي  وصفية  بيانات  مخططات    multiple metadata schemas  إضافة 

بطرق متعددة  كائنات لوصف   الــ  مختلفة  نظام  يعتمد  كور    DSpace، حيث  الدبلن  أساس ي على مخطط  بشكل 

  .)3( لوصف املواد Qualified Dublin Core (QDC)املؤهل 
 

ويعتبر معيار دبلن من املعايير البسيطة واملرنة، حيث يمكن تطويع حقوله على حسب احتياجات املؤسسات   

 األكاديمية كإضافة، تعديل، أو حذف قيم واصفات البيانات وتخصيصه لوصف أنواع متعددة من املواد. 

اآللي لعناصر امليتاداتا    كما يسمح النظام بدمج عناصر واصفات البيانات من معيار آخر، وكذلك اإلنشاء  

 من خالل تحليل النص الكامل. 

 

 

 
1. Defining a Metadata Schema for the MIT Press Release of DSpace. Visited 24/10/2020. Retrieved from: 
http://web.mit.edu/DSpace-dev/www/Metadata-schema.htm  
2. Thomas, Steve. (2005). Importing MARC data into DSpace.  Visited 24/10/2020. Retrieved from:  
https://digital.library.adelaide.edu.au/DSpace/handle/2440/14784  
3. Das, Anup. Sutradhar, B.  (2018). Harvesting of Additional Metadata Schema into DSpace through OAI-PMH: Issues 

and Challenges. SRELS Journal of Information Management, Vol 55(1). 

http://www.srels.org/index.php/sjim/article/view/116603  
 

http://web.mit.edu/dspace-dev/www/Metadata-schema.htm
https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/14784
http://www.srels.org/index.php/sjim/article/view/116603
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 

 املحور  العاشر : املعايير والبورتوكوالت 

 ال نعم املعيار م

   1 لنقل وتبادل البيانات؟  HTTP/FTPهل يدعم النظام بروتوكول  1

   1 ؟ TCP/IPهل يدعم النظام بروتوكول  2

   SRW 1هل يدعم النظام بروتوكول  3

   SDLIP 1  هل يدعم النظام بروتوكول  4

   Dublin Core  1  هل يدعم النظام معيار 5

   METS  1 هل يدعم النظام معيار 6

   1 ؟ Z39.50هل يدعم النظام معيار  7

   1 ؟ OAI-PMH هل هل يدعم النظام بروتوكول  8

   1 ؟Open URLهل يدعم النظام معيار  9

   1 ؟ XMLMARCهل يدعم النظام معيار  10

   100 املجموع 

   %100 النسبة 

 املعايير والبورتوكوالت:   )97( رقم جدول 
 

القسم   هذا  أن  الضوء  يلقي  يجب  التي  املعايير  أهم  املستودع  على  برمجية  معها  والتي  تتوافق  وتدعمها، 

الخارجية النظم  مع  التداخل  على  األوسع    .تساعدها  البحثي  املجتمع  إلى  إتاحة  املستودع  نظام  يوفر  لكي 

واملستخدمين خارج املؤسسة، يجب أن يكون هناك قدرة على إيجاد وإسترجاع املعلومات من املستودع، ودعم 

أشكال   يتطلب  فالتداخل  للمستودع،  الوصول  االكتشاف  وأدوات  البحث  السماح ملحركات  أجل  التداخل من 

معياري امليتاداتا  ميتاداتا  جني  وبروتوكول  لدى  OAI-PMHة   ،DSpace  البيانات    القدرة وتصدير  استيراد  على 

خالل   من  لدبلن  األساسية  بروتوكول الوصفية  مع  بروتوكول   .PMH-OAI)1(  توافقه  سبيس  الدي  يدعم 

)2(OpenURL   خادم    ةؤسساملإذا كان لدى  ، حيث  بطريقة بسيطة)3(SFX  فسيعرض ،DSpace    ارتباطOpenURL  

 
1. Das, A., & Sutradhar, B. (2018). Harvesting of Additional Metadata Schema into DSpace through OAI-PMH: Issues and Challenges. 
SRELS Journal of Information Management, 55(1), 1-7. http://srels.in/index.php/sjim/article/view/116603  

على عنوان "برنامج    Open URLالذي يحتوي على ميتاداتا املصدر لالستخدام في املكتبات، يحتوي رابط    URLهو نوع محدد من املصدر املوحد    OpenURLرابط    .2

 " ملؤسسة املستخدم ويحتوي أيضا على البيانات الببليوجرافية للكيان الذي ظهر في التسجيلة.link resolverمترجم الرابط 

3.  SFX    هو منتج قائم علىXML  تم تطوير    ،ترونية باملوارد األخرى مصمم لربط املوارد اإللكSFX    ألول مرة في جامعةGhent    بواسطةHerbert Van de Sompel    وتم

     .https://doi.org/10.1108/07378830310467418. متاح على :2020/09/23زيارة يوم  .Ex Libris شركة إصداره كمنتج تجاري بواسطة

http://srels.in/index.php/sjim/article/view/116603
https://doi.org/10.1108/07378830310467418
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يستجيب  ،  دبلن كور تلقائًيالفي كل صفحة عنصر، باستخدام البيانات الوصفية  

 .  )1(الواردة URLالدي سبيس لعناوين 

عميل للبحث  -، وهو بروتوكول خادمZ39.50يمكن البحث في قواعد البيانات البعيدة باستخدام بروتوكول  

استبدال    تم  ،على نطاق واسع في قطاع املكتبات والتعليم العالي  Z39.50يستخدم    ،عن املعلومات واسترجاعها

وخدمة البحث    URL)البحث / االسترداد عبر عنوان    SRU / SRWهذا البروتوكول بسرعة في بيئة الويب بواسطة  

الستعالمات البحث على اإلنترنت، ويستخدم    XMLهو بروتوكول بحث قياس ي يركز على    SRUاسترداد الويب(.    / 

CQL  )لغة االستعالم السياقية(،  SRW  هة  هي خدمة ويب توفر واجSOAP    لالستعالمات بالشراكة معSRU  تدعم .

فيما يتعلق ببرامج املستودعات مفتوحة املصدر الرئيسية مثل    SRU / SRWالعديد من املشاريع مفتوحة املصدر  

 .Fedora)2(و  Dspaceنظامي 

 املحور  الحادي عشر : التصفح 

 ال نعم املعيار م

   1 باملؤلف، العنوان، وتاريخ اإلصدار؟هل يتيح النظام إمكانية التصفح،  1

   1 هل يتيح النظام إمكانية التصفح باملجموعات؟ 2

   1 هل يتيح النظام إمكانية استخدام الصور كروابط؟  3

يتم بناؤها آليا ياالعتماد على حقل الواصفات املوجود  Browse Listهل يتيح النظام التصفح من خالل  4

 ضمن عناصر امليتاداتا؟ 

1   

   1 )موضوعية، زمنية، نوعية(هل يتيح النظام إمكانية تصفح املجموعات الرقمية بحسب املجموعة  5

   1 هل يتيح النظام كشافا موضوعيا إرشاديا لكيفية تصفح املستودع الرقمي؟  6

   1 النظام طريقة سهلة لتصفح الوثائق داخل املستودع الرقمي؟هل يتيح  7

   100 املجموع 

   %100 النسبة 

 معايير التصفح:  )98( رقم جدول 

 

  كشافا هذه العملية التي يعرض فيها املستخدم  تعتبر    ،آلية أخرى مهمة لالكتشاف في الدي سبيس هي التصفح

ا عن عناصر  اوين العن  كشاف معيًنا، مثل  
ً
يوفر النظام الفرعي للتصفح واجهة  أخرى، حيث  ، ويتنقل حوله بحث

 
1. Diggory, Mark. Bollini, Andrea. (2016). OpenURL Support. Visited 23/09/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Functional+Overview#FunctionalOverview-OpenURLSupport  
2. Iasa. (2009). Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects. Visited 11/12/2020. Reprieved 
from: https://www.iasa-web.org/tc04/search-systems-and-data-exchange  

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Functional+Overview#FunctionalOverview-OpenURLSupport
https://www.iasa-web.org/tc04/search-systems-and-data-exchange
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

بتحديد   للمستدعي  السماح  خالل  من  ذلك  لتحقيق  بسيطة  تطبيقات  هذا    الكشافبرمجة  من  فرعي  وقسم 

تصفحهالكشاف،   يمكن  التي  العنصراملؤشرات  عنوان  هي  العنصر  ،ا  إصدار  وشروط  ،  تاريخ  العنصر  مؤلف 

 .)1(باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يقتصر التصفح على عناصر ضمن مجموعة أو مجتمع معين ،املوضوع
 

بالتحكم في املؤشرات    DSpaceنظام    يسمح   ، حيثيمكن تكوين فهارس التصفح للدي سبيس على نطاق واسع

النتائجاملتسفيدين    رغب  يالتي   في عرض  إلى عدة أجزاء  ،في تصفحها، وكيف ترغب  التكوين  :    يتم تقسيم هذا 

تحديد الفهارس، وتحديد الحقول التي يمكن للمستخدمين فرز النتائج بناًء عليها ، وتحديد االقتطاع للحقول  

املؤلفين(،   قوائم  )مثل  املحتملة  )على سبيل  الطويلة  املختلفة  التصفح  بين سياقات  املتقاطعة  الروابط  إعداد 

املثال من اسم املؤلف إلى قائمة كاملة بالعناصر الخاصة بهم(، وعدد عمليات اإلرسال األخيرة التي سيتم عرضها،  

 وتكوين استعراض تعيين العناصر. 
 

األوجه ذو  البحث  البحث    faceted search  يعمل  أو  اإلرشادي  التنقل  أو  األوجه  التنقل  أيًضا  )ويسمى 

للمستخدم   ويسمح  منها،  لكل  عدًدا  ُيظهر  ما   
ً
وعادة متعددة،  فئات  إلى  البحث  نتائج  تقسيم  على  الباراميتري( 

دي  تمكين االكتشاف بنجاح في ال  يتمعندما  ، ف"بالتنقل ألسفل" أو تقييد نتائج البحث بناًء على على تلك الجوانب

نة  في قسم "  ستظهر سبيس،
 
يتيح نظام  . )2(لصفحة املستودع " في الشريط الجانبيالتصفحمختلف األوجه املمك

Dspace    إمكانية تصفح املجموعات الرقمية بحسب التصنيف موضوعي، زمني، أو نوعي، حيث يمكن االختيار

الو  بعناوين  ألفبائية  قائمة  أيضا  يتيح  كما  السنة،  أو  بالشهر  الدي سبيس  منها  ويأتي  باملجموعة.  املدرجة  ثائق 

 بخيارات التصفح االفتراضية التالية :  

املجتمعات   ❖ بمشاهدة  لك  ويسمح  أبجدي  بترتيب  املجتمعات  عبر  املجموعة   / املجتمع  التصفح حسب 

 الفرعية واملجموعات داخل كل مجتمع.

 التصفح حسب العنوان يسمح لك بالتنقل خالل قائمة أبجدية لجميع عناوين العناصر في الدي سبيس.   ❖

 التصفح حسب املؤلف يسمح لك بالتنقل خالل قائمة أبجدية لجميع مؤلفي العناصر في الدي سبيس.   ❖

في  التصفح حسب املوضوع يسمح لك بالتنقل خالل قائمة أبجدية باملوضوعات املخصصة للعناصر   ❖

الدي سبيس. التصفح حسب التاريخ يسمح لك بالتنقل خالل قائمة بجميع العناصر في الدي سبيس 

 بترتيب زمني عكس ي.

 
1. Diggory, Mark. Luyten, Bram. (2013). Navigation. Visited 09/10/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC4x/Functional+Overview#FunctionalOverview-Navigation  
2. Donohue, Tim. (2018). Discovery. visited 11/11/2020. retrieved from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Discovery  

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC4x/Functional+Overview#FunctionalOverview-Navigation
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Discovery
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 

 

 

، باستخدام   Batchesعلى دفعات   Items على مجموعة من األوامر الستيراد وتصدير العناصر  DSpaceيحتوي  

، تعمل هذه األدوات كمثال للمستخدمين الذين يهدفون إلى  Simple Archive Format تنسيق أرشيف البسيط 

  DSpaceاملفهوم األساس ي وراء تنسيق األرشيف البسيط لـ  ، حيث أن  استيراد العناصر الخاص بهمتنفيذ برنامج  

. يحتوي كل دليل عنصر على ملف Item  هو إنشاء أرشيف، وهو دليل يحتوي على دليل فرعي واحد لكل عنصر

الوصفية   العنصر.  Metadataللبيانات  منها  يتكون  التي  وامللفات  تعديل،   كذلك  للنظام   للعنصر  على  القدرة 

كما يتيح   ن.حذف، حجب، أو إلغاء، املحتويات الرقمية، حيث يمكن توفير هذه امليرة حتى للمستخدمين الثانويي

 ، عرض املحتوى كامال، أو عرض جزء منه. htmlالنظام أيضا عرض املحتوى بنسق 
 

 حفظ الرقمي: ال  الثالث عشر   املحور 

 ال نعم املعيار م

   Digital Preservation Strategy  1إستراتيجية موحدة للحفظ الرقمي هل يتيح النظام  1

آليات لحماية املحتوى الرقمي من التزييف مثل : التشفير، التوقيع الرقمي، هل يتيح النظام  2

 والعالمات املائية الرقمية

1   

   1 حافظ النظام على جودة املحتوى الرقمي هل ي 3

   3 املجموع

   %100 النسبة

 معايير الحفظ الرقمي : (100) رقم جدول 

 املحور  :الثاني عشر:  إدارة املحتوى 

 ال نعم  املعيار م 

 1 0 أي تعديل؟ هل يتيح النظام التعديل في محتوى الوثائق مع إمكانية االحتفاظ بنسخة أصلية من هذه الوثائق دون  1

 1 0 هل يستطيع النظام التعرف أوتوماتيكيا إلى لغة محتوى الوثائق الرقمية؟ 2

   1 هل النظام قادر على تسجيالت امليتاداتا منفصلة عن املحتوى؟  3

   1 هل يسمح النظام بتصدير املحتوى الرقمي مصحوبا بكافة أشكال امليتاداتا التي يتيحها النظام؟  4

   1 هل هل يسمح النظام بـــ تعديل، حذف، إضافة الكيانات الرقمية؟ 5

   1 لعرض املحتوى ألغراض التصفح؟  HTMLهل يتيح النظام استخدام نسق  6

7 
املجموعات الرقمية املحملة على النظام من إصدارة إلى أخرى دون التأثير على جودة هل يسمح النظام بنقل 

 املحتوى أو فقدانه؟
1   

   1 هل يسمح النظام بعرض املحتوى كامال؟  8

   1 هل يسمح النظام للمستخدم بعرض جزء من املحتوى؟  9

 2 7 املجموع  

 %22.22 %77.77 النسبة 

 معايير إدارة املحتوى : (99) رقم  جدول 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

الــ    يسمح الرقمي  DSpaceنظام  الحفظ  من  مستويين  والحفظ  bit preservationالبت  حفظ،  بتحديد   ،

البتيضمن    حيث،  functional preservation  الوظيفي امللف  حفظ  يظل  بمرور    الرقمي  أن  تماًما  هو  كما 

،  إلى أبعد من ذلك  الحفظ الوظيفي يذهب  ، و ال يتم تغيير بت واحد بينما تتطور الوسائط املادية حولهو الوقت  

تظل املواد قابلة لالستخدام على الفور بنفس الطريقة التي كانت عليها  و بمرور الوقت  الرقمي  يتغير امللف    حيث

 في األصل بينما تتطور التنسيقات الرقمية )والوسائط املادية( بمرور الوقت.  

أو مستندات   TIFFيمكن االحتفاظ ببعض تنسيقات امللفات وظيفًيا باستخدام ترحيل تنسيق مباشر ، مثل صور  

XML  مملوكة ، أو ألسباب أخرى يصعب الحفاظ عليها وظيفًيا. ال أحد يستطيع توقع األشكال  . التنسيقات األخرى

وستحصل   ألغراضهم،  األدوات  أفضل  يستخدمون  البحثية.  ملوادهم  املستخدمين  جميع  سيختارها  التي 

لك   يسمح  السبب،  لهذا  األدوات.  هذه  تنتجها  التي  األشكال  على  البحثية  ثال  DSpaceاملؤسسات  ثة  باختيار 

 مستويات من الحفظ لتنسيق معين: مدعوم ، معروف ، أو غير مدعوم.
 

 ال نعم معايير معالجة الوساط املتعددة: الرابع عشر   املحور 

  Text Formats أ. معالجة الوثائق النصية

   Doc  1ل يستطيع النظام معالجة الوثائق من نوع  ه 1

  Txt 1ل يستطيع النظام معالجة الوثائق من نوع ه 2

  RTF 1ل يستطيع النظام معالجة الوثائق من نوع ه 3

  ASCII 1ل يستطيع النظام معالجة الوثائق من نوع ه 4

  Excel 1ل يستطيع النظام معالجة الوثائق من نوع ه 5

   Digital Image Formatsب. معالجة الصور الرقمية

  GIF  1من نوع   الصور ل يستطيع النظام معالجة ه 1

  JIF 1من نوع   الصور ل يستطيع النظام معالجة ه 2

  JPEG 1من نوع   الصور ل يستطيع النظام معالجة ه 3

  PNG 1من نوع   الصور ل يستطيع النظام معالجة ه 4

  TIFF 1من نوع   الصور ل يستطيع النظام معالجة ه 5

  BMP 1من نوع   الصور ل يستطيع النظام معالجة ه 6

 Audio Visual Formatsج. معالجة الوثائق السمعية والبصرية 

  MP3 1من نوع   امللفاتل يستطيع النظام معالجة ه 1

  WAVE 1من نوع   امللفاتل يستطيع النظام معالجة ه 2
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

  AVI 1من نوع   امللفاتل يستطيع النظام معالجة ه 3

  MPEG 1من نوع   امللفاتل يستطيع النظام معالجة ه 4

  Structured Formats د. معالجة الملفات المهيكلة

  XML 1هل يدعم النظام نسق  1

  HTML  1 هل يدعم النظام نسق 2

  SGML  1هل يدعم النظام نسق 3

  XSL  1هل يدعم النظام نسق 4

 Compressed Files Formatsهـ. معالجة الملفات المضغوطة  

  Zip Files  1هل يتعامل النظام مع امللفات املضغوطة 1

  Rar Files  1هل يتعامل النظام مع امللفات املضغوطة 2

ــــــــــــــــــــموع    21 املجــــــــــــــــــــــــ

  %100 النسبة

 معايير معالجة الوسائط املتعددة :  )101( رقم جدول 

الـ  يدعم   الرقمية    Dspaceبرنامج  الصور  الصوتية،  الوثائق  النصية،  كالوثائق  الرقمي  املحتوى  أشكال  كافة 

املهيكلة   املضغوطةوامللفات   امللفات  املتعددة على حيث    ،وكذا  الوسائط  عناصر  بإرسال  الدي سبيس  يسمح 

؛ يمكن تحميل مواد الوسائط املتعددة )الصور    wordأو    pdf، تماًما مثل تحميل مستندات بتنسيق  1املستودع 

 .)2(الرقمي والصوت والفيديو( على املستودع

 املحور الخامس عشر : أمن وحماية النظام

 ال نعم املعيار م

   1 هل يمكن إنشاء كلمة مرور للدخول للنظام؟  1

   1 املجموعة الرقمية؟  -هل يتيح النظام إعداد كلمة مرور للمكتبة 2

   Backup 1 فشل عملية الحفظ االحتياطي -هل يعطي النظام تنبيها بنجاح 3

   1 بصورة ألية؟  Auto Back Upهل يقوم النظام بعملية الحفظ االحتياطي  4

   1 على الحاسب؟  Backupهل يقوم النظام بتحديد موقع الحفظ االحتياطي  5

   1 للمستخدمين؟هل يتيح النظام صالحيات تعامل مختلفة  6

 
1. Barbieru, d., radu, c., & beligan, d. (2015). Customization process for a multimedia digital repository. eLearning & 
Software for Education, (2). visited 17/03/2019. Retrieved from: http://etd.aau.edu.et/handle/123456789/14064  
2. S. Khan, A. Usman, R. Irfan and A. Hayat. DSpace@SEECS: SEECS institutional repository system. On 7th International 
Conference on Emerging Technologies. 2011, pp. 1-6, visited 17/03/2019. Retrieved from: 
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6048464  

http://etd.aau.edu.et/handle/123456789/14064
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6048464
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

   1 هل يتيح النظام حماية البيانات وجميع االجراءات عند الخروج املفاجئ؟  7

   1 هل يتيح النظام حماية جيدة للمجموعات الرقمية؟ 8

   1 هل يتيح النظام إمكانية استرجاع كلمة املرور املفقودة؟  9

   1 التي تساعد في صيانة النظام؟  Error Logsهل يتيح النظام ملفات تسجيل األخطاء  10

   10 املجموع 

   100 النسبة 

 معايير أمن وحماية النظام :  )102( رقم جدول 

تزال بحاجة    هيمتاحة للوصول املفتوح من قبل العالم، ف  DSpaceحتى لو كانت جميع املواد الرقمية املخزنة في  

  ، الحفاظ على سرية املعلومات، بحيث ال يراها إال األشخاص املرخص لهم، يقوم الدي سبيس بإلى بعض األمان

وعادة   ،بك عند إدخالها عند تسجيل الدخول   على سبيل املثال، يتضمن عدم السماح برؤية كلمة املرور الخاصة

التشفير للنظام، على سبيل املثال  وهي  املصادقة  ، عملية  ما يتم تنفيذ السرية عن طريق  إثبات هويتك  عملية 

  في جلسة الدي سبيس. يتم تنفيذه بواسطة وحدات املصادقة. EPersonتسجيل الدخول باعتبارك 
 

"إلى حسابات املستخدمي  DSpaceيشير    باسم  إنشاء مجموعات من    ، حيث"E-Peopleن  ، E-Peopleيمكن 

عندما  ، أيضا  Authorization Permission  والتي تسمح بتعيين أذونات ملجموعة من املستخدمين في وقت واحد

 . يقوم مستخدم بتسجيل حساب لغرض االشتراك
 

معالجة هذه    على املستودع  يمكن للمسؤولين  حيث   في قاعدة البيانات  EPersonبإنشاء سجل    DSpaceيقوم   

يتيح النظام عملية الحفظ االحتياطي للمستودع عن طريق ضبط إعدادات استرجاع   .)1(السجالت بعدة طرق 

النظام بطريقة آلية وتخزين التغييرات الجديدة التي تطرأ على املستودع، ويمكن تخزين ملفات تحديث النظام  

أو من خالل خادم سحابيسو  محلي  الحاسوب خادم  طريق اء على  االحتياطي عن  النسخ  وتتم عملية  إعداد   ، 

 .)2(وامللفات املحدثة، يوميا، أسبوعيا، أو شهريا  لتفريغ قاعدة البيانات CRONوظيفة 

 

 
 

 

 
1. Authorizations - Creating and Modifying Groups, Users, and Permissions. Visited 19/12/2020. Retrieved from: 
 https://www.ohiolink.edu/sites/default/files/uploads/UsersGroupsAuthorizations.pdf  
2. Patal, Yatrik. DSpace Backup Restore. Visited 19/12/2020. Retrieved from: 
http://ir.inflibnet.ac.in:8080/ir/bitstream/1944/1660/1/DSpace%20Backup%20Restore.pdf  

https://www.ohiolink.edu/sites/default/files/uploads/UsersGroupsAuthorizations.pdf
http://ir.inflibnet.ac.in:8080/ir/bitstream/1944/1660/1/Dspace%20Backup%20Restore.pdf
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 املحور السادس عشر : معايير اإلتاحة والوصول 

 ال نعم  املعيار م

1 
 IPهل يتيح النظام أدوات للوصول من خالل عناوين بروتوكوالت الشبكة العنكبوتية 

Address باستخدام الخادم املفوض 
1   

   1 )مستوى املجموعة، امللفات( هل يتيح النظام مستويات مختلفة لتقييد االتاحة على 2

   1 املستخدم؟ هل يتيح النظام إمكانية تقييد اإلتاحة حسب صالحية  3

   1 هل يتيح النظام إمكانية إتاحة املجموعة الرقمية لــ بعض / مل املستخدمين؟ 4

   4 املجموع

   %100 النسبة

 معايير اإلتاحة و الوصول :  )103( رقم جدول 

التكامل مع أنظمة املصادقة    DSpaceيوفر   أيًضا  الترخيص املدمج الخاص به، ولكن يمكنه   / نظام املصادقة 

مثل   كما  Shibbolethأو    LDAPالحالية  مستوى   DSpaceيسمح  ،  على  الكتابة   / القراءة  أذونات  في    بالتحكم 

رية لكل مجتمع أو لكل مجموعة ، لكل عنصر ولكل ملف. يمكن أيًضا تفويض أذونات إدا ع و ، لكل مجتم   املستودع

يكون هذا مفيًدا إذا  ، حيث  يسمح الدي سبيس بتعديل األذونات الخاصة بأي عنصر في أي وقت كما   مجموعة.

كان هناك عنصر يحتاج إلى تقييد الوصول إليه في تاريخ الحق، أو تم إيداعه بطريق الخطأ باعتباره مقيًدا ولكن  

 .)1(يجب إتاحته بشكل مفتوح
 

 املحور السابع عشر: معايير الدعم والصيانة 

 ال نعم  املعيار م

   1 ؟ E-mailهل يوفر النظام الدعم عبر البريد اإللكتروني   1

 1 0 هل يوفر النظام الدعم من خالل الهاتف؟ 2

  1 ؟wikiهل يوفر النظام الدعم من خالل  3

  1 خاصة بالنظام؟  Blogهل يوفر النظام الدعم من خالل مدونة  4

  1 هل تصدر بصفة دورية نشرات عن النظام؟  5

  1 هل يوفر النظام الدعم التجاري  6

 1 0 ؟ Help Deskهل يوجد مكتب للمساعدة في تقديم الدعم  7

   5 املجموع

 %28.57  %71.24 النسبة

 معايير الدعم و الصيانة :  )104( رقم جدول 

 
1. Hollister, Valorie., Branan, Bill.  (2021). Getting Started How-To. Visited 16/08/2021. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSpaceDirectKB/Getting+Started+How-To   

https://wiki.lyrasis.org/display/DSpaceDirectKB/Getting+Started+How-To
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

مدونة للبرنامج، موقع  دعم من خالل قنوات كثيرة مثل القائمة القائمة البريدية للمستخدم،  النظام اليتوافر لدى  

الويكي الخاص بالبرنامج، ومن جانب آخر نجدأن البرنامج يتوافر لهدعم تجاري، كما يتم إصدار نشرات دورية  

 حول النظام فيما يتعلق بالتحديثات والتحسينات الجديدة املضافة.  

 

 

املهندس "أحمد  والتي قام بإطالقها    1.8النسخة  هو     DSpaceيمكن إعتبار اإلصدار الوحيد العربي الخاص بنظام  

على الرابط    Githabجامعة املنصورة واملتاح على منصة  ،  املختص في علوم الحاسوب واملعلوماتمن مصر    ماهر"

https://github.com/amdmaher/DSpace    فقد قام الدكتور طالل ناظم الزهيري من العراق  ، أما عن األدلة اإلرشادية

نظام لتنصيب  العلمي  الدليل  هذا     DSpace بنشر  إدارة  ويعتبر  نظام  تنصيب  لخطوات  مصور  شرح  الدليل 

. كما قادم األستاذ ملحنط  Windowsنظام التشغيل  على الخادم املحلي وفي بيئة    Dspaceاملستودعات الرقمية  

نظام  يوسف   تثبيت  لكيفية  بالفيديو  الرقمية    Dspaceدليال مصورا  املستودعات  وإدارة  بناء  دورة  عبارة  وهي 

   https://www.youtube.com/c/YOUCEFLEMEHANNET/videosمتاحة على يوتيوب على الرابط   Dspaceباستخدام نظام 

عربية لدعم النظام، ماعدا بعض صحفات الفايسبوك التي ال تقدم  في حين يالحظ االفتقار  إلى مجموعة نقاش  

النظام. مع  للتعامل  الكافي  مثل    الدعم  النظام،  وتطوير  لدعم  تسعى  التي  العربية  الجهات  من  العديد  وتوجد 

باملكت الخاصة  املصدر  املفتوحة  النظم  مجال  في  تعمل  سعودية  مؤسسة  وهي  املعارف،  تقنية  ات  بمؤسسة 

 ألكاديمية. واملؤسسات ا

 

 معايير دعم املستخدم العربي:  الثامن عشر  املحور 

 ال نعم  املعيار م

   1 هناك إصدارت خاصة باملستخدم العربي؟ هل  1

   1 توجد أدلة إرشادية باللغة العربية؟هل  2

 1 0 لدعم النظام؟  Discussion Groupهناك مجموعة نقاش عربية هل  3

  1 هل هناك جهات عربية تسعى لدعم وتطوير النظام؟  4

   3 املجموع

 %25 %75 النسبة

 معايير دعم املستخدم العربي :(105) رقم  جدول 

https://github.com/amdmaher/DSpace
https://www.youtube.com/c/YOUCEFLEMEHANNET/videos
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

   :  Dspaceنتائج تقييم نظام   .4.7.2

ة يتم تحديد املحصلة النهائية لعملية تقييم النظام والخروج بنتائج إحصائية لتقييم البرنامج تقييما  في هذه املرحل

 :  شامال لكافة وظائفه وقد تم الخروج بمجموع من النتائج التالية 
 

عدد     عناصر التقييم 

 املعايير

معدل  

 التحقيق 

معدل  

 اإلخفاق

نسبة 

 التحقق %

 نسبة 

 اإلخفاق %

تقييم  

 املحور 

 ممتاز 6.25 93.75 1 15 16 معايير عامة 

 جيد جدا  20 80 2 8  10 معايير تفاعل املستخدم مع النظام

 ممتاز 0 100 0 3  3 معايير بيئة ومتطلبات النظام 

 ممتاز 0 100 0 4  4 معايير واجهة النظام 

 ممتاز 0 100 0  4 4 معايير واجهة املستفيد 

 ممتاز 0 100 0 5  5 واالسترجاع معايير البحث 

 ممتاز 0 100 0  11 11 معايير دعم اللغة العربية في البحث واالسترجاع

 ممتاز 0 100 0 6  6 معايير التعريب ودعم اللغة العربية

 ممتاز 0 100 0 7  7 معايير إدارة امليتاداتا 

 ممتاز 0 100 0 10  10 املعايير والبروتوكوالت 

 ممتاز 0 100 0 7  7 التصفحمعايير 

 جيد جدا  22.22 77.77 2 7 9 معايير إدارة املحتوى 

 ممتاز 0 100 0 3  3 معايير الحفظ الرقمي

 ممتاز 0 100 0 21 21 معايير معالجة الوساط املتعددة

 ممتاز 0 100 0 10 10 معايير أمن وحماية النظام

 ممتاز 0 100 0 4 4 معايير اإلتاحة و الوصول 

 جيد جدا  28.57 71.24 2 5 7 معايير الدعم و الصيانة

 جيد جدا  25 75 1 3 4 معايير دعم املستخدم العربي 

 ممتاز   5.6688889 94.32 8 133 141 اإلجمالي  
 

 Dspaceالتقييم العام لنظام :   )106( رقم جدول 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 الموارد البشرية والتدريب: .8.2

يقدم الفريق التشغيلي خدمات املعلومات التي يدعمها الفريق الفني باستخدام أنظمة املعلومات والتي يتم  

قسم الحوسبة التابع لجامعة عبدجد الحميد مهري  (  بناؤها وصيانتها بالتعاون مع قسم تكنولوجيا املعلومات

 . خبرة لدعم فريق املحتوى  و ذ ل جيد بدون مدير  فريقال يمكن إدارة املحتوى بشك .)قسنطينة 

عضاء  أل قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتوظيف مستشار نشر علمي بدوام جزئي لتقديم املشورة  

لديها   جامعة كوينزالند للتكنولوجيا   الخاصة بهم في النشر العلمي.  حرهيئة التدريس حول خيارات الوصول ال

يمكن تعيين كما    بدوام كامل، والذي يدير املستودع الرقمي لـ املنشورات البحثية،  حوثمنسق الوصول إلى الب

 . )1(يمكن تعيين موظفي املكتبة تم تدريبهم ملساعدة مدير املستودع عند االقتضاء  موظفين إضافيين أو 

من متخصصين في برمجة    الرقمي  ستودع يقترح الباحث أن يتم تنصيب خلية أو مصلحة خاصة بمتابعة امل  

التشغيل، باالضافة إلى املكتبيين املتخصيين في مجال  الويب،   شبكات املعلومات، أمن املعلومات، وإدارة نظم 

للعاملين   التنظيمي  الهيكل  يكون  أن  على  الرقمية.  املستودعات  ونظم  البيانات،  ماوراء  الرقمية،  املستودعات 

 كما يلي :   2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   بمستودع األبحاث العلمية

 : Repository Manager مدير املستودع  ❖

  : أيضا  مسؤولياته  فمن  املستودع  على  إشرافه  إلى  أن  باالضافة  من  التحقق  ؛  للمستودع  الفنية  الصيانة 

والنشر ؛ إزالة أي مواد  املستندات قد تم تحميلها إلى املستودع بشكل صحيح ؛ القيام بفحص حقوق التأليف  

؛   املستودع  في  املوجودة  املواد  إلى  الوصول  على  النهائيين  املستخدمين  مساعدة  ؛  للمستودع  بها  مصرح  غير 

ونشر   ؛  بها  املرتبطة  والتراخيص  املستودع  حول  باالستفسارات  النهائيين  واملستخدمين  املؤلفين  مساعدة 

 تي يجب أن يمتلكها مدير املستودع ما يلي : ومن املهارات ال والطالب.  لباحثيناملستودع ل

دارة محتوى املستودعات  إ  خبرة في  متخصص في علوم الحاسوب ؛؛    مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية

ال الوصول  ذات  ؛الرقمية  الرقمنة  حر  لتقنيات  املنهي  الويب    ؛  الفهم  لتقنيات  املنهي  ببرامج    ؛  2.0الفهم  اإلملام 

 .)2(بقضايا أمن املعلومات . اإلملام حراإلملام بإدارة أنظمة املستودعات الرقمية ذات الوصول ال ؛  املستودعات

 
1. Pappalardo, K., Fitzgerald, A., Fitzgerald, B., Kiel-Chisholm, S.D., O'Brien, D.S., & Austin, A.C. (2007). A Guide to 
Developing Open Access Through Your Digital Repository. Visited 18/11/2020. Retrieved from: 
https://eprints.qut.edu.au/9671/1/9671.pdf  
2. Georgia Southern University, Zach S. Henderson Library, "Institutional Repository Manager" (2014). Library Job 
Descriptions. 8. Visited 18/11/2020. Retrieved from:  https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/lib-jobs/8  

https://eprints.qut.edu.au/9671/1/9671.pdf
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/lib-jobs/8
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :  Operational Managerاملسؤول التنفيذي  ❖

املودعين، بما في ذلك مراجعة امليتاداتا، قبول املواد من طرف  يتولى التنفيذ الفعلي للعمليات داخل املستودع   

يكون   أن  ويفضل  املستودع،  استخدام  عن  التقارير  إصدار  الرقمي،  والحفظ  الفكرية  امللكية  قضايا  متابعة 

تخصص علوم املكتبات  يعد خريجو    كما.  )1(أخصائي مكتبات له من املهارات التكنولوجية من أداء تلك املهمة

، حيث  التدريب  مع قليل من  لقيادة املستودع  أفضل املرشحين  يملكون املهارات التكنولوجية  الذين    واملعلومات

كانت تدار    ARLوجدت أن غالبية مستودعات    ،2006  سنة  (ARL)  يةكتبات البحثامل جمعية    مسح أجرته  أشار

ات املؤسسية  للمستودع  MIRACLEإحصاء    أشارت نتائج  2007في عام  متخصصين في علوم املكتبات، و  من قبل 

 .)2(من املتخصصين في علم املكتبات يديرون مشاريع مستودعات رقمية٪ 75في الواليات املتحدة ما يقرب من 

    : Technical Support Responsibleمسؤول الدعم الفني   ❖

،  والتطوير  ،الترقية  ،االختبار،  ودورة حياتها من النشر  اتمنصات وبرامج املستودعبمعرفة وخبرة  أن يكون له  

 . )3(حيث يتولى مسؤولية إجراء التغييرات الفنية، تحديث البرامج، وأمن املستودع وحمايته من االختراقات 

 :  Scholarly Communication Librarian ، أو مكتبي االتصال العلمي  البيانات ءمكتبي ماورا  ❖

التدريس  يتولى هيئة  أعضاء  طرف  من  املواد  امليتاداتا  إدخال  و   استقبال  معيار  وفق  الوصفية  البيانات 

معايير البيانات الوصفية  مختلف  خبير باملستخدم بنظام املستودع، يشترط على صاحب هذا الدور أن يكون  

:    للنشر األكاديمي في   . معرفة جيدة بقضايا الحفظ الرقمي،MARC, DC, MODS, METSمثل  مع خبرة جيدة 

 مجال االتصال العلمي والوصول الحر. 

 

 

 

 

 

 
1. Pappalardo, K., Fitzgerald, A., Fitzgerald, B., Kiel-Chisholm, S.D., O'Brien, D.S., & Austin, A.C. (2007). Opcit. 
2. Cassella, M., & Morando, M. (2012). Fostering New Roles for Librarians: Skills Set for Repository Managers: Results 
of a Survey in Italy. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 21(3-4), 407–428. 
Visited 18/11/2020. Retrieved from:  https://doi.org/10.18352/lq.8033  
3. ickham, Jackie (2010): ‘Repository management: an emerging profession in the information sector. Visited 
18/11/2020. Retrieved from:  https://wiki.lib.sun.ac.za/images/c/c5/Rsp-repository-management.pdf  

https://doi.org/10.18352/lq.8033
https://wiki.lib.sun.ac.za/images/c/c5/Rsp-repository-management.pdf
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : 2مراحل بناء وتجريب مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  .3

   : نظام الدي سبيس تنصيب  .1.3

أو أجهزة الخادم    ةاملحمولحواسيب  على معظم أجهزة الكمبيوتر أو ال  DSpaceنظام  يمكن تثبيت وتشغيل  

ملجتمع كبير من املستخدمين النهائيين املحتملين،   DSpaceتنوي تشغيل    انت املؤسسات الحديثة. ومع ذلك، إذا ك 

بذلكتوصيات األجهزة    ةجعفيجب مرا الحميد   .الخاصة  التابع لجامعة عبد  الحوسبة  التواصل مع مركز  بعد 

حديث من أجل إستغالله في تنصيب وتشيغل املستودع    ، قام طاقم املوظفون بتوفير خادم2مهري قسنطينة  

 وكانت مواصفات الخادم كالتالي :  

 جيغاهرتز.  3.5معالج أنتل بسرعة  ❖

 جيغا بايت  32ذاكرة وصول عشوائية بسعة  ❖

ستقلة األقراص  ُمتعددة مصفوفة ❖
ُ
 . تيرابايت 02بسعة  RAID)1(  باسم يعرف ما  أو  امل

 

 

 

 

 
 

 

 الرقمي  خادم الخاص باملستودعلل التقنية واصفاتامل
 

  من   املنشورة   والدكتوراه   املاجستير  رسائل  وعدد   املنشورة   البحثية  املقاالت   لعدد  تقديرات  على  الحصول   يجب

   املطبوعة   وللمواد  ،ميغابايت  5  حوالي  ممكن أن يكلف"  رقمي"  عنصر  لكل حيث أن  .  ةؤسس امل  قبل
ً
  30  حوالي  رقميا

 مضاعفةيجب  ف  املفتوحة،  التعليمية  املوارد  وعناصر  البحث  بيانات  سيستضيف   املستودع  كان  إذا .  بايت  ميغا

  .التخزين مساحة من املزيد إضافة يجب أن يتم  الخادم، على القرص مساحة  نفدت إذا. القرصمساحة 

 
ستقلة أو ما يعرف باسم  1

ُ
هي الطريقة املستخدمة  :  (  Redundant Array of Independent Disksاختصارا لعبارة )  RAID. مصفوفة ُمتعددة األقراص امل

تعمل بطريقة متوازنة ومتفقة مع بعضها   مكن لعمليات اإلدخال واإلخراج أن حيث ي لتخزين نفس البيانات في أماكن متعددة على أقراص صلبة مختلفة.  

 . األداءعلى أقراص متنوعة، وهذه تعطي ميزة تحسين  تخزين البيانات عن طريق

RAM 
=  

32 GB 

RIAD DISK 
=  

02 TB 

Intel Xeon E5-1620 3.5 GHz 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

،  2توفيرها من طرف مركز الحوسبة التابع لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة من خالل املواصفات التي تم 

أن   للمستودع  يمكن  وعلية  كان حجمها،  مهما  املعلومات  أنواع مصادر  كل  يستقطب  أن  يمكن  املستودع  فإن 

 ألف مادة، مع أداء قوي للخادم في عمليات دخول املستخدمين والبحث واالسترجاع.  500يستوعب أكثر من 

 نظام التشغيل:    تنصيب  .1.1.3

  رقمي  مستودع   خدمة   تطويرنا  قرر   ،2عبد الحميد مهري قسنطينة    جامعة   أبحاث   مخرجات   إتاحة  أجل  من 

  وبالتالي  أيًضا، املستقبليين للباحثين متاًحا البحث يجعل أن يجب املستودع أن ذلك من  واألهم ،الوصول  مفتوح

  قد  مستقبل  وهو  البعيد،  املستقبل  في  مستداًما  املحتويات  لتخزين  املستخدم  والنظام  املحتويات  تكون   أن  يجب

  كمعايير  االعتبار   في  هذا  وضع  مع تجارية،  ال  نظمةاأل   موفري   من  وغيرهما   Oracle  و  Microsoft  فيه  تتواجد  ال

   :التالية لألسباب Ubuntu خادم على DSpace  استخدام تم اختيار،

  أن  من   تقريًبا   يقين  على  نكون   أن  يمكننا   لكن  ،املستقبل   في  ستوجد  التي  بالتكنولوجيا  التنبؤ   يمكننا  ال ❖

 .  املستقبل في للبقاء  أفضل بفرصة ستحظى   املفتوحة املعايير على القائمة  املفتوحة األنظمة

  أو  أنظمة  أي  من  التخلص  علينا  يتعين  مفتوحة،  معايير   إلى   تستند  مفتوحة  أنظمة  نستخدم   ألننا  نظًرا ❖

 .امللكية مسجلة  معايير

❖ Ubuntu   توزيعات  أحد  أيًضا   وهو  ات ؤسسمن امل  العديد  قبل  من   أيًضا   مدعوم  Linux  والتي   شيوًعا  األكثر 

 . املصدر مفتوحة برامج على تعتمد

 .  عامين كل التوزيع من( 1LTS" ) األجل طويل  دعم" نسخة بإصدار Ubuntu تلتزم ❖

  أكثر   املستودع   سعة  تخطيط  وتجعل  للترقيات   بالتخطيط  Ubuntu LTS  إصدارات   طريقة   لنا   تسمح  ❖

 للغاية،  مستقر  دبيان.  األصلي  Linux  ةتوزيع  ،Debian  من   مشتق   Ubuntu  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة .  فعالية

 .  يدعمها جًدا كبير مجتمع   ولديها

 . املفتوحة  Unix معايير على Linux توزيعات معظم تعتمد ❖

 . للغاية الثمن باهظة العميل وصول  وتراخيص  Microsoft خادم برامج تعد ❖

 منطقًيا. يعتبر  Ubuntu خادم على  DSpace فإن  سبق،  ما كل  إلى بالنظر  لذا 

 
1   . = LTS  Long Term Support   :   وتصحيحه  البرنامج  بتحديث  التزام  اإلصدار،فهناك  عمر  مدار  على  أن الدعم  يعني   ،  هنا.  املدى  طويل  الدعم  تعني 

 أو  لتصحيحها  آليات  وبدون   الوقت  بمرور  الثغرات  األمنية، حيث تتطور   معرضة للمخاطرة  البرامج  تصبح  أن   يمكن  املدى،  طويل  دعم  وصيانته، فبدون 

:  2020/05/05زيارة يوم    .صالحيتها  مدة  طالت  كلما   أداؤها  ويزداد  مكشوفة   األنظمة  وتصبح  تحديثها، an-is-https://ubuntu.com/blog/what-. متاح على 

release-lts-ubuntu  

https://ubuntu.com/blog/what-is-an-ubuntu-lts-release
https://ubuntu.com/blog/what-is-an-ubuntu-lts-release
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : نظام التشغيل تنصيبتوصيات عملية  ❖

في    مسؤول  لديك  يكن  لم  إذا  ،Ubuntu  من  LTS  إصدار  أحدث  استخدام  الجيد  من  ليس   نظام   متخصص 

Ubuntu linux،  باستخدام  بالتثبيت  قمت  إذا:  املثال  سبيل  على  Ubuntu 10.04 LTS  ،  اإلصدار  حتى  فانتظر 

الطبعة    Ubuntu LTSوقد تم االعتماد على نظام التشغيل    .الترقية  في  التفكير  قبل  التالي  LTS  إصدار  من  الثاني

 ، على أن يتم الترقية إلى اإلصدار املوالي بعد نهاية فترة دعم الطبعة القديمة. 16.04

 قبل البدأ في عملية تثبيت نظام التشغيل يجب ضبط بعض اإلعدادت نذكر منها : 

 ش يء  أي  أو"  التخزين   مستودع"   أو "  ir"  أو "  space"   أو "  DSpace"  استخدام  تجنب   يجبتجنب بعض التسميات :  

هذا     في   للمستخدمين  وستكون   الحاليين   للمستخدمين  مربكة  تكون   الداللة  ألن  URL  الــ  عنوان   تحديد  فيمن 

 . موجوًدا  DSpace يكون  ال عندما  املستقبل

قسنطينة    في مهري  الحميد  عبد  الجامعة  ،2جامعة  الــ  اختارت   constantine2.dz-http://dspace.univ ـURL  عنوان 

 األبحاث العلمية للجامعة. ملستودع

الــ   عنوان  جعل  يجب    وسيكون   الويب  مواقع  من  آالف   عدة  هناكف  ،ومستمر  التذكر   وسهل   قصير  URLكما 

  طريق  عن  تسويقية   أفكار  ومشاركة   جيدة  ويب  رؤية  تحقيق  أجل  كل هذا من   منها،  واحًدا  بك  الخاص   املستودع

  موقعك  تصنيف   سيدمر  هذا  ألن،  الحًقا  URLعنوان الــ    بتغيير   تقوم  أال   جًدا  املهم   من  جيد،  URL  عنوان   اختيار

 . البحثية ملقاالتك  االقتباس واستمرار الحالي

 ملساحة التخزين املستخدمة :   مخطط التقسيم التاليبينصح كما 

 

 

/ 
ROOT partition, where all the 
system software is installed 

10GB Minimum – 20GB preferred 

n/a SWAP partition 2x installed RAM 

/var 
VAR partition, where all the log 
files and database files are 
installed 

10GB Minimum – 50GB preferred. This 
depends on how big your database index files 
get and how large the log files. 

/home 
HOME partition, where all the 
DSpace software files and 
bitstreams are stored 

All the rest of the total disk capacity. 

 Dspaceمخطط تقسيم مساحة التخزين لتنصيب نظام   (107)  :رقم جدول 

http://dspace.univ-constantine2.dz/
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

   : Dspaceمراحل علمية تنصيب . 2.1.3

بعد التخطيط للسياسات العامة التشغيلية للمستودع املؤسساتي، تأتي مرحلة تصميم املستودع التي يتم 

 فيها تحديد األدوات املناسبة للبناء، وتنصيب نظام املستودع مع جميع لوازمه على خادم مخصص.  

 متطلبات التثبيت :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dspaceأوامر تنصيب متطلبات نظام الـ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dspace )1(أوامر مراحل عملية تثبيت نظام
 

1. Bollini, Andrea. Pascarelli, Luigi Andrea. (2020). Installation. visited 15/03/2021. retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/Installation     

 Javaبتثبيت . 1
sudo apt-get install default-jdk default-jre 
sudo update-java-alternatives –l 

              java-1.8.0-openjdk-amd 64        1081        /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64 

 ANT. تثبيت 2

sudo apt-get install ant ant-optional 
 MAVEN. تثبيت 3

sudo apt-get install maven 
 Tomcat. تثبيت خادم 4

sudo apt-get install tomcat8 
 

useradd -m dspace 

git clone https://github.com/4Science/DSpace.git --branch dspace-

5_x_x-cris dspace-parent/ 

createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace 

createdb --username=postgres --owner=dspace --encoding=UNICODE dspace 

cd [dspace-source] 

vi build.properties 

mkdir [dspace] 

chown dspace [dspace] 

su - dspace 

cd [dspace-source] 

mvn package 

cd [dspace-source]/dspace/target/dspace-installer 

ant fresh_install 

cp -r [dspace]/webapps/* [tomcat]/webapps 

/etc/init.d/tomcat start 

[dspace]/bin/dspace create-administrator 
 

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/Installation
https://github.com/4Science/DSpace.git%20--branch%20dspace-5_x_x-cris%20dspace-parent/
https://github.com/4Science/DSpace.git%20--branch%20dspace-5_x_x-cris%20dspace-parent/
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 إدارة بيئة المستودع:   .2.3

 :  التعافي من الكوارث  .1.2.3

ل  التابع  الكوراث   2عبد الحميد مهري قسنطينة  جامعة  قام مركز الحوسبة  التعافي من   Disaster  باعتماد خطة 

Recovery لضمان استمرارية البنية التحتية للمستودع الرقمي. 

  :التحديث اليومي  .2.2.3

كنظام تشغيل ملستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري  ،  Linux Ubuntu  نظام    بعد استخدام

، من أجل Tomcatضمن حساب نظام التشغيل الذي يقوم بتشغيل    CRONإضافة إعدادات    ، تم 2قسنطينىة  

 تمكين املهام اآللية اليومية، األسبوعية، والشهرية للمستودع الرقمي، حيث تم إضافة املهام التالية لتنفيذها :

0 0,8,16 * * * $HOME/bin/dspace generate-sitemaps 

0 0 * * * $HOME/bin/dspace oai import -o 

0 0 * * * $HOME/bin/dspace index-discovery 

0 0 * * * $HOME/bin/dspace index-discovery 

0 3 * * * $HOME/bin/dspace filter-media -q 

0 0 * * * $HOME/bin/view-and-download-retrieve 

0 6 * * * $HOME/bin/dspace dsrun org.dspace.authority.UpdateAuthorities 

0 4 * * 0 $HOME/bin/dspace checker -d 1h -p 

 

 cronقائمة األوامر اآللية املضافة إلى إعدادات الـ  

 :   صيانة الخادم.1.2.2.3

بمتابعة صيانة بيئة النظام ،  2يقوم املوظفون بمركز  الحوسبة التابع لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

ملعرفة ما إذا كانت النسخ االحتياطية لليوم  اليومي  يتم إجراء فحص    حيث   ،من خالل العمل على ترقية االضافات

 ملعرفة ما إذا كان الخادم لديه أي مشاكل في السعة أو األداء.   يومييتم إجراء فحص كم ، السابق ناجحة

 النسخ االحتياطي: .2.2.2.3

و   Linuxأحد حلول النسخ االحتياطي التي يمكن تهيئتها لعمل نسخة احتياطية من أنظمة    Backup  الــــ  يعد

Windows  خالل    البعيدة البروتوكوالت  من  من  متنوعة  مجموعة  مرن  استخدام  جدولة  برنامج  وله  املختلفة 

نموذج لبرنامج نص ي لعمل نسخ احتياطية محلية والتي يتم   ذوقد تم تنفي   لتنسيق النسخ االحتياطية الكاملة.

االحتياطي النسخ  خادم  إلى  ذلك  بعد  بمستود  إرسالها  مهري  الخاص  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  ع 

 .2قسنطينة 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 تشغيل النظام:  تإعدادا .3.3

 تصاريح ولوج الباحثين:   .1.3.3

   باحثعلى املعلومات التالية عن كل  2مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة يحتوي  

 منهي للباحث.  عنوان بريد الكتروني ❖

 للباحث.  االسم األول واألخير ❖

      .كلمة مرور )مشفرة(، إذا كان ذلك مناسًبا ❖

   .في إخطاره بالعناصر الجديدة الباحثقائمة املجموعات التي يرغب  ❖

 

 

 

 

 

 

 
 

 : ORCIDالمستودع والتكامل مع  .2.3.3

  orcidبخدمة املعرف الرقمي للباحثين    2تم ربط مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   

إلى  الدخول  تسجيل  يمكن  أيضا  املستودع،  في  وأرشفتها  العلمية  البحوث  إستيراد  إمكانية  املستودع  يتيح  حيث 

 فة املواد باملستودع. وهذا ما يسهل عملية االيداع واضا orcidاملستودع باستخدم معرف  
 

بمستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري   E-Person حساب الباحث:  )159( رقم الشكل

 2قسنطينة 

 أو االيمايل اإللكتروني   ORCIDصفحة الدخول والتسجيل باملستودع باستخدام املعرف الرقمي :   )160( رقم  الشكل 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 Access Controlصالحيات الدخول :   .3.3.3

 :Resource Permissionsصالحيات المواد  .1.3.3.3

املمكن   واملجموعاتمن  املجتمعات  إدارة  الكليات    Communities and Collections  تفويض  تمثل  والتي 

للجامعة تنتمي  التي  الكلية،  واألقسام  عميد  يكون  القسم   كأن  رئيس  أو    أو  املجموعات  ألحد  مشرفا  مديرا 

تساهم هذه الخاصية في ضبط جودة املواد التي سيتم إيداعها باملستودع للنشر، وهي و املجتمعات باملستودع.  

 مرتبطة بسير عمل إيداع املواد بمجموعات ومجتمعات املستودع.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Item Versioning Level تعيين اإلصدار:  .2.3.3.3

ح للمستخدمين الفرصة إلنشاء  يتت  الخاصة باملواد،  أرشيف للنسختعيين اإلصدار هو وظيفة جديدة إلنشاء  

يمكن للمسؤولين ومسؤولي املجموعات إنشاء إصدارات جديدة من ، حيث  موجود  Itemإصدار جديد من عنصر  

 . )1(عنصر من صفحة عرض العنصر

إدارة إصدارات    الخاصية من  الحميد مهري من خالل هذه  العلمية لجامعة عبد  األبحاث  يمكن مستودع 

ونسخ املقاالت، أي مسودة املقالة، واملقالة املقبولة للنشر، ونسخة الناشر بعد نشرها، كما يتيح املستودع إنشاء  

 جديدة سواء لإلصدارات القديمة أو الجديدة تكون كامتداد لإلصدارة األولى من املادة.  Handleمعرفات رقمية 

 
1. Donoho, Tim. (2019). Item Level Versioning. Visited 10/09/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Item+Level+Versioning  

 تفويض صالحيات املواد واملجموعات باملستودع :  )161( رقم الشكل

https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Item+Level+Versioning
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 

 

 

 

 

 

 
 

 Embargo Period :   فترة الحظر    .3.3.3.3

املستودعات بعد   في  املقاالت  بنشر  النشر  أو  تسمح بعض دور  األول   فترة  النشر  تاريخ  الحظر من  ،  ما يسمى 

بين  و  إلى املستودع، حيث  ومع ذلك، يمكن إرسال املقاال   ،شهًرا  36و    6يتراوح الحظر بشكل عام  في أي وقت  ت 

وسيتم توفير امللف تلقائًيا للمستخدمين الخارجيين في هذا يمكن تحديد تاريخ انتهاء الحظر عند تحميل امللف،  

الفور  مرئية على  الوصفية فقط  البيانات  بينما ستكون  و اليوم  في .  الذاتية  األرشفة  كانت  إذا  مما  التأكد  يجب 

إذا كان الناشر الخاص ال يسمح باألرشفة، فيمكن محاولة التفاوض بشأن الحق في  أو  مسموح بها    الجامعة مستودع

   .سبيل املثال عن طريق إضافة ملحق املؤلف إلى عقد النشر وجعل الناشر يوقع عليه الذاتية علىاألرشفة 

 

 

 

 

 

 

 

 2نسخ إصدارات املواد بمستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  :  )162( رقم الشكل

 2األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية ضبط فترة  الحظر بمستودع :  )163( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

   : Dspaceمع  SHERPA / RoMEOدمج . 4.3.3

)أ( تسمح     ، تم اقتراح أربعة سياسات أرشفة )تم تعيين كل من هذه السياسات بلون(:   )RoMEO)1 ضمن مشروع

مل الذاتية  باألرشفة  الخضراء  املقالةالسياسة  الخطة   PDF / الناشر  ةأو إصدار   سودة  السياسة  ؛ )ب( تسمح  أو 

سوددة املقالة ؛ )ج( تسمح السياسة الصفراء باألرشفة الذاتية مل  PDF / نسخة الناشر لباألرشفة الذاتية  الزرقاء  

 .)2(؛ )د( تشير السياسة البيضاء إلى أن األرشفة غير مدعومة بالكامل فقط

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

، أثناء تحديد إرسال جديد ملجموعة على  Sherpaو    Dspaceعملية التكامل بين    البياني السابقرسم  اليظهر  

التي     API، باستخدام واجهة برمجة التطبيقSHERPA / RoMEO، يتم إرسال استعالم إلى خادم  DSpaceمنصة  

بعد ذلك    XMLتحتوي على املعلومات املطلوبة. تتم معالجة مستند    XMLوفرها والتي تستجيب بواسطة مستند  ت

 . HTMLوذلك إلنشاء املحتوى املعروض على صفحة  XSLTمن خالل تحويل 
 

، تحديد النسخ التي التي يسمح بها  2يتيح مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

الناشرين إلتاحتها باملستودعات، وذلك من خالل التأكد من سياسة الناشرين في إعادة نشر املقاالت عن طريق  

 
هو اختصار ل بيانات تعريف   RoMEO .حقوق الطبع والنشر وسياسات األرشفة الذاتية للوصول املفتوح للمجالت األكاديمية  إلظهار SHERPA هي خدمة تديرها.  1

 .الحقوق لألرشفة املفتوحة استخدمت قاعدة البيانات نظاًما لترميز األلوان لتصنيف الناشرين وفًقا لسياسة األرشفة الذاتية الخاصة بهم

2. Repanovici, A., & Bârsan, I.M. (2016). Integration of SHERPA/RoMEO in institutional digital repositories to address 
the uncertainty of copyright. Malaysian Journal of Library & Information Science, 20. Visited 02/11/2019. Retrieved 
from : https://ejournal.um.edu.my/index.php/MJLIS/article/view/1740  

 رسم تخطيطي لتكامل شيربا / روميو مع الدي سبيس :  )164( رقم الشكل

https://ejournal.um.edu.my/index.php/MJLIS/article/view/1740
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

، تم الحصول على رقم خاص  OpenDOARالتأكد من ذلك أثناء مرحلة اإليداع، حيث بعد تسجيل املستودع بدليل  

 .Sherpa Romeoللحصول على املعلومات حول سياسات املجالت املكشفة بقاعدة بيانات   )API Key )1باملستودع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
داخل تطبيقاتهم املطورة.   SHERPA / RoMEOهي واجهة آلة / آلة تسمح للمبرمجين بالوصول إلى بيانات    SHERPA / RoMEOلـ     APIواجهة برمجة التطبيقات.  1

 لتضمين عمليات البحث اآللي للمجالت أو دور النشر أثناء عملية التسجيل )التقديم( لورقة ما في املستودع.  APIعلى سبيل املثال، يمكن استخدام 

مع مستودع    Sherpa / RoMEOتكامل قاعدة بيانات سياسة الناشرين :  )165( رقم الشكل

 2األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 



 

[458] 
 

2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 التخصيص:  .4.3

 التصفح: .1.4.3

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  مستودع  عديد2يتيح  أساليب  فيمكن لتصفحل  ة ،   ،

وقائع مؤتمرات، أو مسودات املقاالت. كما يكمن التصفح  التصفح بنوع املواد املودعة: مقاالت، رسائل جامعية،  

 باسم الكلية، أو بأسماء الباحثين. 

 

 

 

 التصفح حسب نوع املادة باملستودع:  )166( رقم الشكل

 التصفح بصفحات الباحثين والكليات :  )167( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

   تكشيف النص الكامل: . 2.4.3

، ويتيح مستودع األبحاث العلمية  النص الكامل في الدي سبيس  تكشيفلتمكين   Media filterيتم استخدام  

، خاصية تكشيف النص الكامل والتي تتيح البحث داخل محتوى امللفات  2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

 الرقمية املودعة باملستودع.  

 القالب المستخدم  .3.4.3

تعتمد على تقنيات   الرقمي واجتهي مستخدم   DSpace  نظام يدعم   واألخرى    JavaServer Pages (JSP): واحدة 

، بالنسبة ملستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري  Apache Cocoon (XMLUI)تعتمد على إطار عمل 

من   HTMLأقرب إلى    JSPsن  ، والذي يتمتع بمميزات كثيرة، أهمها أJSPUI، فقد تم اإلعتماد على قالب  2قسنطينة  

تغيير    Javaكود   ومظهر  حيث  نسبًيا  املستودعشكل  سهولةسهل  مظهر    ،  ليناسب    املستودعتغيير  كبير  بشكل 

التخصيصات على هذه امللفات    بضبط يوص ى  حيث  و "مظهر" املوقع،    CSSعن طريق تغيير ملف نمط    املؤسسة

 لتسهيل الترقيات املستقبلية.

 معرفات الكيانات الرقمية:  .4.4.3

إلى ضمان حفظ األعمال العلمية الخاصة بأعضاء هية    2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  تسعى إدارة  

للكيانات   الرقمية  املعرفات  خدمات  في  االشتراك  خالل  من  إليها  الوصول  على  والعمل  إليها،  املنتمين  التدريس 

ال يدعم مستودع األبحاث العلمية للجامعة أي من هذه املعرفات املهمة  ، حاليا  Handle، و  DOIالرقمية مثل  

 حتى يتم دفع االشتراكات الخاصة بها.  

 :تنبيهات اإليمايل .5.4.3

، تفعيل تلقي التنبيهات واإلضافات  2يتيح مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

للمستودع،   املرتبطة  الجديدة  تنبيهات  في  االشتراك  إلى  باالضافة  باملستودع،  املوجودة  واملجتمعات  املجموعات 

 بصفحات الكليات واألقسام والباحثين.  

 لتمكين تكشيف النص الكامل باملستودع Media filterتشغيل :  )168( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 بيانات الخارجية:  التكامل مع قواعد ال   .6.4.3

 أ. االسيتراد باستخدام املعرف الرقمي للبحث:  

استيراد منشوراتهم    ينللمستخدم   2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  تيح مستودع األبحاث العلمية  ي

املتقدمة عن    العلمية اإليداع  واجهة  تدعم  حيث  باملنشورات،  الخاصة  الرقمية  املعرفات  استخدام  طريق 

"النتائج" حيث  اليتم عرض  ،  CrossRefو  ، arXiv،  PubMed  كل من:   حالًيا  باملستودع التبويب  في عالمة  نتائج 

هذا يعني أنه سيتم بدء نموذج إرسال جديد بحقول النموذج املعبأة   ،يمكن للمستخدم تحديد املنشور للمتابعة

 مسبًقا ببيانات وصفية من املنشور املحدد. 

 : ORCIDب. االستيراد باستخدام معرفات الباحثين 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستيراد منشورات الباحثين عن طريق إستخدام املعرفات الرقمية بمستودع  :  )169(الشكل 

 2األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية 

استيراد املنشورات إلى مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد :  )170( رقم الشكل

 ORCIDباستخدام معرف الباحث الرقمي  2الحميد مهري قسنطينة 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :PubMedو  Scopusج. اإلستيراد عن طريق قاعدة بيانات 

املكشفة   استيراد املنشورات العلمية  للباحثين  2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية  تيح مستودع األبحاث العلمية  ي

 ، عن طريق إدخال عنوان البحث، أو املؤلف، أرقم البحث بقاعدة البيانات. PubMedأو   Scopusبقاعدة بيانات 

 

البيانات بمستودع األبحاث العلمية لجامعة إستيراد البحوث العلمية من قواعد :  )171( رقم الشكل

 2عبد الحميد مهري قسنطينة 

 :  Network Collaboration شبكة المشاركة  .7.4.3

الحميد مهري قسنطينة     لدى مستودع العلمية لجامعة عبد  الباحثين   العالقات  رسم  على  القدرة  2األبحاث   بين 

حيث   نظامواملؤلفين،  البيانية  (/http://thejit.org) (Jit javascript)مكتبة    املستودع  يستخدم  الرسوم  وتحديد لرسم   ،

 العالقات بين املؤلف األول واملؤلفين املشاركين له في كتابة البحوث.  

 

 2عبد الحميد مهري قسنطينية شبكة تعاون املؤلف بمستودع جامعة :  )172( رقم الشكل

http://thejit.org/
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 اإلحصائيات:   .8.4.3

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  مستودع  االستخدام    2يوفر  إحصائيات  للباحثين 

حيث يستعرض املستودع عدد مرات االطالع و التحميل واالستشهاد بالبحوث العلمية املودعة داخل املستودع  

كما يوفر املستودع إمكانية قياس  ،  Google Scholarاألعمال مكشفة على محرك بحث  وكذا عملية التأكد من أن  

 . (Mendeley, Twitter, Facebook, Altmetrics)تأثير املواد في كل من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  Deduplication إلغاء البيانات املكررة  ❖

أداة إدارية للتحقق من قاعدة البيانات  ،  2مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  يوفر  

ا عن التكرارات املحتملة ودمج التطابقات املؤكدة أثناء إيداع املواد
ً
 . بحث

 

 
 

 

 

 
 

 إحصائيات املنشورات املودعة باملستودع :  )173( رقم الشكل

  Deduplicationإلغاء البيانات املتكررة :  )174( رقم الشكل

 باملستودع 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : تكشيف المستودع بمحركات البحث األكاديمية . 9.4.3

بصفة عامة ومحركات  يعد طريق الوصول لتكشيف امليتاداتا باملستودعات الرقمية من قبل محركات البحث  

االبحث األكاديمية بصفة خاصة التوافق مع بروتوكول مبادرة  امليتاداتاأل ، هو  الباحث    ،رشيف لجمع  وقد قام 

قسنيطينة  ستودع  م توافق    منتحقق  بال مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  مبادرة    2األبحاث  بروتوكول  مع 

املفتوحاأل  آليات تكشيف    رشيف  مع  املستودع  توافق  التحقق من  تم  كما  املستودع،  لضمان تكشيف محتوى 

    BASE, CORE, OAIster, OpenAIRE.املستودع بأشهر مقدمي خدمات حصاد ميتاداتا املستودعات الرقمية، مثل 

❖ BASE (Bielefeld Academic Search Engine) : 

 مصدرمليون    240وفر أكثر من  ، يأحد أكثر محركات البحث حجًما في العالم ملصادر الويب األكاديمية  BASEيعد  

املجالت واملستودعات املؤسسية واملجموعات الرقمية  وهي    من موفري املحتوى   8000من أكثر من  تم حصادها  

توفر واجهة   إلى ذلك  والتي  النصوص من  يمكن  ،  لتوفير محتوياتها  OAI-PMHوتستخدم    OAIوما  إلى  الوصول 

موفري   يتم تحسين الفهرس باستمرار من خالل دمج املزيد من ،  مجاًنا  كشفةامل  املصادر٪ من  60الكاملة لحوالي  

 . BASE، بمحرك  2. وفيما يلي صفحة تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطنية  املحتوى 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BASEبمحرك  2تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :  )175( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

❖ CORE - COnnecting Repositories : 

ويجعل األوراق البحثية أكثر قابلية لالكتشاف.  باملستودعات الرقمية  من وضوح املحتوى الخاص    COREيزيد  

في عام    21أظهرت دراسة أجريت على  حيث   أنه عندما يتم حصاد املستودع بواسطة   2019مؤسسة بريطانية 

CORE  يجعل   .  جيد  بشكل   املستودع   تكوين   تم  إذا   ٪32  وحتى  ٪15  بنسبة   يزداد  املحتوى   تنزيالت، فإن متوسط

CORE    لالكتشاف من خالل    باملستودعات الرقمية املشاركة املحتوى الخاص 
ً
التكامل مع مجموعة متنوعة قابال

ذلك   في  بما  األساسية  األنظمة  من   arXivو    Microsoft Academic Searchو    PMC LinkOutمن  ومجموعة 

،  2وفيما يلي تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  خدمات اكتشاف املكتبات.  

 . COREبمحرك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : CORE Connecting Repositoriesخدمات  ❖

❖ CORE Discovery : 

 بنقرة واحدة  CORE Discovery  تم إطالق،  Open Repositories 2019خالل مؤتمر  
ً
، وهي خدمة توفر وصوال

، حيث تلقت  الخدمة متاحة كملحق للمتصفح باإلضافة إلى ملحق املستودع  ،مجانية من األوراق البحثيةإلى نسخ  

إلى    الخدمة الوصول  يوفر  والذي  للمستودع  اإلضافي  املكون  لهذا  املستودعات  مديري  من  االهتمام  من  الكثير 

 .)1(النصوص الكاملة على صفحات البيانات الوصفية
 

 
1. Using CORE Discovery in DSpace. Retrieved from:  https://blog.core.ac.uk/2019/07/24/using-core-discovery-in-dspace/  

  2تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :  )176( رقم الشكل

 بمحرك

https://blog.core.ac.uk/2019/07/24/using-core-discovery-in-dspace/
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

تفعيل هذه   و تم  الحميد مهري قسنطينية،  لجامعة عبد  العلمية  األبحاث  إلى  الخدمة على مستودع  استناًدا 

املساعد   البرنامج  الحصول ،  CORE Discoveryوثائق  اإلضافي  على    تم  املكون  جامعة معرف  بمستودع  الخاص 

 . Dspaceمن أجل إدراجه في ملف إعدادت برنامج   2قسنطينة 
 

 : Repository Dashboardلوحة تحكم املستودع  ❖

البيانات لد إلى  . تCOREى  لوحة معلومات املستودع هي خدمة مجانية ملوفري  تحسين  هدف لوحة املفاتيح 

عملية حصاد محتوى   الحرجودة وشفافية  بين مشروع    الوصول  االتجاه  ثنائي  تعاون  وموفري    COREوإنشاء 

حيثالبيانات   املستودعات،  فنية    من  معلومات  تقدم  اإلنترنت  عبر  واجهة  املستودع  معلومات  لوحة  توفر 

قيمة   وهي  وإحصاءات  املستودع،  فيأداة  عن  بشكل صحيح  ا  تساهم  بك  الخاص  املستودع  تكوين  من  لتحقق 

 .)1(لتوفير أقص ى قدر من الرؤية ملخرجات البحث
   

 

 

 

 
1. CORE Repository Dashboard. Retrieved from:  https://core.ac.uk/services/repository-dashboard  

 COREعلى  2لوحة معلومات مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :  )177( رقم الشكل

https://core.ac.uk/services/repository-dashboard
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

❖ OpenAIRE: 

من بنية تحتية للنشر إلى بنية تحتية    OpenAIRE  انتقل  للمفوضية األوروبية،  الحردعًما لسياسة الوصول  

 تغطي جميع أنواع املخرجات العلمية
ً
التي تمولها املفوضية األوروبية، وتتوسع لتشمل تدفقات تمويل    أكثر شموال

، ويضمن زيادة وضوح  وغير األوروبية  حصد املحتوى من مجموعة من املستودعات األوروبيةتم  ي،  أوروبية أخرى 

م ال الحرمحتوى الوصول    .)1(قي 

التوجيهية املبادئ  من  متكاملة  مجموعة  تطوير  ملديري  كإ  تم  ومديري    مستودعاترشادات  البيانات 

، سيتمكن مديرو OpenAIREمن خالل تنفيذ جميع إرشادات ف  ،CRISومديري    الرقمية املؤسساتيةستودعات  امل

متطلبات   تلبية  من  في مستودعاتهم  املنشورات  يودعون  الذين  املؤلفين  تمكين  من  الحر  املستودعات  الوصول 

التحتيةالسمح  تسحيث  ،  للمنشورات إضافة  OpenAIRE  لـ  بنية  قابلية   من  مثل  مضافة  قيمة  ذات  خدمات 

ودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد وفيما يلي تكشيف مستاالكتشاف والربط وإنشاء منشورات محسنة.  

 .  OpenAIRE)2(ضمن مزودي البيانات بمحرك  2مهري قسنطينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Rettberg, N., & Schmidt, B. (2012). OpenAIRE-Building a collaborative Open Access infrastructure for European 
researchers. Liber Quarterly, 22(3). Visited 24/03/2019. Retrieved from: 
https://liberquarterly.eu/article/view/10641/11430  
2. Príncipe, P., Rodrigues, E., Rettberg, N., Schirrwagen, J., Loesch, M., Elbæk, M. K., & Nielsen, L. H. (2013). 
OpenAIREplus: supporting repository interoperability through guidelines. Visited 24/03/2019. Retrieved from:  
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/25280  

 OpenAIREبمحرك  2تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد قسنطينة :   )178( رقم  الشكل 

https://liberquarterly.eu/article/view/10641/11430
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/25280
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

❖ OpenAIRE Dashboards  : 

التي توفر وظائف لعرض الرسم البياني   Dashboardsالتحكم أنواًعا مختلفة من لوحات  OpenAIREيقدم 

إليه  OpenAIREملعلومات   املختلفة  هاوإدارت  اوالوصول  الفاعلة  الجهات  نظر  وجهات  ومنسقي   ،من  الباحثين 

عبارة عن تطبيق ويب يوفر للباحثين   تلوحة املعلوما ،  ومديري البحوث   ومديري املستودعات  الرقمية   ع ير ااملش

، من أجل  OpenAIREوظائف لنشر وتجميع ومراقبة واكتشاف مخرجات أبحاثهم في الرسم البياني للمعلومات  

على معين  الحفاظ  علمي  لنظام  كاملة  عبد   .)1(رؤية  لجامعة  العلمية  األبحاث  تحكم مستودع  لوحة  يلي  وفيما 

 .   2الحميد مهري قسنطينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ OAIster : 

من خالل    فهرستم إنشاء هذا ال  حر،يضم ماليين السجالت التي تمثل موارد الوصول ال  موحدفهرس  يعتبر  

الوصول   مجموعات  من  املفتوح   الحرالحصاد  األرشيف  مبادرة  بروتوكول  باستخدام  العالم  أنحاء  جميع  في 

مليون سجل تمثل موارد رقمية من    50اليوم أكثر من    OAIsterضم  ، وي(OAI-PMHلحصاد البيانات الوصفية ) 

 
1. Vieira, A., Príncipe, P., Moura, P., Martziou, S., & Atzori, C. (2019). OpenAIRE Dashboard for Content Providers: Open 
Science as-a-Service for literature and data repositories.14th International Open Repositories Conference, June 10th-
13th, Hamburg, Germany. Visited 08/09/2020. Retrieved from : https://repositorium.uminho.pt/handle/1822/60528  

 لوحة معلومات مستودع األبحاث العلمية لجامعة  :  )179( رقم الشكل

 OpenAIREعلى  2عبد الحميد مهري قسنطينة  

https://repositorium.uminho.pt/handle/1822/60528
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

من   قامت  مساهم  2000أكثر   ،OCLC  بيانات  ب قاعدة  البيانات    WorldCatفي    OAIsterتضمين  جمع  ويتم 

املزايا ملديري  WorldCat Digital Collection Gatewayخالل  الوصفية من   العديد من  الخدمات  تقدم هذه   .

  WorldCatو   WorldCatعبر  ملرئية قدر من ا  باملستوعات الرقمية بأقص ى  تحظى املجموعات، حيث  املستودعات

Gateway.    على    2وفيما تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينةOAIster  و ،

WorldCat. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 WorldCat Gatewayعلى  2صفحة مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :  )180( رقم الشكل

تكشيف مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري  :  )181( رقم الشكل

 WorldCatبالفهرس العاملي  2قسنطينة 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 تسجيل المستودع باألدلة العالمية للمستودعات الرقمية:    .10.4.3

عن  الطريقة املفيدة لجعل العالم على علم باملستودع الرقمي هي تسجيله في أدلة املستودعات، وهي عبارة  

املستودعات، حيث   داخل هذه  التي  املحتويات  وأحيانا عن  املستودعات  تلك  للبحث عن  قابلة  بيانات  قواعد 

م ويتم االستشهاد والربط بها، وقد  تساهم هذه األدلة في تزايد رؤية محتويات املستودع بحيث يمكن أن تستخد

تم تسجيل مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة باألدلة العاملية للمستودعات الرقمية  

وذلك في   Abdelhamid Mehri University Constantine2 ScholarlyWorks Repositoryاملؤسساتية تحت مسمى  

 . )Openroar)2و   Opendoar1كل من دليل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/9968  

2. http://roar.eprints.org/16418 /  

 OpenROARبدليل   2توثيق مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :   )182( رقم  الشكل 

 OpenDOARبدليل    2توثيق مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :   )183( رقم  الشكل 

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/9968
http://roar.eprints.org/16418%20/
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 خدمات إضافية:  . 11.4.3

 إنشاء امللف الشخص ي للباحث:   ❖

وتسمى هذه الصفحة  املستودع "، ُيسمح للباحثين بالحصول على صفحة شخصية داخل My DSpaceقسم "في 

بتسجيل الدخول في املرة األولى، فإنه عادة ال    DSpaceعندما قام مستخدم مسجل في  ف  ،"ملف تعريف الباحث"

 إنشاء ملف    يمكن للباحث إنشاء امللف الشخص ي بمجرد النقر على رابط "  ، ولهذا يكون لديه ملف تعريف باحث

 .My DSpaceتعريف باحث جديد " املوجود في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2إنشاء صفحة الباحث بمستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة :  )184( رقم الشكل

مثال لصفحة باحث على مستودع األبحاث العلمية لجامعة :  )185( رقم الشكل

 2عبد الحميد مهري قسنطينية 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

هري  م الحميد لكل عضو هيئة تدريس ينتمي لجامعة عبد تعريفية املستودع خدمة إنشاء صفحة باحثيتيح 

االحصائيات    ،2قسنطينة   و  ومنشوراته  بالباحث  الخاصة  املعلومات  كل  على  الباحث  صفحة  تحتوي  حيث 

الرقمية ا  ،ORCID, Research ID, Scopus Author ID  ومعرفاته  الشبكات  على  الباحث  الجتماعية  وتواجد 

 . Scopusو    WoSاألكاديمية وقواعد البيانات العاملية مثل 
 

 :فئاتيمكن أن تحتوي املنشورات على الصفحة الشخصية للباحث على فئة واحدة من ثالث 

النشطة طبيعي  :Active Publications  املنشورات  بشكل  عرضها  يتم  املخفية  ؛  التي   Hiddenاملنشورات 

Publications:    املؤسس ي  لنالتي املستودع  في  للبحث  قابلة  تزال  ال  لكنها  الباحث  صفحة  في  عرضها   ؛ يتم 

 التي يتم نقلها في مربع "املنشورات املختارة".   : Selected Publicationsاملنشورات املختارة 

ويسمح   تحديدها،  تم  التي  املنشورات  جميع  املحددة"  "املنشورات  مربع  الطلب يعرض  حسب  ترتيبها    بإعادة 

  من )  منشور ألي  تغيير الفئة ة ألي منشور معين، يكون املستخدم قادًرا علىبالنسب ،باستخدام السحب واإلفالت 

 . ()إخالء املسؤولية( U)محددة(، أو  S)مخفية(،  H)نشطة(،  Aاملمكن تغيير الفئة بالنقر فوق أيقونة الفئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
منشورات الصفحة الشخصية للباحث بمستودع األبحاث العلمية :  )186( رقم الشكل

 2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 :  Faculties Profiles صفحات الكليات  ❖

تتمتع برمجية املستودع بمرونة عالية تمكن من إنشاء صفحات خاصة بالكليات واألقسام واملخابر العلمية  

حيث تتضمن صفحة الكلية كل املعلومات حول الكلية أو القسم أو املخبر، منشورات الكلية،   ،التابعة للجامعة

الباحثين التابعين للكلية، املشاريع العلمية والبحثية املنجزة والسارية داخل الكليات واألقسام، إحصائيات الكلية، 

 للكليات واألقسام. بطاقة تعريفية عن الكلية، اللجان العلمية املكونة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صفحات املجالت العلمية: ❖

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مثال لصفحة كلية أو معهد باملستودع :  )187( رقم الشكل

 مثال لصفحة مجلة علمية باملستودع :  )188( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 صفحة املؤتمرات العلمية : ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحات املشاريع العلمية: ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال لصفحة مؤتمر باملستودع :  )189( رقم الشكل

 مثال لصحفة مشروع علمي باملستودع :  )190( رقم الشكل
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

 : Claim Profile التحقق وتملك صفحة الباحث  ❖

ا بصفحة باحث، يبحث امل أثناء تسجيل الدخول، إذا لم  
ً
على    ا عن تطابق بناء  ستودعيكن املستخدم مرتبط

أو   الحالي  للمستخدم  تكوين    ، كماORCIDالبريد اإللكتروني  أيًضا  الرقمييمكن  لقبول قواعد أخرى   املستودع 

قسنطينة  للمطابقة مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمي  األبحاث  مستودع  يتيح  حيث  من    2،   امتالكالتحقق 

لباحث لصفحته الخاصة على املستودع من خالل التأكد من البريد اإللكتروني املنهي املخزن باملستودع، أو رقم  ا

 .   ORCIDالباحث 

 ORCIDعرض زًرا إلرسال بريد إلكتروني إلى املسؤول إذا لم يكن هناك بريد إلكتروني و  ب  املستودع  نظام قوم  سي

من  في ملف تعريف الباحث وإال سيعرض النظام نافذة منبثقة مع االقتراحات التالية: اكتشاف البريد اإللكتروني  

ال عنوان البريد اإللكتروني نافذة منبثقة تحتوي على أول وآخر حرفين من البريد اإللكتروني وسيطلب إكم  خالل

إرسال رسالة    ، أو(صفحة الباحثمتاًحا في ملف تعريف    ORCID)إذا كان معرف    ORCIDتسجيل الدخول عبر  أو  

 .عن املستودع مالحظات إلى املسؤول

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحقق وتملك صفحة الباحث بمستودع األبحاث العلمية  :  )191( رقم الشكل

 2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

   2وفي األخير نورد الصفحة الرئيسية ملستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري  قسنطينة 

Abdelhamid Mehri University Constantine2 ScholarlyWorks Repository 

 

 

 : خالصة
للتطور         املتزايد  ا نظرا  واالهتمام  املتسارعة  تزايدت  األخيرة  هذه  أعداد  تزايدت  الرقمية،  غير    اباملستودعات 

ظهور مستودع كل يوم على مستوى العالم، وأصبح من غير املحتمل وجود    تزايدها إلىوصل معدل    مسبوق؛ حيث

تملك مستودعا مؤسسيا أهم معايير  مؤسسة علمية ال  الرقمية املؤسساتية من  ، حيث أصبحت املستودعات 

يالحظ   بالجزائر  الرقمية  املستودعات  لواقع  املتابع  أن  كما  األكاديمية،  املؤسسات   الجامعات  اهتمامتقييم 

 . تحتوي على اإلنتاج الفكري الخاص بباحثيها بإطالق مستودعات ائريةالجز 

 الصحفة الرئيسية ملستودع األبحاث العلمية لجامعة:   )192( رقم  الشكل

 2عبد الحميد مهري قسنطينة  
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2  التخطيط لتنفيذ مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينية الفصل السابع :    

، بهدف 2015سنة    2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  فكرة إنشاء مستودع رقمي لفائدة    انطلقتوقد        

على استخدام  آنذاك    االختيار إليها، حيث وقع    املنتسبينج من طرف الباحثين  نت جمع وحفظ اإلنتاج الفكري امل

لتصميم املستودع، لكن املشروع لم يرى النور، وفي إطار التحضير ألطروحة الدكتوراه قام الباحث     Dspaceنظام  

إختياره  تم  الذي  املستودع  يتقييم نظام  للجامعة، حيث قمنا  املؤسساتي  الرقمي  املستودع  لتنفيذ  بالتخطيط 

من   تتكون  مراجعة  قائمة  للو  141باستخدام  إدارة  معيارا  سياسات  وضع  تم  كما  النظام،  جاهزية  على  قوف 

في تثبيت النظام على خادم الجامعة  األولى منها  ومرت عملية تجريب املستودع بثالث مراحل، تمثلت  املستودع،  

  Linuxمرحلة إدارة بيئة النظام القائمة على نظام التشغيل    تلتهاالذي تم تخصيصة من طرف إدارة الجامعة،  

لفائدة  Ubuntuتوزيعة   الخدمات  من  العديد  وتفعيل  تخصيصة  وبعد  النظام،  تشغيل  إعداد  ضبط  تم  ثم   ،

 الباحثين.
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 النتائج العامة للدراسة:    .1

 تشير نتائج الدراسة إلى:  

املتقدمة بجهود ضخمة لحفظ وإتاحة املخرجات العلمية للمؤسسات األكاديمية، من  قيام العديد من الدول   ❖

إطال  وتوفير    قخالل  وتقييمها،  ومتابعتها  الرقمية  املستودعات  إنشاء  دعم  لهدف  وطنية  ومبادرات  مشاريع 

مت بإطالق  فحسب بل قا   بهذا  استمراريتها وديمومتها، ولم تكتفالسياسات واألدلة اإلرشادية لها والعمل على  

  التالية:إلى النتائج  باإلضافةهذا   معايير وطنية لفحص موثوقيتها وربطها باملعايير الدولية.

 الجزائرية: نتائج تقييم المستودعات الرقمية المؤسساتية    .1.1

أغلب    احتلتمستودعا،     36  ـــــــواملقدر عددها ب  الجزائرية  من خالل تقييم املستودعات الرقمية املؤسساتية ❖

 املستوى الرابع وتحصل على درجة مقبول:  احتل  اوحيد ااملستودعات املستوى الخامس، ماعدا مستودع 

الرابع   مقبولة(املستوى  تلك    :(مستودعات  ملجموع وهي  املئوية  النسبة  تترواح  التي  الرقمية  املستودعات 

على   املستودع  %60حتى    %45الدرجات  تحصل  حيث  تقدير  ،  على  بومراس  بوقرة  محمد  لجامعة  الرقمي 

 ملجموع درجات املحاور األربعة.  %45.87"مقبول" بنسبة 

الخامس   ضعيفة(املستوى  تحصل  :  )مستودعات  محل   35نالحظ  الرقمية  املستودعات  من  مستودعا 

 األربعة.   ملجموع درجات املحاور   %45، وهذا نظير حصولها على نسبة أقل من الدراسة على تقدير ضعيف 

   الباحثين: الموجه لألساتذة  نتائج االستبيان    .2.1

أعضاء هئية التدريس املبحوثين على كل من مصادر املعلومات اإللكترونية والورقية في آن واحد في    اعتماد ❖

بلغت   بنسبة  والبحثية،  التعليمية  على %87.21العلمية  يعتمدون  الذين  املبحوثين  نسبة  بلغت  حين  في   ،

 .  %12.78املصادر اإللكترونية فقط ما نسبته 

ال ❖ بكلية  الباحثون  األساتذة  املصادر  توجه  على  باعتمادهم  واالتصال،  للمعلومات  الحديثة  تكنولوجيات 

. كما أقر  %56.25مية أو البحثية لطبيعة تخصصهم التقني، بنسبة  ياإللكترونية فقط سواء في العملية التعل

للمصادر اإللكترونية سيؤثر بشكل كبير    استخدامهمعلى أن    بالكلية ذاتهامن املبحثوين    %73.91ما نسبته  

 على استخدامهم للمصادر الورقية.

لتعبر عن ميالد جديد لالتصال   ❖ التي تحتلها املصادر املطبوعة مع ظهور املصادر اإللكترونية  تراجع املكانة 

ساسية  األ   تهاالرغم من ذلك فاملصادر املطبوعة مازالت لها مكاني اإللكتروني بين الباحثين، لكن على  العلم

 للعديد من الباحثين الذين اليزالون يعتمدون عليها كمصدر أولي في العلمية التعليمة والبحثية. 
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على ❖ الباحثين  األساتذة  عينة  األكثر    اعتماد  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  أنواع  كأحد  اإللكترونية  الكتب 

، ثم تأتي الرسائل الجامعية  %27.83، تليها مقاالت املجالت اإللكترونية بنسبة    %28.28استخداما بنسبة  

 . 21.82، ورابعا مواقع األنترنت بنسبة %22.04اإللكترونية ثالثا بنسبة 

على أنهم يجدون صعوبة في استخدامهم ملصادر  املمثلين لعينة الدراسة  ين  من الباحث  %22.6عبر ما نسبته   ❖

 املعلومات اإللكترونية على األنترنت. 

أثناء  ي ❖ اإللكترونية  املعلومات  مصادر  على  الحصول  في  صعوبات  الدراسة  لعينة  املمثلون  الباحثون  واجه 

بلغت   بنسبة  أولى  بدرجة  البيانات  قواعد  في  يليها  %18.05البحث  املعلومات  ،  مصادر  على  الحصول 

 .%12.03اإللكترونية من محركات البحث بنسبة 

توجه األساتذة الباحثين املمثلين لعينة الدراسة إلى نشر مقاالتهم العلمية باملجالت اإللكترونية أفضل من   ❖

بلغت   كبيرة  بنسبة  الورقية  املجالت  في  أهمها:  %85.71نشرها  أسباب  لعدة  وهذا  باملجلة  ،  اإليداع  سهولة 

والتحميل على املقاالت    االطالع، زيادة عدد مرات  %28.41اإللكترونية مقارنة باملجلة الورقية بنسبة قدرت بــ  

،  %25.09، التفاعل املوجود بين املجلة والباحث بنسبة  %26.57املنشورة باملجلة اإللكترونية بنسبة بلغت  

 . %19.93املعلومات باملجلة اإللكترونية بنسبة  واسترجاعين  عة التخز وأخيرا سر 

بالرغم من التطورات التي يشهدها نظام الوصول الحر إلى املعلومات العلمية في البلدان املتقدمة، فإن بعض   ❖

في  الدراسات املتخصصة في الدول النامية التي أجريت في املجال خرجت بمؤشرات تفيد بأن إدراك الباحثين  

اتجاهات أن  كما  محدودا.  مازال  الحر  الوصول  ملفهوم  الدول  الحر  الباحثين    هذه  الوصول  دوريات  نحو 

الحر ال  مستودعاتو  تبدو    وصول  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  في  أو  والتطبيقية  البحتة  العلوم  في  سواء 

بجامعة  سلبية الباحثين  األساتذة  معرفة  في  ضعف  هناك  أن  يالحظ  حيث  دراستنا،  أكدته  ما  هذا  و   ،

،  %29.23أقر ما نسبته  عبد الحميد مهري بحركة الوصول الحر واملستودعات الرقمية، حيث    2قسنطينية  

بينما أكد    اطالعهمينة الدراسة املطلعة على مفهوم الوصول الحر أن درجة  من ع على هذا املفهوم كبيرة، 

النموذج    %70.77مانسبته   أنهم مطلعون على هذا  الحر،  الوصول  على مفهوم  املطلعة  الدراسة  عينة  من 

 بدرجة متوسطة فقط.  

ة إطالع كبيرة على نموذج الوصول الحر بنسبة  امتالك األساتذة الباحثين بمعهد علم املكتبات والتوثيق درج ❖

بــ   األخرى قدرت  واملعاهد  بالكليات  األكبر مقارنة  التكنوجيات  %66.67هي  بكلية  الباحثين  األساتذة  يليهم   ،
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، يليهم األساتذة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بنسبة  %33.33الحديثة للمعلومات واالتصال بنسبة  

 .%16.67ثين بكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير بنسبة  ، وأخيرا الباح25%

لومات واالتصال،  عتوجه األساتذة الباحثين بمعهد علم املكتبات والتوثيق وكلية التكنولوجيات الحديثة للم ❖

حيث أن عدم معرفة الباحثين    ؛إلى تبني نهج النشر بمجالت الوصول الحر مقارنة بالكليات واملعاهد األخرى 

عدم مصداقية   يليه  الحر،  الوصول  بمجالت  نشرهم  عدم  في  الرئيس ي  السبب  هو  الحر  الوصول  بنموذج 

 مجالت الوصول الحر، وكذا الخوف من السرقة العلمية.

بمفهوم املستودعات الرقمية بنسبة    2عدم معرفة األساتذة الجامعيين بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة   ❖

 .%56.75قدرت بــ 

ثلين لعينة الدراسة املستودعات الرقمية بالدرجة األولى لغرض الحصول  ميستخدم األساتذة الجامعيين امل ❖

اإلحاطة الجارية بكل ما هو جديد في مجال التخصص    يليه  ،%29.18على مصادر املعلومات باملجان بنسبة  

عدم توافر مصادر  ، و معلومات متنوعة في مكان واحدالحصول على مصادر  غرض  ، يليه  %19.77بنسبة   

باملكتبة حديثة  أجنبية  وأخيرا  %18.02بنسبة    معلومات  التعليمية  ،  املعلومات  مصادر  من  االستفادة 

 .%15.12بنسبة  كالدروس واملحاضرات

بدءوا  36.84% ❖ قد  الباحثين  األساتذة  من  حين    استخدامهم ،  في  ثالث سنوات،  منذ  الرقمية  للمستودعات 

من عينة الدراسة أنهم ال يستخدمون املستودعات الرقمية للوصول إلى البحوث    %21.05  نسبتهأجاب ما  

نسبته   ما  أكد  بينما  تخصصهم،  مجال  في  استخدامهم      %6.02العلمية  بدءوا  أنهم  الدراسة  عينة  من 

أنهم بدءوا استخدامهم للمستودعات    %5.26  هتنسبي حين أقر ما  للمستودعات الرقمية منذ سنة بنسبة، ف

   .الرقمية منذ سنتين

أغلبية األساتذة الباحثين املمثلين لعينة الدراسة املستجوبين لم يقوموا بنشر بحوثهم العلمية باملستودعات   ❖

بـ  الرقمية،   نسبتهم  قدرت  قام  75.18حيث  حين   في  بحوثهم  %16.54،  بإيداع  الدراسة  عينة  أفراد  من   %

 .العلمية باملستودعات الرقمية

باملستودعات الرقمية من طرف األساتذة الباحثين املكونين لعينة الدراسة،  البحوث العلمية املودعة    تنوع ❖

بين الرسائل الجامعية، مقاالت املجالت املحكمة، مسودات املقاالت، أعمال املؤتمرات، الكتب اإللكترونية،  

 واملقررات الدراسية.
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املعلومات  تنوع ❖ عليها  مصادر  تحصل  الجامعيأل ا  التي  لعي  ون ساتذة  الدراسةاملكونين  املستودعات    نة  من 

،  و الرسائل الجامعيةاإللكترونية    ، أعمال املؤتمرات، الكتب  مقاالت املجالت العلمية املحكمةبين    الرقمية

مقاالت املجالت العلمية املحكمة، هي أكثر املصادر التي تحصل عليها    فئة كانت    مواد سمعية بصرية، وقد 

 األساتذة الباحثون من املستودعات الرقمية.  

 املمثلين لعينة الدراسة بمشروع املستودع الرقمي للجامعة.    2عدم معرفة وعلم األساتذة الباحثين بجامعة قسنطينة   ❖

 . تلك املعلومات املتبادلة بين الزمالءستودع الرقمي هي طرق معرفة األساتذة الباحثين بمشروع امل أبرز  ❖

من شأنه  والذي    معتبر،نتاج فكري  إل   2أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة    امتالك ❖

 بشكل كبير في إثراء محتوى املستودع الرقمي املؤسساتي للجامعة. أن يساهم 

عينة الدراسة بين مقاالت عملية، مسودات مقاالت، محتوي تعليمي تنوع البحوث العلمية املنشورة من طرف   ❖

على منصات التعليم اإللكتروني، رسائل جامعية، ووقائع املؤتمرات، حيث جاءت مقاالت الدوريات املحكمة  

 في املرتبة األولى كأكثر أنواع مصادر املعلومات قام بنشرها األساتذة الباحثون. 

الباحثين ع ❖ إتاحتها ونشرها على شبكة األنترنت،  موافقة األساتذة  الورقية من أجل إعادة  لى رقمنة بحوثهم 

بـــ   املرقمنة  %95.49بنسبة كبيرة قدرت  للبحوث  الكاملة  النصوص  بنشر  أقروا كذلك أن سيقومون  ، وقد 

 .%75.94بنسبة قدرت بــ  

و إيداع إنتاجهم الفكري  رغبة وتوجه إيجابي من طرف غالبية أعضاء هيئة التدريس من عينة الدراسة نح ❖

باملستودع الرقمي، ويعتبر هذا القبول من العوامل املحفزة نحو تبني مبادرة إنشاء مستودع رقمي مؤسساتي  

جعل أعمالهم وبحوثهم متاحة على  . حيث كان الدافع وراء ذلك هو  2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

كان   حين  في  أوسع،  وراء  نطاق  الرئيس ي  بحوثهم    اع امتنالسبب  نشر  في  املساهمة  على  الباحثين  األساتذة 

 ستودع. عدم وجود سياسة لضبط جودة األعمال املنشورة باملهو    باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه،

يفضلون  رفض األساتذة الباحثين لتطبيق سياسة إلزامية إليداع البحوث باملستودع الرقمي للجامعة، في حين   ❖

 . عملية اإليداع باملستودع لبحوثهم العلمية بشكل طوعيبأن تكون 

اإلحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق  هي:  أكثر الخدمات التي يرغب الباحثون أن يقدمها املستودع الرقمي   ❖

اإللكتروني،   االطالع  البريد  مرات  عدد  تحليل  أكاديمية،  ومجالت  رقمية  ملستودعات  خارجية  روابط  توفير 

إضافة   من  الرقمي  املستودع  تمكين  للبحوث،  املرجعي  االستشهاد  مرات  عدد  تحليل  والقراءة،  والتحميل 

 تعليقات وكلمات مفتاحية. 
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قسنطينة   ❖ مهري  الحميد  عبد  بجامعة  الباحثون  األساتذة  املقاالت    2موافقة  مسودات  وإيداع  نشر  على 

 . %53.03العلمية غير املحكمة باملستودع الرقمي بنسبة 

 المستودع: نتائج تجريب وإطالق    .3.1

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  مستودع  إطالق  سبتمبر  2منذ  في  أصبح  2020،   ،

العاملية   البحث  محركات  كافة  في  مكشف  األكاديمية  Google, Bing, Yahoo املستودع  البحث  محركات  كذا  و 

البحوث بمحرك  ،  Google Scholarاملشهورة خاصة محرك   زيادة    Google Scholarويعتبر تكشيف  في  عامال مهما 

فمن املميزات التي يتمتع بها املستودع هو أن املواد  مرئية الجامعة ومرئية أسماء باحثيها وتحسين ترتيبها العاملي، 

ساعة فقط فور أرشفتها باملستودع، و من    12ساعات إلى    8املودعة في املستودع تكشف في محركات البحث بعد  

إلى    48 بمحرك    72سا  املواد مكشفة  تصبح  فقط  العلمية ،  Google Scholarسا  األبحاث  يتميز مستودع  حيث 

أي أن كل املواد املودعة باملستودع تمت    %97د مهري قسنطينة بنسبة تكشيف عالية بلغت  لجامعة عبد الحمي

 . وهذا ما يفسر قوة امليتاداتا الخاصة باملواد وخلوها من األخطاء  Google Scholarتكشيفها من طرف محرك 

 

 

من أجل تحسين أداء البحث على املستودع في محرك    Google search Consolقمنا بإضافة رابط املستودع على أداة  

في حساب عدد الزيارات إلى املستودع    Search Consoleحيث تمكن اآلداة االستفادة من أدوات وتقارير    Googleبحث  

وكذا معرفة    ،"Googleوتقدير مستوى أدائه وحل  مشاكله وتحقيق أفضل مستوى ظهور له ضمن نتائج "بحث  

 Google Scholarنتائج بحث مواد املستودع بمحرك :  )193( رقم الشكل
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املوقع والنقرات عليه ومكانته ضمن   املستودع وتحليل مرات ظهور  إلى  املستخدمين  التي تجلب  البحث  طلبات 

  ".Googleنتائج "بحث 

  15000،  2منذ تشغيل مستودع الجامعة ظهر مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة     

دولة حول العالم، وهذا بعد البحث عن املستودع    119في     نقرة  1002بمتوسط    Googleألف مرة على محرك بحث  

 . صفحة من املستودع 784كلمة مفتاحية وذلك من خالل استرجاع   456باستخدام 

 

 
 

  2عدد مرات ظهور مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 194الشكل 

إحصائيات الستة أشهر األولى من  ( Google Consolمن خالل أداة    Googleبمحرك بحث 

 )إطالق املستودع
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   الدراسة:توصيات   .2

   الجزائرية: ؤسساتية  المستودعات الرقمية الم لفائدة مدراء  توصيات   .1.2

  الدروس   من  واالستفادة  املؤسساتية،  الرقمية  املستودعات  إنشاء  في  املميزة  العاملية  التجارب  على  التعرف .1

  إلنشاء   الداعمة   الدولية  املؤسسات  عضوية  إلى  االنضمام  على  والعمل  وتوثيقها،  التجارب  لتلك  السابقة 

   الحر. للوصول  الدولية  واملعاهدات  املواثيق على والتوقيع ساتية،املؤس  الرقمية  املستودعات

  حيث  املستودعات،  حصر  بأدلة   الجزائرية   بالجامعات   املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  وتوثيق  تسجيل .2

  واإلفريقية. العربية بالدول  مقارنة  الرقمية للمستودعات عدد أكبر  الجزائرية الجامعات امتالك نالحظ

  بالجامعات   املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  لواجهات  رئيسية  كلغة  العربية  اللغة  اعتماد  على  العمل .3

  بناء   في   املستخدمة  البرمجيات   أن   كما   فقط،  مستودعين  طرف  من  اعتمادها   الدراسة  بينت   حيث   الجزائرية،

    سترجاع.اال  أو العرض عملية في سواء  العربية اللغة تدعم  املستودعات هذه

  الجزائرية   بالجامعات   املؤسساتية  الرقمية  املستودعات   بناء  في  املستخدمة  البرمجيات   نسخ  تحديث  ضرورة .4

  األخطاء   في  الوقوع  وتجنب  املطورة   النسخ  عليها   تتوفر  التي  والخدمات   التحسينات  من  االستفادة  أجل  من

    القديمة. النسخ في البرمجية

  أهدافه  وتحديد  الجامعة  داخل  الرقمي  باملستودع  التعريف  هدفها  اديةإرش  وأدلة  مواقع  تصميم  ضرورة .5

  للمستودعات. الرئيسية الواجهات  خالل  من الرقمي باملستودع التعريف أو إنشائه، من  والغرض

  املستفيدين   طرف  من  املستودع  استخدام  تنظم  التي  الداخلية  واللوائح  السياسات  وضع  على  العمل .6

  هذه   بين  ومن   باملستودع،  املرتبط   القانوني  الجانب  وإيضاح  املستودع  عمل  يحدد  الذي   اإلطار  باعتبارها

   وغيرها. واالتاحة البث امليتاداتا، الحفظ، اإليداع، املحتوى، سياسة السياسات

  مستمرة   بصفة   وتأهليهم  تدريبهم  على  والعمل  ومهامهم،  وظائفهم  تتعدد  والتي  العاملين  مهام  وتوثيق  توصيف .7

  إدارة   على  واملشرفين  للعاملين  تنظيمي  هيكل  بناء  خالل  من   ذلك   ويكون   املجال،  في  التطورات  أحد  على  للوقوف

  وتقنيين. مكتبيين  من  املستودع

  بالجامعات   الرقمية  املستودعات  ضبط  والعمل  الرقمية  للمستودعات  العاملي  بالتصنيف  االهتمام .8

    التصنيف. هذا   يف للدخول  املتطلبة واملؤشرات  املعيار على الجزائرية

  املستودع،  استخدام  عن  وسنوية  شهرية   تقارير   برفع  وااللتزام  مستمرة   بصفة  املستودع  تقييم   على  العمل .9

  املستودع. تطوير في التقارير  هذه  من  واالستفادة
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  البحث   بمحركات  الجزائرية  بالجامعات  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  محتويات  بتكشيف  االهتمام .10

  املستودعات. بهذه  املنشور  الجزائري  الفكري  اإلنتاج مرئية في تساهم والتي  لتجميعيةا والفهارس

  باملستودع   الفكري   إنتاجهم  إتاحة  على  وحثهم  الباحثين  األساتذة  لفائدة  تشجيعية  خطط  وضع  على  العمل .11

    كاديمية.األ الترقية بشروط  للجامعة باملستودع النشر  وربط ذلك على التحفيز خالل من  للجامعة الرقمي

  وتحقيق   النجاح  له  يتسنى  حتى  الرقمي  للمستودع  املناسب  املادي   الدعم  الجزائرية  الجامعات  توفر  أن  ينبغي .12

   للعاملين. مكافآت وتوفير  والبرمجية  املادية  التجهيزات تكلفة توفير خالل من  إنشائه، من  املرجوة الفائدة

 وإعداد  وضع  خالل  من  الرقمية،  املستودعات  محتويات  على  واالطالع  اإلتاحة  استمرارية  على  بالحفاظ  التعهد .13

 الحفظ.   استمرارية  لضمان  يستجد  ما   ومواكبة   والبروتوكوالت  املعايير   وتطبيق  املدى  طويل  الحفظ  استراتيجيات 

 الجامعة: ، وإدارة  2األساتذة الباحثين بجامعة قسنطينة  توصيات لفائدة   .2.2

من   .14 املزيد  بدل  الرقمية  ضروة  املستودعات  وبأهمية  الحر،  الوصول  بمزايا  التعريف  أجل  من  املجهودات 

، وكذا تعريفهم بمختلف املبادرات العاملية الرامية  2للباحثين املنتمين لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

على مختلف  إلى تسهيل الوصول الحر إلى املعلومات العلمية والتقنية من خالل االنضمام وتوقيع الجامعة  

 املبادرات والنداءات الدولية للوصول الحر.

ضرورة قيام جامعة عبد الحميد مهري بحملة تسويقية لصالح املستودع لضمان نجاحه، خاصة فيما يتعلق   .15

بإيداع املحتوى الرقمي به، من خالل فرض سياسة إلزامية من طرف إدارة الجامعة إلتاحة البحوث العلمية  

 باملستودع. 

ال .16 جميع  يوص ي  إشراك  خالل  من  الرقمي،  املستودع  ملتابعة  عمل  فرق  تشكيل  أو  تنصيب  بضرورة  باحث 

 األطراف، مكتبيين، تقنيين، وأعضاء هيئة التدريس. 

العمل على تنظيم دورات تدريبية لكيفية استغالل املستودع الرقمي للجامعة، واإليداع به، وكذا االحتفال    .17

 الوصول الحر. بكل املناسبات التي تنظم في إطار 

بإنشاء حسابات شخصية باملستودع،   2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  إلزام كل الباحثين املنتمين إلى   .18

بالباحث والتي تعتبر   املعلومات واملنشورات الخاصة  يتيح املستودع إمتالك صفحة باحث تحوي كل  حيث 

 كسيرة ذاتية له.  

معرفات   .19 منح  شركات  طرف  من  املقدمة  الخدمات  في  االشتراك  بدفع  الجامعة  تقوم  بأن  الباحث  يوص ي 

 . ORCIDومعرفات الباحث الرقمي مثل  DOI- Handleالكيانات الرقمية كــ 
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   الوصية: توصيات لفائدة الجهات   .3.2
 

العربي عامة والجزائر خاصة قضية أو ظاهرة  إن مشروعات إنشاء املستودعات الرقمية املؤسساتية في العالم 

تخضع في أغلب األحوال إلى االجتهادات الشخصية أكثر مما تخضع للرؤى العلمية املبنية على التخطيط املنهجي  

الذي يوضح املسار الذي يجب أن يلتزم به املشروع في مواصفاته ومراحل تنفيذه ومتطلبات كل مرحلة، فهناك  

ية، بشرية، قانونية، إدارية، تقنية وفنية ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في أي مشروع يهدف  اعتبارات عديدة، مال 

إلى تأسيس مستودع رقمي مؤسساتي، كما ينبغي عدم إغفال تجارب اآلخرين والنماذج الرائدة في هذا الصدد من  

األكاديم واملؤسسات  واملنظمات  الهيئات  مع  شراكة  وعقد  املمارسات،  أفضل  تبني  هذا خالل  في  تعمل  التي  ية 

 املجال من أجل االستفادة من تجاربهم. 

وطني لدعم إنشاء ومتابعة مشاريع المستودعات الرقمية بالجامعات  مشروعإستحداث  .1.3.2

 الجزائرية:

دعم    ويكون هدفه   كون تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،يوطني  ملشروع  يقدم الباحث رؤية  

الجزائرية الجامعات  في  الرقمية  املستودعات  وإدارة  تسميإنشاء  الباحث  اقترح  وقد  مستودعات    ته ،  إتحاد 

الجزائر  الحر  هذ  ي ، حيث   DZCOARيةالوصول  وتطبيقها    (dzcoar)  األخيرساهم  املستودعات  تأسيس  فى 

املحتوى، وزيادة    مرئية  ، وتزايدذات الوصول الحربشكل معياري، مما يؤدى إلى زيادة أعداد املستودعات الرقمية  

  :ويأخذ إسهام املشروع و الذي يركز على أربعة اتجاهات هى  ،استخدام الباحثين للمحتوى 

 .والتوافق مع مختلف النظم ،امليتاداتا ،ويشمل اختيار البرنامج والتأسيس :التقنيالدعم  ❖

 ويتمثل فى املتطلبات التجارية والتحفيز وحق النشر وإدارة الحقوق الرقمية   :التنظيميالدعم  ❖

 . ويتمثل فى السياسات وتدفق العمل واألرشفة والحفظ :داري اإل الدعم  ❖

التوعية    :Advocacyالتأييد   ❖ فى  واملسئوليألويتمثل  املصلحة  هذه   ن،صحاب  املذكورة  األكل  نشطة 

 تخاطب القائمين على إدارة املستودعات والباحثين والناشرين ومقدمي الخدمات واملمولين.

  املشروع:مبررات  ❖

على   الباحث  بها  قام  التي  التقييمية  الدراسة  والتي  36بعد  الجزائرية،  للجامعات  تابعا  توصلت    مستودعا 

نتائجها إلى قصور في أداء املستودعات الرقمية املؤسساتية في املؤسسات األكاديمية الجزائرية، حيث أن العديد 

معيارية   مؤسساتية  مستودعات  إلنشاء  املبادرة  روح  لديها  وليس  واإلمكانيات،  الخبرة  تملك  ال  الجامعات  من 

 إلى جملة من املبررات أهمها ما يلي :  باإلضافةلتنظيم وإتاحة وحفظ مخرجات باحثيها. 
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تكوين رصيد ضخم من املنشورات العلمية والرسائل الجامعية، وأبحاث املؤتمرات، حيث أن مجموع مصادر   ▪

يتجاوز   الحالية  الرقمية  باملستودعات  املودعة  املجالت    250املعلومات  مقاالت  إلى  باإلضافة  منشور،  ألف 

دورية    749ألف مقالة محكمة من    180العلمية املنشورة باملنصة الجزائرية للمجالت العلمية والتي تتجاوز  

 محكمة، حيث يسمح هذا بتكوين شبكة ضخمة من محتويات املستودعات الرقمية ومنصات النشر العلمي. 
 

تعد املستودعات الرقمية من أهم معايير تقييم وترتيب املؤسسات األكاديمية والبحثية بالعالم، ولهذا تسعى  ▪

من خالل توفير تلك الجامعات مستودعات رقمية تتولي مهمة    معظم الجامعات إلى تحسين صورتها وسمعتها 

 إدارتها وتسييرها ومن تم تحسين ترتيب جامعاتها.  

توحيد املعايير واملمارسات املتخذة في بناء وإدارة املستودعات الرقمية املؤسساتية بالجامعات الجزائرية، من   ▪

التقنية،  املستودعات،  لقضايا  موحدة  دعم  جهة  توفير  واإلدارية،    خالل  منظومة القانونية،    وتطوير 

 معلوماتية وطنية متكاملة لدعم إدارة البحوث وفق أفضل النظم العاملية.  

العمل على املساهمة في بناء الكفاءات واملعارف ذات الصلة باملستودعات الرقمية في مؤسسات التعليم العالي   ▪

 . تابعة تطوير املستودعات املؤسساتيةاملشورة في مو في الجزائر وذلك من خالل توفير التوجيه  

الحر   ▪ الوصول  في  واملساهمة  املستودعات،  املفتوح    Access Openتقوية مجتمع  ،   Open Scienceوالعلم 

 وتحسين وظائف املستودعات الجزائرية التي تعزز قيمة املحتويات.  

 املشروع:أهداف  ❖

الرئيس ي ملشروع   بنية تحتية    DZCOARالهدف  بناء  الرقميةهو  لتطوير املستودعات  قوية  التي من    ،وطنية 

من إنشاء مستودعات رقمية موثوقة وقابلة للتشغيل    في الجزائر  شأنها أن تمكن مؤسسات البحث والتعليم العالي

 . املتبادل، في الوقت نفسه

لى البنى التحتية  دمج بوابة املستودعات الرقمية املؤسساتية الجزائرية مع النظم األخرى من خالل االعتماد ع 

، وذلك  PNST، والبوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات  SNDLالحالية، مثل النظام الوطني للتوثيق على الخط  

بتمكين مصادقة املستخدم بحيث يمكن للمستخدمين استخدام بيانات اعتمادهم املؤسسية الحالية ووظيفة  

 تسجيل الدخول الفردي.  

   أهمها: إلى جملة من األهداف  باإلضافةهذا 

العلم  ا ▪ تعزيز  في  البحث    ،حرال ملساهمة  بيانات  إلى  الجمهور  وصول  بشأن  الرائدة  املبادرات  في  واملشاركة 

   .وتداولها
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 ، وتعزز توزيع واستخدام املحتويات. حرإنشاء بنية تحتية لتداول املعلومات العلمية التي تقدم الوصول ال ▪

 .الحرتقوية الوظائف كمجتمع يدعم مستودعات الوصول  ▪

 . حرتعزيز املوارد البشرية القادرة على تعزيز الوصول ال ▪
 

 :   DZCOARالفوائد التي تؤديها  ❖

للجامعات  إ ▪ املؤسسية  للمستودعات  واألكاديمي  العلمي  اإلنتاج  من    الجزائريةبراز  والدولي  الوطني  املستويين  على 

 .بوابة وطنية موحدةخالل 

الحصول على خدمات تعمل على تحسين  الجزائرية، و   األكاديمية  الوصول إلى املوارد الرقمية املفتوحة للمؤسسات ▪

 قابلية التشغيل البيني الداللي للمستودعات الرقمية املفتوحة.

الحات  دور   يمتنظ  ▪ حول  اإلنترنت  عبر  في  تدريبية  األعضاء  الجامعات  في  العلمي  األكاديمي  لإلنتاج  الرقمي  فظ 

DZCOAR . 

 ملخرحات البحوث العلمية املنشورة بمختلف املستودعات واملؤسسات األكاديمية الجزائرية. امتالك محرك بحث  ▪

 .توأفضل املمارسات للمستودعا الوصول الحريمكن للمؤسسات إجراء االستشارات أو املشورة بشأن سياسات  ▪

 إلى مجموعات أو لجان عمل وهي: املشروعيمكن تقسيم كما  

 :  Group  Steering Committeeمجموعة اللجنة التوجيهية 

 :يليمن مهامها ما التي  و  DZCOAR عزيز البنية التحتية التشغيلية لهيئة لت  

 للمؤسسات. البنية التحتية التشغيلية    وزيادة تعزيزتعزيز الوصول الحر، وتوسيع عدد املؤسسات األعضاء  ▪

 .االعتراف بها داخليا وخارجيا، وتعزيز وجودهاو على نطاق واسع، والعمل على زيادتها  DZCOAR نشر أنشطة ▪

املؤسسات    مبادرات  تعزيز ▪ مع  مناسب  بشكل  التعاون  خالل  من  املستودعات،  طريق  عن  الحر  الوصول 

 .واملنظمات املحلية ذات الصلة

 .املشاركة بنشاط في املبادرات الدولية، والتعاون مع املنظمات الدولية واملبادرات التي تعزز الوصول الحر ▪

لتطوير املوارد البشرية القادرة على تعزيز الوصول الحر   :    Training Working Groupمجموعة عمل التدريب  

 :يليوالعلم املفتوح. ومن مهامها ما 

 .توضيح املهارات الفنية املعيارية التي تحتاجها املوارد البشرية لترقية الوصول الحر ▪

املوضوعات   ▪ من  اإلنترنت، ملجموعة  عبر  التعلم  ذلك  في  بما  للتدريب،  كبيرة  مثل  توفير فرص  واملستويات 

 .مديري املستودعات واملوظفين املشاركين في البحث والدعم
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البشرية   ▪ املوارد  تعزيز  دعم  األجنبية،  واملهمات  العمل  وفرق  العمل  مجموعات  مثل  أنشطة  خالل  من 

 .األساسية التي ستقود الوصول الحر لألمام

 : Community Empowerment Working Groupمجموعة عمل الدعم املجتمعي 

 .وتوفير فضاء للمعلومات املتبادلة بين األعضاء املجتمعية،دعم األنشطة  ▪

 . للمؤسسات األعضاء واملعرفة وتقديمهاجمع املبادرات الرائدة املحلية واألجنبية والتكنولوجيا  ▪

  . DZCOAR تقديم الدعم للمؤسسات التي تريد بناء مستودعات رقمية، ودعوتها االنضمام إلى ▪

مشاركة املعلومات كمجتمع حول األنشطة املستقلة للمؤسسات، مثل املبادرات لتوسيع املحتويات وصياغة   ▪

 .األعضاءاملؤسسات السياسات من قبل 

إنشاء بنية تحتية لتداول املعلومات العلمية    من أجل:    Contents Working Groupمجموعة عمل املحتوى  

 ومن مهامها ما يلي :   ، وتعزز توزيع واستخدام املحتويات.الوصول الحرالتي تقدم 

للمعلومات    الوصول الحر وضع تدابير لجمع املزيد من املحتويات، وتعزيز األنشطة التي من شأنها املساهمة في   ▪

 .العلمية من خالل املستودعات

مخطط   ▪ نشر  على  الوصفيةDZCOARالعمل  البيانات  مخطط  من    ،،  مختلفة  أنواع  توزيع  يدعم  الذي 

 ية لضمان التشيغل البيني.فاملحتويات بما يناسبها، وصيانة البيانات الوص

تمكين إعادة استخدام  ، و ارجيةتشجيع استخدام املعرفات الدائمة كأساس لتبادل البيانات مع الجهات الخ ▪

 . املحتويات

 Openللمساهمة في تعزيز العلم املفتوح:  Research Data Working Groupمجموعة عمل بيانات البحوث 

Science   البحثية البيانات  إلى  الوصول  لتسهيل  الرائدة  املبادرات  في  واملشاركة   ،Research Data    وتعميم

   يلي:والتي من مهامها ما  .1FAIRإلى مبادئ   استنادااالستفادة منها. وذلك 

 إنشاء بنية تحتية وتسهيل وصول الجمهور إلى بيانات البحث.  ▪

في األنشطة املتعلقة بتعزيز تداول وتقييم  التنسيق مع املؤسسات املحلية   ▪ واألجنبية ذات الصلة واملشاركة 

 . بيانات البحوث

تعزيز اإلدارة واملشاركة والوصول العام إلى بيانات البحوث والعمل على زيادة وعي ومهارات املوظفين املشاركين   ▪

 في دعم البحوث ودعمها أنشطة املؤسسات األعضاء. 

 
1.= FAIR   Interoperability, and ReuseFindability, Accessibility,     :  التوافق وإعادة االستخدام وسهولة البحث واالطالع عبارة عن أربعة معايير في إدارة املعطيات

   /principles-fair.org/fair-https://www.go. متاح على : 2021/03/30زيارة يوم  وهي التوافق التشغيلي وإعادة االستخدام وسهولة البحث وسهولة االطالع.

https://www.go-fair.org/fair-principles/
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   Technology Infrastructure Development Working Group البنية التحتية التكنولوجيةمجموعة عمل تطوير 

 .توفير البنية التحتية التكنولوجية لتنفيذ مشروع املستودع الوطني للمنشورات العملية ▪

 .توفير الدعم التقني للمؤسسات التي تريد بناء مستودع رقمي مؤسساتي ▪

امللتقيات   ▪ في  فيما  املشاركة  الرقمية  واملستودعات  الحر  الوصول  بمواضيع  تعني  التي  الدولية  والتظاهرات 

 .يخص الجانب التقني

 :التدريب والتطوير  ❖

 إنشاء دليل إرشادي: 
 

، شارح لكل القضايا املتعلقة بقضايا املستودعات الرقمية، سواء اإلدارية،  wkiإنشاء موقع إرشادي، أو ويكي  

الجوانب التنظيمية،   الدليل  يتضمن  أن  ويمكن  والكتيبات.  اإلرشادية  األدلة  ونشر  والتكنولوجية،  القانونية، 

توظيف  ؛    تسويق املستودع الرقمي؛    الوصول الحر وحفظ املستودعات، التدقيق، واملصادقة  اتالتالية : سياس 

نظام  ؛  تثبيت برنامج املستودع؛    دعبناء البنية التحتية التكنولوجية للمستو ؛    موظفي إدارة املستودعات الرقمية

واملراقبة االحتياطي  املستودعات؛    النسخ  حصر  أدلة  عبر  وتسجيله  املستودع  باملستودع؛    إطالق  ؛  اإليداع 

 (.ظ على املدى البعيدالصيانة والتحسين املستمر للنظام )الحف
 

 إنشاء موقع الوصول الحر في الجزائر : 

بتجسيدها العديد من جامعات العالم والتي خطت خطوات كبيرة في موضوع الوصول  من األفكار التي قامت  

هو بناء موقع إلكتروني للوصول الحر داخل الجامعة، يتضمن كل القضايا املتعلقة بالوصول الحر في بيئة النشر  

 .، ويشرح الوضعية الحالية للوصول الحر في الجزائرواالتصال العلمي

 وعية:تنظيم دورات تدريبية ن

تنظيم دورات تدريبية متقدمة لفائدة مديري املستودعات وأمناء املكتبات في القضايا املتعلقة بإنشاء وإدارة  

املستودعات الرقمية، ويكون ذلك من خالل إجراء مسح كلي وشامل للكوادر البشرية املوجودة على مستوى كل 

 الدورات كما يلي: الجامعات الجزائرية، ويمكن أن تتكون مواضيع 

 املعلومات: بالنسبة للمختصين في تكنولوجيا . 1

 التعامل مع نظم املستودعات الرقمية من ناحية اإلدارة، التخصيص، والتنصيب.  ➢

 تطوير خدمات جديدة ومتقدمة عن طريق نظم املستودعات  ➢

 معايير امليتاداتا الوصفية، البنائية واإلدارية.  ➢
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 قضايا الحفظ الرقمي. ➢

 انات وتهجير امليتاداتا وتحديث األنظمة نقل البي ➢

 أمن املستودعات الرقمية.  ➢

 إدارة خوادم املستودعات الرقمية. ➢

 بالنسبة ألمناء املكتبات: . 2

 مواضيع الوصول الحر والقضايا املتصلة به. ➢

 استراتيجات تسويق املستودعات.  ➢

 وصف املواد وإيداعها باملستودعات الرقمية.  ➢

 اإللكتروني، التراخيص، وامللكية الفكرية. قضايا النشر  ➢

 الجوانب التقنية للمستودعات الرقمية.  ➢

الجانب،   في هذا  القول  املستودعات  هو  يمكن  بناء وإدارة  الخط حول  تفاعلية على  العمل على تصميم دروس 

مطابقة للدروس املتاحة  هذه األخيرة تكون   على أن الرقمية مع تقديم شهادات إتمامها، وشهادة إجتياز اإلختبار، 

 . Linkedin Learning، و Coursera ،Edxعلى املواقع املشهورة مثل 
 

 ولية حول املستودعات الرقمية:املشاركة في الدورات الد . 3
 

والذي يعقد في شهر جوان من كل سنة، وبدأ     Open Repositoriesيعتبر امللتقى الدولي للمستودعات املفتوحة  

، من امللتقيات الرائدة في مجال برمجيات املستودعات الرقمية، حيث يتم تنظيم ورشات  2006تنظيمه منذ سنة  

، Dspaceتدريبية على هامش امللتقى حول برمجيات املستودعات الرقمية املفتوحة املصدر، والتي من بينها نظام 

Fedora  ،Eprints  ،Samvera  و  ،CDS invenio  وكذا واملساهمين،  واملبرمجين  املطورين  كل  بين  لقاء  تم  أين   ،

و غيرها. من هذا املنطلق يوص ي    Duraspace, ATMIRE, 4scienceالشركات الراعية والداعمة لهذه األنظمة مثل  

ناء امللتقى وعقد وتوقيع شراكات الباحث بضرورة املشاركة الدورية في امللتقى واالستفادة من الورشات التي تقام أث

 مع الشركات الداعمة لهذه البرمجيات. 
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الجزائرية    .2.3.2 المؤسسية  الرقمية  المستودعات  بوابة   Algerian Institutional إنشاء 

Repositories Portal : 
 

البحث، ملجتمع  أولوية  أصبح  والتقنية  العلمية  للمعلومات  الحر  الوصول  ألن  أهمية  نظًرا  ودور    ازدادت 

املستودعات في نشر العلم واملعرفة، ومع ذلك، فمن أجل تعظيم قيمة املستودعات يجب أن تكون قابلة للتشغيل 

املشتركة والبروتوكوالت  واملعايير  السلوكيات  اعتماد  خالل  من  مشهد   ،املتبادل  أصبح  ذلك،  إلى  باإلضافة 

   مستودعا.   45املستودعات الرقمية أكثر تنوعا في الجزائر مع تزايد أعداد املستودعات املؤسسية والذي بلغ عددها  

ولهذا قد يستفيد املجتمع البحثي في الجزائر من مناقشة األدوار والعالقات بين مختلف املستودعات وفرص املزيد 

تقدم في اإلجراءات الجماعية والفردية املطلوبة   DZCOARسوف تحدد   ستوى الوطني. حيثمن االتساق على امل

 مستودعات في الجزائر.لللنهوض بالرؤية االستراتيجية ل

 :بوابة املستودعات الرقمية املؤسسية الجزائريةتعريف  ❖
 

في   هي بما  العلمية واألكاديمية،  الوثائق ذات الطبيعة  إلى آالف  للبحث واالكتشاف والوصول  بوابة موحدة 

العلمي املجالت  من  املقاالت  املستودعات   ،املؤتمراتة،  ذلك  من  العديد  عبر  املوزعة  الجامعية  والرسائل 

ة الصادرة عن مختلف الهيئات العلمية، باإلضافة إلى تجميع مقاالت الدوريات اإللكتروني ،املؤسساتية الجزائرية

 ومنصات املجالت العلمية في الجامعات الجزائرية. 
 

 الهدف من إنشاء بوابة املستودعات الرقمية املؤسسية الجزائرية: ❖
 

مرئية اإلنتاج العلمي ملؤسسات التعليم العالي في الجزائر، وتشجيع الوصول    ةالهدف الرئيس ي للبوابة هو زياد 

محرك بحث متعدد يسمح بالوصول املجاني إلى اإلنتاج العلمي    وذلك من حالل  ،الحر واملجاني إلى النص الكامل

 للمؤلفين املرتبطين بالجامعات واملعاهد البحثية الجزائرية.

 :  للبوابة الجانب التقني ❖

بيوص ي   الجانب  هذا  في  مؤسسالباحث  مستودع  بيئة  السحابةاتتوفير  على  قائمة   Cloud Platformية 

Environment    خدماتأي توفر  سحابية  املؤسس   استضافة خدمة  البحثية اتاملستودعات  للمؤسسات   ية 

خدمة    ، أي املشاركةسحابة بيئة معادلة للمستودع املؤسس ي للمؤسسات  ال توفر  الجزائرية على السحابة، حيث  

ميزات الحوسبة  من يمكن االستفادة الجزائرية، للمؤسسات األكاديمية  SaaSسحابية ملستودع مؤسس ي من نوع 

 السحابية لنشر الوظائف املتقدمة التي توفر روابط بين أنظمة املستودعات املؤسسية واألنظمة الخارجية. 
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 الرقمية املؤسساتية الجزائرية: الحلول التقنية املتاحة لبناء بوابة املستودعات  ❖

  في هذا العنصر نقدم جملة من البرمجيات واألدوات التي تساعد في بناء بوابة للمستودعات الرقمية الجزائرية 

 النماذج في العديد من الدول التي قامت بتصميم مستودعات رقمية وطنية:   هحيث تم استخدام هذ

Islandora:      

وهو إطار عمل برمجي مفتوح املصدر، تم تصميمه إلدارة األصول الرقمية واكتشافها وقد نمت لتصبح نظاًما  

ا به إلدارة املستودعات
ً
، Fedora Commons  ، مكونات اإلطار الرئيسية هياملؤسساتية والوطنية الضخمة  موثوق

Apache SOLR    وDrupal.     تسمح املرونة املدمجة فيIslandora    للمؤسسات ببناء أنظمة كبيرة يمكنها التوسع

 حسب الطلب ويمكن استخدام بنيتها املعيارية بسهولة للتوسع في االتجاهات املرغوبة.

VIVO  : 

يدعم  عب العلمي،  االتصال  لتمثيل  األنطولوجيا  يستخدم  املصدر  مفتوح  برنامج  عن  التسجيل   VIVOارة 

وتحليل   للباحث  العلمي  السجل  يعمل على عرض  األكاديمي، كما  النشاط  والبحث والتصفح وتصور  والتحرير 

في   VIVOيتم استخدام الشبكة وتقييم تأثير البحث، حيث يمتد بسهولة لدعم مجاالت إضافية للنشاط العلمي. 

دولة حول العالم، يمثلون مئات اآلالف من العلماء وماليين األعمال العلمية.    20مؤسسة في أكثر من    60أكثر من  

 التصفح ووظيفة البحث التي تعرض نتائج متعددة األوجه السترجاع املعلومات املطلوبة بسرعة.   VIVOيدعم 

ثيل البيانات الضخمة للعمل األكاديمي، وتوفير مفردات مشتركة  على تطوير معايير عاملية لتم  VIVOيعمل  

منظومة معلوماتية وطنية متكاملة لدعم  ك  VIVO، يمكن إستخدام  واحدة للبيانات املتعلقة بالبحوث العلمية

 مخرجات املؤسسات األكاديمية. إدارة 

 :   Discovery Toolsأدوات اإلكتشاف 

)مثل فهرس نظام املكتبة، فهرس املستودع الرقمي، أدلة املكتبة( وتحزيمهم في  القدرة على ربط عدة نظم لها 

، كما تساعد كذلك أدلة اإلستكشاف على جمع عدة مستودعات رقمية مؤسساتية في بوابة بحث  واجهة واحدة

قد قامت  موحدة من خالل االستفادة من الفوائد التي تقدمها مبادرة األرشيفات املفتوحة لحصاد امليتاداتا، و 

موحدة ملجموعة من املستودعات املوجودة بالدولة   اتالعديد من املشاريع باستخدام هذه األدوات لتشغيل بواب 

 . ومن أمثلة هذه األنظمة : Recolecta, RCAAP, LA Referancia الواحدة مثل :
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 :Vufindنظام 

إلى    DSpaceقبل استيراد البيانات الوصفية من  ، و VuFindمع    Dspaceمثال  يمكن دمج أي نظام مستودع  

VuFind    يجب اتباع ثالث خطوات لجعلDSpace    متوافق معOAI-PMH،جبي، حيث  ملفين  يوجد  . لهذا الغرض  

إلعداد   oai.iniفي ملف    DSpaceيجب إعداد كتلة منفصلة لـ  كما    ،oai.cfgوملفات    dspace.configتعديل ملف  

امليتاداتا  لحصاد  ف  ،OAI-PMH  بروتوكول حصاد  جاهًزا  النظام  يصبح  تكوينه،  إلى امل من    املواد بمجرد  ستودع 

   .VuFindفهرس 

وب مخطط  التالي  البياني  الشكل  الجزائريةنيويوضح  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  بوابة  خالل    ة  من 

    لالستكشاف.  Vufindاستخدام نظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتوقف على رغبة الجهات الوصية واملتمثلة في وزارة التعليم العالي  درجة نجاح املشروع في األخير يمكن القول أن  

    .لتنفيذ هذا املشروع الواعد ةوالتشريعي في توفير البينة التكنولوجية  

 

 طريقة عمل محرك البحث املوحد للمستودعات الرقمية املؤسساتية الجزائرية:  )195( رقم  الشكل
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 خاتمة:  
 

أدت تكنولوجيا اإلنترنت إلى ظهور وتطور أشكال جديدة من االتصاالت العلمية، وقدمت فرصا غير مسبوقة  

الحر   الوصول  أشكال  أهم  من  تعتبر  والتي  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  في  واملتمثلة  العلمي  لالتصال 

يم وتسويق كم كبير ومتزايد من  للمعلومات، حيث أصبحت املستودعات الرقمية آداة فعالة إلدارة ونشر وتقي

في املؤسسات األكاديمية، وقد ساهمت  العلمية  في إطار نشاطاتهم  اإلنتاج املعرفي املنتج من طرف األكاديميين 

حركة البرمجيات املفتوحة املصدر في بناء وانتشار املستودعات الرقمية املؤسساتية لتوفيرها نظم مجانية إلدارة  

 سهولة التعامل معها وضبطها على حسب احتياجات املؤسسة.  هذه املستودعات، وذلك ل 
 

في إنشاءها ملستودع رقمي   اليوم مجبرة على مسايرة ومواكبة غيرها من الجامعات  وقد أصبحت الجامعات 

إلتاحة مخرجاتها العلمية، حيث أن عدم تبني هذه الجامعات ملشروع مستودع رقمي يعد من اإلشكاالت التي تعيق  

البحث املؤسساتي    تطور  الرقمي  املستودع  وتنفيذ  لبناء  التخطيط  على  العمل  الضروري  من  كان  لذا  العلمي، 

 باعتباره مؤشرا هاما للجودة األكاديمية.   2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 

وارتكزت دراستنا حول معرفة مدى وعي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بنموذج الوصول الحر واستخدامهم  

ودعات الرقمية، وآرائهم حول مشروع املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  للمست

حيث2 من  الجزائرية  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  تقييم  إلى  الدراسة  هدفت  كما  التنظيمية    ،،  البيئة 

 . لدعايةوا ، إدارة الكيان الرقمي، البنية التقنية والتكنولوجية، الخدماتواإلدارية
 

من ضمن تحديات تطوير املستودعات الرقمية املؤسساتية عدم وجود نمط تجهيز يمكن أن يطبق  كما أنه و 

مليء بأنماط التجهيز ودراسات الحالة    حيث أن األدبعامليا، فالخبرات كلها مختلفة ومتأصلة في بيئة املؤسسة،  

م الباحث باالعتماد على نماذج املستودعات الرقمية  وقد قا  ،عن تطوير املستودعات الرقمية املؤسساتية املحلية

املؤسسية العاملية، واألدلة اإلرشادية، وكذلك مراجعة االنتاج الفكري العاملي في املجال، للتوصل إلى آلية النشاء  

 .2املؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  املستودع الرقمي
 

قصور في أداء املستودعات الرقمية املؤسساتية في املؤسسات  ،  النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى عدد من  

واإلمكانيات  الخبرة  تملك  ال  الجامعات  من  العديد  أن  حيث  الجزائرية،  عدم    األكاديمية  إلى  باالضافة  الالزمة، 

 ات الرقمية.  بمفهوم الوصول الحر واملستودع  2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة معرفة األساتذة الباحثين 
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سواء التابعة للجامعات أو مراكز البحث العلمي أو املدارس الوطينة    بالجزائر بلغ عدد املستودعات الرقمية

مستودعا    37و مستودعات رقمية تابعة للمدراس العليا الوطنية ومراكز البحث العلمي، منها ثمان مستودعا 45

وبلغ للجامعات،  بدليل    تابعا  املسجلة  الرقمية  املستودعات  سجلة  م   15  ،ومستودعا  OpenDOAR   ،19عدد 

وتحقيق املستودع الرقمي   في تصنيف ويبومتريكسمستودعات    08في حين الحظنا دخول    ،  OpenROAR  بدليل

 لجامعة املسيلة ألفضل ترتيب.

ا مستودع  بدخول  املتواضع  عملنا  توج  قسنطينة  وقد  مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  إلى   2ألبحاث 

 . 3833التصنيف العاملي ألفصل املستودعات الرقمية في العالم حيث إحتل املركز 

 

بس الحاصل في لفي األخير نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض هذا املوضوع، بأسلوب واضح ومفهوم، بما يزيل ال

املؤسساتية   الرقمية  املستودعات  عن  واقعية  صورة  يعطي  وأن  الرقمية،  املستودعات  وإدارة  بناء  موضوع 

إنشاء مستودعات    إلىبالجامعات الجزائرية، وأن تكون هذه الدراسة كمرجع لفائدة األشخاض الدين يخططون  

مستودع األبحاث العلمية لجامعة عبد الحميد كما يأمل الباحث في استمرار مشروع  رقمية لفائدة مؤسساتهم،  

 في التصنيف العاملي للمستودعات الرقمية وتحسين ترتيب الجامعة.  ، من أجل الدخول 2مهري قسنطينة 
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https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-public-enterprise/digital-
repositories/    

266. Create a "whitelist" of formats allowable in citation_pdf_url for Google Scholar (request 
from Google). Visited 13/12/2018. Retrieved from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-
3127?src=confmacro     

267. CSV export of search results in XMLUI. Visited 12/12/2018. Retrieved from: 
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/801       

268. Cyzyk, M., & Choudhury, S. (2008). A survey and evaluation of open-source electronic 
publishing system. Visited 07/05/2019. Retrieved from: 
https://jscholarship.library.jhu.edu/handle/1774.2/32737  

269. Data Repository. Visited 18/04/2019. Retrieved from: 
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270. Dataset CORE. Visited 20/05/2019. Retrieved from: https://core.ac.uk/services/dataset  

271. Defining a Metadata Schema for the MIT Press Release of DSpace. Visited 24/10/2020. 
Retrieved from: http://web.mit.edu/DSpace-dev/www/Metadata-schema.htm  

272. Diggory , Mark. Masá , Ivan. Subscription Emails. Visited 16/11/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Configuration+Reference#ConfigurationReference
-SubscriptionEmails  

273. Diggory, Mark. Bollini, Andrea. (2016). OpenURL Support. Visited 23/09/2020. Retrieved 
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274. Diggory, Mark. Donohue, Tim. (2011). Functional Overview.  
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276. Digitalocean LLC. Visited 15/05/2018. Retrieved from: 
https://www.bloomberg.com/profile/company/0852730D:US  

277. Disaster recovery. Visited 16/09/2019. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery   

278. Disaster Recovery/Backups. 
https://wiki.lib.sun.ac.za/index.php/SUNScholar/Disaster_Recovery/Backups#References  

279. Donoho, Tim. (2019). Item Level Versioning. Visited 10/09/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Item+Level+Versioning  

280. Donohud, Tim. User FAQ, How does DSpace preserve digital material? Visited 07/05/2019. 
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281. Donohue, Tim. (2018). Discovery. visited 11/11/2020. retrieved from: 
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282. Donohue, Tim. (2018). Functional Overview. Visited 15/11/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Functional+Overview  

283. Doreen Thiede. 2011. OPUS 4.0.2 Manual. Visited 29/12/2017. Online: 
http://www.kobv.de/wp-content/uploads/2015/03/kobv_opus_documentation_version-
1.4_en.pdf  

284. Downing, Jim. (2005) Localization, Internationalization and DSpace. DRTC-HP International 
Workshop on Building Digital Libraries using DSpace 7th - 11th March 2005. Visted 
16/03/2018. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/333967039.pdf  

285. DSpace needs local object identifiers. Visited 13/12/2018. Retrieved from: 
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/677      

286. Dunn, Katharine. New milestone for the Dspace@MIT OA collection. Visited 30/12/2020. 
Retrieved from: https://libraries.mit.edu/news/milestone-dspacemit/27647/  

287. Ensure DSpace works with Creative Commons 4.0 licenses. Visited 14/12/2019. Retrieved 
from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-1818?src=confmacro   

288. Error when depositing large files via browser (over 2Gb). Visited 14/12/2019. Retrieved 
from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-2359?src=confmacro   
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sunscholar.pdf  
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303. Harvard University. 19/12/2020. Retrieved from: 
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304. Helda Digital Repository. Visited 01/01/2021. Retrieved from: 
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repository  

305. Hitchcock, S., Brody, T., Hey, J. M., & Carr, L. (2007). Preservation metadata for institutional 
repositories: Applying PREMIS. https ://web-
archive.southampton.ac.uk/preserv.eprints.org/papers/presmeta/pm-paper-draft.html  

306. How DigitalOcean Won Over Investors. Visited 15/05/2018. Retrieved from: 
https://www.entrepreneur.com/article/247635  

307. http://roar.eprints.org/16418 /  
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310. https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/DSpace+Character+Encoding+HOWTO 

311.  https://www.ohiolink.edu/sites/default/files/uploads/UsersGroupsAuthorizations.pdf  
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319. Introducing Windows Azure. Visited 16/07/2019. Retrieved from: 
https://azure.microsoft.com/de-de/blog/introducing-windows-azure/  

320. IRDB: Institutional Repositories Database. Visited 18/05/2018. Retrieved from: 
https://lib.ku.edu/databases/jairo-japanese-institutional-repositories-online  

321. JAIRO Cloud 概要. https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/page/42   

322. JHOVE – JSTOR/Harvard Object Validation Environment. Visited 06/06/2019. Retrieved 
from: http://jhove.sourceforge.net/  

323. Knoth, Petr; Pontika, Nancy (2015): Open Science Taxonomy. Visited 10/12/2021. Retrieved 
from:  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3  

324. Lavoie, b. & Gartner, R. (2013). Preservation Metadata: DPC Technology Watch Report 13-
03 May 2013 (2” ed.). DPC Technology. Visited 26/01/2020. Retrieved from: 
https://www.dpconline.org/docs/technology-watch-reports/894-dpctw13-03/file  

325. Lund University. Visited 01/01/2021. Retrieved from:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lund_University  

326. Luyten , Bram. Localization L10n. Visited 16/11/2020. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC4x/Localization+L10n  

327. Luyten, Bram.  Pascarelli, Luigi Andrea. (2016). Localization L10n. visited 19/02/2019. 
Retrieved from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/Localization+L10n  

328. Luyten, Bram. Exposing Repository Content to Google Scholar. Visited 20/12/2019. 
Retrieved from: https://newdemo.openrepository.com/handle/2384/582854  

329. Massachusetts Institute of Technology. Visited 30/12/2020. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology  

330. Melanie Heeley. (2020). Release of the new CORE Repository Dashboard. Visted 
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331. Miller . Steven J. Examples of Metadata Functionality, Application Profiles, and Records. 
Visited 19/03/2020. Retrieved from: 
https://www.alastore.ala.org/sites/default/files/MDC_Functionality-ApplicationProfiles-
Records.pdf  

332. Monica Westin. Dspace and Google Scholar : Webinars on how to ensure your institutional 
repository collections are included in Google Scholar. Visited 01/01/2020. Retrieved from: 
https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/dspace_ghana_google_scholar_indexing_
.pdf  

333. Mornati, S., & Bollini, A. (2018). DSpace-CRIS: the free open-source, research information 
management system. Visited 10/10/2020. Retrieved from: 
https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/53/1/2018_Bollini_DSpace-
CRIS.pdf  

334. Mornati, Susanna, & Bollini, Andrea. (2017, July 10). DSpace-CRIS: How to Bring Repositories 
and CRIS/RIMS Together. COAR Webinar and Discussion Series. Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.824979  

335. Next generation repositories. https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-
toolkit/nextgen-repositories  

336. NIH. (2015). National Institutes of Health Plan for Increasing Access to Scientific Publications 
and Digital Scientific Data from NIH Funded Scientific Research. Visited 15/09/2019. Retrieved 
from: https://grants.nih.gov/grants/nih-public-access-plan.pdf  

337. OAI interface not working with a document using special characters. Visited 14/12/2019. 
Retrieved from: https://jira.lyrasis.org/browse/DS-3556?src=confmacro  

338. Objectives of the Ranking Web of World’s Repositories. Visited 10/10/2019. Retrieved form: 
https://repositories.webometrics.info/en/Objetives  

339. Oclc, R. (2002). Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. Visited 
16/10/2019. Retrieved from: 
https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf  

340. Open access for QUT research outputs. Visted 11/11/2020. Retrieved from: 
https://www.mopp.qut.edu.au/F/F_01_03.jsp  

341. Open Access Policies at MIT. Visited 30/12/2020. Retrieved from: 
https://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/  

342. Open Access Policies. Visited 21/12/2020. Retrieved from: 
https://osc.hul.harvard.edu/policies/  

343. Open Access Publications from the University of California. Visited 29/12/2020. Retrieved 
from: https://escholarship.org/#home_repository  

344. Open and closed access scholarly publications in narcis per year of publication.). Visited 
16/10/2018. Retrieved from: https://www.narcis.nl/metrics/Language/en  

345. Open Repositories Working Group. Visited 18/09/2018. Retrieved from: https://www.carl-
abrc.ca/advancing-research/institutional-repositories/open-repositories-working-group/  

346. Open Research. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.cam.ac.uk/open-research  

347. OpenDOAR Statistics. Visited 12/09/2020. Retrieved form: 
https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html  

348. OpenRoar. Google Scholar recommendations for repositories. Visited 13/03/2020. 
Retrieved from: http://roar.eprints.org/help/google_scholar.html  
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349. Osaka University Open Access Policy. Visited 19/05/2019. Retrieved from: 
https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/oapolicy_en.pdf   

350. Osaka University. Visited 19/09/2019. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_University  

351. Ous full text search system makes huge leaps in widening access to academic papers. Visited 
20/05/2019. Retrieved from: https://blog.kmi.open.ac.uk/kminews/ous-full-text-search-
system-makes-huge-leaps-in-widening-access-to-academic-papers/  

352. Pappalardo, K., Fitzgerald, A., Fitzgerald, B., Kiel-Chisholm, S.D., O'Brien, D.S., & Austin, A.C. 
(2007). A Guide to Developing Open Access Through Your Digital Repository. Visited 
18/11/2020. Retrieved from: https://eprints.qut.edu.au/9671/1/9671.pdf  

353. Participate in the UC open access policies. Visited 29/12/2020. Retrieved from: 
https://osc.universityofcalifornia.edu/for-authors/open-access-policy/  

354. Patal, Yatrik. DSpace Backup Restore. Visited 19/12/2020. Retrieved from: 
http://ir.inflibnet.ac.in:8080/ir/bitstream/1944/1660/1/DSpace%20Backup%20Restore.pdf  

355. Pkp. Open Preprint Systems. Visited 12/12/2020. Retrieved from: https://pkp.sfu.ca/ops/  

356. PMC Overview. Visited 15/09/2019. Retrieved from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/  

357. Polyakov, Serhiy. (2007). DSpace Fulltext Indexing.  Visited 18/11/2019. Retrieved from: 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.666.7486&rep=rep1&type=pdf  

358. Prasad, ARD. Patel, Dimple. Lucene Search Engine: An Overview. DRTC-HP International 
Workshop on Building Digital Libraries using DSpace 7th – 11th March, 2005 DRTC, Bangalore. 
Visited 18/11/2019. Retrieved from: 
https://drtc.isibang.ac.in/ldl/bitstream/handle/1/581/I_lucene%20search.pdf?sequence=1&
isAllowed=y  

359. PREMIS (Preservation Metadata Maintenance Activity – Library of Congress). Visited 
26/01/2020. Retrieved from: https://titan.be/en/premis-preservation-metadata-
maintenance-activity-library-congress  

360. PREMIS Editorial Committee. PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata version 2.2. 
Visited 26/01/2020. Retrieved from: http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-
2.pdf   

361. Projet ISTeMAG. Visted 16/09/2017. Retrieved from: 
http://enstp.edu.dz/benstp/index.php/68-production-scientifiques/256-projet-istemag  

362. Provide – How to validate and register your data source. Visited 28/11/2020. Retrieved 
from: https://www.openaire.eu/validator-registration-guide  

363. Queensland University of Technology.  Visited 02/01/2021. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Queensland_University_of_Technology  

364. Recommendations on NLM Digital Repository Software. 2009. visited 23/09/2016. Retrieved 
from: https://www.nlm.nih.gov/digitalrepository/DRESWG-Report.doc  

365. Reducing Your Database Hosting Costs: DigitalOcean vs. AWS vs. Azure. Visited 15/05/2020. 
Retrieved from: https://scalegrid.io/blog/reducing-your-database-hosting-costs-
digitalocean-vs-aws-vs-azure/  

366. Reitz, Joan M. Online Dictionary for Library and Information Science. Visited 11/11/2019. 
Retrieved from: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx  

https://www.library.osaka-u.ac.jp/doc/oapolicy_en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_University
https://blog.kmi.open.ac.uk/kminews/ous-full-text-search-system-makes-huge-leaps-in-widening-access-to-academic-papers/
https://blog.kmi.open.ac.uk/kminews/ous-full-text-search-system-makes-huge-leaps-in-widening-access-to-academic-papers/
https://eprints.qut.edu.au/9671/1/9671.pdf
https://osc.universityofcalifornia.edu/for-authors/open-access-policy/
http://ir.inflibnet.ac.in:8080/ir/bitstream/1944/1660/1/Dspace%20Backup%20Restore.pdf
https://pkp.sfu.ca/ops/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.666.7486&rep=rep1&type=pdf
https://drtc.isibang.ac.in/ldl/bitstream/handle/1/581/I_lucene%20search.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://drtc.isibang.ac.in/ldl/bitstream/handle/1/581/I_lucene%20search.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://titan.be/en/premis-preservation-metadata-maintenance-activity-library-congress
https://titan.be/en/premis-preservation-metadata-maintenance-activity-library-congress
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf
http://enstp.edu.dz/benstp/index.php/68-production-scientifiques/256-projet-istemag
https://www.openaire.eu/validator-registration-guide
https://en.wikipedia.org/wiki/Queensland_University_of_Technology
https://www.nlm.nih.gov/digitalrepository/DRESWG-Report.doc
https://scalegrid.io/blog/reducing-your-database-hosting-costs-digitalocean-vs-aws-vs-azure/
https://scalegrid.io/blog/reducing-your-database-hosting-costs-digitalocean-vs-aws-vs-azure/
https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx


 

 

367. Repositories Analytics and Metrics Portal. Visited 20/07/2020. Retrieved from: 
https://www.lib.montana.edu/ramp/  

368. RepositoriUM. Visited 31/12/2020. Retrieved from: 
https://www.uminho.pt/EN/education/support-for-learning/Pages/repositorium.aspx   

369. Repository Apollo. Visited 21/12/2020. Retrieved from: https://osc.cam.ac.uk/repository  

370. Repository harvesters. Visited 18/05/2019. Retrieved from: 
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/discoverability/repository-harvesters  

371. Research Data Management website. Visited 21/12/2020. Retrieved from: 
https://www.data.cam.ac.uk/  

372. Rico-Castro, Pilar. (2016). Towards Open Access by default in Spain – The Spanish State Plan 
for Research, Development and Innovation has been published. Visited 15/11/2019. 
Retrieved from: https://www.openaire.eu/blogs/towards-open-access-by-default-in-spain-
the-spanish-state-plan-for-research-development-and-innovation-has-been-published  

373. Robert Tansley, Mick Bass, Margret Branschofsky, Grace Carpenter, Greg McClellan, David 
Stuve. (2008). DSpace System Documentation: Functional Overview. Visited 03/02/2019. 
Retrieved from: https://depts.washington.edu/cmditr/DSpace/DSpace-1.5.1-
release/DSpace/docs/html.legacy/functional.html  

374. Rodrigues, Eloy, Bollini, Andrea, Cabezas, Alberto, Castelli, Donatella, Carr, Les, Chan, Leslie, 
Humphrey, Chuck, Johnson, Rick, Knoth, Petr, Manghi, Paolo, Matizirofa, Lazarus, Perakakis, 
Pandelis, Schirrwagen, Jochen, Selematsela, Daisy, Shearer, Kathleen, Walk, Paul, Wilcox, 
David, & Yamaji, Kazu. (2017). Next Generation Repositories: Behaviours and Technical 
Recommendations of the COAR Next Generation Repositories Working Group. Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.1215014  

375. Rosenthal, David S. H ; Vargas, Daniel L. LOCKSS Boxes in the Cloud. . Visited 26/01/2020. 
Retrieved from: https://web.stanford.edu/group/lockss/resources/2012-
09_LOCKSS_Boxes_in_the_Cloud.pdf  

376. Samuele Kaplun. 2010. CDS Invenio for users. Visited 29/12/2017. On line: 
http://inveniosoftware.org/download/presentations/uoamsd2008_users.pdf  

377. Science-Metrix. Evolution of open access Policies and Availability, 1996-2013 : RTD-B6-PP-
2011-2: Study to develop a set of indicators to measure open access. https ://science-
metrix.com/evolution-of-open-access-policies-and-availability-1996-2013/  

378. SDR overview. Visited 27/12/2020. Retrieved from: 
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview  

379. SDR technology. Visited 27/12/2020. Retrieved from: 
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview/sdr-
technology  

380. Service Providers. Visited 15/05/2020. Retrieved from : 
https://duraspace.org/DSpace/resources/service-providers/  

381. Shepherd, Kim. (2010). DSpace Character Encoding HOWTO. Visited 16/09/2020. Retrieved 
from:  

382. Simpson, P. (2005) TARDis Project Final Report Southampton UK. University of 
Southampton, University Library. Visited 16/12/2020. Retrieved from: 
https://eprints.soton.ac.uk/16122/  

https://www.lib.montana.edu/ramp/
https://www.uminho.pt/EN/education/support-for-learning/Pages/repositorium.aspx
https://osc.cam.ac.uk/repository
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/discoverability/repository-harvesters
https://www.data.cam.ac.uk/
https://www.openaire.eu/blogs/towards-open-access-by-default-in-spain-the-spanish-state-plan-for-research-development-and-innovation-has-been-published
https://www.openaire.eu/blogs/towards-open-access-by-default-in-spain-the-spanish-state-plan-for-research-development-and-innovation-has-been-published
https://depts.washington.edu/cmditr/dspace/dspace-1.5.1-release/dspace/docs/html.legacy/functional.html
https://depts.washington.edu/cmditr/dspace/dspace-1.5.1-release/dspace/docs/html.legacy/functional.html
https://doi.org/10.5281/zenodo.1215014
https://web.stanford.edu/group/lockss/resources/2012-09_LOCKSS_Boxes_in_the_Cloud.pdf
https://web.stanford.edu/group/lockss/resources/2012-09_LOCKSS_Boxes_in_the_Cloud.pdf
http://inveniosoftware.org/download/presentations/uoamsd2008_users.pdf
https://science-metrix.com/evolution-of-open-access-policies-and-availability-1996-2013/
https://science-metrix.com/evolution-of-open-access-policies-and-availability-1996-2013/
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview/sdr-technology
https://library.stanford.edu/research/stanford-digital-repository/sdr-overview/sdr-technology
https://duraspace.org/dspace/resources/service-providers/
https://eprints.soton.ac.uk/16122/


 

 

383. Strategic goals of the Office of Scholarly Communication. Visited 16/05/2019. Retrieved 
from: https://osc.cam.ac.uk/about-scholarly-communication/strategic-goals-office-
scholarly-communication  

384. Suber, Peter. (2010). “A Very Brief Introduction to Open Access”. Advancing Your Research 
Skills for the Digital Age. 7. Visited 16/09/2019. Retrieved from:  
https://scholarworks.wmich.edu/digital_research_skills/7  

385. Suber, Peter. (2012). Open access. Cambridge, Mass: MIT Press. 
https://dash.harvard.edu/handle/1/10752204  

386. Swan, Alma. (2012). Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access. 
Visited 16/09/2019. Retrieved from:   
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf  

387. Symplectic Elements. . Visited 21/12/2020. Retrieved from: 
https://www.itservices.cam.ac.uk/services/central-systems-and-management-
reporting/research-administration/research-information-services/symplectic-elements  

388. Taylor, Robin. (2016). OAI. Visited 15/13/2019. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/OAI   

389. Technology. Visited 21/12/2020. Retrieved from: 
https://osc.hul.harvard.edu/programs/technology/  

390. Tecnología, Fundación Española para la Ciencia y et al. (2014). Recommendations for the 
Implementation of Article 37 of the Spanish Science, Technology and Innovation Act: Open 
Access Dissemination. Retrieved from: 
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_A
ccesoAbierto_INGLES.pdf  

391. Tennant, Jon. (2017) Prof. Kamel Belhamel: “For the global south, Open Access is an 
opportunity in terms of innovation, the diffusion of knowledge and the emergence of new 
ideas.” Visited 11/12/2019. Retrieved from:  https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-
kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-terms-of-innovation-
the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/  

392. The DSpace Developer Team. DSpace 5.X Documentation. Visited 16/09/2019. Retrieved 
from: https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/DSpace+5.x+Documentation   

393. The OAIster® database. Visited 18/09/2018. Retrieved from: 
https://www.oclc.org/en/oaister.html  

394. The Open Access principles of University of Helsinki. Visited 01/01/2021. Retrieved from:  
https://libraryguides.helsinki.fi/oa/eng  

395. Thomas, Steve. (2005). Importing MARC data into DSpace.  Visited 24/10/2020. Retrieved 
from:  https://digital.library.adelaide.edu.au/DSpace/handle/2440/14784  

396. Tim Donohue. Technical FAQ. Visited 15/12/2019. Retrieved from: 
https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/TechnicalFAQ   

397. Top Reasons to Use DSpace. Visited 16/05/2019. Retrieved from: 
https://duraspace.org/DSpace/about/features/   

398. University of California. Visited 27/12/2020. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California  

399. University of Helsinki. Visited 01/01/2021. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Helsinki  

https://osc.cam.ac.uk/about-scholarly-communication/strategic-goals-office-scholarly-communication
https://osc.cam.ac.uk/about-scholarly-communication/strategic-goals-office-scholarly-communication
https://scholarworks.wmich.edu/digital_research_skills/7
https://dash.harvard.edu/handle/1/10752204
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
https://www.itservices.cam.ac.uk/services/central-systems-and-management-reporting/research-administration/research-information-services/symplectic-elements
https://www.itservices.cam.ac.uk/services/central-systems-and-management-reporting/research-administration/research-information-services/symplectic-elements
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/OAI
https://osc.hul.harvard.edu/programs/technology/
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto_INGLES.pdf
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto_INGLES.pdf
https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-terms-of-innovation-the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/
https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-terms-of-innovation-the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/
https://blog.scienceopen.com/2016/11/prof-kamel-belhamel-for-the-global-south-open-access-is-an-opportunity-in-terms-of-innovation-the-diffusion-of-knowledge-and-the-emergence-of-new-ideas/
https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC5x/DSpace+5.x+Documentation
https://www.oclc.org/en/oaister.html
https://libraryguides.helsinki.fi/oa/eng
https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/14784
https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/TechnicalFAQ
https://duraspace.org/dspace/about/features/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Helsinki


 

 

400. University of Nairobi (2012). University of Nairobi open access policy. Visited 17/09/2020. 
Retrieved from  http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/7447   

401. University of Southampton. Visited 19/03/2019. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southampton  

402. Update JRuby and SASS version for maven based Mirage2 build. Visited 14/12/2019. 
Retrieved from: https://github.com/DSpace/DSpace/pull/2309   

403. Using CORE Discovery in DSpace. Retrieved from:  
https://blog.core.ac.uk/2019/07/24/using-core-discovery-in-dspace/  

404. Wallen , Jack. How to install Apache Tomcat on Ubuntu Server 16.04.  Visited 22/09/2019. 
Retrieved from: https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-apache-tomcat-on-
ubuntu-server-16-04/ 

405. What is BASE?. Visited 18/06/2019. Retrieved from: https://www.base-
search.net/about/en/  

406. What is cloud computing? Visited 16/07/2019. Retrieved from:  
https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/  

407. What is open access?. Visited 19/05/2019. Retrieved from: https://www.library.osaka-
u.ac.jp/en/openaccess/  

408. What is Open Science?. Visited 11/11/2021. Visited 14/09/2021. Retrieved from: 
https://www.orion-openscience.eu/resources/open-science  

409. What is OUKA?. Visited 19/09/2019. Retrieved from: https://ir.library.osaka-
u.ac.jp/portal/about2_en.html  

410. What is Samvera? Visited 12/09/2019. Retrieved from: https://samvera.org/samvera-open-
source-repository-framework/  

411. Wheeler, Jon and Kenning Arlitsch. (2020). Repository Analytics and Metrics Portal (RAMP) 
Workflow Documentation and Data Definition. Visited 11/11/2021. Retrieved from:  
https://digitalrepository.unm.edu/ulls_fsp/141  

412. White Rose Research Online: a global audience for your research. Visited 11/03/2020. 
Retrieved from: https://leedsunilibrary.wordpress.com/2019/10/21/white-rose-research-
online-a-global-audience-for-your-research/  

413. Who we are. Visited 18/05/2019. Retrieved from: 
http://www.lareferencia.info/en/institutional/about-us   

414. Who we are. Visited 25/04/2018. Retrieved from: https://www.coar-
repositories.org/about-coar/  

415. Why Google Cloud. Visited 16/07/2019. Retrieved from:  https://cloud.google.com/why-
google-cloud  

416. Why join the data providers community? Visited 13/08/2020. Retrieved from: 
https://core.ac.uk/benefits#join-core  

 

 
 

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/9968 
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/  
http://www.rsp.ac.uk/  
https ://rspproject.wordpress.com/   

Websites:  
 

http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/7447
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southampton
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/2309
https://blog.core.ac.uk/2019/07/24/using-core-discovery-in-dspace/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-apache-tomcat-on-ubuntu-server-16-04/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-install-apache-tomcat-on-ubuntu-server-16-04/
https://www.base-search.net/about/en/
https://www.base-search.net/about/en/
https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/en/openaccess/
https://www.library.osaka-u.ac.jp/en/openaccess/
https://www.orion-openscience.eu/resources/open-science
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/portal/about2_en.html
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/portal/about2_en.html
https://samvera.org/samvera-open-source-repository-framework/
https://samvera.org/samvera-open-source-repository-framework/
https://digitalrepository.unm.edu/ulls_fsp/141
https://leedsunilibrary.wordpress.com/2019/10/21/white-rose-research-online-a-global-audience-for-your-research/
https://leedsunilibrary.wordpress.com/2019/10/21/white-rose-research-online-a-global-audience-for-your-research/
http://www.lareferencia.info/en/institutional/about-us
https://www.coar-repositories.org/about-coar/
https://www.coar-repositories.org/about-coar/
https://cloud.google.com/why-google-cloud
https://cloud.google.com/why-google-cloud
https://core.ac.uk/benefits#join-core
https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/9968
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/
http://www.rsp.ac.uk/
https://rspproject.wordpress.com/


 

 

https ://www.coar-repositories.org/news-updates/coar-repository-toolkit/  
https ://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/  
https://datashare.ed.ac.uk/  
https ://datadryad.org/stash  
https://datadryad.org/stash/our_platform    
https ://www.re3data.org/repository/r3d100000044  
https://oer.avu.org/page/about   
https://rdmc.nottingham.ac.uk/handle/internal/79  
http://oasis.col.org/  
http ://roar.eprints.org/view/software/.  
https://wiki.eprints.org/w/Eprints_Manual.  
https://maven.apache.org/  
https://ant.apache.org/  
http://www.irgrid.ac.cn/  
https://www.iii.com/products/vital/  
http://roarmap.eprints.org/view/country/un=5Fgeoscheme.html  
https://www.recolecta.fecyt.es/what-is-it  
http ://www.lareferencia.info/en/nodes  
https ://lup.lub.lu.se/search  
https://helda.helsinki.fi/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coar-repositories.org/news-updates/coar-repository-toolkit/
https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/
https://datashare.ed.ac.uk/
https://datadryad.org/stash
https://datadryad.org/stash/our_platform
https://www.re3data.org/repository/r3d100000044
https://oer.avu.org/page/about
https://rdmc.nottingham.ac.uk/handle/internal/79
http://oasis.col.org/
http://roar.eprints.org/view/software/
https://wiki.eprints.org/w/EPrints_Manual
https://maven.apache.org/
https://ant.apache.org/
http://www.irgrid.ac.cn/
https://www.iii.com/products/vital/
http://roarmap.eprints.org/view/country/un=5Fgeoscheme.html
https://www.recolecta.fecyt.es/what-is-it
http://www.lareferencia.info/en/nodes
https://lup.lub.lu.se/search
https://helda.helsinki.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق 
 

 

 

 

 



 

 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي 
 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 معهد علم المكتبات والتوثيق 
 
 
 

 
 

يأتي االستبيان الموجه لسيادتكم في إطار االعداد ألطروحة الدكتوراه بعنوان:" المستودعات الرقمية  
  عبد الحميد مهري المؤسساتية بالجامعة الجزائرية: مشروع بناء وتنفيذ المستودع الرقمي لجامعة  

 : التعرف على " ويهدف االستبيان إلى 2قسنطينة 
 

 .لكترونية في العلمية التعليمية والبحثيةاستخدام المصادر الورقية واال. 1
 . نحو الوصول الحر   2أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  اتجاهات. 2
 المستودعات الرقمية. استخدامنحو  2. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  3
 إلنشاء مستودع رقمي مؤسساتي.   2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  . متطلبات أعضاء هيئة التدريس  4

 
وال شك أن ما سيقدمه سيادتكم من معلومات ومقترحات سوف يثري دراستنا وسيعود بالفائدة من 

 . 2أجل وضع تصور مقترح لتأسيس المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  
 
 
 

 الباحث
 أحسن بابوري 

 شراف: د. عكنوش نبيل، د. بورامول عبد الكريم إ
 
 

 
 

 استبيان



 

 

 البيانات الشخصية  ❖
 الرتبة العلمية  ❖

 

  أستاذ التعليم العال 
  أستاذ حماضر أ 

  أستاذ حماضر ب 
  أستاذ مساعد أ 

  أستاذ مساعد ب 
 المعهد  _الكلية  ❖

 

  معهد علم املكتبات و التوثيق 

  للمعلومات واالتصال كلية التكنولوجيات احلديثة 

  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري 

  كلية علم النفس وعلوم الرتبية 

  كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

  طات البدنية والرايضية امعهد علوم وتقنيات النش

 القسم الذي تنتمي إليه ؟  ❖
 ........................................................................................... ..................................... 

 

 استخدام المصادر الورقية وااللكترونية في العلمية التعليمية والبحثية المحور األول :
 

 ها في العلمية التعليمية والبحثية؟ونتستخدمما هي أشكال مصادر المعلومات التي  .1
 

 العملية البحثية  العلمية التعليمية  مصادر المعلومات 

   مصادر معلومات ورقية 

   مصادر معلومات إلكرتونية 

   اإلثنني معا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمصادر المطبوعة؟ ملمصادر المعلومات االلكترونية يقلل من استخدامك مهل استخدامك .2
 

 
  نوعا ما   ال  نعم 



 

 

  في العملية البحثية والتعليمية؟  ها ونماهي  أنواع مصادر المعلومات االلكترونية التي تستخدم .3
 العلمية البحثية  العملية التعليمية  مصادر معلومات إلكترونية 

   الكتب االلكرتونية  

   الرسائل اجلامعية اإللكرتونية  

   اجملالت االلكرتونية  

   قواعد البياانت 

   مواقع األنرتنت 

 

 ما هي نسبة استخدامكم لكل مصدر في البحث العلمي؟  .4

 النسبة 
 نوع الوثيقة 

 عالية جدا  عالية  متوسطة  ضعيفة 

     مصادر معلومات إلكرتونية  
     مصادر معلومات ورقية  

 

 هل تجدون صعوبة في استخدامكم لمصادر الملعلومات االلكترونية على األنترنت؟  .5
  ال   نعم  

 

 إذا كانت االجابة بنعم ما هي هذه الصعوبات؟ . 6
  البحث يف حمركات البحث 

  البحث يف قواعد البياانت 

  االلكرتونية  اجملالت العلمية البحث يف 

  استخدام الشبكات االجتماعية  

  استخدام احلاسوب 

 أخرى أذكرها ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................................ 

 

. إذا كنت تملك مقاال علميا وتريد أن تقوم بنشره في أحد  7
 المجالت هل ستقوم بنشره في:

 غير موافق  محايد    موافق  

    جملة ورقية 



 

 

    جملة إلكرتونية 
    االثنني معا  

. إذا اخترتم المجلة االلكترونية فما هي أسس اختياركم  8
 لها؟

 غير موافق  محايد   موافق  

        السرعة يف التخزين واسرتجاع املعلومات
    زايدة عدد مرات التحميل واالطالع 

    سهولة االيداع ابجمللة االلكرتونية  
    التفاعل بني اجمللة والباحث 

 ........................................................................................................... أخرى أذكرها
 ...................................................................................................................... 

 
 

 المعرفة بحركة الوصول الحر والنشر بدوريات الوصول الحرالمحور الثاني : 
 Open Access: (الوصول الحرذ المفتوح )النفا

ح للقارئ وصول جماين، دائم وفوري إلنتاج فكري علمي متنوع يف نصه الكامل، كما  يالذي يتذج اجلديدة لالتصال العلمي  هو أحد منا
 . الشكل، متاح حبرية على شبكة األنرتنت وبدون قيود قانونية، مالية وتقنيةذا االنتاج رقمي أن ه

 ؟ Open Access Mouvement  . هل أنتم مطلعون على حركة الوصول الحر للعلومات9
  ال    نعم  

 

 إذا كانت االجابة بنعم ما هي درجة إطالعك على هذا النموذج الجديد للنشر العلمي؟ . 10
  كبرية  

  متوسطة  

  منعدمة 
 

 على مبادرات الوصول الحر؟  ون مطلع م. هل أنت11
  ال   نعم  

 

 عليها؟   مإذا كانت االجابة بنعم ما هي المبادرات التي اطلعت. 12
 غير مطلع  مطلع  املبادرة

   2002مبادرة بودابست  01
   2003مبادرة املكتبة األمريكية العامة للعلوم   02



 

 

   2003بيديستا لنموذج الوصول احلر  إعالن  03
   2003القمة العاملية حول جمتمع املعلومات   04
   2003إعالن برلني للوصول احلر   05
   2006 نداء الرايض للوصول احلر 06
 . هل قمتم بنشر بحوثكم في مجالت الوصول الحر  13

  ال   نعم  
 غير موافق  محايد  موافق  إذا كانت االجابة بـ ال فهذا راجع إلى:. 14

                                      اخلوف من السرقة العلمية  
    عدم مصداقية جمالت الوصول احلر 

    عدم معرفيت هبذا النموذج اجلديد للنشر العلمي 
 

معرفة الباحثين بالمستودعات الرقميةالمحور الثالث :   
 املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  تقوم  ، حيث ما  جلامعة  العلمي  الفكري  اإلنتاج  من   رقمية  جمموعة  هي   الرقمية:  املستودعات

 . األكادميية  املؤسسة   طرف  من  املنشأة   العلمية  البحوث   إل   الوصول   وتسهيل  حفظ  جبمع،
 

 معرفة بالمستودعات الرقمية والتي تمثل أحد أليات اتاحة البحوث العلمية؟  م. هل لديك15
  نوعا ما    ال   نعم  

 . منذ متى بدات استخدام المستودعات الرقمية للوصول للبحوث العلمية في مجال تخصصك؟ 16
  منذ سنة   
  منذ سنتني 

  منذ ثالث سنوات 
  امللعومات  مصادر  إل للوصول   الرقمية املستودعات أستخدم  ال

 

 الغرض    يمكن االختيار بأكثر من إجابة  للمستودعات الرقمية ؟  م. ماهي أغراض استخدامك17
  احلصول على مصادر املعلومات ابجملان  

  احلصول على مصادر املعلومات اليت يصعب العثور عليها يف قنوات النشر التقليدي 
  مكان واحد احلصول على مصادر معلومات متنوعة يف  
  االحاطة اجلارية ابجلديد يف جمال ختصصي 

  االستفادة من مصادر املعلومات التعليمية كالدروس واحملاضرات 
  عدم توافر مصادر معلومات أجنبية حديثة ابملكتبة 



 

 

 عليها من المستودعات الرقمية؟  محصلتت. ما نوع مصادر المعلومات التي 18
  مقاالت اجملالت 
  الرسائل اجلامعية  
  أعمال املؤمترات 

  االلكرتونية  الكتب
  والصوت   ملفات الفيديو

 

 ذكر أسماء أهم المستودعات التي تقوم باستخدامها في البحث واالطالع على اإلنتاج الفكري في مجال تخصصك؟ . أ19
 ....................... ............................................................................................... 
 ....................... .................................................................................................. 

 العلمية بأحد المستودعات الرقمية؟  مبنشر بحوثك  م. هل قمت20
  ال   نعم  
 بنشرها؟  مإذا كانت االجابة بنعم مانوع البحوث التي قمت .21

  رسائل املاسرت، ماجستري أو دكتوراه 
  مقاالت حمكمة  
  أعمال مؤمترات 

إلكرتونية   كتب   
  مسودات مقاالت قبل النشر 

  مقرارت  دراسية 
 

2مشروع المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة المحور الرابع :   
كمؤسسة أكادميية مهمة احلفاظ على االنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس املنتمني    2قسنطينة  عبد احلميد مهري  يقع على عاتق جامعة  

من اسرتجاع االنتاج الفكري    2املؤسسايت هو الطريقة املثلى لتمكني جامعة قسنطينة  إليها وتنظيمه وإدارته وااتحته، واملستودع الرقمي  
 ألعضاء هيئة التدريس، وتسريع التوجه حنو تبين مبدأ الوصول احلر للملعومات العلمية والتقنية. 

 

 ؟ 2. هل أنت على علم بمشروع المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  22
  ال    نعم  

 

 إذا كانت االجابة بـ نعم كيف علمت بالمشروع؟ . 23
  أبواب مفتوحة على املكتبة اجلامعية 



 

 

  دليل املكتبة اجلامعية 
  دليل اجلامعة 

  عن طربق إدارة اجلامعة 
  عن طريق أحد الزمالء 

 

 
مؤتمر، إتاحة دروس   مقاالت، المشاركة بورقة في. كم بحث أو دراسة علمية أعددتها أو شاركت في اعدداها سنويا)  24

 الخمس السنوات األخيرة(  ومحاضرات( باالضافة إلى أطروحة الدكتوراه والماجستير )المتوسط السنوي في

  دراسة واحدة سنواي 
  دراستني إل ثالث دراسات سنواي    

  ثالث إل مخس دراسات سنواي 
 

قامت جامعة    .25 الحميد مهري  إذا  رقمي مؤسساتي. فهل    2قسنطينة  عبد  بإنشاء مستودع 
 ذا المستودع؟ العملية في ه  مبحوثك بنشر المشاركة  ب  ونترغب

  ال   نعم  
 إذا كانت االجابة بال ما هي أسباب عدم المشاركة؟ . 26

 ....................................................................................................................
 .................................................................................... ................................

 ..... 
بالمستودع المؤسساتي لجامعة عبد الحميد    قبل النشرعلى نشر مسودات المقاالت    ون. هل توافق27

 ؟ 2مهري قسنطينة 
  ال   نعم  
 قصد إتاحتها على شبكة األنترنت؟  الورقية . هل توافقون على رقمنة بحوثكم28

  ال   نعم  
 

 غير موافق   محايد    موافق     إذا كانت اإلجابة بـ نعم فإنكم ستوافقون على إتاحة : .29

    النص الكامل للبحث 

    مستخلص البحث 

    من البحث أو فصول  صفحات  

    البحث   معلومات عن 

 



 

 

 ما دوافع نشر بحوثكم العلمية في المستودع المؤسسي . 30
 يمكن االختيار بأكثر من إجابة  للجامعة في حال إنشائه؟  

 ال أوافق   محايد   موافق 

    العلمية على نطاق أوسع إاتحة حبوثي 
    احلفظ الطويل إلنتاجي الفكري 

    تكشيف أحباثي عرب حمركات البحث  
    احلصول على األراء واملالحظات من قبل الزمالء 

    الزايدة يف درجة االطالع واالستهاد ببحوثي العلمية 
    محاية أعمال من السرقة العلمية 

    الوصول احلر للمعلومات املشاركة يف دعم حركة 
    زايدة مرئية جامعيت من أجل حتسني ترتييها على الصعيد احمللي والدول 

 

 إلى عدم المساهمة بنشر   م. ما األسباب التي ستدفعك 31
 بحوثك في المستودع المؤسسي للجامعة في حال إنشائه؟ 

 غير موافق محايد   موافق 

    العلمية تعرض أحباثي للقرصنة والسرقة 

    عدم احتساب منشورايت ابملستودع ضمن الرتقيات األكادميية 

    عدم حتكمي يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وااليداع ابملستودعات الرقمية 

 
 . ماهي سياسة االيداع التي تودون وفقها إيداع البحوث 32

 ؟ 2بالمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
 غير موافق محايد  أوافق 

    أن يكون االيداع يف املستودع إلزامي

    أن يكون االيداع يف املستودع طوعي
 

 ؟ . هل أنتم مستعدون لتلقي تكوين حول 33
  كيفية إيداع البحوث العلمية ابملستودع الرقمي

  طرق البحث ابملستودع الرقمي 

  سياسة النشر ابملستودع الرقمي

  اخلدمات اليت يقدمها املستودع الرقمي 

 
 



 

 

 غير موافق  محايد   موافق  يمكن االختيار أكثر من إجابة  . ما هي اقتراحاتكم بشأن المستودع الرقمي؟34

                 االلكرتوينتقدمي االحاطة اجلارية بكل املستجدات عن طريق الربيد 

    حتليل عدد مرات االطالع والتحميل والقراءة للبحوث العلمية اخلاصة بكم

    حتليل عدد مرات االستشهاد املرجعي للبحوث العلمية اخلاصة بكم

    التمكني من مشاركة األعمال عرب مواقع التواصل االجتماعي  

    التمكني من إضافة تعليقات وكلمات مفتاحية )وسوم( 

    توفري روابط خارجية ملستودعات رقمية وجمالت أكادميية 
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افر معرفات الكيانات الرقمية باملستودعات الرقمية محل الدراسة:  )63( رقم  الشكل   193 .................. درجة تو
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 203 ................... : عدد املستودعات الرقمية محل الدراسة املسجلة بأدلة حصر املستودعات  )66(الشكل رقم 

 213 ....................................: توزيع نسب أفراد عينة البحث حسب متغير الدرجة العلمية  )67( الشكل رقم 

 215 ..................... : نسب أنواع مصادر املعلومات املستخدمة من طرف املبحوثين في العملية  )68(الشكل رقم 

: نسب أنواع مصادر املعلومات املستخدمة من طرف املبحوثين في العملية التعليمية والبحثية   )69(الشكل رقم 
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: نسب إستخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر املطبوعة من طرف أفراد عينة الدراسة   )70(الشكل رقم   

 218 ................................................................................................ حسب كل كلية ومعهد 

: نسب إستخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر املطبوعة من طرف أفراد عينة الدراسة   )71(الشكل رقم 
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 221 ............................. : نسب استخدام مصادر املعلومات الورقية من طرف عينة البحث  )72(الشكل رقم   

 221 ......................... : نسب استخدام مصادر املعلومات االلكترونية من طرف عينة البحث  )73(الشكل رقم 
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 225 .......................................................................................................... عينة البحث 
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 ........................................................................................................................ 227 
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 234 .... : نسب النشر باملجلة اإللكترونية أو الورقية من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية  )81(الشكل رقم 
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 239 ................................ : إطالع أفراد عينة الدراسة على حركة الوصول الحر للمعلومات )84(الشكل رقم 

 240 ....................... : نسب معرفة عينة الدراسة بحركة الوصول الحر حسب كل كلية ومعهد  )85(الشكل رقم 

 241 ................... : نسب إطالع عينة الدراسة على مفهوم الوصول الحر حسب الرتب العلمية )86(الشكل رقم 

 242 ............................................. : درجة إطالع عينة الدراسة على نموذج الوصو الحر  )87(الشكل رقم 

 243 .................... : درجة إطالع عينة الدراسة على حركة الوصول الحر حسب كل كلية ومعهد  )88(الشكل رقم 

 244 ......................................... : نسبة إطالع عينة الدراسة على مبادرات الوصول الحر  )89(الشكل رقم 

 245 ................. ع عينة الدراسة على مبادرات الوصول الحر حسب كل كلية ومعهد: نسب إطال  )90(الشكل رقم 
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 250 .............................. : أسباب عزوف عينة الدراسىة على النشر بدوريات الوصول الحر  )93(الشكل رقم 
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 252 .............................................. رقمية: معرفة أفراد عينة الدراسة باملستودعات ال )95(الشكل رقم 

 253 ................... : نسب معرفة عينة الدراسة باملستودعات الرقمية حسب الكليات واملعاهد  )96(الشكل رقم 

 254 ................ : نسب معرفة عينة الدراسة باملستودعات الرقمية حسب متغير الرتبة العلمية )97(الشكل رقم 

 257 .......... : بداية إستخدام املستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة حسب كل كلية معهد  )98(الشكل رقم 

 258 ............................... : بدايات استخدام املستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة  )99(الشكل رقم 

 259 ........................ سبة أغراض استخدام املستودعات الرقمية حسب كل كلية ومعهد : ن  )100(الشكل رقم 

 262 ....................... : نسبة أغراض استخدام املستودعات الرقمية من طرف عينة الدراسة   )101(الشكل رقم 
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 266 ................................................................................................................. ومعهد

 267 ....... : نسب قيام عينة الدراسة بإيداع بحوثهم باملستودعات الرقمية حسب الرتبة العلمية   )103(الشكل رقم 
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 271 ............................................................................................ 2الحميد مهري قسنطينة 
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 272 ..................................................................... الحميد مهري قسنطينة حسب كل كلية ومعهد 
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: نسب عدد الدراسات املنشورة من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية من خالل املتوسط    )111(الشكل رقم 

 278 ................................................................................. السنوي في الخمس النسوات األخيرة 

 280 ......... : نسب طبيعة اإلنتاج الفكري املنشور من طرف عينة الدراسة حسب كل كلية معهد   )112(الشكل رقم 

 281 ......... : نسب طبيعة اإلنتاج الفكري املنشور من طرف عينة الدراسة حسب الرتبة العلمية   )113(كل رقم الش
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 282 ........................................................................................................... حال إنشائه

: نسب مدى استعداد عينة الدراسة بنشر بحوثهم العلمية باملستودع الرقمي للجامعة حسب كل    )115(الشكل رقم 

 283 ........................................................................................................... كلية ومعهد 

افقة عينة الدراسة على إتاحة البحوث الورقية املطبوعة  )116(الشكل رقم   284 .......................... : نسبة مو

افقة على رقمنة البحوث الورقية قصد إتاحتها على شبكة األنترنت حسب كل كلية    )117(الشكل رقم  : نسبة املو

 285 ................................................................................................................. ومعهد

افقة على رقمنة البحوث الورقية قصد إتاحتها على املستودع الرقمي    )118(الشكل رقم  : الشكل رقم : نسبة املو

 285 ................................................................................................. حسب الرتبة العلمية 

 286 : نسبة إتاحة البحوث الورقية في حال رقمنتها من طرف عينة الدراسة حسب كل كلية ومعهد   )119(الشكل رقم 

افقة على نشر مسودات املقاالت باملستودع الرقمي بكل كلية    )120(الشكل رقم  : نسب آراء عينة الدراسة حول املو

 288 ................................................................................................................. ومعهد

افقة على نشر مسودات املقاالت باملستودع الرقمي حسب    )121(الشكل رقم  : نسب آراء عينة الدراسة حول املو
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افع عينة الدراسة نحو نشر البحوث العلمية باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه  )122(الشكل رقم  : نسب دو
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افع عينة الدراسة نحو نشر البحوث العلمية باملستودع الرقمي للجامعة في حال إنشائه    )123(الشكل رقم  : نسب دو

 292 ................................................................................................ رتب العلمية. حسب ال

 294 ......... املساهمة في نشر البحوث باملستودع الرقمي سب أسباب عزوف عينة الدراسة على  :   )124(الشكل رقم 

الدراسة على املساهمة في نشر البحوث باملستودع الرقمي حسب الرتب   : نسب أسباب عزوف عينة  )125(الشكل رقم 
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 298 ..................................... : نسب آراء عينة الدراسة تجاه سياسة اإليداع باملستودع   )126(الشكل رقم 

 300 ....... : يبين آراء عينة الدراسة تجاه سياسة اإليداع باملستودع الرقمي حسب الرتب العلمية   )127(الشكل رقم 

 302 .................. : العناصر التي يرغب الباحثون في تلقي التكوين عليها حسب كل كلية ومعهد  )128(الشكل رقم 

 304 .................. : العناصر التي يرغب الباحثون في تلقي التكوين علهيا حسب الرتبة العلمية  )129(الشكل رقم 

 306 .......................................... نسب خدمات املستودع املقترحة من طرف الباحثين :   )130(رقم  الشكل 

 316 ......................... : نسبة أنواع مصادر املعلومات في املستودعات الرقمية  حول العالم.   )131(الشكل رقم 

 OAIS ............................................... 318مع النموذج املرجعي   JHOVE: دمج تطبيق   )132(الشكل رقم 

 PREMIS ........................................................ 323: نموذج بيانات حفظ امليتاداتا   )133(الشكل رقم 
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النسب املئوية ملجمل مقاالت الدوريات املؤسساتية املتاحة وفقا للوصول الحر عن طريق  :   )134( رقم  الشكل 

مؤسسات ذات سياسات إلزامية (جامعات مينهو، ساوثهامبتون، كوينزالند للتقنية،و املنظمة  األرشفة الذاتية في أربع 

 327 ........................................................................................... )األوروبية لألبحاث النووية 

 Dspace .. 328و نظام    Symplectic: النمط الشبه التوزيعي املستخدم في جامعة كامبريدج نظام   )135(الشكل رقم 

 Rosseta ..................................................... 332و  Dspace: سير عمل الحفظ بين   )136(الشكل رقم 

ROAR: البرمجيات املفتوحة املصدر لبناء وإدارة املستودعات الرقمية املؤسساتية حسب دليل   )137(الشكل رقم 
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 ملخص البحث : 

في  تساهم  حيث  العلمية،  البحوث  ونشر  إتاحة  أساليب  أحدث  املؤسساتية  الرقمية  املستودعات  تعتبر 

االستشهاد املرجعي ومرئية الباحثين، كما أنها أصبحت  توسيع نطاق استخدام اإلنتاج الفكري وزيادة معدالت  

جامعة عبد الحميد من أهم معايير تصنيف الجامعات. وقد كشفت الدراسة الحالية بأن األساتذة الباحثين ب

يؤيدون مشروع إنشاء مستودع األبحاث العلمية، وأنهم على استعداد إليداع بحوثهم العلميه    2مهري قسنطينة  

 تودع. ونشرها باملس 

عبد الحميد مهري، وقد   2وهدفت الدراسة إلى بناء وتنفيذ املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة قسنطنية 

قسنطينة   مهري  الحميد  عبد  لجامعة  العلمية  األبحاث  بمستودع  تسميته   Abdelhamid Mehri  2تم 

University Constantine2  Scholarly Works Repositoryأ كافة  املستودع  ويضم  الفكري  ،  اإلنتاج  شكال 

 الصادر عن أعضاء هيئة التدريس املنتمين للجامعة. 

الدراسة على املنهج الوصفي من أجل رصد وتجميع وتحليل البيانات واملعلومات حول املستودعات    اعتمدت

الحميد  الرقمية ومشاريع تطويرها، واملنهج التطبيقي لبناء وتجريب املستودع الرقمي املؤسساتي لجامعة عبد  

 . 2مهري قسنطينة 

  جاء الفصل األول كمدخل عام فصول باالضافة إلى فصل منهجي،    ثمانقام الباحث بتقسيم الدراسة إلى  

تطرق إلى بعض مفاهيم االتصال العلمي، حركة الوصول الحر، واملستودعات الرقمية، دور املكتبات الجامعية  

دراسة   الرقمية، وكذا  املستودعات  بناء وتطوير  الفصل  في  الباحث  ليختتم  بالجزائر،  الحر  الوصول  وضعية 

الجديد  الجيل  يعتبر  الذي  املقتوح  والعلم  الرقمية،  املستودعات  من  القادم  الجيل  تكنولوجيا  إلى  بتطرقه 

 لالتصال العلمي املفتوح.

الرقمية املؤسساتية بعنوان "مشاريع دعم وتطوير املستودعات  الثاني  والذي قدم من  وجاء الفصل   "

وإدارة   بناء  في  املستودعات  على  القائمين  وتساعد  تساهم  التي  اإلرشادية  األدلة  من  جملة  الباحث  خالله 

مشاريعهم من النواحي التقنية، القانونية، واإلدارية، كما تطرق الباحث إلى املشاريع الوطنية التي أطلقتها العديد  

 من الدول لدعم إنشاء املستودعات الرقمية. 

فهدف إلى تقييم املستودعات الرقمية التابعة للجامعات الجزائرية والتي وصل عددها    الثأما الفصل الث 

من خالل تقسيمها إلى أربع محاور:    )معيارا  53مستودعا باستخدام معايير تقييم املستودعات الرقمية )  36إلى  

 تكنولوجيات، وخدمات املستودع.  البنية التنظيمية واإلدارية للمستودع، إدارة الكيان الرقمي، البيئة الفنية وال



 

 

  2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  للتعرف على مدى وعي األساتذة الباحثين ب  وهدف الفصل الرابع

توزيع   الجامعة، وذلك من خالل  في مستودع  الرقمية ومدى مساهمتهم  واملستودعات  الحر  الوصول  بمفهوم 

 سؤاال.    37ونت من أستاذا باحثا تك 133استمارة استبانه على عينة من 

والسادس الخامس  الفصل  من  كل  رقمي   وقدم  مستودع  بناء  لكيفية  وتطبيقي  نظري  تصوري  لنموذج 

 . Ubuntuونظام  Dspaceمؤسساتي، مع التركيز على نظام 
 

السابع، الفصل  املؤسساتي    وفي  الرقمي  املستودع  مشروع  وتنفيذ  التخطيط  ملراحل  الباحث  تعرض 

، وانتهت الدراسة بتقديم جملة من النتائج والتوصيات، كما قام الباحث  2لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  

ستودعات  بتقديم مشروع وطني يساهم في متابعة وتطوير مشاريع املستودعات الرقمية بالجزائر، وبناء شبكة امل

 الرقمية املؤسساتية الجزائرية.

الذي قدمنا فيه النتائج التي توصلت إليها الدراسة، مع تقديم جملة من التوصيات    وأخيرا الفصل الثامن

لفائدة األساذة الباحثين، مدراء املستودعات الرقمية، باالضافة إلى إقتراح مبادرة مشروع وطني يهدف إلى متابعة  

 الرقمية باملؤسسات األكاديمية الجزائرية. وتطوير املستودعات 

 

املستودعات الرقمية املؤسساتية ؛ الوصول الحر ؛ مستودع األبحاث    االتصال العلمي ؛ الكلمات املفتاحية :

 . عبد الحميد مهري   2العلمية لجامعة قسنطينة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract:  

Institutional digital repositories are considered  to be the latest methods of providing and 
publishing scientific research, as they contribute to expanding the use of intellectual 
production, increasing citation rates and augmenting the visibility of researchers, and they 
have become one of the most important criteria for university ranking as well. 
 
 The current study revealed that scholars at the University of Constantine 2 Abdelhamid 
Mehri support the project of establishing a scientific research repository, and they show 
readiness to deposit and publish their researches in the above-mentioned repository. 
 
This study aimed to build and implement the institutional digital repository of the University 
of Constantine 2 Abdelhamid Mehri, which was named the Abdelhamid Mehri University 
Constantine2 Scholarly Works Repository. 
 
This study relied on the descriptive approach in order to monitor, collect and analyze data 
and information about the digital repositories along with their development projects, and 
on the applied approach as well to build and test the institutional digital repository of 
Abdelhamid Mehri Constantine University 2. 
 
This study comes under eight  chapters in addition to a methodological chapter; 
the first chapter is a general introduction which treats some concepts of scientific 
communication, open access movement, digital repositories, the role of university libraries 
in building and developing digital repositories, as well as studying the status of the open 
access movement in Algeria and to conclude by mentioning    the next generation of digital 
repositories technology and Open Science, which is the new generation of open scientific 
communication. 
 
The second chapter was entitled "Projects to support and develop institutional digital 
repositories", in which the researcher presented a set of guidelines that contribute and 
help those in charge of repositories to build and manage their projects on technical, legal, 
and administrative sides. The researcher talked also about the projects launched nationally 
by many countries in order support the creation of digital repositories. 
 
As for the third chapter, it aimed to evaluate the digital repositories of Algerian universities, 
which counted 36 digital repositories, by using the evaluating digital repositories criteria 
(53 criterion) and by dividing them into four axes: the organizational and administrative 
structure of the repository, the management of the digital entity, the technical 
environment and the technologies, and the warehouse services. 
 
The fourth chapter aims to identify the extent of awareness of scholars at Constantine 2 
Abdelhamid Mehri university of the concept of open access and digital repositories and to 



 

 

which extent they contribute to the university repository, via distributing a questionnaire 
of 37 questions to a sample of 133 scholars. The fifth and sixth chapters presented a 
theoretical and practical model of how to build an institutional digital repository, with a 
focus on Dspace and Ubuntu. 
 
In the seventh chapter, the researcher presented the stages of planning and implementing 
the institutional digital repository project at the University of Abdelhamid Mehri 
Constantine 2, and he ended the study with providing a number of results and 
recommendations. The researcher also presented a national project that contributes to the 

follow-up and development of digital repositories projects in Algeria, and the building of the 

Algerian institutional digital repositories network. 

  

Finally, the eighth chapter, in which we presented the findings of the study, with a set of 

recommendations for the benefit of professors, researchers, managers of digital 

repositories, in addition to proposing a national project initiative aimed at following up and 

developing digital repositories in Algerian academic institutions. 

 

 

Keywords: scholarly communication; institutional digital repositories; Open Access; 

Abdelhamid Mehri University Constantine2 ScholarlyWorks Repository. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé :  
 

Les dépôts numériques institutionnels sont considérés comme les dernières méthodes pour   
permettre et publier la recherche scientifique, car ils contribuent à élargir l'utilisation de la 
production intellectuelle, à augmenter les taux de citation et la visibilité des chercheurs, en 
outre, ils sont devenus l'un des critères les plus importants pour avoir une bonne 
classification universitaire. 
 
 La présente étude a révélé que les enseignants-chercheurs de l'Université de Constantine 2 
Abdelhamid Mehri soutiennent le projet de création d'un dépôt de recherche scientifique, 
et qu'ils sont prêts à déposer et publier leurs recherches pratiques dans le référentiel.  
 
L'étude visait à construire et à mettre en œuvre le dépôt numérique institutionnel de 
l'Université de Constantine 2 Abdelhamid Mehri, qui a été nommé Dépôt de la Recherche 
Scientifique de l'Université d'Abdelhamid Mehri Constantine. 
 
Le chercheur a divisé l'étude en huit chapitres en plus d'un chapitre méthodologique. Le 
premier chapitre est venu comme une introduction générale qui a abordé certains concepts 
de la communication scientifique, du  libre circulation et du  dépôt numériques, ainsi que  le 
rôle des bibliothèques universitaires dans la construction et le développement des dépôts 
numériques , en plus  l'étude du statut du libre accès en Algérie, pour conclure le chapitre, 
en abordant la prochaine génération de la technologie des dépôts numériques, et l'Open 
Science, qui est la nouvelle génération de la communication scientifique ouverte. 
 
Le deuxième chapitre s'intitulait "Projets d'accompagnement et de développement de 
dépôts numériques institutionnels", dans lequel le chercheur a présenté un ensemble de 
lignes directrices qui contribuent et aident les responsables de dépôts à construire et   à gérer 
leurs projets sur les plans technique, juridique et administratif. Le chercheur a également 
évoqué des projets nationaux lancés par de nombreux pays pour soutenir la création de 
dépôts numériques. 
 
Quant au troisième chapitre, il visait à évaluer les dépôts numériques des universités 
algériennes, qui étaient au nombre de 36, en utilisant les critères d'évaluation des dépôts 
numériques (53 critères) en les divisant en quatre axes : la structure organisationnelle et 
administrative du dépôt, la gestion de l'entité numérique, de l'environnement technique et 
des technologies, et des services de dépôts. 
 
 Le quatrième chapitre vise à identifier le degré de sensibilisation des enseignants-
chercheurs de l'Université Constantine 2 Abdelhamid Mehri au concept de libre accès et de 
dépôts numériques et l'étendue de leur contribution au dépôt universitaire, en distribuant 
un questionnaire à un échantillon de 133 enseignants-chercheurs composés de 37 questions. 



 

 

Les cinquièmes et sixièmes chapitres ont présenté un modèle théorique et pratique de la 
façon de construire un dépôt numérique institutionnel, en mettant l'accent sur Dspace et 
Ubuntu. 
 
Dans le septième chapitre, le chercheur a présenté les étapes de planification et de mise en 
œuvre du projet de dépôt numérique institutionnel à l'Université Abdelhamid Mehri 
Constantine 2, et l'étude s'est terminée par fournir un certain nombre de résultats et de 
recommandations. Le chercheur a également présenté un projet national qui contribue au 
suivi et au développement des projets de dépôts numériques en Algérie, et à la construction 
du réseau institutionnel algérien de dépôts numériques. 
 
 
Enfin, le huitième chapitre, dans lequel nous avons présenté les résultats de l'étude, avec un 
ensemble de recommandations au profit des professeurs, chercheurs, gestionnaires de 
dépôts numériques, en plus de proposer une initiative de projet national visant à suivre et 
développer les dépôts numériques dans les institutions académiques algériennes. 
 
 
Mots clés : communication scientifique ; libre accès ; dépôts numériques institutionnels ; 
dépôts Recherches scientifiques de Université Abdelhamid Mehri Constantine 2.  
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