
 

                                                                       
              زائرية الديمقراطية الشعبيةجالجمهورية ال      

 يـــــــــــــــــــــــــوزارة التعليم العالي والبحث العلم
 ريــــعبد الحميد مه -20جامعة قسنطينة  

 معهد علم المكتبات والتوثيــــــــق
 ـــــــــةـــــــــــــقسم التقنيات األرشيفيــــــــــــ
 ........رقم التسجيـــــــل:...............

 ......الرقم التسلسلي:...............
 رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه طور ثالث ل.م.د في علم المكتبات والتوثيق 

 تخصص تقنيات المعلومات في األنظمة الوثائقية

 

 
 

 تحــــــــت إشــــــراف:                                                      ة:ـــمن إعداد الطالب
 كمـــال         بوكرزازةد.              بن غيدة وســــــــــــــــام                                  

 لجنة المناقشة  مامأ
 

 الصفة الجامعة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيــــــــــــــــــــــسا عبد الحميد مهـــري -20جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر "أ" د. صبـرينة مقنـــــــــاني
 مشرفا ومقررا عبد الحميد مهـــري -20جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر "أ" د. كمــال بوكــــــــــــرزازة
 عضـــــــــــــــــــــوا عبد الحميد مهـــري -20جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر "أ" د. عبد الحميد ريحان
 عضـــــــــــــــــــــوا عبد الحميد مهـــري -20جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر "أ" د. نبــــيل عكنــــــــــــوش
 عضـــــــــــــــــــــوا عنابـــــــــــــــة -جامعة باجـــــــــــــي مختـــــــــار أستاذ محاضر "أ" د. زهير عين احجـــــــر
 عضـــــــــــــــــــــوا 20سطيف  -لمين دباغينجامعة محمد  أستاذ محاضر "أ" د. نصر الدين غــراف

 

 0202-0202السنة الجامعية 
 



 

 قـال تعالى
    " " َوعَلََّمَك َما لَْم َتُكْن َتْعلَُم َوكاَن َفْضلُ اّللِه َعلَْيَك َعِظيما   

 (111اآلية )  النساءسورة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء
 إلى من زرع في قـلبي بذورا نمت تفـاؤال وعمال

 إلى األيدي التي تهافتت كي تساعد في إنارة هذا الدرب...

 خوتي.إ و   ، أبيأمي

 وفـاء بحقهم وعرفـانا بفضلهم

  إلى كل من يسعى إلى دعم المستودعات الرقمية

 واألرشفة الذاتية في وطني والعالم اجمع

 أهدي هذا العمل المتواضع...

  أسومة...

 

 



 

 شكر وتقدير
الحمد هلل حمد الشاكرين، المتفضل بنعمته المتعالي بعظمته،      

القـائل في كتابه العزيز على لسان سيدنا سليمان عليه السالم " َربِه  
أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ  

 11ْحَمِتَك ِفي ِعبـَاِدَك الصَّالِِحيَن") اآلية  َصالِح ا َتْرَضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَ 
 سورة النمل(. 

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القـائل:"    
 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا " وبعد. 

فـال يسعني بعد انتهائي من هذه الدراسة إال أن اشكر هللا سبحانه     
بها وأمدني بالعون إلتمامها واسأله  وتعالى الذي هداني للقيام  

 تعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لمشرفي وأستاذي، والذي أحمل في     

 كمال بوكرزازة،قـلبي له خالص المحبة والتقدير والعرفـان الدكتور  
والذي أرشدني بسعة علمه ورحابة صدره، وهذا رغم كثرة التزاماته  

رية وانشغاالته البحثية والعلمية، إال انه كان دائما يدفعنا  اإلدا
ويحثنا على العمل الدؤوب، ومهما استرسلنا في الكالم فـلن نوفيه حقه  

 فجزاءه هللا عنا كل الخير إن شاء هللا.
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قائمة المحتويات
 



 

 دعاء -
 االهداء  -
 شكر وتقدير -
 قـائمة الجداول -

 قـائمة األشكال -

 قـائمة المختصرات -

 قـائمة المحتويات.
 الصفحة الموضوع
 ج-أ مقدمة

 للبحث المنهجي اإلطارالفصل األول:  
 40 إشكالية الدراسة -1-1
 40 أهمية الدراسة -1-2
 40 دراسةال أسباب -1-3
 40 دراسةال هدافأ  -1-0
 40 الدراسة تساؤالت -1-5
 40 فرضيات الدراسة -1-0
 14 الدراسات السابقة -1-0
 10 منهج الدراسة -1-0
 ضبط مفاهيم ومصطلحات الدراسة -1-0
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 القسم النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
 الفصل الثاني: الوصول الحر للمعلومات والمستودعات الرقمية

 23 الوصول الحر للمعلومات 1--2
 23 تعريف الوصول الحر للمعلومات -2-1-1
 31 نشأة حركة الوصول الحر -2-1-2
 33 واستراتيجياته الوصول الحر مصادر -2-1-3
 30 خصائص الوصول الحر -2-1-0
 30  مزايا الوصول الحر -2-1-3
 02 مبادرات الوصول الحر -2-1-0
 00  معوقات الوصول الحر -2-1-0
 00  الرقمية المستودعاتنشأة وتطور  -2-2
 00 تعريف المستودعات الرقمية -2-2-1
 30 للمستودعات الرقمية التطور التاريخي -2-2-2
 30 أنواع المستودعات الرقمية -2-2-3
 04 خصائص المستودعات الرقمية -2-2-0
 02 مبادرات المستودعات الرقمية -2-2-3

 الفصل الثالث: المستودعات الرقمية األكاديمية
 03 األكاديميةالمستودعات الرقمية  مفاهيم حول -3-1
 03 المستودعات الرقمية األكاديمية تعريف -3-1-1
 00 أغراض المستودعات الرقمية األكاديمية -3-1-2
 00 التوجه نحو بناء المستودعات الرقمية األكاديمية  -3-1-3
 03 التصنيفات وبناء المستودعات الرقمية األكاديمية -3-1-0



 

دور الجامعة واألستاذ الجامعي في بناء المستودعات الرقمية  -3-1-3
 األكاديمية

03 

 03 المكتبات األكاديمية والمستودعات الرقمية األكاديمية -3-1-0
 143 في بناء المستودعات الرقمية األكاديمية وتنظيمية جوانب تقنية -3-2
دارة  نظم  -3-2-1  140 وسماتهاالمستودعات الرقمية األكاديمية إنشاء وا 
 -O A I) بروتوكول مبادرة األرشيفات المفتوحة لتجميع الميتاداتا -3-2-2

P M H) 
140 

 140 معايير جودة المحتوى االلكتروني بالمستودعات الرقمية األكاديمية -3-2-3
 114 المستودعات الرقمية األكاديميةسياسات  -3-2-0
 111 المستودعات الرقمية األكاديمية وظائف -3-2-3
 112 منظومة العمل بالمستودعات الرقمية األكاديمية -3-2-0
 113 المستودعات الرقمية األكاديمية الجزائرية -3-3
 110  التوزيع الجغرافي -3-3-1
 110 الخدمات المقدمة -3-3-2
 110 تغذيةآفاق ال -3-3-3
المستودعات الرقمية األكاديمية بالجامعات متطلبات إنشاء  -3-3-0

 الجزائرية
110 

 الفصل الرابع: األستاذ الجامعي واألرشفة الذاتية
 123 األرشفة الذاتية -0-1
 123 تعريف األرشفة الذاتية -0-1-1
 120 الذاتيةألرشفة ا بدايات -0-1-2
 133 األرشفة الذاتية أشكال -0-1-3



 

 130 وقضايا حقوق التأليف والنشر األرشفة الذاتية -0–0-1

 130 دور األستاذ الجامعي في األرشفة الذاتية -0-2
 130 األستاذ الجامعي -0-2-1
 130 تعريف األستاذ الجامعي -0-2-1-1
 133 وظائف األستاذ الجامعي -0-2-1-2
 130 رشفة الذاتيةفي األ أغراض مساهمة األستاذ الجامعي -0-2-2
 130 لألستاذ الجامعي األرشفة الذاتية فوائد -0-2-3
 101 عوائق األرشفة الذاتية -0-2-0
 104 دور األرشفة الذاتية في تسريع حركية االتصال العلمي -0-2-3

 القسم التطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي.
 الميدانية.تحليل نتائج الدراسة  إجراءات و الفصل الخامس:  

 100  إجراءات الدراسة الميدانية -3-1
 100 مجاالت الدراسة الميدانية -3-1-1
 100 المجال المكاني للدراسة -3-1-1-1
 175 المجال الزمني للدراسة -3-1-1-2
 175 المجال البشري للدراسة -3-1-1-3
 175 المجتمع الكلي للدراسة -3-1-2
 190 تحديد عينة الدراسة -3-1-3
 193 أداوت جمع البيانات -3-1-0
 194 استمارة االستبانة -3-1-0-1
 المقابلة -3-1-0-2
 

196 



 

عبد الحميد  -42التعريف بمجاالت الدراسة الميدانية)جامعة قسنطينة -3-2
 مهري(

196 

 198 جدولة وتحليل بيانات الدراسة -3-3

 198 الميدانيةتحليل بيانات استمارة استبانة الدراسة  -3-3-1
 311 تحليل نتائج مقابلة الدراسة الميدانية -3-3-2
 319 نتائج الدراسة -3-0
 319 نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات -3-0-1
 322 نتائج عامة -3-0-2
 326 اقتراحات الدراسة -3-3

 329 خاتمة الدراسة  -

 331 قـائمة المراجع -

 المالحققـائمة    -
 االستبيان -1
 االستبيان باللغة العربية -
 االستبيان باللغة الفرنسية -
 قائمة بأسماء المحكمين -2
 المقابلة -3

 الملخصاتقـائمة    -
 الملخص باللغة العربية -
 الملخص باللغة الفرنسية -
 الملخص باللغة اإلنجليزية -
 



 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قائمة الجداول
 



 

رقم 
 الصفحة

رقم  عنوان الجدول
 الجدول

 20 مبادرات الوصول الحر للمعلومات                                  02
 20 المعايير المعتمدة في قياس جودة وكفاءة الجامعات                  03
.      2413الجامعات العربية المصنفة في تصنيف شنغهاي لسنة  00  20 
ويبومتريكس العالمي مراكز أحسن عشر جامعات عربية في تصنيف  00

                                                          للجامعات
20 

ويبومتريكس مراكز الجامعات الجزائرية عربيا وعالميا في تصنيف  04
                                                  العالمي للجامعات

22 

مراكز أحسن خمس مستودعات رقمية عربية في تصنيف  02
للمستودعات الرقمية                          ويبومتريكس العالمي   

22 

 20 مجتمع الدراسة األصلي 176
كليات ومعاهد  جميعب الجامعيينتوزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  177

      حسب رتبهم على حداعبد الحميد مهري  -42جامعة قسنطينة 
20 

الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  180
العلمية  حسب التخصصات والرتبواالجتماعية   

20 

كلية علم النفس الجامعيين بتوزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  181
العلمية                    حسب التخصصات والرتب وعلوم التربية  

02 

كلية العلوم ب الجامعيينتوزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  183
حسب التخصصات والرتب  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 العلمية                                                           

00 

كلية التكنولوجيات ب الجامعيينتوزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  185
حسب التخصصات والرتب العلمية     الحديثة للمعلومات واالتصال  

00 

معهد علم المكتبات ب الجامعيينتوزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  187
حسب التخصصات والرتب العلمية                         والتوثيق  

 

00 



 

معهد علوم وتقنيات ب الجامعيينتوزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  188
 حسب التخصصات والرتب العلمية الرياضيةو النشاطات البدنية 

00 

 -42العينة الفعلية لألساتذة الجامعيين المستجوبين بجامعة قسنطينة  191
  عبد الحميد مهري 

02 

توزيع نسب أفراد العينة مقارنة بالمجتمع الكلي للدراسة بكل كلية  192
 ومعهد مدروس على حدا بحسب أقسامهم العلمية                   

02 

 00 الجنس متغير توزيع أفراد عينة البحث حسب 199
 00                 الدرجة العلمية متغير توزيع أفراد عينة البحث حسب 201
التخصص العلمي            متغير توزيع أفراد عينة البحث حسب  203  00 
لمستودعات الرقميةبمفهوم ا علم أفراد عينة البحث 205  02 
الرقمية المستودعات معنى/مفهوم حول البحث عينة أفراد إجابات 208  00 
الرقمية  بالمستودعات علمهم مصدر حول البحث عينة أفراد إجابات 211  00 
الرقمية للمستودعات استخدامهم حول البحث عينة أفراد إجابات 215  00 
الرقمية للمستودعات استخدامهم وتيرة حول البحث عينة أفراد إجابات 218  00 
 للمستودعات استخدامهم أغراض حول البحث عينة أفراد إجابات 223

 الرقمية                                                           
02 

حول قيامهم بإيداع بحوثهم بالمستودعات  البحث عينة أفراد إجابات 226
 الرقمية                                                           

02 

البحث بإيداع بحوثهم نوع المستودعات الرقمية التي قام أفراد عينة  228
 العلمية بها

00 

 00 أحد المستودعات الرقمية فيم  هبحوث يداعإل أفراد عينة البحث دوافع 231
في المستودعات  بإيداعها ام أفراد عينة البحثالتي ق البحوثأنواع  235

                                                            الرقمية
00 

المستودعات  فيم هعن إيداع بحوث أفراد عينة البحث امتناعأسباب  239
                                                            الرقمية

02 



 

آراء أفراد عينة البحث حول مدى علمهم بمشروع المستودع الرقمي  244
                           عبد الحميد مهري  -42لجامعة قسنطينة 

00 

مشروع المستودع آراء أفراد عينة البحث حول طرق تعرفهم على  248
 عبد الحميد مهري  -42الرقمي لجامعة قسنطينة 

00 

مشروع المستودع الرقمي آراء أفراد عينة البحث حول استشارتهم في  252
 عبد الحميد مهري  -42لجامعة قسنطينة 

00 

مشروع آراء أفراد عينة البحث حول ضرورة االستشارة حول  255
 عبد الحميد مهري  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

00 

 رقمي مستودع إنشاء لمشروع تأييدهم حول البحث عينة أفراد إجابات 259
 مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة بجامعة

02 

 في العلمية بحوثهم إليداع استعدادهم حول البحث عينة أفراد آراء 262
 مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع

02 

 لجامعة الرقمي المستودع مساهمة حول البحث عينة أفراد آراء 264
 التعليمية العملية تطوير في مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة
 الجامعة بهذه والبحثية

00 

 في بحوثهم إيداع على البحث عينة أفراد ستحفز التي العوامل 267
                                                                        مستقبال مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع

00 

 لجامعة الرقمي المستودع بشأن واقتراحاتهم البحث عينة أفراد آراء 272
 مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة

00 

 عبر شخصية صفحة امتالكهم حول البحث عينة أفراد إجابات 278
 الويب

02 

 الجامعة جانب من تدريب ألي تلقيهم حول البحث عينة أفراد إجابات 282
 عبر الشخصية صفحتهم وا عداد تصميم طريقة حول يتبعونها التي

 الويب

00 



 

 بحوثهم وضع/ بأرشفة القيام حول البحث عينة أفراد إجابات 284
 الويب عبر الشخصية بصفحاتهم

00 

 الشخصية بصفحاتهم بحوثهم بأرشفة البحث عينة أفراد قيام دوافع 286
 الويب عبر

00 

 بصفحاتهم بأرشفتها البحث عينة أفراد قام التي البحوث أنواع 290
    الويب                                           عبر الشخصية

00 

 بصفحاتهم بأرشفتها البحث عينة أفراد قام التي الملفات أشكال 294
الويب                                              عبر الشخصية  

02 

النصوص  أرشفةعند  أفراد عينة البحثاألسس التي اعتمد عليها  297
                                                    مهثو الكاملة لبح

02 

 األرشفة في االستمرار على البحث عينة أفراد تحفز التي العوامل 302
 الويب عبر الشخصية بصفحاتهم لبحوثهم الذاتية

00 

 لبحوثهم الذاتية األرشفة عن البحث عينة أفراد امتناع أسباب 305
 الويب عبر الشخصية بصفحاتهم

00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قائمة األشكال
 



 

رقم 
 الصفحة

الشكلعنوان  رقم   
 الشكل

 20 يوضح خريطة الوصول الحر                                    130
بكليات  الجامعيينتوزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  100

     حسب رتبهم عبد الحميد مهري  -42ومعاهد جامعة قسنطينة 
20 

بكلية العلوم  الجامعيينتوزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  101
 اإلنسانية واالجتماعية بحسب رتبهم العلمية                      

 20  

بكلية علم  الجامعيينتوزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  102
 النفس وعلوم التربية بحسب رتبهم العلمية                        

20 

كلية العلوم ب الجامعيينالمجتمع الكلي لألساتذة أفراد توزيع نسب  100
بحسب رتبهم                 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

22 

كلية ب الجامعيينالمجتمع الكلي لألساتذة أفراد توزيع نسب  100
بحسب رتبهم          التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  

22 

بمعهد علم  الجامعيينالمجتمع الكلي لألساتذة أفراد توزيع نسب  100
 المكتبات والتوثيق بحسب رتبهم                                 

20 

معهد علوم ب الجامعيينالمجتمع الكلي لألساتذة أفراد توزيع نسب  100
والرياضية بحسب رتبهم               وتقنيات النشاطات البدنية   

20 

الجنس                     متغير توزيع أفراد عينة البحث حسب 244  20 
 02              الدرجة العلمية متغير توزيع أفراد عينة البحث حسب 242
التخصص العلمي         متغير توزيع أفراد عينة البحث حسب  240  00 
بكل كلية  لمستودعات الرقميةبمفهوم ا علم أفراد عينة البحث 240

                                                 ومعهد على حدا
00 

الرقمية  المستودعات معنى/مفهوم حول البحث عينة أفراد إجابات 214
 بكل كلية ومعهد على حدا                                      

00 

 بالمستودعات علمهم مصدر حول البحث عينة أفراد إجابات 210
                                ومعهد على حداالرقمية بكل كلية 

00 



 

الرقمية  للمستودعات استخدامهم حول البحث عينة أفراد إجابات 210
 بكل كلية ومعهد على حدا                                      

02 

 للمستودعات استخدامهم وتيرة حول البحث عينة أفراد إجابات 224
 الرقمية بكل كلية ومعهد على حدا                               

02 

 للمستودعات استخدامهم وتيرة حول البحث عينة أفراد إجابات 222
 الرقمية بحسب رتبهم                                           

00 

 للمستودعات استخدامهم أغراض حول البحث عينة أفراد إجابات 223
 الرقمية بكل كلية ومعهد على حدا                               

00 

حول قيامهم بإيداع بحوثهم  البحث عينة أفراد إجابات 220
 بالمستودعات الرقمية بكل كلية ومعهد على حدا                 

00 

نوع المستودعات الرقمية التي قام أفراد عينة البحث بإيداع بحوثهم  234
 العلمية بها بكل كلية ومعهد على حدا                   

02 

أحد المستودعات  فيم  هبحوث يداعإل أفراد عينة البحث دوافع 230
بكل كلية ومعهد على حدا                                الرقمية  

00 

في المستودعات  بإيداعها ام أفراد عينة البحثالتي ق البحوثأنواع  230
بكل كلية ومعهد على حدا                   الرقمية  

00 

 فيم هعن إيداع بحوث أفراد عينة البحث أسباب امتناع 203
                   بكل كلية ومعهد على حدا المستودعات الرقمية

00 

البحث حول مدى علمهم بمشروع المستودع آراء أفراد عينة  200
بكل كلية ومعهد  عبد الحميد مهري  -42الرقمي لجامعة قسنطينة 

 على حدا                                                      

00 

آراء أفراد عينة البحث حول مدى علمهم بمشروع المستودع  200
بحسب رتبهم  عبد الحميد مهري  -42الرقمي لجامعة قسنطينة   

02 

مشروع المستودع آراء أفراد عينة البحث حول طرق تعرفهم على  234
بكل كلية ومعهد  عبد الحميد مهري  -42الرقمي لجامعة قسنطينة 

 على حدا                                                     

02 



 

 مشروع المستودعآراء أفراد عينة البحث حول استشارتهم في  230
بكل كلية ومعهد  عبد الحميد مهري  -42الرقمي لجامعة قسنطينة 

                                                       على حدا

00 

مشروع آراء أفراد عينة البحث حول ضرورة االستشارة حول  230
عبد الحميد مهري بكل  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

                                           كلية ومعهد على حدا

00 

 مستودع إنشاء لمشروع تأييدهم حول البحث عينة أفراد إجابات 201
بكل كلية ومعهد  مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة بجامعة رقمي

                                                       على حدا

00 

 في العلمية بحوثهم إليداع استعدادهم حول البحث عينة أفراد آراء 203
بكل  مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع

ا                                           كلية ومعهد على حد  

02 

 لجامعة الرقمي المستودع مساهمة حول البحث عينة أفراد آراء 203
 التعليمية العملية تطوير في مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة
                 بكل كلية ومعهد على حدا الجامعة بهذه والبحثية

00 

 لجامعة الرقمي المستودع مساهمة حول البحث عينة أفراد آراء 200
 التعليمية العملية تطوير في مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة
بحسب رتبهم                              الجامعة بهذه والبحثية  

00 

 في بحوثهم إيداع على البحث عينة أفراد ستحفز التي العوامل 201
 مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع
                               بكل كلية ومعهد على حدا مستقبال

00 

 لجامعة الرقمي المستودع بشأن واقتراحاتهم البحث عينة أفراد آراء 200
      بكل كلية ومعهد على حدا مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة

00 

 عبر شخصية صفحة امتالكهم حول البحث عينة أفراد إجابات 204
                                 بكل كلية ومعهد على حدا الويب

                               

02 



 

 عبر شخصية صفحة امتالكهم حول البحث عينة أفراد إجابات 201
بحسب رتبهم العلمية                                      الويب  

02 

 جانب من تدريب ألي تلقيهم حول البحث عينة أفراد إجابات 203
 صفحتهم وا عداد تصميم طريقة حول يتبعونها التي الجامعة

                 بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية

00 

 بحوثهم وضع/ بأرشفة القيام حول البحث عينة أفراد إجابات 203
       بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية بصفحاتهم

00 

 الشخصية بصفحاتهم بحوثهم بأرشفة البحث عينة أفراد قيام دوافع 200
                            بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر

00 

 بصفحاتهم بأرشفتها البحث عينة أفراد قام التي البحوث أنواع 203
                 بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية

02 

 بصفحاتهم بأرشفتها البحث عينة أفراد قام التي الملفات أشكال 200
ا                بكل كلية ومعهد على حد الويب عبر الشخصية  

00 

النصوص  أرشفةعند  أفراد عينة البحثاألسس التي اعتمد عليها  341
ا                      بكل كلية ومعهد على حد مهثو الكاملة لبح  

00 

 األرشفة في االستمرار على البحث عينة أفراد تحفز التي العوامل 340
بكل كلية ومعهد  الويب عبر الشخصية بصفحاتهم لبحوثهم الذاتية

ا                                                      على حد  

00 

 لبحوثهم الذاتية األرشفة عن البحث عينة أفراد امتناع أسباب 314
      بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية بصفحاتهم

00 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

المختصراتقائمة   
 



 

 - المختصرات العربية.
 - ت

 ت: تكرار
 - ص

 ص: صفحة
 -ع

 ع: عدد
 - ك

كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصالك. ت.ح.م.إ:   
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةك. ع.إ.إ:   

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرك. ع. إ.ت.ع.ت:   
كلية علم النفس وعلوم التربيةك. ع. ن.ع.ت:   

 - م
 مج: مجلد

 مج: المجموع
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية م. ع. ت.ن.ب.ر:  

معهد علم المكتبات والتوثيق م. ع. م.ت:  
 - ن

 ن: نسبة
 
 
 
 
 
 



 

 - المختصرات األجنبية.
 أ- باللغة الفرنسية.

C-  
CRBT: Centre National de Recherche en Biotechnologie 
S- 
SNDL : System National de Documentation en Ligne 
U- 
UABT: Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen 

 ب- باللغة االنجليزية.
- A 
AAP: Association of American Publishers 
ARC: Australian Research Council 
ARL: Association of Research Libraries 
ARNO:  Academic Research in the Netherlands Online 
ASC: African Studies Centre 
- B 
BBB : Budapest, Bethesda and Berlin Statement 
- C 
CARL: Canadian Association of Research Libraries 
CC: Creative Commons 
CDSware: CERN Document Server Software 
CHE: Centre for Higher Education  
CHEPS: Center for Higher Education Policy Studies   
CISC: Spanish National Research Council 
CURL: Consortium of research libraries 
- D 
DARE: Digital Academic Records Exchange 
DCC: Digital Curation Centre 
DINI: German Initiative for Network Information 
DOAJ:  Directory of Open Access Journals 
DRIVER: Digital Repository Infrastructure for European Research 
DRM: Digital Rights Management 
- E 
EC: European Commission 
- F 
FAIR : Focus on Access to Institutional Resources 



 

FEDORA: Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture 
FRPAA: Federal Research Public Access Act 
- G 
GOAL: The Global Open Access Forum 
- H 
HKUST: Hong Kong University of Science and Technology  
HP: Hewlett-Packard Company 
HTML: Hyper Text Markup Language 
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 
- I 
IP address: Internet Protocol address  
IPR: Intellectual Property Right 
IR: Institutional Repository 
ISSN: International Standard Serial Number 
- J 
JISC: Joint Information System Committee 
- M 
MIT: Massachusetts Institute of  Technolog 
MLA: Medical Library Association 
- N 
NC: Non-Commercial 
NCSTRL: Networked Computer Science Technical Reference library 
ND: No-Derivatives 
NHMRC: National Health and Medical Research Council 
NIH: National Institutes for Health 
NSF: National Science Foundation 
- O 
OA: Open access 
OAI-PMH : Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
OASIS: Open Access Scholarly Information Sourcebook  
ODLIS: Online Dictionary Library and Information Science 
Open DOAR: Directory of Open Access Repository 
OPUS: Online Publications of the University of Stuttgart 
OSI: Open Society Institute 
- P 
PCP : Per Capita Performance 
PDF:  Portable Data Format 
PLOS: Public Library of Science 



 

-Q 
QS : Quacquarelli Symonds 
- R 
RAE: Research Assessment Expercises 
RCUK: The Research Council of Uk 
RePEC: Research Papers in Economics 
ROAR: Registry of Open Access Repositories  
ROAR MAP: Registry of Open Access Repository Material Archiving 
Policies 
ROMEO: Rights MEtadata for Open archiving 
RSP: Repository Support Project 
RSS:  Rich Site Summary 
- S 
SA: Share Alike 
SCIE : Science Citation Index-Expanded 
SHERPA: Securing a Hybrid Environment for Research,  Preservation and 
Access 
SLA: Special Libraries Association 
SPARC : Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
SPARC Europe: Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, 
Europe  
SSCI : Social Science Citation Index  
STM: Science, Technology, Medicine 
- U 
Uk: United Kingdom 
UK PMC PMC: United Kingdom Pub Med Central 
UMBB: University Mhamed Bougara Boumerdes 
URL: Uniform Resource Locator 
US: United States of America 
- X 
XML:  Extensible Markup Language 

 
 

 
 



 

 مقدمة:
تعددت الوسائل والوسائط و في مجال تقنية المعلومات الحاصلة  التطورات توالت     

 تخزين المعلومات واسترجاعها وتبادلها، وكان من أهم نتائج تلك التطوراتالمستخدمة في 
استخدام األجهزة اإللكترونية وخاصة الحاسوب في  النشر االلكتروني، الذي هوظهور 
. وظهر هذا النمط من لبيانات والمعلومات وتداولهااإدارة وتوزيع  ،نتاجإ عملياتمختلف 
 ن الماضي. في بداية الستينات من القر النشر 
حتى وصلت إلى نشر الدوريات العلمية الورقية  تسارعت خطى النشر اإللكتروني    

 القرن العشرين،ات يتسعين فياإللكترونية  أولى الدورياتبشكل الكتروني، حيث ظهرت 
الدوريات  ل أيضا عملية توزيعيسهوتخفض تكلفة النشر واإلصدار  وقد ساهمت في

االلكترونية مئات الدوريات باليوم  وتعج شبكة االنترنت بها.ووصولها إلى المهتمين 
 .فرض رسوم استخدامت المجانية وحتى التي

عديدة للمؤسسات الجامعية وأساتذتها، فهي تعد فوائد  االلكترونيةتقدم الدوريات و     
لنشر أعمالهم بسرعة وضمان توزيعها على نطاق واسع، فضال عن أنها وسيلة  وسيلة

ثباتإلدعاء و  تمثل المقاالت المنشـورة ، كما العلمية بحوثهمالوصول لنتائج  في األسبقية ا 
وسيلة هامة وتعد كذلك الدوريات االلكترونية  المعارف المتوصل إليها.أحدث ها من خالل

فهي ذات ، ووسيلة لتطوير البحث العلمي )توافر التحكيم العلمي( لتقييم األعمال العلمية
 عديدةفي دول  األساتذة اآلخرينلعدد كبير من  بسرعة إتاحتهاويمكن  منخفضة ةكلف

 لتمكينهم من البناء عليها واإلضافة إليها.
 هرتظالدوريات االلكترونية، بل صناعة النشر االلكتروني عند  اتتوقف تطور تلم    

األخرى من بينها ما يعرف اليوم بالمستودعات الرقمية واألرشفة  العديد من أنماط النشر
الوصول الحر  حركة إطارفي هذه  البحوثبث نتائج طرق ظهرت الذاتية. وقد 

سعار المستمر أل رتفاعالناتجة عن اال إيجاد حلول للمشاكل التي سعت إلى للمعلومات
 .كتروني للدوريات العلميةالشكل اإللالدوريات العلمية وأزمة التراخيص المتعلقة ب

 
 



 

قطاع التعليم العالي  بالمستودعات الرقمية واألرشفة الذاتيةإن من بين المهتمين     
الجامعات، هذه األخيرة التي كالتعليمية و  ه البحثيةوالبحث العلمي من خالل مؤسسات

ما  وهذا، نشر المعلومات ونقلها مجال في الحاصلةمواكبة التطورات إلى دوما  تسعى
بث ونشر كأحدث األساليب في  جعلها تهتم بالمستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية

 .مخرجاتها العلمية على شبكة االنترنت
تسريع وتسهيل نشر وقد أدركت الجامعات الجزائرية أهمية هذين األسلوبين في     

فقام البعض منها بإنشاء مستودعات استخدامها،  زيادةالبحوث العلمية ألساتذتها وكذا 
بأعضاء هيئة التدريس اإلنتاج الفكري الخاص  تتولي مهمة إتاحةرقمية خاصة بهم 

م، في حين قام البعض األخر بنشر رسائلهم الجامعية عبر مواقعهم المنتسبين إليه
مختلف  على استخدام االلكترونية. كما لم تغفل الجامعات الجزائرية تشجيع أساتذتها

كوسائل حديثة لبث ونشر بحوثهم العلمية. ويتوجب األرشفة الذاتية المستودعات الرقمية و 
عبد الحميد مهري المشي على خطى غيرها من الجامعات  -42على جامعة قسنطينة 

 طرف من المؤلفة العلمية الدراسات الجزائرية إن أرادت توسيع نطاق نشر واستخدام
 التابعين لها.  األساتذة

 والنخبة األكاديمي المجتمع ركائز أحد استفادة مدى هذه معرفةاول في دراستنا وسنح  
 حيث من المستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية، المجتمع وهو األستاذ الجامعي المثقفة في

توفرها المستودعات  التي والخدمات للمعلومات جهة كمستهلك من يتوجب عليه أن يساهم
 ومساهم كمنتج أخرى  ومن جهة والبحثي، والمعرفي العلمي مجاله في باستغاللها الرقمية

المستودعات الرقمية والصفحات الشخصية المتواجدة على شبكة  محتويات إثراء في
توسيع نطاق  ،تسريع وتسهيل بثهاألجل  من خاللهما ينشرها التي االنترنت باألبحاث

االستشهاد المرجعي به. وكذلك نشرها الذي يؤدي إلى زيادة استخدامها، ومن ثمة زيادة 
 .أراء األستاذ الجامعي حول مشروع إنشاء مستودع رقمي بجامعتهستحاول دراستنا معرفة 

 -42قسنطينة  جامعة مساهمة أساتذة على التعرف لمحاولة هذه دراستنا جاءت وقد   
 إثراء المستودعات الرقمية وصفحاتهم في الجامعيين من األساتذة عبد الحميد مهري كعينة

معرفة أرائهم حول مشروع إنشاء مستودع رقمي و  ،عبر الويب ببحوثهم العلمية الشخصية
المستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات العلمية: دراسة  :عنوان تحت بجامعتهم



 

  عبد الحميد مهري. -42ميدانية بجامعة قسنطينة 

تطرق خمسة فصول، حيث إلى  هاتم تقسيم الدراسةبموضوع  ل اإلحاطةومن أج   
أساس الدراسة " المشكلة "  الفصل األول إلى اإلطار المنهجي للبحث من خالل تحديد

التطرق إلى كذلك تم  ،والفرضيات ا كالتساؤالتبهإضافة إلى العناصر األخرى المرتبطة 
باإلضافة إلى الدراسات السابقة، منهج الدراسة وضبط  ، أسباب وأهداف الدراسة،أهمية

 .مفاهيم ومصطلحات الدراسة
الوصول الحر للمعلومات وكذلك المستودعات  حين عالج الفصل الثاني كل من في   

تعريفهما، نشأتهما التاريخية، خصائصهما، بعض المبادرات الداعية  من حيثالرقمية 
 والداعمة لهما.

المستودعات الرقمية األكاديمية، بداية بالتعريف،  جاء حولفلث الفصل الثا أما   
األغراض، التوجه نحو بنائها بالمؤسسات الجامعية، دور كل من الجامعات، األساتذة 
الجامعيين والتصنيفات األكاديمية العالمية للجامعات في التوجه نحو بنائها، عالقتها 

في  والتنظيمية تقنيةالجوانب إلى بعض ال. كما تم التطرق كذلك المكتبات األكاديميةب
 المستودعات الرقمية األكاديمية الجزائرية.بنائها، وأخير تم ختم الفصل ب

األرشفة األستاذ الجامعي و  عنوان عدة عناصر تحتعلى الفصل الرابع  بينما إشتمل   
بداية بتعريف األرشفة الذاتية، بداياتها، أشكالها وعالقتها بقضايا حقوق التأليف  الذاتية

تعريف األستاذ بدأ ب والنشر، ثم تم التطرق إلى دور األستاذ الجامعي في األرشفة الذاتية:
 ، ثم فوائدرشفة الذاتيةفي األ ثم أغراض مساهمة األستاذ الجامعي الجامعي ووظائفه،

وتم ختم الفصل بدور األرشفة  عوائق األرشفة الذاتية.لألستاذ الجامعي، ثم  األرشفة الذاتية
 الذاتية في تسريع حركية االتصال العلمي.

التعريف بمجاالت ، جراءات الدراسة الميدانيةإلفقد خصص  الفصل الخامس أما   
 الدراسة الميدانية، جدولة وتحليل بيانات الدراسة، نتائج واقتراحات الدراسة.
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الوصول الحر الفصل الثاني: 
للمعلومات والمستودعات 

 الرقمية
 



 

بالرغم تعد حركة الوصول الحر أسلوب جديد لإلتاحة االلكترونية للمنشورات العلمية، و   
حجم يالحظ تضخم  تتجاوز العقدين حتى اآلن، إال أن لمحركة هذه  مسيرة أن من 

هذه الحركة والياتها من دوريات  بالدراسة تناول الذيالمنشور  الفكري العلمياإلنتاج 
التوقعات، كما أن حجم المعرفة البشرية  وصول حر ومستودعات رقمية متخطيا كل

كل  اتجاوز ر متضخم هو األخ لوصول الحر على شبكة االنترنتبأسلوب ا المتاحة
، استراتيجياته خاصة هي تعريفاته ؟ وماالوصول الحرظهر هذا  متىولكن  ،التطلعات

  عليها في السطور التالية. اإلجابةنا نوغيرها يمك األسئلةهذه  المستودعات الرقمية

  .الوصول الحر للمعلومات 1--0
 تعريف الوصول الحر للمعلومات. -0-0-0
بالتعريفات الواردة في المبادرات الداعية لدعم وتأييد الوصول الحر نستهل هذا العنصر    

 المطلق عليها من طرف رائد حركة الوصول الحر المبادراتوبالضبط  ،للمعلومات العلمية
وهي كل من مبادرة بودابست (BBB) تسمية الباءات الثالث Peter Suber  "بيتر سوبر"

معرفة في إلى الللوصول الحر  ، إعالن برلينللوصول الحر، بيان بيتسادا للوصول الحر
أول تحركات دولية حددت معالم "  الباءات الثالث تعد كما .1و العلوم اإلنسانيةالعلوم 

 .2"مفهوم الوصول الحر للمعلومات العلمية وخصائصه وآلياته
المنعقدة  Budapest open access initiative مبادرة بودابست للوصول الحرورد ب   

الفكري  اإلنتاج" ونعني بالوصول الحر لهذا ما يلي Hungary  بهنغاريا 2442فيفري في 
من المستفيدين باالطالع، التحميل،  أليالحرة على الخط المباشر، للسماح  اإلتاحةهو 

باالرتباط بالنصوص الكاملة لتلك المقاالت،  أووالنسخ، والتوزيع، والطبع، والبحث، 
خضاعها  غرض قانوني  ألياستخدامها  أوالبرمجيات،  إلىللتكشيف، ونقلها كبيانات وا 

 إمكانيةتقنية غير تلك القيود التي تحول دون  أو، بدون عوائق مالية، قانونية، أخر
                                                 
1
 Bailey, Charles. Open Access and Libraries. Collection Management. vol.32, n. 3/4 , 

2007.  ] 22 octobre 2011 [  .available on the web:  
digital-scholarship.org/cwb/OALibraries2.pdf 

2
 .7122 ديسمبر ، 72ع .Cybrarians Journal. عمر، إيمان فوزي. نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة 

 :الشبكة على العنوان التالي متاح على[. 7127جويلية  27]

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=a 

8707&Itemid=-19-21-28-11-43&catid=252:2011-38-01-02-12-rticle&id=607:2011 



 

التوزيع، والدور القيد الوحيد هو على االستنساخ و  إن الوصول لشبكة االنترنت نفسها.
هذا السياق هو ما ينبغي إعطاءه للمؤلفين من حق في  التأليفالوحيد بالنسبة لحقوق 

على نحو  بأعمالهمواالستشهاد  االعترافالسيطرة على سالمة أعمالهم وحق أن يتم 
 .1دقيق"

 المنعقد في Bethesda statement on open access publishing بيان بيتساداأما    
بوالية  Chevy Chaseفي  Howard hughes medical instituteبمعهد  2443ابريل  11

Maryland  فقد ورد فيه أن على اإلنتاج الفكري ذو الوصول الحر أن يتوفر على اثنين
 من الشروط هي كالتالي: 

لفائدة جميع  ق يقوم المؤلف أو أصحاب حق التأليف والنشر بمنح اثنين من الحقو  -1
بأنه و  المجانية، الديمومة المستخدمين، أولهما يتعلق بوصول يتصف بالصفات التالية:

 وانهائي ال رجعة فيه، وثانيهما يتعلق بترخيص بموجبه يكون بمقدور المستخدمين أن يقوم
توزيع، نقل والعرض  بإجراء العمليات التالية على أي عمل فكري من نسخ، استخدام،

كذلك يستطيع المستخدم ألجل تحقيق غرض مسؤول أن يقوم باستغالل أي بشكل علني، و 
سيط رقمي بغية عمل وتوزيع أعمال مشتقة مع شرط النسبة إلى المؤلف األصلي. كما و 

للمؤلف الحق ألجل أغراض ال تخرج عن إطار االستخدامات الشخصية أن يعمل عدد 
 قليل من النسخ المطبوعة.

شبكة االنترنت نسخة كاملة  المتاحة على الرقمية أن يتم إيداع في احد المستودعات -2
بق وجميع المواد التكميلية فور نشر العمل وكذلك نسخة من الترخيص السا من العمل

والجدير بالذكر أن هذه المستودعات قد تدعمها  الذكر في شكل الكتروني مناسب،
مؤسسات أكاديمية، أحد الوكاالت الحكومية، مجتمع علمي، وأي من المنظمات الراسخة 

أييد مبادئ حركة الوصول الحر للمعلومات التي تصب أهدافها المنشودة في بوتقة دعم وت

                                                 
1Budapest open access initiative.  ]  30 February 2011 [ . available on the web: 
http://www.soros.org/openaccess/read 



 

األرشفة الذاتية و المتمثلة في التوزيع غير المقيد لإلنتاج الفكري العلمي، التشغيل البيني 
 .1على المدى الطويل

 Berlin declaration on open access toإعالن برلين  في حين أضاف   

knowledge in the sciences and humanities   ما يلي:  2443ماي المنعقد في 
كالسيكيا يتطلب إنشاء وصول حر كطريقة جديرة باالهتمام التزام فعلي من كل منتج  "

ات الوصول الحر على نتائج فردي للمعرفة العلمية ومالك ارث ثقافي. وتشتمل مساهم
ثيالت العلمية األصلية، البيانات الوصفية والبيانات الخام، مواد المصدر، التم البحوث

 حددكذلك  .2مواد الوسائط المتعددة العلمية"المصورة والرسوم البيانية و  الرقمية للمواد
المذكورة و نفس الشروط الواجب توفرها في اإلنتاج الفكري ذو الوصول الحر  إعالن برلين

 بيان بيتسادا. في
الوصول الحر بتحليل تعريفات Suber "سوبر"و Bailly " بيلي"قام عدة باحثين أمثال   

أن تعريف مبادرة بودابست  مثال Bailly3 "بيلي" الواردة في المبادرات الثالث، حيث الحظ
 اختصر وحدد إطار الوصول الحر في النقاط الرئيسية التالية:

مرتكز باألساس على  ،إن أعمال الوصول الحر هي عبارة عن إنتاج فكري علمي -
ات الرومانسية، المجالت مقاالت الدوريات العلمية المحكمة )أي يستثنى منه الرواي

متاح على  ،رقمي الشكل ،الكتب الترفيهية وكل ما شابهها من أعمال أخرى( الشعبية،
شبكة االنترنت مجانا، يحصل عليه المستخدم دون أن يضطر لدفع أي مقابل مادي 

 توزيعه دون أية قيد أو شرط.و يمكنه نسخه انه  كما ،يذكر
 
 

                                                 
1 Bethesda statement on open access publishing. meeting on open access publishing. 
Maryland.]1 november 2013[. available on the web:  
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 
2 Berlin declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities. 
conference. ]1 november 2013[. available on the web: 
http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration 
3 Bailey, Charles. What is open access? ] 30 February 2011  [ . available on the web: 
 http://www.digital-scholarship.org/cwb/WhatIsOA.htm 



 

تمثل كل من األرشفة الذاتية ودوريات الوصول الحر االستراتيجيات األساسية للوصول  -
 الحر.

إن اإلنتاج الفكري ذو الوصول الحر  بقوله " Bailly "بيلي" مع Suber1 "سوبر" ويتفق   
معظم قيود حقوق التأليف هو إنتاج رقمي، على الخط المباشر، مجاني، خالي من 

يزيل الوصول الحر حواجز التسعير)رسوم االشتراكات، رسوم الترخيص،  والترخيص.
قيود  ( وحواجز الترخيص ) معظمPay-per-view feesنفقات النشر المحكم المدفوع 

وأيضا بقوله إن الوصول الحر مصطلح يشير إلى "الوصول  ،" حقوق التأليف والترخيص(
أن "يمكن تحقيق بقوله كذلك و ،  2الخالي من القيود لإلنتاج الفكري العلمي"االلكتروني 

 .3" الوصول الحر على نحو واضح لإلنتاج الفكري العلمي ومقاالت الدوريات العلمية
وجوب أن يكون الوصول الحر ليس فقط مقتصر على  Suber 4 "سوبر" كما ذكر   

بل يجب أن يكون أيضا للنصوص الكاملة  لمواد،الوصول إلى مستخلصات وملخصات ا
وحدد  ،لتلك المواد وهذا فضال أن يكون وصول يتسم بصفة الفورية بدال من صفة التأخير

 Open-access archives orكل من األرشيفات ذي الوصول الحر أو المستودعات 

Repositories  ودوريات الوصول الحرOpen access journals  كوسائل رئيسية 

Primary vehicles 5للوصول الحر. 
التي اختارا لها العنوان  Su 6 "سي"و Wang "ونغ" ورد في دراسة مقارنة لكل منو    

 Open access—philosophy, policy, and practice: A comparative التالي:

study ن إجازة صريحة للمستخدم بان يقومكل من مبادرة بودابست، بيتسادا، برلي تضمن 
: قراءة، تحميل، نسخ، توزيع، طبع، بحث، يات التالية على مقاالت الدورياتبالعمل

                                                 
1Suber, Peter. Open access overview.  ]  30 February 2011  [ . available on the web: 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm 
2Suber, Peter .Guide to the open access movement.  ]  30 February 2011  [ . available on 
the web:http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm 
3Suber, Peter .Removing the barriers to research: An introduction to open access for 
librarians. ] 30 February 2011  [ . available on the  
web:http://eprints.rclis.org/4616/1/acrl.htm 
4Suber, Peter. Open Access Overview.  
5Suber, Peter .Removing the Barriers to Research.  
6Wang, Xuemao; Su, Chang. Open access—philosophy,  policy, and practice: A 
comparative study. ] 30 February 2012 [ . available on the web :  
 http://www.white-clouds.com/iclc/cliej/cl23WangSu.htm     



 

ي غرض قانوني استخدام ألو االرتباط بالنص الكامل، تكشيف، نقل كبيانات للبرمجيات 
تقنية ما عدا تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة االنترنت في حد و ، مالية بدون قيود قانونية

النطاقات التي لفة الذكر حددت بشكل واضح جميعها ات الثالث الساذاتها، أي أن المبادر 
 يمكن للمستخدم ضمن حدودها إعادة استخدام أعمال الوصول الحر. 

كما ورد في المبادرات الثالث أن المؤلف يحتفظ بحقوق التأليف والنشر وكذا بحق أن    
أعماله من حيث وحدتها تنسب إليه أعماله ويستشهد به على نحو دقيق مع ضمان سالمة 

أن " العنصر األساسي في الوصول الحر هو اإلنتاج  ورد وعدم المساس بها، وكذلك
الفكري المتاح بحرية على الخط المباشر... إن الغموض والخالف حول مفهوم الوصول 

  .1الحر ينشأ من كيفية تطبيق هذا المفهوم في مشاريع الوصول الحر" 
بالمقابل اختالفات طفيفة ميزت وردت ، بين المبادرات الثالث وكما كان هناك اتفاق    

ادرة بودابست إال أن هذه فبالرغم من بناء بيان بيتسادا انطالقا من مب ،مبادرة عن أخرى 
تفعيل مفهوم الوصول الحر من قبل المؤلف أو  لم تشتمل على توضيح لكيفية " األخيرة

العمل متاح وفقا لفلسفة الوصول الحر صاحب حق النشر، وكيف للمستفيد أن يعرف أن 
"، بينما ورد في بيان بيتسادا وبالضبط في الشرطين التي اشترطهما البيان أن للمعلومات

التفاصيل واآلليات لتفعيل مفهوم يتوفرا في اإلنتاج الفكري ذي الوصول الحر" بعض 
كما سمح باألعمال المشتقة في إعالن برلين وبيان بيتسادا،  ،2"الوصول الحر للمعلومات

لكنهما لم يشتمال على إعادة استخدام مواد الوصول الحر لغرض تجاري الذي سمحت به 
 .Creative Commons 3اإلبداعات الخالقة 

يتمثل موضع االختالف بين بيان بيتسادا وا عالن برلين في أن بالرغم من تقديمهما و    
لنفس التعريف الخاص بالوصول الحر إال أن إعالن برلين ذكر أنواع اإلنتاج الفكري تقريبا 

نتائج البحوث العلمية والمتمثلة في  4العلمي ذي الوصول الحر قبل تعريفه للوصول الحر
األصلية، البيانات الوصفية والبيانات الخام، مواد المصدر، التمثيالت الرقمية للمواد 

                                                 
1 Wang, Xuemao ; Su, Chang. Op.Cit. 

المرجع السابق. عمر، إيمان فوزي.  
2  

3 Wang, Xuemao ; Su, Chang. Op.Cit. 
المرجع السابق.عمر، إيمان فوزي.  
4
  



 

إن  2فراجمن وجهة نظر و  .1يانية ومواد الوسائط المتعددة العلميةالمصورة والرسوم الب
" يعد أساسا لضبط جودة  Raw dataامتداد الوصول الحر إلى البيانات األولية أو الخام 

البحث العلمي، وان ذلك مما يعين على توفير البيانات لدراسات أخرى لحل المشكالت 
من قبل أصحابها األصليين، أو باستخدامها بوصفها مجموعات ضابطة  ةالبحثية الالحق

 من قبل باحثين آخرين. وان هذا في الحقيقة هو الطريق إلى مجتمع علمي مفتوح عالميا." 
تعريفات للوصول الحر للمعلومات العلمية تم انتقائها من العديد من بعض الفيما يلي و     

 التي تم االطالع عليها :الدراسات العلمية واألكاديمية 
يتألف اإلنتاج البحثي ذو الوصول الحر من نسخ مجانية  أن " Swan3  "سوان" ذكر    

التقارير الفنية،  ،أوراق المؤتمرات ،على الخط المباشر لمقاالت الدوريات العلميةمتاحة 
الرسائل الجامعية وأوراق العمل. في اغلب الحاالت ال يوجد قيود متعلقة بالترخيص على 

أن يستخدموها بحرية ألجل البحث،  بإمكان القراءلذلك  ،استخدامها من طرف القراء
 التدريس ولألغراض أخرى." 

الوصول الحر على انه وصول دائم، فوري وحر  Eprints 4 موقع عرف بينما   
ألي يسمح  كماللنصوص الكاملة لمقاالت الدوريات المتاحة على شبكة االنترنت، 

   .وقيد دون شرط واستخدام هذه المقاالت بتوزيعبان يقوم مستخدم 
                

يعني" الوصول الحر للمقاالت الدوريات العلمية أن  فيرى  Suber 1 "سوبر" أما    
بدون مقابل. يعني االلتزام بالوصول الحر  عبر االنترنتالقراء أو المكتبات إليها وصول 

                                                 
1 Berlin declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities. Op.Cit. 

مجلة مكتبة الملك فهد  فراج، عبد الرحمان. الوصول الحر للمعلومات طريق المستقبل في األرشفة والنشر العلمي.    2

 :     الشبكة على العنوان التالي متاح على[. 7122جويلية  27] .7121 ، يونيو2، ع21مج .الوطنية
http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%B9

%D8%AF%D8%AF%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%

234.pdf-1431/213-20 
3 Swan, Alma .Open access briefing paper - version 2.  ]  30 February 2011  [ . available 
on the web: 
http://www.jisc.ac.uk/publications/briefingpapers/2006/pub_openaccess_v2.aspx 
4 University of Southampton. Eprints_leaflet_greenopen access.  ]  30 February 2011  [ . 
available on the web: http://www.eprints.org 
 



 

االستغناء عن القيود المالية، التقنية والقانونية التي توضع لتحد من الوصول للمقاالت 
 البحثية العلمية ليدفع الزبون مقابلها." 

في مقاله الذي عنونه  جامعة فيالدلفيا )األردن(بأستاذ علوم المكتبات  2الزبيديأما    
االنترنت تتوسع في الوصول الحر للمعلومات والعرب يغيبون عن نقاشاتها بتسمية"
الوصول المباشر وغير الُمَقّيد  " إلىيشير  الوصول الحر مصطلح فقد ذكر بان "وآلياتها

لإلنتاجات الفكرية العالمية، مثل الكتب والدوريات وبحوث المؤتمرات والرسائل الجامعية 
وبراءات االختراع والتقارير الفنية والتقنية وغيرها من المعلومات ومواقع المعلومات 

  "المستوطنة في فضاء الشبكات.
ر االتفاق على أن الوصول الحر للمعلومات كل هذه التعريفات لم تخرج عن إطا   

، متنوع في نصه الكاملو فوري إلنتاج فكري علمي و العلمية هو وصول مجاني، دائم 
حيث إلى جانب مقاالت الدوريات العلمية تتضمن مواد الوصول الحر إنتاج فكري علمي 

، الدراسات والتقنيةالتقارير الفنية ، براءات االختراعالمصادر التعليمية،  :أخر متمثل في
العلمية، الكتب، فصول الكتب، الرسائل الجامعية، بحوث المؤتمرات، مراصد البيانات 

رقمي  . كما أن اإلنتاج السابق الذكر هوOpen access data basesذات الوصول الحر 
قد و تقنية. و بدون قيود مالية، قانونية و متاح بحرية على شبكة االنترنت  ،الشكل
 اإلنتاج الفكري المتاح بأسلوب الوصول الحرأن يتم البحث عن  Swan3 "سوان"ذكر

 OAister ،Scopus ،Scirus ،Webباستخدام العديد من أدوات البحث المتمثلة فيما يلي: 

citation index ،Live academic search ،Google scholar . 

 

 
يبقى أن ننوه ألمر بالغ األهمية يفرضه علينا هذا العنصر لكوننا بصدد تعريف    

أن الوصول الحر هو ليس نشرا ذاتيا، ليس طريقة لتجاوز إلى مصطلح هو أن نشير 

                                                                                                                                                    
1 Suber, Peter .Open access to the scientific journal literature.  ]  30 February 2011  [ . 
available on the web: http://www.earlham.edu/~peters/writing/jbiol.htm 

  4]. الحر للمعلومات والعرب يغيبون عن نقاشاتها وآلياتها االنترنت تتوسع في الوصول الزبيدي، ماجد توهان.  2

 http://international.daralhayat.com/print/10794 متاح على الشبكة على العنوان التالي: [.7122أفريل  
3 Swan, Alma. What is new in open access?  Liber Quarterly. vol.16, n.3-4, 2006.  ] 5 
december 2013[. available on the web: http://liber.library.uu.nl/ 



 

التحكيم العلمي والنشر الرصين، ليس نمط من النشر ذي الدرجة الثانية وليس طريقة نشر 
منفذ لتوفير اإلتاحة و  ير يمكن أن يقال عنه أسلوبببأقل التكاليف، إنما هو بأبسط تع

شيء مرغوب فيه لعدة   كذلك وهو ،1المجانية لإلنتاج الفكري العلمي للمجتمع البحثي ككل
 .2اقتصاديةو  أسباب علمية، تعليمية

تحقيق اإلتاحة المجانية  أوال إلىلتصل  الوصول الحر جهودهاحركة  وقد سخرت    
 هذا اإلنتاج حرية إعادة استخدامثانيا إلى العلمي على شبكة االنترنت و لإلنتاج الفكري 

مثل إعادة إنتاج مؤلف علمي ما بلغة أخرى غير اللغة األصلية  منه االشتقاقو  3توزيعهو 
 Public library ofوخير مثال لنا في هذا الصدد هو ما يتم فعله بمقاالت  ،التي كتب بها

science (Plos) Biology استخدامها دة استخدامها بشكل كلي أو جزئي و تمت إعا التي
وجوب إيداع هذا اإلنتاج الفكري مباشرة في ثالثا إلى ، و 4باللغة اليونانية ألغراض تعليمية

يتضح أن  وانطالقا من األهداف الثالثةمستودع عام على شبكة االنترنت فور نشره، 
، لكن ليس Free accessهو نفسه الوصول المجاني  Open access (OA)الوصول الحر

كل مصدر متاح مجانا هو بالضرورة مصدر ذو وصول حر فقد يتواجد على شبكة 
االنترنت مؤلفات علمية متاحة مجانا للمستفيد الذي ليس مسموح له تحميلها، نسخها، 

 .5حفظهاو إعادة توزيعها 
 
 
 نشأة حركة الوصول الحر. -0-0-0

                                                 
1 Swan, Alma. Open access briefing paper . 
2 Pöschl, Ulrich . Interactive open access publishing and peer review: The effectiveness 
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قبل أن ننغمس في الحديث عن الجذور التاريخية لحركة الوصول الحر يجب علينا أوال    
التي تعود بداياتها األولى  ،أن نعرج بالحديث عن تاريخ نشأة االتصاالت العلمية الحديثة

ول دورية إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر ميالدي وبالضبط حين أصدرت أ
 Philosophical Transactionsودورية Journal Des Savants المسماة 1003علمية سنة 

of Royal Society  1 1000سنة.  

الدوريات العلمية في ذلك الوقت ألجل تحقيق  الباحثون بوصفهم مؤلفين وقد استغل    
ذا تشاركها وتبادلها بشكل سريع وك ثل في رغبتهم في بث ونشر أبحاثهمأولهما يتم ،هدفين

ممكن مع غيرهم، وثانيهما هو كونها وسيلة إلثبات األسبقية أو على أوسع نطاق و 
في متابعة والحصول على جديد البحث فقد استغلوها ، أما بوصفهم قراء 2األولوية الفكرية

التي  ،العلمي المتمثل في االكتشافات الحديثة التي تضمنتها صفحات الدوريات العلمية
اعتمدت نظام التحكيم العلمي المستقل كأداة لضبط جودة البحوث العلمية التي 

وهو ما كان  ،آنذاك على الشكل الورقي المادي )الدوريات(اقتصرت إتاحتهاقد و  .3تنشرها
 ، أما عملية توزيعها فقد كانت تتم بوسائل النقل المتاحة حاليا وكانتفقط موجود ومتوفر

والحصول على  فرض رسوم تدفع نظير االطالعالناشرين على  مكلفة أجبرت عملية
 . 4دورياتهم ألجل أن يستردوا تلك التكاليف

أي منذ أربعة عقود أين برزت أزمة  ،5وجاءت فترة النصف الثاني من القرن العشرين   
والذي  ،أي االرتفاع الكبير والمستمر لألسعار االشتراك فيها ،6تسعير الدوريات العلمية

وتأرجح العمالت، وعوامل مرتبطة  الماليعوامل اقتصادية عامة مثل التضخم " مرده
 فيباإلنتاج مثل ارتفاع تكاليف عملية النشر، وعوامل مرتبطة بظهور دوريات أكثر 

                                                 
1 Prosser, David. The next information revolution - How open access will transform 
scholarly communications. ] 30 February 2011  [ . available on the web : 
http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/2003/PROSSER_fulltext.pdf 
2 Albert, Karen. Open access: implications for scholarly  publishing and medical libraries. 
Journal Of The Medical Library  Association. vol. 94, n. 3, 2006.] 22 october 2011[. 
available on the web:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525322/ 
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جر هذا االرتفاع والتزايد المطرد في أسعار االشتراك إلى ، حيث 1"مجاالت أكثر تخصصا
، فكلما تإلى إلغاء الكثير من االشتراكا تهعن مالحق ازت ميزانياتهقيام المكتبات التي عج

 Prosser  2  "بروسيسر" نتج عنه كما يسميه مما سعر االشتراك زادت عملية اإللغاء،زاد 
فإلغاء االشتراك في الدوريات  ،"عصر رديء من الوصول المنخفض للبحوث العلمية"

فقدان الكثير من الباحثين فرصة متابعة أعداد الدوريات العلمية، ومن ثم العلمية أدى إلى "
 وكل هذا يسمى بأزمة المسلسالت 3"عـالم البحث العلمي وتطوراته فيمتابعة الجديد 

Serial crises . 
التي قدمت ووفرت  ، هذه الشبكةمعها شبكة االنترنتحاملة جاءت فترة التسعينات ثم    

 4تمكن من جهة من زيادة وترقية إمكانية الوصول إلى األبحاث العلميةبيئتها فرص هائلة 
تغييرات في طرق نشر، بث واستخدام اإلنتاج الفكري  ومن جهة أخرى تمكن من إحداث

والنشر على شبكة االنترنت إلى جانب انه  .5التي أصبحت تتم بشكل الكتروني ،العلمي
ت الوصول إلى المعلومات، وكذا تسهيل يعد بمثابة أفق جديد لترقية وتحسين إمكانيا

الخبرات يعد سبيل فعال ألجل إيصالها ة إتاحة وتبادل البحوث العلمية و وتسريع عملي
 .6وتبليغها إلى اكبر جمهور ممكن والى الفئات المستهدفة

 
 

المحكمة، االلكترونية  من الدوريات العلمية، احب فترة التسعينات إنشاء العديدص    
سبتمبر  21في  المطلقة Electronic Journal of Communicationمنها دوريةوالمجانية 
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وغيرها من  1004سبتمبر 34في المطلقة  Postmodern Cultureودورية  1004
إنشاء ما يسمى بأرشيفات الطبعات  وأيضا، 1الدوريات التي ال يسعنا المقام لذكرها كلها

 ا، وكذ2في مجال العلوم المعرفية Cog-printفي مجال الفيزياء،  Arxivااللكترونية مثل 
العديد من الشركات الناشطة في مجال النشر العلمي "التي استثمرت بكثافة في تأسيس 

إذ  ،لك االتحادات والتكتالت المكتبيةوبرزت كذ ،3أنظمة التوزيع عبر شبكة االنترنت " 
4المعلوماتأتاحت االنترنت إمكانية عمل المكتبات معا من اجل شراء 

وهكذا نشأت  ؛" 
حركة الوصول الحر للمعلومات في بداية األمر كاستفادة من تطبيقات اإلنترنت، 

 .5" وتجمعات الباحثين من خاللها
وشهدت الدوريات االلكترونية هي األخرى على غرار نظيرتها الورقية أزمة تسعير    

، لكن منذ عقد تقريبا أو أكثر تفردت  6بسبب التزايد المستمر في تكاليف الوصول إليها
  ،Permission crisisبتعرضها ألزمة أخرى يطلق عليها أزمة التصريح أو الترخيص 

هي كل من القوانين، العقود، األجهزة  هذه األزمة وقد اتحدت أربعة أمور لتسبب
تأليف ال البرمجيات، أي أنها نتجت عن تزايد القيود القانونية المتمثلة في قانون حقوق و 
اتفاقيات الترخيص )القيود والعقود( والقيود التقنية المتمثلة في إدارة الحقوق الرقمية و 

Digital rights management(DRM) ،  حيث تقوم برامج معينة بقصر عملية الوصول
 . 7إلى اإلنتاج الفكري االلكتروني على المستخدمين المصرح لهم ويتم منع ما عداهم

بها الدوريات االلكترونية عن نظيرتها الورقية هي عملية  المنفردةالتصريح  وأزمة    
استغلت فيها كل من شروط الترخيص وحواجز البرمجيات كوسيلة لتقويض المكتبات 

نظيرتها الدوريات الورقية  غلبمنعها من أن تستغل الدوريات االلكترونية بحرية مثلما تست

                                                 
1 Suber, Peter. Timeline of the open access movement. ] 30 February 2011  [ . available 
on the web:http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm 
2 Albert, Karen. Op.Cit. 
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distinction between grey and non-grey literature. seventh international conference on 
grey literature: Open access to grey resources . Nancy-france. ]1 november 2013[. 
available on the web:http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7287/1/GL7Paper_Final.pdf 
4 Prosser, David C. The next information revolution.  
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األرشفة، تهجير األعداد المتقادمة، تقييد عملية الحفظ الطويل المدى،  من حيث منع
وهنا في هذه الوضعية حتى ال تقوم المكتبات بإلغاء  ؛اإلعارةو والوصول  االستخدام

االشتراك ألسباب تتعلق بعجز في ميزانيتها أو ألسباب تتعلق بآجال الترخيص غير 
دات بغية التوصل المقبولة تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض مع مؤسسات فردية أو اتحا

 .1إلى اتفاق معها بشان األسعار أو اآلجال المحددة للترخيص
  Association of research libraries(ARL) ورد في تقرير لجمعية المكتبات البحثية    
وريات في: العلوم، التكنولوجيا تمثل النسبة التي ارتفع بها معدل تكلفة الد % 220 أن
وهو   ؛2442و 1000بين سنتي  ,Medicine  Science , Technology (STM) الطب و 
 بسبب على تلبية احتياجات باحثيها من الدوريات العلمية قادرة غيرجعل المكتبات  ما

وبالتالي أصبحت مضطرة إلى إتباع سياسة إلغاء  ،عن شراءها جميعهاعجزها 
 .3"بدفع أسعار مفرطة للدوريات العلمية أو عليها أن تقوم" 2االشتراكات

جانب أزمتي التسعير والترخيص التي عرفتها المكتبات باإلضافة إلى عوامل  إلى   
من تطبيقات متطورة باستمرار تسهل  اأخرى من بينها ظهور شبكة االنترنت وما صاحبه

اشتدت الحاجة وبدأ التفكير في البحث عن آليات إتاحة والوصول إلى األبحاث العلمية " 
أخرى تساعد في نشر نتائج البحوث العلمية بحد أدنى من القيود القانونية ودون قيود 

نشر أعمالهم  فيمادية؛ فبدأ المجتمع العالمي يلتفت إلى ممارسات واجتهادات الباحثين 
عن  4"بادل الخبرات واآلراءالتعريف بها ولت فيالعلمية، والتي تعلن عن رغبتهم ضمنيا 

 طريق مجموعات النقاش والمواقع الشخصية، ثم أرشيفات الطبعات االلكترونية وصوال إلى
ومن هنا انطلقت الدعوة إلى نشر نتائج البحوث ما يعرف اليوم بالمستودعات الرقمية؛ "

ر، وتسميتها العلمية دون مقابل مادي وبحد أدنى من القيود القانونية التي تتعلق بحق النش
 .Open access movement "5بحركة الوصول الحر للمعلومات 

                                                 
1Suber, Peter .Removing the barriers to research.  
2 Prosser, David. Scholarly communication in the 21st century – the impact of new 
technologies and models. Serials. vol.16, n.2, 2003.  ]1 november 2013[. available on the 
web:http://ptarpp2.uitm.edu.my/silibus/scholarlycomm.pdf 
3 Suber, Peter .Removing the barriers to research.  
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ومن منطلق أن تنمية مختلف جوانب الحياة يتطلب وصول وامتالك اإلنسان للمعرفة،    
التي تعد القاطرة التي تجر الشعوب إلى بلوغ مراحل متقدمة من النمو في الجوانب السالفة 

شهدتهما الدوريات الورقية والدوريات االلكترونية لن تقف فان كلتا األزمتين التي الذكر، 
عند حد أنهما مشكل تواجهه المكتبات والباحثين، بل ستتعدى إلى التأثير سلبا على عجلة 
تقدم البحث العلمي، الذي إعاقته من خالل وضع جملة من القيود والحواجز الحائلة دون 

علمية األكاديمية في جميع أنحاء العالم إلى المعرفة من خالل المنشورات ال"  1الوصول
تعطيل ازدهار ورقي كل  ستؤدي في نهاية المطاف إلى 2" وخاصة في البلدان النامية

، لذا فالوصول الحر هو الحل الوحيد لتفادي ذلك ألنه نادى بضرورة 3مجاالت الحياة
ا حرية إعادة تحقيق اإلتاحة المجانية لإلنتاج الفكري العلمي على شبكة االنترنت وأيض

 االنتفاع به.
 .واستراتيجياته الوصول الحر مصادر -0-0-0
 : هي مصادر)استراتيجيات( متنوعة ومتعددة، واهم تلك المصادر لوصول الحرل   

 Open Access دوريات الوصول الحر، Digital Repositories الرقمية  المستودعات

Journals الكتب الحرة ،Open Books ، التعليمية الحرةالمصادر Open Courseware ،
 Open Access قواعد البيانات ذات الوصول الحر، Open dataالبيانات الحرة 

Databasesأوكارسون" ، و قد شبهت" Okerson 4  الحديث عن الوصول الحر
واستراتيجياته بالحديث عن نكهات األيس كريم المختلفة، التي يميز كل نكهة عن األخرى 

 وجمالها الخاص، كما أن كل النكهات لها مؤيد ومعارض.مذاقها 
: 5وسنركز في هذا العنصر على دوريات الوصول الحر والمستودعات الرقمية بسبب    

قيام مؤسسات بحثية حكومية)جامعات، مراكز بحثية( وجمعيات علمية بإنشائهما، 
                                                 
1 Suber, Peter .Removing the barriers to research.  

                                                                                                    المرجع السابق.عمر، إيمان فوزي.  
2  

3 Suber, Peter .Removing the barriers to research.  
4 Okerson, Ann. Six flavors of open access: Successes and possibilities for stm journals. 
Liber Quarterly. vol.14,  n.3/4, 2004 .  ] 1 november 2013[. available on the web: 
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-
1-113389/7901 

، 72. مج مجلة جامعة دمشقعودة، سعاد. اتجاهات الباحثين السوريين نحو مصادر الوصول الحر إلى المعلومات.   5

متاح على الشبكة على العنوان التالي:                                                                [. 7127أوت  10]. 7122، 2ع 

510.pdf-2013/a/483-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/3  



 

تاحتهما، كذلك تحتالن صدارة مصادر الوصول الحر األك ثر استخداما من إنتاجهما وا 
طرف الباحثين بسبب إتاحتهما أبحاث علمية محكمة، وأخيرا تمثالن فلسفة الوصول الحر 

 التي دعا إليها وشكلها الباحثون الغربيون.
 دوريات الوصول الحر.  -0
 Directory of open access journalsيطلق عليها تسمية الطريق الذهبي، وقد عرفها    

(DOAJ)  بأنها تلك الدوريات التي ال يضطر المستخدمون أو مؤسساتهم بغية الحصول
تتمتع بنفس خصائص التحكيم العلمي الخاصة ، 1على مقاالتها إلى دفع مبالغ مالية

 أما قاموس علم المكتبات والمعلومات المتاح على شبكة االنترنت، 2بالدوريات المقيدة

Online dictionary library and information science (ODLIS)  3  فقد عرفها بأنها
دورية علمية تتيح على شبكة االنترنت مقاالتها في نصها الكامل مجانا وفي شكل سهل 

  القراءة.
وأي باحث يرغب في الوصول إلى المعلومات التي تتيحها دوريات الوصول الحر ما     

، التي دوريات الوصول الحرأدلة عليه سوى البحث عن هذه الدوريات في ما يسمى ب
تعمل على تسهيل وصول الباحثين إلى دوريات الوصول الحر، كما أن هذه األدلة 

تتيح  فهيباإلضافة إلى أنها تقدم معلومات وبيانات ببليوجرافية عن كل دورية تتيحها، "
للنصوص الكاملة  وبالتاليللوصول إلى الصفحة الرئيسية للدوريات،  Linksروابط 
حسب إحصائيات سنة  الذيDOAj ومن أمثلة هذه األدلة هو  ، 4"ت الدورياتلمقاال

دورية وصول حر في مجاالت علمية مختلفة  0044بلغ مدى تغطيته أكثر من   2413

                                                 
1 Directory of open access journals. Open access journals.]30 February 2011 [ . available 
on the web: http://www.doaj.org/ 

.770ص  فراج، عبد الرحمان. الوصول الحر للمعلومات طريق المستقبل في األرشفة والنشر العلمي .
 2 

3 Reitz, Joan. Odlis online dictionary for library and information science.  ]  30 February 
2011  [ . available on the web: http://www.abc-clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx 

 دوريات المكتبات والمعلومات المتاحة بأدلة دوريات الوصول الحر:دراسة مسحية تقييمية مقارنة. فايقة، حسن.  4

Cybrarians Journal .على الشبكة على العنوان التالي:متاح [. 7127جويلية  27]. 7122، ديسمبر  72ع 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:
07&Itemid=87-19-21-28-11-49&catid=252:2011-49-23-01-12-2011 



 

دورية،   9,804إلى  2410، في حين وصل العدد في فيفري 1دولة  121متواجدة في 
 .2دولة 137مقال و  1,573,847

الوصول الذهبي له مميزاته بكل تأكيد. إنه يقدم عماُل أن "  Suber 3 "سوبر" يرى     
أن الطريق الذهبي الذي  4أمل السالم"، بينما ترى دوريةمحكمًا، ويوفر دخاًل خاصًا لل

س البحوث لتمثله الدوريات المتاحة بأسلوب الوصول الحر هو الطريق الذي يفضله مج
 The Research Council of United Kingdomفي المملكة المتحدة )بريطانيا( 

(RCUK)  هذا األخير الذي شهدت وأثارت سياسته التي أصدرها بشان الوصول الحر ،
 برلمانية.الستفسارات العديد من االو   موجة جدل كبيرة

  المستودعات الرقمية. -0
يطلق عليها الطريق  ثاني استراتيجيات الوصول الحر المحددة في مبادرة بودابست،    

عبارة عن قواعد بيانات متواجدة على الخط المباشر تعمل  وهي Green roadاألخضر 
 على اإلتاحة المجانية ألنواع مختلفة من اإلنتاج الفكري.

أمل السالمت ذكر   
 "ريتشارد بويندر" في حوار أجراه مع الصحفي Suber" سوبر"بأن  5

Richard Poynder  " بالنظر إلى الوضع السائد حاليًا هو أن الطريق قد ذكر بأن
األخضر يمكن أن يكون إلزاميًا بدون أن يسبب انتهاك للحرية األكاديمية، في حين أن 
الطريق الذهبي ال يمكن أن يتم ذلك. وعندما نصل إلى نقطة أن جميع المجالت المحكمة 

الذهبية مع خيار  هي مجالت وصول حر، فسوف يترتب على ذلك أن تتوافق اإللزامات

                                                 
1
 Islam, Anwarul. Institutional repositories and open access initiatives in Bangladesh: A 

new paradigm of scholarly communication. Liber Quarterly. vol .23, n. 1, 2013. ]5 
sebtember 2012[. available on the web: 
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-
1-114593/8748 
2 Directory of open access journals. Op.Cit 
3 Poynder , Richard. Interview Suber: Leader of a leaderless revolution. Information 
Today. vol. 28, n.07, 2011. ]1 november 2013[. available on the web: 
http://www.infotoday.com/it/jul11/Suber-Leader-of-a-Leaderless-Revolution.shtml 
السالم، أمل. حركة الوصول الحر... إلى أين؟. ]72 أفريل 7124[. متاح على الشبكة على العنوان التالي:                

 4 
http://aioa.blogspot.com/   

              المرجع نفسه.                                                                                                                  
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لم نصل إلى هذه النقطة. لهذا السبب  اآلنالمؤلف اإللزامي األخضر. لكن حتى 
 " هي خضراء، ويجب أن تستمر خضراء. باالنفتاح فالحاصل حاليًا أن جميع اإللزامات

 و"جين كلود جيدون" Stevan Harnad "ستيفن هارند" وقد جرى نقاش بين كل من   

Jean-Claude Guédon   وهما من مؤيدي حركة الوصول الحر للمعلومات حول ما إذا
كان كل من المستودعات الرقمية ودوريات الوصول الحر)الطريق الذهبي والطريق 
األخضر( يكمالن بعضهما البعض، وقد ذكر األول بان المستودعات الرقمية هي الطريق 

، بينما يرى الثاني الرئيسي للوصول لما تسعى حركة الوصول الحر لتحقيقه من أهداف
بان كل من الطريقين مكمل لألخر وكالهما يلعب دور في عملية المساهمة في تقدم 

 . 1وتعزيز الوصول الحر
كذلك بتوافق كل من الطريقين، إلى جانب نصحه باالنتفاع  Suber "سوبر" يؤمن   

و أسرع الوضع حاليًا يقول أن الطريق األخضر ه"  بمميزات كل منهما، بالرغم من أن
هو مطلوب حاليًا هو الدفع بمجالت الوصول الحر  وأقل تكلفه من الطريق الذهبي، وما

في جميع التخصصات وبطرق مناسبة من أجل توفير وسائل الدفع له وتغطية تكاليفه. 
لكن هذا مشروع طويل األجل، ولسنا مجبرين في الوقت الحاضر على االنتهاء منه 

 .2"تجعل جميع مخرجات البحوث خضراء الوصولسريعًا، قبل تبني سياسات 
 خصائص الوصول الحر. -0-0-0

أن خصائص اإلنتاج الفكري ذو الوصول الحر (BBB) ورد في المبادرات الثالث     
 هي: 

  متاح مجانا على شبكة االنترنت. -
سماح المؤلف أو مالك حقوق التأليف والنشر للمستخدمين بقراءته، تحميله، نسخه،  -

 .تقنيةو مالية، قانونية تخزينه، طبعه وكذلك البحث، الربط والتكشيف دون أي قيود 

                                                 
1 Cassella,  Maria. Fostering new roles for librarians: Skills set for repository managers — 
results of a survey in Italy. Liber Quarterly. vol .21, n. 3-4, 2012.  ] 5 sebtember 2012[. 
available on the web: 
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-
1-113637/8396 
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وتمثل الخصائص السالفة الذكر في نفس الوقت حال لكل من أزمة التسعير وأزمة    
، حيث يكمن حل األزمة األولى في الخاصية 1لعلميةالترخيص التي عرفتها الدوريات ا

األولى من خالل إلغاء القيود المادية المنحصرة في : رسوم االشتراك، رسوم الترخيص 
ونفقات التحكيم من قبل المحكمين والمحررين، بينما يكمن حل األزمة الثانية في الخاصية 

النهائي فقط الحق في الوصول  ، حيث" بموجب الوصول الحر ال يمتلك المستخدم2الثانية
،  3إلى المحتوى بل له الحق كذلك في إعادة توزيع المحتوى" Free accesالمجاني 

فالتعامل مع قانون حقوق النشر واتفاقيات الترخيص يتسم بالمرونة، فبعض موفري 
مثال يجيزون كل من إعادة استخدام المؤلفات  Open access providers الوصول الحر

العلمية لغرض تجاري وكذا االشتقاق )األعمال المشتقة(، وبالمقابل قد يكون كال األمرين 
 . 4غير مسموح بهما من طرف البعض األخر من مقدمي الوصول الحر

فكرية إن الصفة المميزة لإلنتاج الفكري ذو الوصول الحر أنه إنتاج فردي، أي أعمال  -
 .5أو ناشرين فردية وليس بالضرورة لدوريات

  مزايا الوصول الحر. -0-0-2
انتشاره وتبنيه من طرف الباحثين  ظهر مبدأ الوصول الحر للمعلومات وأخذ   

ينادون أصبح مطلبًا ملحًا حتى ينمو شيئًا فشيئًا و يتزايد  والمؤسسات األكاديمية والبحثية
بسبب جملة من المزايا التي يوفرها هذا النموذج الجديد للنشر العلمي،  ويدعون إليه، وهذا

 : يفيما يل 6عبد الهاديوالتي لخصها 
 قام بكسر احتكار الناشرين لكل من عملية توزيع والوصول إلى األبحاث العلمية. -

                                                 
1 Suber, Peter .Removing the barriers to research.  
2 Suber, Peter. Open access overview.  
3 Singh , Sukhdev ; Pandita, Naina. Building the open access self-archiving repository 
for the bio- medical sciences at national informatics centre.  ]  30 February 2011  [ . 
available on the web: 
 http://openmed.nic.in/1108/02/mlai.pdf#search=open%20access%20repository 
4 Suber, Peter. Open access overview.  
5Kwasik, Hanna; Fulda, Pauline. Open access and scholarly communication - A 
selection of key web sites. ] 8 January 2014  [ . available on the web: 
http://www.istl.org/05-summer/Internet.html 
 عبد الهادي، محمد فتحي. النفاذ إلى المعلومات العلمية والتقنية على االنترنت : دراسة استكشافية. ص 24.      
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مكن المؤلفين من ضمان بث أعمالهم على نحو متزايد من خالل عرضها ونشرها على  -
 نطاق ممكن، وهذا فضال عن إمكانية االحتفاظ بحق النشر.أوسع 

 12يعمل على تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني من خالل تقليص أجال النشر من  -
 شهر إلى بضعة أيام أو أسابيع . 

 .تعظيم قوة اإلنتاجية العلمية  -
 لفة.تقوية وتعظيم االتصال العلمي بين الباحثين المنتمين إلى تخصصات مخت -
أن في ظل وجود حركة الوصول الحر ستتمتع المكتبات  Suber 1 "سوبر" بينما يرى    

 والباحثين بما يلي:
امتالك نسخ من الدوريات االلكترونية، باإلضافة إلى إمكانية أرشفة تلك النسخ بشكل  -

 دائم ودون الحاجة إلى ترخيص خاص ودفع مقابل مادي بشكل مستمر.
حفظ مقاالت)أعداد( الدوريات العلمية على المدى الطويل، وكذا تهجير األعداد  -

المتقادمة أو السابقة إلى أشكال ووسائط حديثة تسمح بقراءتها، وهذا فضال عن إمكانية 
 إعارة نسخ عنها. 

 Internetلن تقيد عملية الوصول واستخدام الدوريات االلكترونية مثال ب: كلمة السر،  -

Protocol address (IP address) ،ساعات االستخدام، االنتساب كعضو لمؤسسة ما ،
 الموقع الجغرافي، الحجب على مستخدمين متزامنين والقدرة على الدفع.

إمكانية منح البرمجيات أو المؤلفات العلمية الرقمية الشكل مثال للجامعات دون أن  -
 تنتهك هذه األخيرة قوانين ترخيصها. 

يزات الوصول الحر وانعكاساته االيجابية على عجلة تطور البحث العلمي أما مم   
 هي: 2سرفيناز حافظوخدمة الباحثين من وجهة نظر 

 أصبح القيام ببحث علمي ال يتطلب وال يستهلك منا إال القليل من الوقت. -

                                                 
1 Suber, Peter .Removing the barriers to research.  

حافظ ، سرفيناز أحمد محمد 
.

تأثير الوصول الحر للمعلومات على البحث و الباحثين العرب في مجال المكتبات و 
2
 

المعلومات . المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل و 

 دورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . السعودية: االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 7112.        



 

أصبح كل من نقل، تبادل، تحويل، تعديل المعلومات والبيانات عمليات ممكنة وتتم  -
 بشكل سهل.

االطالع ومتابعة جديد البحث العلمي أمر ممكن من خالل إمكانية الوصول المباشر  -
 لما يتاح من المواد وكذا من خالل ما يقام من نشاطات علمية كالندوات والمؤتمرات.

 1.يعظم نسبة االطالع واستخدام اإلنتاج الفكري العلمي -
هو طبقي وغير "  للمعلومات حاليا أن الوصول Suber 2 "سوبر" ومن وجهة نظر   

حركة الوصول "، إال أن  من التقدم في أي ميدان من ميادين العلم والمعرفة عادل يمنع
 الحر للمعلومات تقدم عدة فوائد لشعوب العالم النامي نلخصها فيما يأتي:

ظل توفر إمكانية الوصول المجاني لإلنتاج الفكري العلمي العالمي االنتشار وهذا في  -
 الوضع الراهن المؤكد أن المؤسسات عاجزة عن دفع رسوم االشتراك الحالية.

إمكانية وصول واطالع باحثي دول الجنوب على اإلنتاج الفكري المنشور سواء في   -
دول الشمال أو في بقية أنحاء العالم األخرى، ومن ثمة توفر إمكانية تعرفهم على احدث 

 ا في المجاالت العلمية الذين ينتمون إليها. التطورات الحاصلة والمتوصل إليه
وكما للوصول الحر مزايا عدة، فله كذلك صعوبات ومشاكل جعلت كل من دوريات    

الوصول الحر والمستودعات الرقمية، الذين هما اإلستراتيجيات األساسية لحركة الوصول 
ة ثانوية أو هامشية الحر ال يزاالن في نظام االتصال العلمي العالمي يشكالن مجرد ظاهر 

بدال من أن تكون هذه القنوات بالنسبة لعملية توزيع البحوث العلمية التي مصدر تمويلها 
أتي من األموال العامة هي النمط والنموذج األفضل والمناسب لها كما هو متفق عليه 

 . 3بشكل واسع في الوسط األكاديمي
 

                                                 
1 Schmidt , Birgit. Licensing revisited: Open access clauses in practice. Liber Quarterly. 
vol .22, n. 3, 2012. ]5 december 2013[.available on the web: 
http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-
1-113939/8536 
2
 Poynder, Richard. Op.Cit.  

3 Björk, Christer. Open access to scientific publications - an  analysis of the barriers to 
change?. Information Research. vol. 9, n.2 , 2004.  ] 5 sebtember 2012[. available on the 
web:  http://informationr.net/ir/9-2/paper170.html  



 

 .مبادرات الوصول الحر -0-0-2
ن كلود يوج هارندستيفن  ،جونسبارغبول المتفق عليها أن كل من الفيزيائي  من األمور   

قيدون هم الرواد األوائل في القيام بعمليات التحسيس والتوعية بايجابيات حركة الوصول 
وهيئات تمويل األبحاث  بحثيةالمراكز ، المؤسسات، الجامعاتالحر المستهدفة لكل من ال

 وا عالناتبيانات  ،مبادرات ثم يأتي بعد ذلك دور التحركات الدولية المتمثلة في ،1العلمية
التجاه نحو الوصول ل الداعية والمنادية الجمعيات والمؤسسات المهنية المؤسسات البحثية،

ترجع لسنة  األولىبدايتها  أنيرى البعض  )المبادرات(والتي ،الحر للمعلومات العلمية
المكتبة ، بينما يرى البعض األخر أن مبادرة 2 مى مبادئ برموداتاريخ نشر ما يس 1000
هي االنطالقة األولى لسلسلة مبادرات الوصول  2441في سنة  للعلوم األمريكيةالعامة 
يليها بيان ، 4مبادرة بودابست هي االنطالقة الحقيقية لها، التي يرجح طرف أخر أن 3الحر

 .2443برلين ماي  إعالنثم  بيستادا 
 اسم المبادرة هدافاأل

 Genomeتوفير اإلتاحة الحرة لجميع النتائج الجينية 

sequences 
 Bermuda principles-مبادئ برمودا

1996 5 
مطالبة الباحثين للناشرين بتركهم يتيحون مجانا اإلنتاج 
 الفكري العلمي في مكتبات عامة تتواجد على االنترنت
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دعم الوصول الحر للمعلومات المحدثة من البحوث 
الطبية والعلمية الممولة من قبل التمويل الفيدرالي 

 وقانون حق المؤلف الحالي.

 Medical  جمعية المكتبات الطبية بيان

library association (MLA)   أكتوبر
24431 

 
 Washington d.c principlesمبادرة  إلنتاج الفكري العلمي والطبي .دعم الوصول الواسع 

for free access to science a 
statement from not-for profit 

publishers 24402 
 جمعية المكتبات المتخصصة: بيان تشجيع الوصول الحر للمعلومات العلمية.

Special libraries association 

(SLA) 2440 3 
فوائد النشر ذي الوصول الحر في البيئة اإلفريقية من 

 وجهة نظر القراء والباحثين. 
 Open فريقيا للوصول الحرإمؤتمر 

Access Africa   24144نوفمبر 
إتاحة نتائج البحوث العلمية التي مصدر تمويلها أموال 
القطاع العام، ووصول وا عادة استخدامها من طرف 

 المجتمع.

 Tasman Declarationإعالن تاسمان  
 24135فيفري 

 : يوضح مبادرات الوصول الحر للمعلومات.(20الجدول رقم )
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  معوقات الوصول الحر. -2-0-0
النتشار واعتماد حركة المصاحبة  معوقاتربما يحسن أن ننبه إلى وجود بعض ال    

هي حوافز للدراسة والبحث  المعوقات والحواجزعلى نطاق واسع، وهذه  الوصول الحر
أن" من الممكن التغلب على هذه  1الدبيان واللبانكما أن من وجهة نظر ، حلهاجل أل

المعوقات تدريجيا، وان ال ندعها تكون عقبة في سبيل تحقيق ذلك، بشرط أن تكون هناك 
 قناعة كافية من قبل المؤسسات المعلوماتية لألخذ بمبدأ الوصول الحر إلى المعلومات
دون قيود، وبشرط تعاون جميع األطراف في الوطن العربي على اقل تقدير، لتذليل هذه 

 إلى:  المعوقات  Björk 2 "بورك" المعوقات واحدة تلوى األخر".  وقد صنف
                             معوقات قانونية متصلة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف.  -
 معوقات تكنولوجية متصلة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.  -
 معوقات مادية متصلة باألمور المالية واالقتصادية، أساليب التمويل والتعامل التجارية.  -
 معوقات فنية متصلة بخدمات ومعايير التكشيف.  -
الوصول الحر غير  المعوقات األكاديمية المتعلقة بنظم الترقية األكاديمية: دوريات -

 معترف بها من قبل الجامعات في مجال الترقية األكاديمية ألعضاء هيئات التدريس.
 معوقات معنوية متصلة بالسمعة والمكانة العلمية في سوق النشر. - 

أن الوصول الواسع أو ما أطلق عليه تسمية اإلتاحة  Suber 3 "سوبر" ذكر    
هو القيمة األساسية للوصول الحر، التي حتى بعد  Truly universal accessالعالمية

تخطي حواجز التسعير والتصريح لم يتم بلوغها بعد، والذي يتوقف على إزالة عوائق 
 :قف عقبة في طريق تحقيقها  وهيأخرى ت

                                                 
لبان، هند علي؛ الدبيان، موضي إبراهيم. واقع حركة الوصول الحر في المؤسسات المعلوماتية التابعة للجامعات   1

[. 7122فيفري  21]. 77ص  .2171 سبتمبر ، 2ع .المعلوماتمجلة دراسات  .في مدينة الرياض واألهليةالحكومية 

 :الشبكة على العنوان التالي متاح على

  http://www.informationstudies.net/images/pdf/100.pdf 
2 Björk, Christer. Op.Cit. 
3 Suber, Peter. How should we define open access? SPARC Open Access Newsletter. 
n.64, 2003.  ] 5 december 2013[ .available on the 
web:http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4736589/suber_oadefine.htm?sequence=1 
 



 

عدم مراعاة احتياجات  :Access barrier handicap عوائق اإلتاحة للمعاقين -أ
الويب الخاصة بالدوريات االلكترونية أو المستودعات المعاقين أثناء تصميم مواقع 

 الرقمية، ومن ثمة صعوبة وصول واستفادة هذه الفئة منهم.
تصدر اللغة االنجليزية جبهة اللغات المنشور بها اإلنتاج الفكري  :عوائق اللغة -ب

واحدة المتاح على شبكة االنترنت، والذي نجد إما معظمه متاح باللغة االنجليزية أو بلغة 
فقط مما يصعب استفادة أولئك الذين ال يجيدون اللغة االنجليزية أو اللغة األخرى منه 

 خاصة في ظل ضعف وقصور الترجمة اآللية.
قيام الحكومات،  :Filtering and censorship barriersعوائق التنقية والرقابة  -ج

بإتاحته واالطالع عليه من المؤسسات والهيئات البحثية بانتقاء واختيار ما يمكن السماح 
 إنتاجها الفكري العلمي، أي إتاحتها جزء من إنتاجها الفكري دون الكل.

: والتي مردها الفجوة التكنولوجية التي Connectivity barriers عوائق االتصال  -د
استطاعت أن تفرق وتبعد الباليين من البشر بما فيهم ماليين من العلماء الجادين 

التواصل مع غيرهم بسبب ما تسببه من مشكالت في االتصال مردها والراغبين في 
 ضعف البنية التحتية للعديد من الدول.

من خالل االطالع على بعض الدراسات األكاديمية المجرات في مجال الوصول الحر    
الدول  والياته في الدول النامية تبين أنها وصلت إلى نتائج مفادها أن اطالع باحثي هذه

بوصفهم قراء أو مؤلفين  همكما أن اتجاهات ،مفهوم الوصول الحر مازال محدوداعلى 
كانوا منتمين إلى مجال  نحو دوريات الوصول الحر واألرشيفيات الرقمية سواءسلبية 

 .العلوم االجتماعية واإلنسانية مجالالعلوم البحتة والتطبيقية أو 
 
 
 



 

في سنة   1قدورةبوعزة و قام بهما كل من  اثنينومن أمثلة الدراسات السابقة الذكر      
تقبل حيث ورد في الدراستين أن ضعف  ،0220في سنة  2والشوابكة وبوعزة 0220
مرده الصورة السلبية لديهم عن دوريات الوصول  العرب لنموذج الوصول الحر ينالباحث

ن قبل الحر، فهم يرفضون النشر فيها العتقادهم بان مقاالتها ال يتم االعتراف بها م
غير  من هؤالء الباحثيننسبة كبيرة  اللجان األكاديمية في االنتداب، الترقية، كما أن

بدراسة التجاهات 3Ghan  "غان" وقام على المبادرات الدولية حول الوصول الحر. ةمطلع
أكاديمي)أعضاء هيئة التدريس( جامعة شيراز في إيران نحو حركة الوصول للمعلومات، 
حيث وصل إلى أن بالرغم أن معرفة أكاديمي هذه الجامعة بمواد الوصول الحر متدنية، 

منهم كانت نظرته ايجابية نحو حركة الوصول الحر، كما من وجهة  %  02إال أن 
الرئيسية التي تحول بين وصولهم إلى المعلومات العلمية هي كل من نظرهم أن العقبة 

 أزمتي التسعير والترخيص)أسعار الدوريات والقيود المالية والقانونية(. 
أن تقف جملة من العوائق في سبيل تقدم حركة الوصول الحر،  Suber4  "سوبر" يرى    

والمتمثلة في وجود فهم ناقص لمفهوم الحركة ومبادئها، وخير دليل على هذا اعتقاد 
 البعض من المسؤولين وحاملي الشهادات العليا باألمور التالية: 

 حركة الوصول الحر يمثلها الطريق الذهبي فقط. -
المتاحة بنمط الوصول الحر مقارنة بنظيرتها المعتمدة على تدني جودة الدوريات  -

 أسلوب االشتراكات، كما أن غالبيتها تفرض رسوما على المؤلفين نظير نشرها مؤلفاتهم. 
وجوب أن يقوم الناشرون بمنح ترخيص الوصول إلى األبحاث العلمية بدال من  -

 مؤلفيها.

                                                 
قدورة، وحيد. اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس  وجامعة تونس نحو الدوريات  ؛بوعزة، عبد المجيد صالح  1

صول الحر وبعض الفوائد التي يمكن أن تجنيها المكتبات الجامعية منها: دراسة مقارنة. المتاحة من خالل نظام الو

. البحرين جمعية المكتبات المتخصصة فرع المؤتمر الثالث عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي

 .7112الخليج العربي، 
الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل؛ بوعزة، عبد المجيد. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمارات نحو نظام   2

. السعودية: االتحاد المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلوماتالوصول الحر إلى المعلومات العلمية. 

  .7112العربي للمكتبات والمعلومات، 
3 Ghane, Mohammadreeza . A survey of open access barriers to scientific information: 
Providing an appropriate pattern for scientific communication in Iran.  ]  30 February 
2011  [ . available on the web:http://www.greynet.org/images/GL7,_page_47.pdf 
4 Poynder , Richard. Op.Cit. 



 

 نتظرة ستتجاوزها تكلفته. االعتقاد بأن فوائد ومنافع الوصول الحر الم -

  .المستودعات الرقميةنشأة وتطور  -0-0
   المستودعات الرقمية. تعريف -0-0-0
 كل من حيث يتبارى  المستودعات الرقمية،تعددت التعريفات المتعلقة بمصطلح    

لهذا المصطلح،  والمشروعات على وضع تعريف محدد ،المبادرات ،المؤسسات ،الباحثون 
مصطلح أرشيف تسمياته هي األخرى بدءا ب تالذي إلى جانب تعدد تعريفاته تعدد

Archive  الذي ظهر في بداية التسعينيات معArxiv archive  ومبادرة األرشيفات
الذي دل على طبعات مبدئية والطبعات الالحقة  E-print archiveمصطلح ثم ، المفتوحة

التي ال نبالغ إن قلنا أنها  Repository، ليستقر أخيرا في تسمية في شكل الكتروني
أصبحت اليوم معتمدة ومنتشرة كمصطلح متفق عليه من قبل المتخصصين يطلق على 

المشروعات واإلنتاج  ،المبادراتالمستودعات الرقمية، وليس أدل على ذلك من كثرة 
 الذي ورد فيه هذا المصطلح. الفكري 
هو أن  Repositoryومصطلح مستودع  Archiveمصطلح أرشيف  إن الفرق بين    

 Visibilityيعنى ضمنيا حفظ المجموعات الرقمية دون إمكانية االطالع  المصطلح األول
 .1 الحاليالوقت  فيالذي أصبح يستخدم  الثانيمصطلح الوهو ما يعنيه ويشمله 

وقد جاء اإلنتاج الفكري الذي ورد فيه مصطلح مستودع بعد إعالن المبادرات، البيانات    
، والتي دعت إلى االتجاه نحو تبني مبادئ حركة الوصول الحر 2442واإلعالنات عام 

تناول بالتعريف أكثر  اإلنتاج الفكري  اويالحظ أن هذوعرفت هذه الحركة والياتها، 
 .يةاتالمستودعات المؤسس

 
 
 
 

                                                 
1 Simpson, Pauline; Hey, Jessie. Institutional e-print repositories for research visibility. 
] 30 February 2014  [ . available on the web: http://eprints.soton.ac.uk 



 

    :المستودعات الرقمية فيما يلي نستعرض أهم تعريفات      
 يدل علىبأن المستودع الرقمي مصطلح  Gopalakrishnan 1 "جوبلكريشنان" ذكر   

عمليتي كل من التي تدعم وتشجع و  والمتواجدة بكثرة، التكنولوجيات المختلفة استخدام أحد
 تخزين وتوزيع المحتوى الرقمي.

ية اتالمستودعات الرقمية المؤسس الموجود في تعريفتباين ال أن Ware 2 ""وير ويرى    
بالنشر العلمي، لكن ثمة اتفاق على  خاصة فيما يتعلق ألدوارها، ى الرؤ  اختالف سببه

قواعد بيانات متواجدة على شبكة االنترنت خاصة بالمواد العلمية األكاديمية، تقوم  ها:أن
بجمع اإلنتاج الفكري العلمي وكذا تخزينه وبثه)جزء من عملية االتصال العلمي(، إلى 
جانب أن معظمها تقوم بوظيفة أساسية متمثلة في توفير الحفظ على المدى الطويل للمواد 

وقابلة  تتخذ طابًعا مؤسسًياالمستودعات بالتراكمية، الديمومة،  المودعة بها، تتسم هذه
 للتشغيل البيني العتمادها برمجيات متوافقة مع معايير مبادرة األرشيفات المفتوحة.

بأن المستودعات المؤسساتية هي أرشيفات رقمية  Anbuk3  "أنبيك" في حين يرى    
تضم إنتاج فكري أنتجه األعضاء المنتسبين لمؤسسة ما من موظفين، طالب وهيئات 
تدريس، وهي تؤدي وظيفة أساسية تتمثل في استقطاب والمحافظة على البحوث األصلية 

إتاحتهم لجميع وجميع اإلنتاج الفكري الصادر عن المؤسسة التابعة لها وكذلك تعمل على 
. تتسم محتويات هذه المستودعات سواء داخل المؤسسة أو خارجهاالمستخدمين 

 بالتراكمية، االستمرارية، مفتوحة وقابلية التشغيل البيني.

                                                 
1Gopalakrishnan, Ramesha. Institutional repositories  towards knowledge management. 
paper presented at  4th international convention CALIBER. Gulbarga.]1 november 
2013[. available on the web: 
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2Ware, Mark .Institutional repositories and scholarly publishing. Learned Publishing. vol. 
17, n. 2, 2004.  ] 5 december 2013[. available on the web:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133308000323 
3Anbuk, John Paul. Institutional repositories: Time for african universities to 
consolidate the digital divide. ] 30 February 2014  [ . available on the web: 
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المميزات المشتركة للمستودعات ذات الوصول الحر  Morgan 1 "مورجان" بينما حدد   
 : بشقيها المؤسساتي والموضوعي فيما يلي

القيام بمهمة استقطاب المحتويات الرقمية ألغراض ذات طابع أكاديمي علمي أو  -
مهني، ثم القيام بتكشيفها، بثها وحفظها، وكالهما)المؤسساتية والموضوعية( تراكمي، دائم، 
محمي، يوفران حرية الوصول إلى جزء من محتوياتهما دون قيد أو شرط، يقبالن ملفات 

، يعتمدان خاص به Persistent identifiersيه معرف دائم متنوعة الشكل، كل ملف لد
 البحث فيهما. Googleمعايير التشغيل البيني، بإمكان أدوات بحث مثل 

بان المستودع المؤسساتي هو أرشيف رقمي يضم  فقد ذكر Johnson2  "جونسون" أما   
كل ما ألفه وأنتجه األعضاء المنتسبين لمؤسسة ما من باحثين، هيئات تدريس، طالب، 

يمثل التجسيد التاريخي والواقعي للحياة الفكرية واإلنتاج الفكري لتلك  وفه ةومن ثم
 ، االستمرارية Cumulative وتتسم محتويات هذا األرشيف الرقمي بالتراكمية المؤسسة. 
Perpetual ،علمية، مفتوحة، قابلة للتشغيل البيني ومتاحة تتخذ طابًعا مؤسسًيا ،

 للمستخدمين من داخل وخارج المؤسسة على حد السواء وبأدنى حد من القيود. 
أن  Joint information system committee (JISC) infonet 3ذكرت كذلك   

المستودع الرقمي هو " وسيلة إلدارة، تخزين وتوفير الوصول إلى المحتوى الرقمي. ويمكن 
أن تتخذ المستودعات أشكاال عديدة وكل أنواع مواقع الويب وقواعد البيانات يمكن أن 
تعتبر مستودعات. وضع المحتوى الرقمي في مستودع مؤسساتي يمكن المؤسسات من 

مستودع أن يشجع العمليات البحثية، التعليمية، التعلمية، إدارته وحفظه... يمكن لل
واإلدارية. بالرغم من أن العديد من المستودعات المؤسساتية أنشأت في المقام األول لتفيد 

                                                 
1 Morgan, Peter. Alive and kicking: A progress report on Open Access, institutional 
repositories, and health information. The Royal Society of Medicine Press. n. 58, 2007 ]1 
november 2013[. available on the web: 
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/195215/HIotI_Morgan_Alive%2
0and%20Kicking.pdf?sequence=1 
2 Johnson, Richard. Institutional repositories: partnering with faculty to enhance scholarly 
communication. D-Lib Magazine . vol. 8, n. 11, 2002. ]1 november 2013[. available on the 
web: http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html    
3JISC infonet. Digital repositories infokit. ] 30 February 2014  [ . available on the web: 
 http://tools.jiscinfonet.ac.uk/downloads/repositories/digital-repositories.pdf  



 

المؤسسة ومستخدميها، إال أن يوجد هناك حركة متزايدة نحو الوصول الحر إلى المجتمع 
 األوسع."

د عرفت المستودعات الرقمية إما أنها أرشيفات رقمية أو يالحظ أن التعريفات السابقة ق   
 قواعد بيانات على الخط المباشر، إضافة إلى تركيزها على:

نوعية الخدمات التي تقدمها المستودعات من استقطاب، حفظ على المدى الطويل،  -
 تنظيم وبث المواد المودعة بها. 

 وخارجها. يتبعها المستودع لتيا للمستخدمين من داخل المؤسسة محتوياتهاإتاحة  -
 .يتبعها المستودع التيعلى األعضاء المنتسبين للمؤسسة  محتوياتهاإيداع اقتصار  -
خصائص المستودعات الرقمية)التراكمية، االستمرارية، الطابع المؤسساتي، مفتوحة  - 

 وقابلية التشغيل البيني( 

أن المستودعات الرقمية المؤسساتية هي  Openscholarship.org 1ورد بموقع    
مجموعات رقمية من اإلنتاج الفكري المنتج داخل مؤسسة ما، حيث تشكل مقاالت 
الدوريات العلمية المنشورة النمط السائد لمحتوى تلك المستودعات، إلى جانب اشتمالها 

،  Spreadsheets)جداول البيانات  Data sets على أنواع أخرى مثل مجموعات البيانات 
الصور الفوتوغرافية، الملفات الصوتية، ملفات الفيديو، تمثيالت األعمال الفنية 

Representation of art work الرسوم البيانية ، Diagrams خرائط ، Charts  أو أشياء
  مركبة نتجت عن تجميع عدة أنواع من البيانات(، الكتب وفصول الكتب.

تاحةأرشيفات  هيالمستودعات  أن Warner 2 "وارنر" يرى بينما      تعمل على تجميع وا 
ما هو  تضمنت، ويمكن أن شبكة االنترنتمتعددة من اإلنتاج الفكري على  رقمية مجموعة

، التقارير الفنية ، الطبعات المبدئية،مقاالت الدوريات محكم وما هو غير محكم مثل:
 .الرسائل العلميةو الكتب 

                                                 
1 Repositories.] 30 February 2014  [ . available on the web:  
http://www.openscholarship.org/jcms/c_6162/repositories?hlText=self+archiving 
2 Warner, Simeon. Eprints and the open archives initiative. Library Hi Tech. vol. 21, n. 2, 
2003.  ] 5 december 2013[ .available on the web: http://arxiv.org/pdf/cs/0307008.pdf 



 

أن تقوم العديد من المستودعات  Simpson 1 "سيمبسون"وHey "هي" في حين ذكر   
المؤسساتية بعملية جمع وحفظ مجموعات متنوعة من اإلنتاج الفكري من إنتاج بحثي، 
األشياء التعليمية، البيانات العلمية، السجالت اإلدارية، مجموعات المتحف والصور، 

 الوسائط المتعددة .... 
فقد رأى أن المستودع الرقمي هو مجموعة من المصادر  Al zahrani 2 "الزهراني" أما   

المتكونة من المقاالت العلمية بالدرجة األولى وغيرها من المواد مثل الرسائل الجامعية، 
 والتي يمكن أن يصل إليها المستخدمين بسهولة.

يالحظ أن هذه التعريفات قد ركزت على نوعية المواد الرقمية المودعة والمتاحة    
 ودعات الرقمية.بالمست
 Redeemer’s Universityمن جامعة  Layi Adebayo 3 "الي أدبايو" يعرف   

بنيجيريا المستودع المؤسساتي بأنه " مكان على شبكة االنترنت لتجميع وبث اإلنتاج 
الفكري الخاص بمؤسسة ما، على وجه التحديد مؤسسة بحثية... ويمكن أن يعرف 
المستودع المؤسسي على انه أرشيف أنشأته وتشرف على إدارته مؤسسات بحثية ألجل 

 في المؤسسة."استضافة المقاالت المنشورة من طرف مؤل
أن المستودع المؤسساتي إلى جانب انه من احد المفاهيم  Das 4 "داس" وذكر   

المعاصرة هو ينتمي إلى أحد أنماط قواعد بيانات مصادر المعلومات الرقمية المتاحة عبر 
، يعمل على استقطاب النتائج البحثية المؤسساتية المحلية اتالشبكشبكة االنترنت و 

تاحتها  للمستخدمين، يركز في محتوياته بالدرجة األولى على اإلصدارات االلكترونية وا 
تقارير المشاريع، األوراق البحثية وبراءات  الرسائل الجامعية، األطروحات، للوثائق مثل:

االختراع، كما قد نجد أن بين محتوياته العديد من ما يسمى باألصول الرقمية التي تنشئها 
                                                 
1 Simpson, Pauline; Hey, Jessie .  Op.Cit . 
2 Al zahrani, Saad. Op.Cit. p 16. 
3 Layi Adebayo, Emmanuel. An institutional repository (IR) with local content (LC) at the 
Redeemer’s University: benefits and challenges. paper presented at the first 
International conference on african digital libraries and archives (ICADLA-1). Addis 
Ababa. ]1 november 2013[. available on the web: 
http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/8954/39%20Adebayo.pdf?sequence=1 
4 Das, Anup Kumar … et al . Collection development in digital information repositories in 
India. Vishwabharat@TDIL. n. 17, 2005. ]5 sebtember 2012[. available on the web: 
 http://eprints.rclis.org/7237/1/Das_Sen_Dutta_TDIL_05.pdf 



 

ت التعليمية )الواجبات، أوراق األسئلة، المواد الدراسية، المواد المؤسسة مثل: الكائنا
السمعية البصرية، عروض الوسائط المتعددة وغيرها من المواد(، المحاضرات، الوثائق 

 اإلدارية، وقائع المؤتمرات وأوراق العمل.
أن المستودعات المؤسساتية هي مزيج من المصادر  Rieh 1 "ري" يرى في حين    

األولية، الثانوية ومن الدرجة الثالثة مثل البيبليوغرافيات، الكتب السنوية، الموسوعات 
واالستعراضات السنوية، ويقوم هذا النمط من المستودعات إن تواجد على مستوى 

فكري الخاص بأعضاء تلك المؤسسات األكاديمية بتنظيم، حفظ، تسهيل استخدام اإلنتاج ال
المؤسسات؛ وهذا هو تحديدا السبب الذي جعل المستودعات المؤسساتية تشهد انتشارا 

 كبيرا في هذا النوع من المؤسسات.
فقد عرفت المستودع المؤسساتي على أنه  Alfa network babel library 2 أما     

مي والعلمي للمؤسسة ما في عبارة عن " أرشيف الكتروني خاص باإلنتاج الفكري األكادي
عل المستوى  قشكل رقمي، حيث يسمح بالبحث واالسترجاع ألجل استخدامه الالح

المحلي أو الدولي. يشتمل المستودع على آليات تقوم باسترداد، تعريف، تخزين، حفظ، 
استرجاع وتصدير مجموعة من الكائنات الرقمية عادة من بوابة على االنترنت. توصف 

ات عن طريق الميتاداتا التي تسهل استرجاعها. تشتمل المجموعات الفكرية تلك الكائن
على اإلنتاج البحثي )المقاالت، الرسائل الجامعية، االتصاالت ...الخ(، المواد التعليمية، 
الوثائق اإلدارية وكذلك على تلك الوثائق المنتجة من طرف المؤسسة في جميع األشكال 

ض، التسجيالت السمعية البصرية وكائنات التعليم المتنوعة مثل النصوص، العرو 
  االلكتروني."

يالحظ أن هذه التعريفات قد ركزت على ما تقدمه المستودعات الرقمية من    
خدمات)استقطاب، حفظ، تنظيم وبث.... المواد المودعة بها( وكذلك على ما تحتويه 

 وتتيحه من أشكال اإلنتاج الفكري.
                                                 
1
 Rieh,  Soo Young… et al. Census of institutional repositories in the U.S: A comparison 

across institutions at different stages of ir development. D-Lib Magazine. vo. 13 n. 11/12, 
2007.  ] 5 december 2013[. available on the web: 
 http://www.dlib.org/dlib/november07/rieh/11rieh.html  
2 Alfa network babel library. Guidelines for the creation of institutional repositories at 
universities and higher education organizations. valparaiso : babel library, 2007. 



 

المتاحة على  يتضح أن المستودعات الرقمية، للتعريفات السابقةبناًء على عرضنا    
 عبارة عن: والموضوعي اتيالمؤسس بنوعيها شبكة االنترنت

 قواعد بيانات على الخط المباشر.  -
 تستقطب، تحفظ على المدى الطويل، تنظم وتبث المواد العلمية. -
 تعد جزء من عملية االتصال العلمي. -
فكري علمي، متنوع وفي نصه الكامل، والذي قد يكون مصادر تشتمل على إنتاج  -

 أولية، ثانوية وذي درجة ثالثة.
تتاح محتوياتها لجميع المستخدمين مجانا، بشكل فوري وبأدنى حد من القيود المادية  -

 والقانونية.
 تعد مقاالت الدوريات العلمية المحكمة المنشورة هي النمط األساسي لمحتوياتها.  -
ع محتوياتها للتكشيف من طرف محركات البحث المتواجدة على شبكة االنترنت تخض -

 . Google scholarو  Googleمثل 
تعرض الميتاداتا)البيانات البيبليوغرافية مثل: أسماء المؤلفين، االنتماء المؤسساتي،  -

 التاريخ، عناوين المقاالت، الملخص( لكل مادة تحتويها بالطريقة األساسية نفسها.
العتمادها  تتسم بالتراكمية، االستمرارية، تتخذ طابعا مؤسساتيا وقابلة للتشغيل البيني -

 .برمجيات متوافقة مع معايير مبادرة األرشيفات المفتوحة
 حقوق النشر للمؤلفين والناشرين. تقوم بانتهاك والتعدي علىال  -
 يضمهما. اتحادتعليمية أو مؤسسات  مؤسسات بحثية أوتشرف على إدارتها  -
 ، البحثية واإلدارية.التعليمية ،تخدم األغراض المهنية -
أحد أنواع انطالقا مما سبق يمكننا أن نعرف المستودع الرقمي على أنه ينتمي إلى     

، حفظ، تنظيم، بث استقطابالمكلفة بمهمة  قواعد البيانات المتاحة على شبكة االنترنت
، رقمي ومتعدد األنواع فكري علمي إنتاج لقيود القانونيةبدون قيود مادية وبحد ادني من ا

 واألشكال.
 



 

 للمستودعات الرقمية. التطور التاريخي -2-0-0
ء "بول يؤرخ لوالدة المستودعات الرقمية في بداية التسعينات من القرن العشرين مع إنشا   

حول  كموقع لتبادل الرأي Arxivلمستودع  1001سنة  Paul Ginsparg" جونسبارغ
متخصص في مجال الفيزياء، الرياضيات، علم  ، وهو أقدم مستودع1مسودات المقاالت

للمنشورات العلمية الحرة على شبكة  Non-linear sciencesالحاسب والعلوم غير خطية 
 Preprintاالنترنت، ويشار إليه في األدبيات القديمة أحيانا باسم أرشيف الطبعات المبدئية 

لمخبر لوس أالموس الوطني، كذلك باسم أرشيف Eprint االلكترونية  أو أرشيف الطبعات
(xxx.lanl.gov)بعد اسم األصلي للخادم  xxxوبتسمية  Ginsparg archiveجونسبارغ 

2. 
من مدينة لوس أالموس إلى  2441قبل انتقاله في صيف سنة   Arxivوقد مول     

 United States (US) National Science Foundation(NSF)   منجامعة كورنيل كل 

 Cornell،  وبعد إنتقاله أصبحت تموله مكتبة هذه الجامعة US department of energyو

university library  إلى جانبNSF 3 . 

متخصص في مجال االقتصاد ويدعى   10004أخر سنة  مستودع Arxivظهر بعد    
Research papers in economics (RePEC)  5 ، كما يشتمل هذا المستودع إلى جانب

اإلنتاج الفكري الخاص بمجال االقتصاد كذلك على بيانات خاصة بالمؤسسات 
 Cog-print مستودع RePEC . وظهر بعد6االقتصادية وعلماء االقتصاد األكاديميين

لعلوم المعرفية افي مجال  Steven Harnd ل "ستيفن هارند"من قب 1000المنشأ في سنة 
من المستودعات الموضوعية العديد من  توالى بعد ذلك ظهورثم ، 7والفلسفة واللغات

في مجال علم الفلك، علم الفيزياء الفلكي  report server Nasa technical :أمثلتها ما يلي

                                                 
1 Albert, Karen. Op.Cit . 
2 Suber, Peter. Guide to the open access movement.  
3 Krichel, Thomas ; Warner, Simeon M. Open archives and free online scholarship. Paper 
presented at  joint conference on digital libraries. Portland. ]1 november 2013[. 
available on the web: http://eprints.rclis.org/4246/1/koganei.a4.pdf     
4 ibid. 
5 Lomangino, Kevin. Institutional repositories :their emergence and impact on 
scholarly publishing. ] 30 February 2014  [ . available on the web : 
http://kwfco.com/sites/default/files/resources/inst_repositories_0.pdf 
6 Krichel, Thomas; Warner, Simeon. Op.Cit .             
7 Albert, Karen. Op.Cit .             



 

 Networked computer science technical reference libraryووالجيوفيزياء 

(NCSTRL) 1في مجال علوم الحاسب اآللي . 
ومن أمثلة المستودعات الموضوعية الموجودة في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية    

، Arts and humanities data service،Digital library of the commons مايلي: 
Dlist وE-lis ،في مجال علم المكتبات والمعلوماتHistory and Theory of 

psychology  ،في علم النفس وتاريخ علم النفسOpen language archives 

community و Theoretical and applie linguistics  مجال علم اللغة، فيPhilsci 

archive ،في مجال فلسفة العلم  Uk data archive  في مجال العلوم االجتماعية
في مجال العلوم اإلنسانية  repository  eScholarship، 2واإلنسانية بشكل عام

في مجال العلوم االجتماعية  Social science research networkواالجتماعية، 
 3في مجال االقتصاد. WoPEc archivesو

يتضح من ما سبق عرضه أن ظهور المستودعات الموضوعية كان سابقا لظهور     
التي ترجع بدايات إنشائها إلى Institutional repositories  (IR)المستودعات المؤسساتية

أن إطالق  Ware 5 "وير" ، بينما يرى Xia4  "إكسيا" من وجهة نظر 2000أوائل سنة 
خالل النصف  Massachusetts institute of  technolog (MIT) في DSpaceمستودع 

يعد بداية ظهور المستودعات المؤسساتية " كإستراتيجية جديدة  2442الثاني من سنة 
داخل الجامعات ألجل تسريع التحول إلى االتصال العلمي االلكتروني. وقد تزايد " عدد 

ت، الكليات التي تقوم بإنشاء المستودعات المؤسسات األكاديمية على غرار الجامعا

                                                 
1 Lomangino, Kevin. Op.Cit .             
2 Suber, Peter. Promoting open access in the humanities. ] 30 February 2014  [ . available 
on the web: http://www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm 
3 A.N, Zainab. Open access repositories and journals for visibility: Implications for 
Malaysian libraries. Malaysian Journal of Library & Information Science. vol. 15, 
no.3, 2010.  ] 22 october 2011 [  .available on the web:  
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1301/1301.5387.pdf 
4 Xia, Jingfeng. A comparison of subject and institutional repositories in self-archiving 
practices. ]30 February 2014 [.available on the web:  
http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/105552/1/Self-archiving.pdf 
5 Ware, Mark. Op.Cit .             
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أنه وصل  Carr2 ""كارو Swan "سوان" ذكر كل من حيث 1المؤسساتية على مستواها
إلى " معدل ظهور مستودع كل يوم في جميع أنحاء العالم، فمن غير المحتمل أن أي 

 مؤسسة بحثية جادة سوف لن تملك مستودع رقمي خاص بها خالل نهاية هذا العقد." 
  المستودعات الرقمية. أنواع -2-0-0
مستودعات الرقمية: من الورد بمعظم الدراسات التي تم االطالع عليها نوعين أساسين    

أن بإمكان النوعين التواجد،  Pinfield 3 "بينفيلد" ويرى  مستودعات مؤسساتية وموضوعية،
التعايش معا وتكملة بعضهما البعض، فعملية تحسين االتصال العلمي لن تتأتى إال أن 
اتحدت جميع المستودعات بمختلف أنواعها "مع خدمات بحث فعالة وتكتالت موضوعية، 
حيث تمتلك المستودعات المحتوى بينما توفر محركات البحث والتكتالت طرق سهلة 

 خدم ليصل إلى ذلك المحتوى."للمست
 الموضوعية )المتخصصة(. الرقمية المستودعات  -0
دارة مجموعة من المواد تعرف    ، وقد بنيت 4بأنها عبارة عن أرشيفات تقوم بجمع وا 

المستودعات على أساس موضوعي، وبمعنى أخر قد يقتصر من  محتويات هذا النمط
 على مجال علمي واحد أو يتعدى إلى عدة مجاالت موضوعية. امجال تغطيته

يودعه فيها الباحثين بشكل طوعي من مؤلفات علمية تعتمد بشكل أساسي على ما    
أيضا الوثائق المرسلة إليه باستخدام أسلوب األرشفة الذاتية، كما أن البعض منها يقبل 

عن طريق البريد االلكتروني، كذلك تتوفر المستودعات الموضوعية على إنتاج فكري 

                                                 
1 Bailey, Charles. Institutional repository and  etd bibliography 2011. ] 30 February 
2014  [ . available on the web: http://digital-scholarship.org/iretd/iretd.pdf 
2 Swan, Alma; Carr, Leslie. Institutions, their repositories and the Web.  Serials Review. 
vol. 34, n. 1, 2008.  ] 5 december 2013[ .available on the web:  
http://eprints.soton.ac.uk/264965/1/Serials_Review_article.doc 
3Pinfield, Stephen. A mandate to self archive? the role of open access institutional 
repositories. paper presented at the UKSG seminar scientific publications: free for 
all?. London. ]1 november 2013[. available on the web: 
http://eprints.nottingham.ac.uk/152/1/mandate_to_archive.pdf   
4Simpson, Pauline. Institutional repositories & discipline based repositories. paper 
presented at Southampton grade kick off meeting . ]1 november 2013[. available on the 
web: http://edina.ac.uk/projects/grade/ppt/GRADE_Simpson.ppt 



 

خاص بالعديد من الباحثين  1، قابل للتصفح والبحث، منتشر في جميع أنحاء العالممتنوع
التابعين للعديد من المؤسسات، لكنه محصور ضمن نطاق التخصص الذي يركز عليه 

في مجال العلوم المعرفية بما في ذلك علم النفس، علم  Cog-prints  :2دع مثلالمستو 
في مجال  Cit seer)اللسانيات( وغيرها من العلوم ذات الصلة، األعصاب، علم اللغة

 .3في مجال تاريخ ونظرية علم النفس HTP prints،  علوم الحاسب
حسب  المستودعات انتشاراأكثر أنواع وتعد المستودعات الموضوعية ثاني     

أفريل من  لشهرDirectory of Open Access Repository   (Open Doar)إحصائيات
 .4 11%مستودع وبنسبة  203، حيث بلغ عددها 2410سنة 
 المؤسساتية.الرقمية المستودعات  -0

هي تلك المستودعات التي تعمل على استقطاب، جمع، إدارة، وبث اإلنتاج الفكري     
الخاص باألعضاء المنتسبين للمؤسسات التي تقوم بإنشائها وتشرف على إدارتها مثل 

جمعية  (،مركز بحوثالمؤسسات التعليمية) جامعات، كليات...(، المؤسسات البحثية )
  5. لبحوث العلميةالممولة ل وكاالت ،مكتبة، علمية

المؤسسات هي المكان المالئم والمناسب إلنشاء المستودعات الرقمية وكذا وتعد     
الحفاظ عليها، إيوائها وتغذيتها، أي بمعنى أخر يجب أن تكون المستودعات مؤسساتية 

والمطلوبة لعملية إنشاء المستودعات  ةبسبب امتالك المؤسسات أوال للخبرة الالزم
، ثانيا للموارد المالية التي تمكنها من تقديم المساعدة المالية للبدء في عملية 6المؤسساتية
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اإلنشاء، ثالثا للبنى التقنية والتنظيمية التي تمكنها من دعم عملية صيانة والمحافظة على 
المستودعات على المدى الطويل ورابعا الهتمام المؤسسات بنشر محتويات 

أخرى هي قدرة المستودعات من جهة على تحسين كما توجد أسباب  1المستودعات.
وترقية مكانة وصورة المؤسسة على نحو أفضل، ومن جهة أخرى على مساعدة 

 . 2بإدارة أصول المعلومات الخاصة بها بشكل فعال كثيرا فيما يتعلقالمؤسسات 
بقوله " إن  وجوب أن تكون المستودعات مؤسساتيةمع  Simpson "سيمبسون" ويتفق   

المؤسسات هم المنجزين المنطقيين للمستودعات ألنهم يمكنهم أن يتولوا ويتحملوا 
المسؤولية فيما يتعلق باألمور التالية : مركزة نشاط التوزيع، اإلطار والبنية التحتية، 

  .3 اإلشراف على األصول الرقمية، سياسة الحفظ ألجل الوصول على المدى الطويل" 
المستودعات على مستوى المؤسسات مثل المؤسسات التعليمية كالجامعات كما أن انجاز 

دارة المستودع  " يدل ضمنيا على مستوى معين من االلتزام والعزم على جعل استخدام وا 
 .4جزء ال يتجزأ من العمل اليومي الروتيني " 

بأن إنشاء المستودعات المؤسساتية ال يتطلب بالضرورة  Johnson 5 "جونسون" يرى    
أن تعمل كل مؤسسة على حدا، بل يفضل أن تتحد عدة مؤسسات ألجل التعاون المشترك 
في انجاز هذه المهمة، حيث هذا التعاون " يمكن أن يقدم توفيرات في الحجم ويساعد 

كما أن في الواقع يمكن المؤسسات على تجنب التكرار غير الضروري لألنظمة التقنية. 
 .أن يكون االتحاد بالفعل الطريق األسرع نحو انتشار المستودعات الرقمية "

 
 

                                                 
1 Pinfield, Stephen. Creating institutional e-print repositories. Serials. vol.15, n.3, 2002. ]1 
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إتاحة الوصول كبمجموعة من الخصائص  المؤسساتيةالمستودعات الرقمية  تتصف    
، كما تعد Interoperability and Open access1  مع مختلف النظم الحر والتشغيل البيني

 Openحسب الدليل العالمي للمستودعات الرقمية المستودعات الرقمية انتشارا  أكثر أنواع

Doar إلى أن عددها وصل إلى  2410، الذي أشارت إحصائياته لشهر أفريل من سنة
كونها" مكملة للنشر العلمي، ال  وهذا بسبب 2 %03مستودع مؤسساتي وبنسبة  2104

تؤثر على عمليات النشر الحالية للبحث العلمي، تقدم وصول سهل وسريع وعلى المدى 
الطويل، تزيد من قراءة واستخدام المواد، تقدم فوائد للمؤسسات وممولي البحوث العلمية، 

    3تقدم طرق جديدة الستخدام واالرتباط بالمعلومات." 
  :4كما يلي واألهداف المرجوة منها وفقا لنوع المحتوى  كذلك اتتقسم المستودع   
 .E-print repositories  مستودعات المقاالت والبحوث -1
 Learning objectأو  E-learning repositories  المستودعات التعليمية -2

repositories. 
 .Data repositoriesمستودعات البيانات  -3
 .E-thesis repositoriesمستودعات الرسائل الجامعية  -0
 Blended repositoriesأو  Hybrid repositories )الهجينة( المستودعات المختلطة -3

 ة.تضم مزيجا من المصادر السابق
  باإلضافة إلى المستودعات المؤسساتية والموضوعية السابقة الذكر. -0
للتعاون والجهات المشاركة فيها والراعية   الرقمية وفقاتقسيم المستودعات أيضا يمكن و    
 ي:على النحو اآلتوهي  5 لها

                                                 
1 Prosser, David. Institutional repositories and open access: The future of scholarly 
communication. Information Services & Use. vol. 23, 2003. ]1 november 2013[. 
available on the web: 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/pdf/David_Prosser.pdf 
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3 Simpson, Pauline. Op.Cit .   
4 Zuccala, Alesia. Managing and evaluating digital repositories. IR Information 
Research. vol. 13, n. 1, 2008.  ] 5 december 2013[ .available on the web: 
http://individual.utoronto.ca/azuccala_web/Zuccala-Oppenheim-Dhiensa.pdf 
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 .Nottinghamمستودعات جامعة  مثلمستودعات مؤسسية  -1
    Digital Academic Records Exchange (DARE)مستودعات قومية مثل مشروع -2
 .ODIN Pub Africaمستودعات قومية موضوعية مثل مشروع  -3
 .White Rose UKمثل مشروع  محلية، إقليميةمشروعات  -0
 .OAisterو  Internet Archive Universalمستودعات دولية مثل  -3
  ,Securing a hybrid environment for researchاتحاد مستودعات مثل مشروع  -0

preservation and access (Sherpa). 
 National Institutes لمؤسسة التابع Pubmed مثل مستودع التمويل لةمستودع وكا -0

for Health (NIH)  ومستودعUK  Pubmed  التابع لمؤسسةWellcomeTrust 1 . 
إنشاء المستودعات الرقمية للجميع بدون استثناء ويمكن تحميلها من نظم وبرامج تتاح    

مواقع الويب الخاصة بها أو من األدلة الخاصة بالبرمجيات المفتوحة المصدر مثل 
Sourceforgeالمهارات االستثنائية ، ، وتتميز كل برمجية بمجموعة من السماتUnique 

facilities 2جيات التي تنفرد بها عن غيرها من البرم. 
 .خصائص المستودعات الرقمية -2-0-0
 نوجزها في: الخصائص بالعديد من تتمتع المستودعات الرقمية   
 . Institutionally definedالطابع المؤسساتي  -0
، حيث يعتمد 3بحثية ةمؤسسل تابع إذا كان يااتطابًعا مؤسسالمستودع الرقمي  تخذي   

بباحثين، طالب، هيئات  مؤلفات علمية خاصةبشكل أساسي على ما يتم إيداعه من 
، أما إذا كان المستودع موضوعي فهو 4تدريس، عاملين منتمين لتلك المؤسسة البحثية

                                                 
1 Simpson, Pauline. Op.Cit .             
2 Jain, Sanjeev Kumar; Shrivastava,  Anurag. Academic institutional repositories in 
india: global visibility for an institution's scholarly communication. ] 30 February 
2014  [ . available on the web:  
http://drtc.isibang.ac.in/xmlui/bitstream/handle/1849/413/AIR%20in%20India.pdf?sequenc
e=1 
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يعتمد على ما يتم أرشفته من مواد به أو على ما يتم إرساله له من طرف الباحثين عبر 
 البريد االلكتروني. 

 .Scholarly contentالمحتوى األكاديمي  -0
تشتمل المستودعات الرقمية على إنتاج فكري جد متنوع يعكس الثروة الفكرية للمؤسسة    

هذا اإلنتاج الفكري منشور أو غير  كون ييمكن أن ،  و 1 في حالة كان المستودع مؤسساتي
مثل: الطبعات المبدئية، المقاالت  2أو حول إلى شكل رقمي المنشور، منشأه رقمي
ت، مواد التعليم المستمر، الرسائل الجامعية، مجموعات البيانات، المنشورة، أوراق المؤتمرا

، التقارير السنوية للمؤسسات، تسجيالت الفيديو، 3الكتب، فصول الكتب، أوراق العمل
، إال أن 4برامج الكمبيوتر، الصور، األعمال الفنية والمواد االفتراضية والرقمية 

 .5المحتوى اإلداري على حساب  ديمياألكاتركز على المحتوى المستودعات الرقمية 
خاصة فيما واآلليات لسياسات المعايير، امجموعة من  المستودعات الرقمية تحكم   

دارة الوصول إلى المحتويات، الموافقة على يتعلق بمسألة اإليداع وحقوق النشر ، التحكم وا 
مراقبة إصدارات الوصول وتحديث المحتوى الرقمي مثل: أنظمة إدارة المحتوى وأنظمة 

  6.الوثائق
                         Cumulative and Perpetual التراكمية واالستمرارية  -0   

ويقصد بالتراكمية واالستمرارية أن يتم تجميع محتوى المستودعات الرقمية ليتم حفظه      
، حيث ال يتم حذف أي  7على المدى الطويل؛ مما يضمن إتاحته بشكل دائم ومستمر
إال في حاالت نادرة لها  8 مادة علمية بعد مرور مدة زمنية على تواجدها بالمستودع

                                                 
1 Prosser, David. Institutional repositories and Open Access: The future of scholarly 
communication.  
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، انتحال األعمال، خرق حقوق الملكية Allegations of libel عالقة بادعاءات التشهير
، وهذا ال يعني أن سيتم إتاحة جميع محتويات  Bad science الفكرية أو العلم الرديء

بعض الحاالت القانونية  توجد حيثمستودع وبشكل دائم وفي جميع األحوال واألمكنة، ال
قصر اإلتاحة على  تكون بموجبها المؤسسة المالكة للمستودع الرقمي مجبرة علىالتي 

، وهذه الحاالت لها عالقة مثال بقيود محتوى معين على مجموعة معينة من المستفيدين
المستودع مثل تقييد الوصول إلى الوثائق اإلدارية  حقوق التأليف والنشر، سياسات

 . 1الخاصة بأعضاء المؤسسة وقيود شروط عقود رعاة المؤسسة
 .Interoperability and Open accessقابلية التشغيل البيني والوصول الحر  -0

وال تتحقق هاتان الخاصيتان إال إذا تم بناء المستودعات باالعتماد على برامج    
تحكم معايير إنشاء  نية ومعايير متوافقة مع مبادرة األرشيفات المفتوحة التيإلكترو 

فتوافق هذه األخيرة مع معايير مبادرة األرشيفات المفتوحة ، 2المستودعات الرقمية واستخدام
 Googleالمتواجد على شبكة االنترنت مثل  المتعددةمحركات البحث يعني بالضرورة أن 

تستطيع القيام بتكشيف، البحث واسترجاع  المعلومات استرجاعأدوات نظم من  وغيرها
 كذلك محتوى تلك المستودعات، التي مرة أخرى اشتراكها في معايير هذه المبادرة يعني
 ؛واحد معالجة محركات البحث لها برغم انفصالها عن بعضها البعض كمستودع رقمي

 ذلك معرفة موقع البياناتوكالعثور عملية البحث،  ينالمستفيدجميع  يسهل على مما
 مختلف المستودعات المتواجدة على الخط المباشر.في  المتضمنة

  مبادرات المستودعات الرقمية. -0-0-2
تعددت وتنوعت مواضيع وأهداف المبادرات والمشروعات المطلقة من طرف الباحثين،     

دعات الرقمية، وهذا المؤسسات)بحثية والتعليمية( وهيئات تمويل األبحاث في مجال المستو 
 التنوع والتعدد مرده تعدد الجوانب المتعلقة بالمستودعات الرقمية.
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في  المستودعات الرقمية" تعزيزهو  والغرض من إطالق هذه المبادرات والمشاريع    
الدول المتقدمة  فيتحقق لها الوجود وتكفل لها االنتشار سواء  التياالتجاهات والجوانب 
 .1"أمس الحاجة لوجودها فيأو النامية التي تعد 

  .الرقمية المستودعات تأسيس مشروعات -أ

                            .Focus on access to institutional resources programme-0  
 تنمية برنامجبأنه  Fair  الموارد المؤسساتية إلىعرف مشروع التركيز على الوصول    

كلف بمهمة مجالها الجغرافي التعليم العالي والتعليم اإلضافي ومضمونها المحتوى 
تعد سنة  المجالين السالفين الذكر.داخل المؤسساتي من ناحية دعم الوصول إليه وتبادله 

هي تاريخ بداية هذا المشروع الذي استوحت فكرته من رؤية مبادرة األرشيفات  2442
التابعة لمجالس التعليم العالي في المملكة المتحدة بتمويله،  Jiscسة المفتوحة وقامت مؤس
دارة  2مشروع تنموي  10ليمول هو بدوره  " مصمم لمساعدة المؤسسات على بناء وا 

مشروع السالف الذكر في مختلف  10، ويتواجد 3مستودعات الطبعات االلكترونية" 
 . 4جامعات المملكة المتحدة

Digital academic records exchange(Dare programme)- 2.  

جميع الجامعات الهولندية وبعض المؤسسات الوطنية  Dareمشروع  اشترك في إنجاز   
الهولندية، وكان الغرض من هذا المشروع هو أرشفة جميع نتائج األبحاث الهولندية في 

 .6وكذلك إتاحتها مجانا 5مستودعات وصول حر تشرف على إدارتها مؤسسات محلية
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3-. German initiative for network information(Dini initiative)   
، وهذا بعدما 2442يرجع تاريخ إنشاء المبادرة األلمانية للمعلومات الشبكية إلى سنة    

تصدر موضوع تغيير البنية التحتية للمعلومات في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من 
المؤسسات البحثية األلمانية جبهة المواضيع المهمة والضرورية داخل ميدان التعليم العالي 

د نفسه في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إجراء اتفاقيات األلماني الذي وج
تعاون فيما بين مختلف مرافق البنى التحتية، وهذا فضال عن التطوير المشترك للتوصيات 
والمعايير باعتبارهما متطلب للقيام بالتغيرات السالفة الذكر التي فرضتها عملية تحسين 

الت الحديثة بالدولة األلمانية، والتي)التغييرات( وتطوير تكنولوجيات المعلومات واالتصا
دارتها. Diniجاء    1لتنسيقها، دعمها وا 
حسب ما ورد على الموقع الرسمي  Diniكما أن المبادرة األلمانية للمعلومات الشبكية    

هي إال مبادرة كان الهدف من وراء إنشائها هو"تحسين خدمات المعلومات  لها ما
مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية، والبنية التحتية للمعلومات واالتصاالت في 

  .2الضرورية " على المستويين اإلقليمي والوطني على حد السواء

 .  Connecting Africaمشروع  -0
 African studies centreمركز الدراسات اإلفريقية  2440هو خدمة أطلقها سنة    

(ASC)  الموجود فيLeiden  بهولنداNetherlands  وكان الغرض من إطالقها هو ،
توفير إمكانية الوصول الحر إلى المواد والمعلومات البحثية اإلفريقية العالمية االنتشار. 
تتقاطع أهداف هذا المشروع مع مهمة مركز الدراسات اإلفريقية في نقطة تشجيع االتصال 

الخدمة التي ال تتطلب دفع أي مقابل  العلمي في مجال الدراسات اإلفريقية. وتسعى هذه
 :3مادي ألجل استخدامها أو المساهمة فيها إلى توفير ما يلي

                                                 
1German initiative for network information-dini initiative. German initiative for network 
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معلومات وتفاصيل عن الخبراء األفارقة المنتمين إلى األصناف التالية: باحثين،  -
Policymakers، Development practitioners  عناوين األبحاث المنشورة في قارة ،
 ما يتصل بتطور المنظمات، الجامعات، المعاهد والمؤسسات البحثية.إفريقيا وعن كل 

الوصول إلى الموارد الرقمية التي تتوفر عليها القارة اإلفريقية )النص الكامل  -
للمنشورات، ملفات الصور والصوت( والموجودة في مستودعات مؤسساتية، جامعية 

تها اطريق تجميع بيان ومصادر أخرى مثل فهارس المكتبات، خدمات الناشرين عن
الوصفية باستخدام بروتوكول مبادرة األرشيفات المفتوحة لتجميع الميتاداتا وترشيحها 

 الخاص بها. Post harvest analyzerباستخدام 
أنه يوفر الوصول إلى  Connecting Africaتشير إحصائيات الموقع الرسمي للمشروع    

 000خبير إفريقي و 1334ات عن مستودع، معلوم 04منشور موجود في  02043
 .1منظمة 

 .مشروعات متابعة ورصد تطورات المستودعات الرقمية -ب
  .Repository support project (RSP)مشروع  -0

هو مشروع يستهدف المؤسسات المتواجدة على مستوى المملكة المتحدة من خالل    
المتسمة بقابليتها للتشغيل البيني، سعيه إلى إنشاء داخلها شبكة من المستودعات الرقمية 

2لديها قدرات، معارف ومهارات وكذلك خاصة بجميع أنواع اإلنتاج البحثي والبيانات
  . 

بمرحلتين، انطلقت األولى من أكتوبر  Jiscوقد مر هذا المشروع الذي مولته مؤسسة    
، وقد نفذها اتحاد يتكون من العديد من الجامعات والمراكز التي 2440إلى مارس 2440

تعد جميعها المراكز األساسية للخبرة فيما يتعلق بالمستودعات الرقمية على المستوى 
 University of Nottingham ،University of Wales: اإلقليمي والدولي وهم كل من

Aberystwyth،University of Southampton ،UKOLN  في جامعةBath ،Digital 

(DCC) Curation Centre  بجامعةBath   وبقيادة كل منSherpa  .أما وجامعة نوتنهام

                                                 
1 Connecting-Africa. Op.Cit 
2 Repositories support project. ] 30 February 2014  [ . available on the web:  
http://www.rsparch.com/ 



 

، وقد وضعت مهمة تنفيذها 2412إلى مارس  2440المرحلة الثانية انطلقت من مارس 
 .1في جامعة نوتنهام على عاتق مركز لالتصاالت البحثية

دارة وتطوير شبكة المستودعات  بتقديم الدعم، RSPكما قام     التوجيه والمشورة إلنجاز وا 
 :3ركز ذلك الدعم على أربعة محاور رئيسيةوقد  ،2الرقمية المؤسساتية السابقة الذكر

الميتاداتا التكنولوجيات،  وتثبيت البرمجية المناسبة، اختيار عملية: الدعم التقني -أ
 والتشغيل البيني.

حقوق  في التوظيف، متطلبات العمل والحوافز، إزالة: ويتمثل الدعم التنظيمي -ب
دارة الحقوق الرقمية.  التأليف والنشر وا 

واألرشفة  Workflows  ، مهام سير العملالسياسات في: ويتمثل الدعم اإلداري  -ج
 والحفظ.

وتأييد مختلف أصحاب المصلحة وتقديم المشورة في دعم : ويتمثل Advocacyالتأييد  -د
    في مجال الدعم داخل المؤسسات.

 Digital repositoryمشروع بنية المستودعات الرقمية للبحوث األوروبية2- 

infrastructure for european research (Driver II) .  
  الممول من طرف ما يطلق عليها تسمية Driverمشروع هو استمرار لمشروع الهذا    

The 7th framework programme of the european commission   4 هدف ، والذي "
إلى إنشاء بنية تحتية مرنة، قوية ومتماسكة للمستودعات الرقمية في أوروبا وتقديم خدمات 

على انه أكبر   Driverإلى . وينظر5رفيعة ومتطورة للباحثين، اإلداريين والجمهور العام"

                                                 
1 Southall, Nathalie. Repository support project. ] 30 February 2014 [ . available on the 
web: http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/reppres/repsupport.aspx 
2 Sherpa. Repositories support project - rsp. ] 30 February 2014  [ . available on the web: 
http://www.sherpa.ac.uk/projects/rsp.html 
3 Repositories support project: About RSP. ] 30 February 2014  [ . available on the web : 
http://rspproject.wordpress.com/about/ 
4Hatzopoulos, Michael.  Driver II - digital repository infrastructure vision for 
european research. ] 30 February 2014  [ . available on the web: 
http://www.madgik.di.uoa.gr/content/214  
5 Driver II - project details (digital repository infrastructure vision for european 
research). ] 30 February 2014  [ . available on the web: 
http://www.sub.uni-goettingen.de/en/projects-research/project-details/projekt/driver-ii/ 



 

مبادرة فريدة من نوعها في مجال تقديم المساعدة في زيادة تطوير المستودعات الرقمية في 
بعد أن تمكن  2440انتهى في ديسمبر حتى ، وقد مر بعدة مراحل 1جميع أنحاء العالم

من تقديم المساعدة في عملية تأسيس وتطوير بنية تحتية لمستودعات الوصول الحر 
يمكن ألي شخص زيارة موقع  Driver II  متعلقة بمشروع . لمعرفة أية تفاصيلاألوروبية

 ، والذي ورد به ما يلي:Driver الويب الخاص بمشروع 
للمستودعات الرقمية التي يشتمل  التغطية الجغرافية نطاققام بتوسيع  Driver IIأن  -

 .ليشمل مختلف الدول األوروبيةعليها 
المستودعات الرقمية في مختلف الدول األوروبية وكيف معلومات عن حالة تطوير  -

 يمكن االنضمام إلى هذه الشبكة األوروبية المتنامية.
في تقاسم وتشارك المعلومات واألخبار وخدمة  Driver wikiإمكانية استغالل خدمة  -

Mentor service 2في تقاسم، تبادل واالستفادة من خبرات اآلخرين . 
 الرقمية. مشروعات حصر وتسجيل المستودعات -ج
 . Open Doarدليل مستودعات الوصول الحر  -0
هو خدمة موجودة على شبكة االنترنت تقوم بحصر، تسجيل وتنظيم المستودعات     

الرقمية المؤسساتية والموضوعية الموجودة في جميع أنحاء العالم، المتوافقة وغير المتوافقة 
-Open archives initiative protocol for metadata harvesting(OAIمع بروتوكول 

PMH)،  وكذا وضعها في قائمة شاملة، موثوقة ومضمونة الجودة تسهل الوصول إلى
محتويات هذه المستودعات، وما يلفت االنتباه في محتويات هذه القائمة وجود عدد من 

اليات المتحدة األمريكية و في الو  NIH  األرشيفات التي أنشأتها وكاالت تمويل مثل
 .3في المملكة المتحدة بقارة أوروبا  Wellcome trustمؤسسة 

                                                 
1 Driver: Networking european scientific repositories. ] 30 February 2014  [ . available 
on the web: http://www.driver-repository.eu/DRIVER-Networking-European-Scientific-
Repositories.html 
2Welcome to the driver support website. ] 30 February 2014 [. available on the web: 
http://www.driver-support.eu/ 
3 Directory of open access repository. Op.Cit 



 

التي كانت في السابق يمولها اتحاد ، و1 حاليا تمويل هذه الخدمة Jiscتتولى مؤسسة    
اتحاد ،  Jiscمؤسسة ، Open society instituteمعهد المجتمع المفتوح متكون من: 

واتحاد النشر  Consortium of research libraries( CURL)  الكنديةالمكتبات البحثية 
 Scholarly publishing and academic resourcesالعلمي والمصادر األكاديمية 

coalition, Europe (Sparc Europe)   
فيما مضى يطور ويحافظ عليه من طرف جامعة نوتنهام   Open Doarبعدما كان    

 Lund universityوكذلك من طرف جامعة  Sherpaتحت مظلة مشروع بالمملكة المتحدة 
هي من تتولى مهمة المحافظة عليه، كما قام  Sherpaأصبحت حاليا خدمات  2في السويد

موظفيه بزيارة كل المستودعات التي يغطيها وهذا حرصا منهم على التأكد من جودة 
لتي وصل عددها حسب إحصائيات التي تقدمها تلك المستودعات، وا تواستقامة المعلوما

 .  3مستودع رقمي 2020إلى  2410شهر أفريل من سنة 
 Registry of open access سجل سياسات مستودعات الوصول الحر -2

repositories (ROAR) . 
شبكة ن ال، وهو يعد جزء مTim Brody 4 "تيم برودي" هذا السجل على يد أنشأ    

 School of electronics and، كما تقوم باستضافته  e-prints.orgالمعروفة بتسمية 

computer science  بجامعةUniversity of Southampton  بالمملكة المتحدة، بينما
 3434برصد وحصر شتى أنواع المستودعات الرقمية) ROAR. يقوم Jiscتموله مؤسسة 

استخدام خيارات يمكن البحث عنها بوالتي  مستودع( الموجودة في جميع أنحاء العالم،
من بينها إمكانية البحث بالدولة، بالبرمجية، البحث الخمس التي يتيحها السجل، والتي 

   .5بنوع المستودع

                                                 
1 Directory of open access repository. Op.Cit 
2 Hubbard, Bill; Björnshauge, Lars. Launch of doar - directory of open access 
repositories. ]8 January 2014 [ . available on the web: 
http://www.opendoar.org/documents/D6-4-001_DOAR.pdf        
3 Directory of open access repository. Op.Cit . 
4 A.N, Zainab. Op.Cit . 
5 Registry of open access repositories . ]7 April 2014 [ . available on the web:  
http://roar.eprints.org/information.html 



 

باإلضافة إلى المبادرات السابقة الذكر، قامت كذلك مختلف منظمات وهيئات تمويل     
األبحاث الموجودة في القطاعات العامة والخاصة بتبني واعتماد المبادئ الدولية للوصول 

في تشجيع وحث الباحثين على إيداع/ أرشفة مختلف أبحاثهم الممولة تجلى الحر، والذي 
ت الوصول الحر، بل جعل البعض من هذه المنظمات موافقتها من طرفها في مستودعا

على تمويل مشاريع البحث مرهونة بموافقة أصحاب هذه المشاريع على أرشفة ما ينتج من 
هذه المشاريع من دراسات علمية في مستودعات رقمية بغض النظر عن نوعها مؤسساتية 

طالبوا الباحثين الذين هم  أو موضوعية، كما ذهب البعض منها إلى ابعد من ذلك حين
 ومن أمثلة هذه المنظمات:  ،مصدر تمويلهم بتقديم أسباب رفضهم ممارسة األرشفة الذاتية

  .European Commission (EC) -أ
التحوالت االقتصادية دراسة حول " 2440في جانفي  ECاللجنة األوروبية  نشرت   

جاء في إحدى التوصيات الواردة بها،  وقدوالتقنية في أسواق النشر العلمي في أوروبا"، 
" ضمان وصول الجمهور إلى نتائج األبحاث التي مصدر تمويلها والتي اختير لها عنوان

أن على المستوى األوروبي يجب تأسيس سياسة تجيز  أموال عامة بعد نشرها تقريبا"
د في أرشيفات وصول حر بع ECوتسمح بأرشفة المقاالت الناتجة عن أبحاث مولتها 

مرور فترة زمنية من نشر تلك المقاالت، كما تضمنت هذه التوصية إلزام الوكاالت 
الممولة لألبحاث بتولي دعم وتشجيع ممارسة األرشفة الذاتية بالمستودعات الرقمية، هذه 
الممارسة التي يمكن أن تصبح شرط منح تلك الوكاالت موافقتها على حصول الباحثين 

 .   1على تمويل منها 
  .Australian Research Council (ARC) -ب
من خالل بعض الفقرات الواردة بقواعد تمويله  ARCتوجه المجلس االسترالي للبحث    

بطلب إلى الباحثين مفاده إمعان التفكير فيما سيجنونه من فوائد إن  2440المتعلقة بسنة 

                                                 
1 European Commission. Study on the economic and technical evolution of the 
scientific publication markets of Europe.]8 January 2014 [ . available on the web:    
 http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf  



 

بالمستودعات الرقمية، وكذا الناتجة عن مشروع بحث وأبحاثهم  مقاموا بأرشفة بياناته
  .1طالبهم بتبرير امتناعهم عن أرشفتها/ إيداعها خالل أجل حدد بستة أشهر

 .National Health and Medical Research Council( NHMRC)-ج
قامت هذه المنظمة التي تسهر على الحفاظ على معايير الصحة العامة والفردية وكذا    

بإطالق سياسة متعلقة بتمويل منح المشاريع في سنة  2440تطويرها في ديسمبر 
، حيث وجهت من خالل هذه السياسة رسالة إلى الباحثين تدعوهم فيها إلى التفكير 2440

سيجنونها إن قاموا بإيداع بياناتهم وأعمالهم الفكرية في  مليا في الفوائد والمنافع التي
مستودعات رقمية مناسبة مؤسساتية أو موضوعية، فمن وجهة نظر السياسة المطلقة أن 
عملية إتاحة نتائج األبحاث على أوسع نطاق ستزيد من فرص وسبل وصول المستفيد 

لمستفيدين والمجتمع ككل على إليها، األمر الذي يؤدي إلى تعظيم االنتفاع بها من طرف ا
 . 2نحو أفضل 

 . Commission Australian Government Productivity -د

والذي اختير له  ،ورد في تقريرها البحثي حول موضوع الدعم العام للعلوم واالبتكار   
تؤمن بأن تعظيم وتقوية إمكانية  ليتم إصداره أن هذه الهيئة 2440مارس  0تاريخ 

إلى اإلنتاج الفكري الذي مصدر تمويله إحدى وكاالت تمويل األبحاث هو  الوصول الحر
 لزام على تلك الوكاالت التي بإمكانها أن تنشط بقوة لتأدية هذا الدور الفعال

3  . 
 

                                                 
1 Australian research council. Discovery projects: Funding rules for funding 
commencing in 2008. ]8 January 2014 [ . available on the web:    
http://www.arc.gov.au/pdf/DP08_FundingRules.pdf    
2 National health and medical research council. Project grants funding policy for 
funding commencing in 2008. ]8 January 2014 [ . available on the web:    
 http://www.nhmrc.gov.au/publications/_files/profundingpol.pdf 
3 Productivity commission. Public support for science and innovation: Research 
Report overview.  ] 8 January 2014 [ . available on the web:  
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/37121/scienceoverview.pdf   



 

أنحاء  والجدير بالذكر أن ثمة إقرار واعتراف من شتى الحكومات الموجودة في مختلف   
حصول على األبحاث العلمية التي مصدر تمويلها بحق الجمهور في الوصول وال العالم

 .1أموال عامة
 أضحى في الوقت الراهن في طليعة الوصول الحر للمعلوماتال نبالغ إن قلنا أن     

، جامعات، نككل من باحثين، أكاديمييالمجتمع البحثي العالمي تطلع إليها يالمبادئ التي 
مكتبات، منظمات وهيئات بحثية، وهذا بسبب أنه يسعى إلى توفير كل من اإلتاحة 

حرية إعادة وكذا  المجانية، الفورية والدائمة لإلنتاج الفكري العلمي في نصه الكامل،
خالل  واصل بين الباحثين منتاستخدام المؤلفات العلمية، وهذا فضال عن مد جسور ال

إمكانية تبادل أفكارهم وخبراتهم. وأهم طرق تحقيق الوصول الحر للمعلومات هما دوريات 
 تقدم مزايا كبرى لعموم المؤسساتالوصول الحر والمستودعات الرقمية، هذه األخيرة التي 

   العالي، التي تأتي في مقدمتها الجامعات. ، إال أنها أكثر إفادة لمؤسسات التعليمالتعليمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Canadian association of research libraries; Scholarly publishing and academic resources 
coalition. Greater reach for your research. 2008. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستودعات : الثالثالفصل 
 الرقمية األكاديمية



 

تكتسب المستودعات الرقمية المؤسساتية أهمية كبيرة لدى المؤسسات األكاديمية     
كالجامعات، وقد وضحت كثير من الدراسات العلمية هذه األهمية المتمثلة في أنها قد 
أصبحت ضرورة من ضروريات هذه المؤسسات التعليمية لضمان حفظ، إدارة وبث 

أنها أصبحت منبرا لتبادل المعلومات، الخبرات، محتوياتها وأصولها الرقمية، إلى جانب 
هذه األخيرة بين  ،الجامعاتمختلف  بينوالمعرفة العلمية الموارد التعليمية والتدريبية 
 كذلك تتيحعلى المستوى المحلي والدولي. و  بعضهم البعضو والباحثين وبين الباحثين 

الدورات  ،الندوات ،سدرو لل الحرالوصول المستودعات الرقمية للمؤسسات الجامعية 
 إلى جانب مساعدتها في تطوير المقررات الدراسية. وهذا ، والتدريبات

وقد أكدت بعض الدراسات األكاديمية أن التكتالت اإلقليمية بين المكتبات والجامعات     
، بينما ذكرت دراسات 1 سوف تكون المستودعات الرقمية المؤسساتية جزءا رئيسيا فيها

تودعات الرقمية المؤسساتية أصبحت تعد اليوم عنصر أساسي لالستجابة المس أخرى أن 
؛ ومن هذا المنطلق سنتناول المستودعات 2لتحديات التعليم العالي في العالم الرقمي

 األكاديمية فيما يلي بشيء من التفصيل. الرقمية للمؤسسات 

 الرقمية األكاديمية. تالمستودعا مفاهيم حول -0-0
 المستودعات الرقمية األكاديمية.تعريف  -0-0-0
أثناء بحثنا في اإلنتاج الفكري العلمي الغزير الذي تناول بالدراسة موضوع المستودعات    

التي و  الرقمية، وردت عدة تعريفات للمستودعات الرقمية األكاديمية المتواجدة بالجامعات،
 على وجه الخصوصومنها  ،تم تداولها واقتباسها على نطاق واسع ضمن أدب الموضوع

 ما يلي:

                                                 
1Schöpfel, Joachim; Stock, Christiane. Grey literature in French digital repositories: A 
Survey. Paper presented at the international conference on grey literature, 2009.]1 
september 2014[. available on the web: 
http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/37/92/32/PDF/GL10_Schopfel_Stock_final.pdf 
2 Agyen-Gyasi, Kwaku ... et al. Open access institutional repositories: Issues and 
challenges. ] 30 February 2014  [ . available on the web : 
http://dspace.knust.edu.gh:8080/jspui/bitstream/123456789/1439/1/Open%20Access%20In
stitutional%20Repositories%20I.pdf 



 

Queen’s institutional repository portal عرفت بوابة كوين     
المستودع  1

تقوم  المؤسساتي على أنه " مجموعة رقمية من اإلنتاج الفكري العلمي لجامعة.
المستودعات المؤسساتية بجمع، حفظ وتسهيل الوصول إلى المعرفة المنشاة من طرف 

 المؤسسة األكاديمية". 
فيرى أن المستودعات المؤسساتية عبارة عن مجموعات رقمية  Crow2 أما "كرو"      

تتولى مهمة استقطاب وحفظ اإلنتاج الفكري الخاص بجامعة واحدة فقط أو الخاص 
 المجتمعات الجامعية)كليات، جامعات( أو المؤسسات . بالعديد من

المستودعات الرقمية المؤسساتية هي  يالحظ أن التعريفين السابقين أكدا على أن    
 مجموعات رقمية خاصة بجامعة واحدة أو اتحاد جامعات.

المستودع المؤسسي للجامعة عبارة عن قاعدة معلومات متاحة أن "  3الضويحييرى    
تاحة المخرجات الفكرية للجامعة اتطابع مؤسس تتخذعلى الويب،  دارة وحفظ وا  ي، لجمع وا 

والمنتسبين لها، بحيث يمكن لصاحب الحق الفكري من إيداع أعماله وبحوثه في تلك 
  ".القاعدة
ع المؤسساتي الجامعي بأنه قاعدة بيانات المستود Shinde 4في حين عرف "شيند"     

أو أرشيفات رقمية تقدم مجموعة من الخدمات المتمثلة في استقطاب، تنظيم، تخزين، 
تكشيف، حفظ، بث وا عادة توزيع األصول الرقمية، اإلنتاج البحثي والميراث الخاص 
بجامعة واحدة أو مجموعة جامعات عن طريق إنشاء نظام محلي وعالمي للمصادر 

 الرقمية الموزعة والمتبادلة.
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قد ركزا على أن المستودعات الرقمية للمؤسسات  يالحظ أن التعريفين السابقين    
 الجامعية هي قواعد بيانات متاحة على شبكة االنترنت.

أن المستودع المؤسساتي الجامعي هو مجموعة من "  Lynch 1يرى "النش"      
أعضائها بغية إدارة ونشر المواد الرقمية المنشأة  الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمع

من طرف المؤسسة وأعضاء مجتمعها. والمستودع المؤسساتي الجامعي هو أساسا في 
الغالب التزام تنظيمي إلدارة هذه المواد الرقمية بما في ذلك الحفظ على المدى الطويل 

  عند الحاجة وهذا فضال عن التنظيم والوصول أو التوزيع".
تم تداولها واقتباسها على التي من أهم التعريفات يالحظ أن هذا التعريف الذي يعد   

المستودع المؤسساتي قدم ملمًحا آخر حول قد  نطاق واسع ضمن أدب الموضوع
أنه مجموعة من الخدمات التي تقوم بتقدمها وتوفيرها الجامعة لألعضاء يرى الجامعي، إذ 
 المنتسبين لها.

بأن المستودعات ذات الوصول الحر المتواجدة على  Suber2 بينما ذكر "سوبر"     
مستوى مؤسسات أكاديمية مثل الجامعات توفر الحفظ على المدى الطويل للمواد المودعة 

السجالت  بها من مقاالت الدوريات العلمية سواء كانت طبعات الحقة أو مبدئية،
الرسائل الجامعية، األطروحات،  المكتبة، المؤسساتية أو مجموعات خاصة مرقمنة من

وكذا  قواعد البيانات اإلدارية، ملفات البيانات، ملفات الفيديو والصوت والمواد الدراسية،
تضمن الوصول الحر إليها وهذا باتخاذ الجامعة لتدابير تكفل لها تحقيق كل من الحفظ 

 والوصول الحر. 
أن يمكن  المصادر والمواد الرقمية التيعة حول طبيدقيقا تفصيال قدم هذا التعريف    

 المستودعات الرقمية وحدد كذلك طبيعة الخدمات الموفرة للمواد المودعة.تتضمنها 

                                                 
1 Lynch, Clifford. Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the 
digital age.  ARL. n. 226, 2003. ]1 november 2013[. available on the web: 
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أن عادة تعتمد المستودعات المؤسساتية من "  Hitchcock 1 في حين يرى "هيتشكوك"   
هذه البيئة طرف الجامعات وباألخص من قبل الجامعات الكثيفة األبحاث، إن امتداد 

 المدارة وماذا تعمل يتوقف على الغرض واألولويات المحلية للمستودع المؤسساتي".
حدد هذا التعريف طبيعة الجامعات التي تلجأ إلى إنشاء المستودعات الرقمية     

 المؤسساتية على مستواها.
على شبكة  تتفق التعريفات السابقة الذكر أن المستودعات الرقمية األكاديمية المتاحة   

 االنترنت والتابعة للجامعات هي:
 قواعد بيانات متاحة على الويب. -
مجموعات رقمية من اإلنتاج الفكري المنتج من طرف الجامعة أو عدة جامعات واألفراد  -

 المنتمين إليها من طالب، باحثين وهيئات تدريسية.
 تقوم بجمع، تنظيم وحفظ اإلنتاج الرقمي ثم إتاحته للجمهور. -

استخالصا من كل ما سبق نصل إلى المستودعات الرقمية األكاديمية التابعة    
متاحة على شبكة االنترنت، تابعة إلحدى  عبارة عن قواعد بيانات للجامعات هي

استقطاب اإلنتاج الفكري العلمي والبحثي الخاص بأعضاء تلك  ، كلفت بمهمةالجامعات
الجامعات في جميع المجاالت أو في عدد من المجاالت أو في مجال واحد وفقا للتغطية 

أو وفقا لسياسة ) هؤالء األعضاء أو بإلزام تشجيع المخططة للمستودع عن طريق
مية الخاصة بهم بهذه القواعد المؤلفات العلكافة أشكال إيداع على  (المؤسسة الجامعية

تاحتها لجميع دون مقابل مادي ودون قيود تتعلق بحق النشر  ألجل تنظيمها، حفظها وا 
 المستخدمين في العالم.أو لجميع للمؤسسة الجامعية  األفراد المنتسبين
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invisible. ] 30 February 2014  [ . 30/02/2014. available on the web: 
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 أغراض المستودعات الرقمية األكاديمية. -0-0-0
اهتمت بإنشاء المستودعات الرقمية على تحتل الجامعات صدارة المؤسسات التي    

، ويرجع اهتمام هذه المؤسسات بإنشاء واستخدام المستودعات الرقمية وتحديدا 1مستواها
 منها: أغراض عدةلألجل غايات و  2 سرفيناز حافظاألكاديمية منها حسب 

 وما يتم رقمنته من مجموعات. المناهج التعليمية، المواداستضافة وتخزين كل من  -
دارة البحوث العلمية الخاصة بمنتسبي الجامعات. -  تقييم وا 
 االتصال العلمي .اإلسهام في دعم وتعزيز  -

فالغرض من إنشاء مستودعات رقمية أكاديمية  Barton3أما من وجهة نظر "برتون"    
 إضافة إلى ما يلي: سرفيناز حافظعلى مستوى الجامعات هو ما ذكرته 

 . ت ومخرجات الجامعةلمنتجا النشر إلكتروني  -
 .ضمان الحفظ الطويل للمواد الرقمية  -
زيادة الحضور االلكتروني للبحوث الجامعة، والذي ينجر عنه تعظيم مكانة وسمعة تلك  -

 الجامعة.
 .لألبحاث العلميةتشجيع الوصول الحر دعم و  -
 التوجه نحو بناء المستودعات الرقمية األكاديمية.  -0-0-0

في عالمنا المعاصر أحد ابرز مؤسسات إنتاج، حفظ ونشر  الجامعاتتعد     
، إذ تتوفر هذه المؤسسات األكاديمية على ثروة هائلة من المعلومات تتمثل 4المعلومات
، والتي حسب مبدأ الوصول الحر كبير من المواد والمصنفات المعرفيةالكم في ذلك ال

راف المهتمة به إلى جانب هيئات تمويل للمعلومات الذي تأتي الجامعات في طليعة األط
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تاحتها للجميعاألبحاث، دور النشر والمكتبات....  في شكل رقمي  ينبغي اإلفراج عنها وا 
استخدامها  ،مشاركتهاوبدون قيود مادية وقانونية إلمكان االنتفاع بها على أوسع نطاق، 

 . استخدامها في الحاضر والمستقبلوا عادة 
نحو إنشاء مستودعات رقمية في  يشهد تزايد مستمرلمي توجه عا مؤخرا ظهر   

 اإلنتاجحفظ  ،جمع، تخزين، تكشيف تقوم بالعمليات التالية من مؤسسات التعليم العالي
 وكذا بثه لجميع المستخدمين بدون قيود مادية وقانونية.  العلمي للجامعة

 ابمزايا عدة جعلت لهالمستودعات الرقمية  به متازويرجع التوجه السابق الذكر لما ت   
 مكانة هامة وحاًل يتسابقون  باحثين، المؤسسات العلمية والبحثية كالجامعاتفي قلوب ال

 لتحرير اإلنتاج الفكري المحكم من القيود التي فرضها عليه نظام النشر التقليدي، إليه
ستودعات للباحثين، هيئات زايا ما يعتبر خدمات ذات قيمة مضافة تقدمها المومن هذه الم

التدريس، المؤسسات والمجتمع البحثي العالمي، ومنها من كان عامال رئيسيا لتطور 
كاديمية  األ الرقمية وفيما يأتي نقدم استعراضا ألهم مزايا المستودعات. 1 المستودعات

 جامعات،كال لمؤسسات البحثيةلللباحثين سواء كانوا مؤلفين أو قراء و  المتواجدة بالجامعات
العلمية التي تناولت بالدراسة موضوع  العديد من الدراسات والبحوث والتي تم انتقائها من
 : المستودعات الرقمية

 ساتذة الجامعيين.لألبالنسبة  -0
مما كانت عليه من وأسرع  تجعل عملية الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية أسهل -

  .3بسبب تخفضيها لعوائق الوصول 2قبل
 .4مواد التعليميةالتأثير البحوث و االستشهاد المرجعي و تزيد من  -
تعد المستودعات الرقمية بشكل عام قنوات غير الرسمية لإلتصال العلمي وهذا على  -

 خالف الدوريات العلمية المحكمة التي تعتبر قنوات رسمية لإلتصال العلمي. 

                                                 
1JISC infonet. Op.Cit .  
2 Hubbard, Bill. Institutional repositories  the work of sherpa. ] 30 February 2014  [ . 
available on the web: www.sherpa.ac.uk/documents/RCUK-SHERPA2.ppt 
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مال األساتذة على أوسع نطاق ضمان بث أعجمهور القراء من خالل  توسع من قاعدة -
 . 1وألكبر جمهور ممكن

تعمل على تقصير دورة البحث، أي لم يعد مهم ذلك التأخير الذي تتعرض له األبحاث  -
العلمية قبل أن يتم نشرها في الدوريات العلمية الموافقة على نشرها، وذلك الن مسوداتها 

وقبولها للنشر من طرف دورية أودعت في المستودعات الرقمية في نفس وقت تقديمها 
 علمية ما، وكذا تم االطالع واستخدمها من طرف القراء.

تعد أمكنة أمنة لتخزين وحفظ إنتاج فكري متنوع خاص باألساتذة الذين يستطيعون فيما  -
بعد استرجاعه ألجل غرض كتابة محاضرة، السيرة الذاتية وكذا إتاحته لزمالئهم، وقد 

ال تجد طريقها التي كري من وثائق العمل وكذلك البيانات البحثية يتكون هذا اإلنتاج الف
مثل: مجموعات البيانات، ملفات الفيديو والملفات الصوتية  للنشر بوسائل النشر التقليدية

 .2التي يدعم بها األستاذ نتائج البحوث الخاصة به 
 تتيح إمكانية إعداد قوائم المنشورات الشخصية. -
اعدة فيما يتعلق بإدارتهم متطلبات هيئات تمويل البحوث بإتاحتها في تقدم لألساتذة مس -

 . 3مستودع 
تقدميها لخدمات القيمة المضافة من تكشيف االستشهادات المرجعية والضبط أإلسنادي  -

لألسماء سوف يمكنها من القيام بتحليل كيفي ألداء األساتذة الجامعيين لقياس تأثيرهم في 
 التي ينتمون إليها.المجاالت العلمية 

على عكس الدوريات العلمية المحكمة التي تفرض على األساتذة االلتزام بتحرير  -
 المتواجدة بالجامعاتبحوثهم في عدد معين من الصفحات، تقوم المستودعات الرقمية 

بإلغاء هذا القيد الذي إزالته تزيد من عدد البحوث المنشورة، وهذا األمر له تأثيراته 
ية على األساتذة كمؤلفين) الرغبة في نشر أبحاثهم( وكقراء) الرغبة في الوصول اإليجاب
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السهل والسريع إلى اكبر عدد ممكن من المعلومات المتاحة والوثيقة الصلة بمجاالتهم 
 وبحوثهم التي هي قيد االنجاز(.

ت تتوفر على العديد من المواد التعليمية والتدريسية، هذه األخيرة تتضمن إيضاحا -
مفاهيمية، تصورات، نماذج وأشرطة فيديو دراسية.... يمكن أن يوظفها ويستغلها األساتذة 

 . 1الجامعيين في دعم العملية التعليمية 
 . Cross-searchable 2 توفر إمكانية البحث العرضي  -
يودع أساتذة المجاالت العلمية السريعة الحركة مثل االلكترونيات مسودات )الطبعات  -

المبدئية( األبحاث العلمية بالمستودعات الرقمية ألجل تحقيق غرضين من وراء هذه 
، األول منهما هو تسجيل أسبقية وأولية األفكار والملكية الفكرية، وهي وظيفة تقوم 3العملية

 5feed back ، وثانيهما بغية الحصول على تغذية راجعة 4بها الدوريات العلمية التقليدية
وهو ما يسمى  القراء بشان مؤلفاتهم وتعليقات ية تلقيهم ألراء، انتقاداتمن خالل إمكان

 بالتحكيم غير الرسمي.
فيرى أن المجتمع األكاديمي والبحثي من أعضاء هيئات  Bennett 6أما "بينيت"     

 التدريس، باحثين وطالب يحرصون على استخدام المستودعات الرقمية لألسباب التالية:
تزود األساتذة الجامعيين بما يحتاجونه من مصادر المعلومات التي يستغلونها في  -

 تطوير المقررات الدراسية التي يدرسونها لطالبهم.
تتيح تبادل المعلومات ومختلف المعارف مع اآلخرين لدعم البحث العلمي بالجامعات  -

 المختلفة.
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 .تسمح بوصول الطالب إلى مصادر المقررات الدراسية -
 بالنسبة للجامعات. -0
تمثل سجل دائم لجميع اإلنتاج البحثي الرقمي الخاص بالحياة الفكرية، األكاديمية  -

 والثقافية في المؤسسات التعليمية)كالجامعات( والبحثية وغيرها من المؤسسات.
إتاحة اإلنتاج  الفكري الرقمي الخاص بالجامعات بحرية في مستودعات رقمية متواجدة  -

على شبكة االنترنت يمكن الجامعات من قياس نفسها مقارنة مع نظيرتها من الجامعات 
 المنافسة لها. 

تستغلها الجامعات كأداة ترويج، دعاية وتسويق الستقطاب الطالب، الباحثين، هيئات  -
وكذا تقديم وعرض المنتجات الفكرية الخاصة  1المستشارين والتمويل المالي التدريس،

  . 2بالجامعة إلى العالم
، هي األخرى في زيادة معدل االطالع الجامعةترغب  ساتذة الجامعيينعلى غرار األ -

فقد أثبتت بعض الدراسات العلمية المقارنة بين  ،3إنتاجها الفكري العلميتأثير و  استخدام
ت االستشهاد المرجعي باإلنتاج الفكري المتاح بحرية في المستودعات الرقمية معدال

واإلنتاج الفكري غير المتاح بنفس األسلوب أن معدل االستشهاد المرجعي بالنوع األول 
 . 4من اإلنتاج الفكري مرتفع مقارنة بالنوع الثاني

 Brody 5ام بها "برودي" ومن أمثلة الدراسات السابقة الذكر دراسة المقارنة التي ق   
 The Effect of Open"، والتي اختاروا لها عنوان  2440وباحثين آخرين خالل سنة 

Access on Citation Impact" حيث قارنت هذه الدراسة بين معدالت االستشهاد ،
والخاصة بتخصص الفيزياء  Arxivالمرجعي بالمقاالت المنشورة والمتاحة في مستودع 
متاحة في المستودع السالف الذكر. الالنووية وفيزياء الجسيمات وغيرها من المقاالت غير 
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، حيث 2440في سنة  Lawrence 1  "لورنس" دراسة مقارنة أخرى أنجزها كما توجد
المتاحة بحرية على  Conference articlesقارن فيها بين معدالت االستشهاد المرجعي ب 

غير  Conference articlesشبكة االنترنت والخاصة بمجال علم الحاسب وغيرها من 
 Free online "المتاحة بنفس األسلوب، وقد تم اختيار عنوان جد معبر لهذه الدراسة هو

availability substantially increases a paper's impact ." 
 خبرات تقييم بحوث الجامعة تعد المستودعات أدوات لها أهمية بالغة في إدارة -

Research assessment expercises (RAE). 
 Intellectual property right (IPR)إدارة حقوق الملكية الفكرية  جامعة فرصةلل توفر -

 بقضايا الطبع والنشر. وتحسيس األساتذة المنتمين إليها من خالل توعيةالخاصة بها 
 .2سهولة البحث في محتويات المستودعات الرقمية األكاديمية محليا ودوليا  -
حفظ اإلنتاج الفكري العلمي والتعاوني الخاص بالجامعة على المدى الطويل، ومن ثمة  -

 .3 ضمان حفظ الذاكرة  التاريخية للجامعة
   .Grey literature 4 اإلنتاج الفكري الرمادييطلق عليه تسمية وبث ما   استقطاب -

بأن المستودعات الرقمية تعمل على حفظ كم كبير من  Hayes 5يرى "هايس"    
المصادر التي توظف في دعم عملية التعليم والبحث العلمي ومختلف العمليات اإلدارية 
بالجامعة، وتسمح أيضا بإدارة األصول التعليمية والبحثية، كذلك إلى جانب سماحها 

 دعم الخبرات التعليمية.باستخدام األبحاث الموجودة بالجامعة بشكل امثل تساهم في 
 
 
 

                                                 
1 Lawrence, Steve. Free online availability substantially increases a paper’s impact. 
Nature. vol. 411, 2001 . ]1 november 2013[. available on the web:www.nature.com 
2Benefits. Op.Cit .  
3 Alfa network babel library. Op.Cit .  
4 Connolly, Matthew; Davis, Philip. Op.Cit . 
5 Hayes, Helen.  Digital repositories helping universities and colleges. ]09 September 
2014 [ . available on the web: http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISC-BP-
Repository(HE)-v1- final.pdf 



 

 بالنسبة للبحث العلمي. -0
بان المستودعات الرقمية أصبحت" امتداد طبيعيا لمسؤولية المؤسسة  1العربييرى    

األكاديمية باعتبارها مصدرا لألبحاث العلمية األساسية، وأصبحت كذلك احد المكونات 
 .األساس التي يتطلبها المجتمع التعليمي"

 األكاديمية.الرقمية  بناء المستودعاتو  نيفاتالتص -0-0-0  
أصبح تقويم مجال البحث العلمي بالتعليم العالي يتم مع بداية القرن الحادي والعشرين    

وبالرغم التصنيفات األكاديمية العالمية للجامعات، باالعتماد على وسيلة أخرى جديدة هي 
إال أن يعد  ،تصنيف إلى أخرمن باينة متالمؤشرات المعتمدة لقياس جودة الجامعات أن 
ي للمخرجات العلمية" الذي تعتمد عليه  "مؤسسات األكاديميةالخاصة بال التحليل الكمِّّ

 . 2 هاالقاسم المشترك بينالتصنيفات هو 
وأعضائها ثم تسهيل  للجامعة تقوم المستودعات الرقمية بتجميع المخرجات البحثية    

إتاحتها على شبكة االنترنت، مما يساهم في وصول أكبر عدد من جمهور المستفيدين 
 هاحضور المحتملين إليها، وهذا ينجر عنه زيادة تأثير مخرجات الجامعة وتعظيم 

 معاييرال وكالهما)التأثير والحضور االلكتروني( من، شبكة االنترنتعلى  اإللكتروني
 ، كما يندرجفضل الجامعات على مستوى العالملتصنيفات األكاديمية ألا المعتمدة في

التقييم في  معايير كذلك ضمن ةياتمؤسس ةرقمي اتمستودعل امتالك المؤسسات الجامعية
 الرقمية المتاحة مستودعاتمنها من يختص بال تلك التصنيفات التي أصبح يوجد حاليا

 االنترنت. على شبكة
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[. 7124سبتمبر  74]. 7127، 2، ع 20. مج مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةإلنشاء مستودع رقمي للجامعات العربية. 

 متاح على الشبكة على العنوان التالي:

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/% 

 الصديقي، سعيد. الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي: الطريق نحو التميز. رؤى إستراتيجية. ع.11، أفريل
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                                                              متاح على الشبكة على العنوان التالي:[.  7124جويلية  22. ]7124

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/
Rua_Strategia/Rua-Issue-06/rua06_008.pdf 



 

شنغهاي جامعة تصنيف ات األكاديمية أهمية، شهرة وشمولية هما إن أكثر التصنيف    
أساس على  تقويم جودة الجامعات العالمية وتصنيفها، واللذان يقومان بوويبومتريكس

مستوى الجامعة عن صورة شاملة حيث يعطي التصنيف األول ، مخرجاتها البحثية
على شبكة  ةللجامع الحضور العلمي، بينما يعتمد التصنيف الثاني على وكفاءتها
في  والجزائرية وموقع الجامعات العربية ةمنهجي ،معاييرفيما يلي تعرض نسس. اإلنترنت

العديد ، وهذا إضافة إلى استعراض بعض التصنيفات األخرى التي قامت هذين التصنيفين
 .باعتمادها من الدول والمنظمات الجهوية

 شنغهاي. جامعة تصنيف -0
 وأشملها على الموجودة على المستوى العالمي بل التصنيفات األكاديميةأشهر يعد من     

 Shanghai Jiao ، وهو يصدر سنويا عن جامعة جيو تونغ  بشنغهاي الصينيةاإلطالق

Tong University ويتولى إعداده فريق خاص من معهد التعليم العالي التابع لهذه ،
ر الموضوعية التي يتم بواسطتها قياس الجامعة، وهذا باالعتماد على جملة من المعايي

مخرجات البحث ، التدريس جودة هيئة، جودة التعليمجودة وكفاءة الجامعة وهي كل من 
وعلى أساس المعايير األربعة التي  (.42)الجدول رقمونصيب الفرد من األداء األكاديمي

جامعة  344يعتمد في تحديدها على مؤشرات فرعية يتم إعداد الئحة سنوية تضم أحسن 
 أصل من العالم في جامعة 2444 فحص " على التصنيف هذا ، حيث يقوم1في العالم

 وخالل للمنافسة. األولية المؤهالت امتلكت اليونسكو في مسجلة جامعة آالف 14 قرابة
 أخرى  مرة والتي تخضع منها، جامعة ألف تصنيف يتم الفحص من الثانية الخطوة
 .2نشرها" يتم جامعة 344 أفضل في مركز على للمنافسة
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 .1:  يوضح المعايير المعتمدة في قياس جودة وكفاءة الجامعات(02الجدول رقم )
يوفر المعهد السالف الذكر التمويل المالي لهذا التصنيف الذي يتم إعداده لغايات    

أكاديمية بحتة وأغراض غير تجارية تتمثل في معرفة موقع الجامعات الصينية في ترتيب 
ألجل السعي لتحسين ترتيبها عن  World-Class Universitiesجامعات النخبة العالمية 
ا وبين جامعات النخبة العالمية التي هي كبرى واعرق الجامعات طريق تضييق الفجوة بينه

 .2يتميز هذا التصنيف بالمصداقية والشفافيةفي العالم والمتواجد بالدول المتقدمة. 
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المعدل/  الرمز المؤشرات المعايير

الوزن)

%) 

  جودة التعليم
Quality of 

Education 

على  جوائز نوبل  المتحصلينخريجو المؤسسة 
Fields Medals و     

Alumni 14 
 

 جودة هيئة التدريس
Quality of Faculty 

جوائز  على المتحصلينأعضاء هيئة التدريس 
 Fields Medalsنوبل وميداليات فيلدز 

Award 24 

ص تخص  21في  الباحثون األكثر استشهادًا بهم
 علمي

 

HiCi 
24 

 مخرجات البحث
Research Output 

 Nature المقاالت المنشورة في مجلتي الطبيعة
 Scienceو العلوم 

N&S 24 

المقاالت الواردة في دليل النشر العلمي الموسع 
SCIE   ودليل النشر للعلوم االجتماعيةSSCI  

PUB 24 

 نصيب الفرد من األداء
Per Capita 

Performance 

 PCP 14 نصيب الفرد من األداء األكاديمي للمؤسسة

 144 المجموع



 

 2413تبين نتائج تصنيف جامعة شنغهاي المنشورة على شبكة االنترنت في سنة    
(، أربعة منها متواجدة 43ورود خمسة أسماء لجامعات عربية بهذا التصنيف)جدول رقم 

بالمملكة السعودية واألخرى متواجدة بمصر، ودخول هذه الجامعات هذا التصنيف بالذات 
تيجة جهود مضنية بذلتها هذه الجامعات لتخترق قلعة أكيد لم يأتي من العدم بل كان ن

جامعات النخبة العالمية، فمثال السعودية وضعت مشروع حديث تسعى من خالله إلى 
تطوير مختلف جامعتها والنتيجة كانت احتاللها المرتبة العشرين في تصنيف جامعة 

 .1واحدة بفضل جامعة 30شنغهاي بفضل أربعة جامعات، أما مصر احتلت المرتبة 
 

 الترتيب العالمي الدولة اسم الجامعة
 131-244 السعودية سعود الملك جامعة
 241-344 السعودية عبدالعزيز الملك جامعة
 341-044 السعودية والمعادن للبترول فهد الملك جامعة
 041-344 السعودية والتقنية للعلوم عبدهللا الملك جامعة
 041-344 مصر القاهرة جامعة

: يوضح الجامعات العربية المصنفة في تصنيف شنغهاي لسنة (20الجدول رقم )
02002. 

والجدير بالذكر أن تصنيف جامعة شنغهاي تهتم به كثيرا الجامعات بسبب اعتماده    
والتي كانت سببا في ركض وسعي تلك  ،على جملة من المعايير المتسمة بالموضوعية

الجامعات وراء احتالل مراتب متقدمة ومتميزة فيه حتى تضمن لنفسها الحصول على 
 . 3السمعة والمكانة العلمية العالمية الراقية

 
 

                                                 
 
1 Shanghai Jiao Tong University.  Academic ranking of world universities 2013. ]14 
July 2014 [ . available on the web: 
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2013/USA.html. 
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 .ويبومتريكس العالمي للجامعات تصنيف -0
بل اشملها على يعد هذا التصنيف من أشهر التصنيفات األكاديمية العالمية الحديثة،    

 web االفتراضيالحضور العلمي و  impact اإلطالق، والتي تعتمد على معايير التأثير

presence االفتراضيمختبر القياس . يتولى مهمة إعداد هذا التصنيف Cyber Metrics 

Lab  للبحث العلمي مركز األعلىالذي هو وحدة بحث تابعة لل Spanish National 

(CISC)  Research Council والذي يعد من بين أوائل المنظمات البحثية الرئيسية في ،
 .1القارة األوروبية واكبر هيئة بحثية في اسبانيا وهو بدوره تابع لوزارة التعليم االسبانية

العديد من المراكز التابعة له والمنتشرة في كافة أنحاء اسبانيا، والتي  CISCيضم    
األساسي تشجيع البحث  " CISC.  وهدف 2440مركز في سنة  120وصل عددها إلى 

، بينما شرع رسميا في تصنيف 2"العلمي وتنمية وتطوير المستوى العلمي والتكنولوجي للبلد
إلى غاية الساعة، حيث يتم  2440جامعات العالم من خالل القياس االفتراضي منذ سنة 

في شهري يناير ويونيو  ةالالزم ناتيتم جمع البياتجديد التصنيف كل ستة أشهر بعد أن 
هو تحسين هذا التصنيف " هدفو  .3نشرها بعد شهر من ذلكاإلعالن عن النتائج ب يتمل

وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على اإلنترنت وتشجيع نشر المقاالت 
 4الوصول الحر."العلمية المحكمة بطريقة 

ينصب اهتمام التصنيف على مختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات    
مستقل، مع األخذ بعين  web domain ومراكز البحث، وتحديدا التي لها نطاق الكتروني 
 24أكثر من  . وقد بلغ مدى تغطيته 5االعتبار تلك التي تملك أكثر من نطاق الكتروني

 6فقط. 12444 اينشر منه ، حيثألف جامعة
 

                                                 
1Cyber Metrics Lab. Webometrics ranking of world universities. ] 14 July 2014  [ . 
available on the web: http://www.webometrics.info  
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http://info.dogpile.com/ 
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بناء على معايير عدة  تم اختيار المؤشرات التي بني على أساسها هذا التصنيف"   
استنادًا إلى الدراسات المنجزة في هذا المجال. تسعى بعض هذه المؤشرات إلى تحديد 
 الجودة والقوة األكاديمية والمؤسساتية، بينما يهدف بعضها اآلخر إلى رفع مستوى النشر

  وهذه المؤشرات هي:  Open Access."1مبادرات الدخول أو الوصول الحر  اإللكتروني و 

 ويتكون هذا المؤشر من مؤشر فرعي واحد هو: Visibility :(%50)الوضوح  -

 جودة محتويات موقع الجامعة بناء على "استفتاء حيث يتم تقييم:  Impactالتأثير  -
التي يستقبلها  External Inlinksخالل إحصاء جميع الروابط الخارجية  افتراضي" من

الموقع االلكتروني للجامعة من أطراف ثالثة متمثلة في مواقع الكترونية أخرى، وهذه 
قرار بالمكانة المؤسساتية، الكفاءة األكاديمية، قيمة  الروابط الخارجية تعد بمثابة اعتراف وا 

على معايير ماليين المعلومات وفائدة الخدمات بحسب إدراجها في صفحات الويب بناءا 
من محرري شبكة االنترنت من جميع أنحاء العالم، وتجمع بيانات وضوح الرابط من اثنين 

 .ahrefsو Majestic SEOمن أهم موفري هذه المعلومات وهما  كل من 
 يتكون هذا المؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية، هي:  Activity :(%50)الفعالية  -
يشير هذا المؤشر الفرعي إلى العدد اإلجمالي :  Presence (1 /3) الحضور -

للصفحات الويب التي يقوم النطاق االلكتروني الرئيسي للجامعة باستضافتها، بما في ذلك 
جميع النطاقات الفرعية واألدلة كما تم فهرستها من طرف اكبر محركات البحث التجارية 

(Google) الصفحات التي اعترف ، حيث يتم إحصاء جميع صفحات الويب وحتى أشكال
 بمفرده سواء كانت صفحات ثابتة أو ساكنة وغيرها من الملفات الغنية. Googleبها 
يعترف هذا المؤشر بشكل صريح بالجهود الدولية  : Openness (1 /3)االنفتاح  -

المبذولة ألجل إنشاء مستودعات بحث مؤسساتية. ويأخذ بعين االعتبار في إحصاءاته 
 Portable data format(pdf ،doc ،docx ،Powerpoint (ppt)))(الغنيةعدد الملفات 

 .Google Scholarالمنشورة في مواقع الويب المخصصة بحسب محرك البحث األكاديمي 
تلعب الوثائق األكاديمية المنشورة في دوريات دولية Excellence (1 /3  :)الجودة  -

ات، وقد تم تقييد هذا المؤشر بالعدد عالية التأثير دور مهم جدا في تصنيف الجامع
                                                 
1 Webometrics ranking of world universities. Op.Cit. 



 

اإلجمالي فقط لهذه الوثائق األكاديمية المتميزة لسبب بسيط ومنطقي في نفس الوقت وهو 
أن االعتماد على العدد اإلجمالي للوثائق يحتمل أن يخدع ويضلل المعدون لهذا 

 . 1التصنيف
الخاص بترتيب  2410الصادر في شهر جانفي  ويبومتريكسوفقا للتصنيف االسباني    

، فقد احتلت 40الجامعات العربية على المستوى العربي والعالمي كما يبين الجدول رقم 
المملكة العربية السعودية كالعادة عربيا مركز الريادة من خالل جامعة الملك سعود، كما 

نتائج هذا التصنيف ورود  جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الثانية عربيا، والمالحظ في
جامعة على مستوى  344كل من جامعة الملك سعود وجامعة القاهرة ضمن الئحة أحسن 

عالميا، بينما  200عالميا، بينما الثانية المرتبة  200العالم، حيث احتلت األولى المرتبة 
 .2جامعة على المستوى العالمي أربعة جامعات عربية فقط 1444اخترق الئحة أحسن 

 
الترتيب  الدولة الجامعة

 العالمي
الترتيب 
 العربي

 41 200 السعودية سعود الملك جامعة
 42 200 مصر جامعة القاهرة

 43 000 السعودية جامعة الملك عبد العزيز
 40 003 السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ويبومتريكس :  يوضح مراكز أحسن عشر جامعات عربية في تصنيف (20الجدول رقم )
 .العالمي للجامعات
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 .43أما الجامعات الجزائرية فترتيبها يبينه الجدول رقم    
 

 الترتيب العربي الترتيب العالمي الوالية  الجامعة
 20 2030 قسنطينة 41جامعة قسنطينة 

 00 3033 تلمسان جامعة ابوبكر بلقايد بتلمسان
 03 3030 الجزائر جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

 00 3021 ورقلة جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 02 0204 الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي

 03 0334 باتنة جامعة باتنة
 00 0020 مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

: يوضح مراكز الجامعات الجزائرية عربيا وعالميا في تصنيف (22الجدول رقم )
 .1ويبومتريكس العالمي للجامعات

نظرا للمرتبة المتدنية التي احتلتها الجامعات الجزائرية بشكل خاص والعربية بشكل عام    
ينبغي إعادة النظر في أهدافها اإلستراتيجية، قياداتها وأساليب إدارتها ألجل تضييق الفجوة 

"  2الصديقيم من وجهة نظر ستلز لعلمية التي بينها وبين جامعات العالم المتقدم، والتي تا
تضافر جهود مختلف المتدخلين الحكوميين والمدنيين لتقليصها، على اعتبار أن إنشاء 

المستوى العالمي هو مشروع أمة وليس نخبة معينة من األكاديميين. ويمكن  جامعات بهذا
ومعاييرها منارًا لتطوير التعليم العالي العربي وا عادة  فات العالميةأن تشكل هذه التصني

 ."جهود أجيال متعاقبة تشكيله وتحديد أهدافه. وهو مشروع يتطلب بلوغ أهدافه
 للمستودعات الرقمية. ويبومتريكس العالميتصنيف  -0
إضافة إلى تصنيف أفضل الجامعات العالمية كذلك بتصنيف  ويبومتريكسيقوم موقع    

أفضل المستودعات الرقمية العالمية، حيث يقوم خالل شهري جانفي وجويلية من كل سنة 
بإصدار قائمة من المستودعات الرقمية)البحثية منها بالدرجة األولى( مرتبة حسب فهرس 

                                                 
1
 Cyber Metrics Lab. Op.Cit. 
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 web impactتأثير االلكتروني وال web presenceمركب مستمد من الحضور االلكتروني 
للمحتويات والبيانات والمتحصل عليه من أهم محركات البحث التجارية. والمستودعات 
الرقمية التي يشملها هذا التصنيف يجب أن تتوفر فيها اثنين من الشروط: األول أن يكون 
 للمستودع الرقمي نطاق الكتروني مستقل أو نطاق الكتروني ثانوي يشتمل على:

repository.xxx.zz بينما الشرط الثاني يجب على محتويات المستودع الرقمي أن تكون ،
 .1وثائق علمية بالدرجة األولى

مؤشرات أربعة  على أساس على مستوى العالم الرقمية المستودعات أفضلتصنيف  يتم   
كمية تشكل جميعها تقدما للمستودع الرقمي الذي يحصل على أفضل ترتيب، وهذه 

 المؤشرات هي كالتالي:
 .Googleصفحات الويب المتحصل عليها من  عدد يشير إلى:  Size (S)الحجم  -
العدد اإلجمالي للروابط الخارجية المستقبلة من  إحصاء  :Visibility (V)الوضوح  -

طرف عدد من النطاقات االلكترونية مثل الروابط المتحصل عليها من طرف قواعد  
 .ahrefsو MajesticSEOبيانات 

 ويعتمد هذا المؤشر على ما يتم الحصول عليه من  :Rich Files (R)الملفات الغنية  -
Google  :من ملفات في أشكال من أمثلتها ما يليAdobe Acrobat (pdf) ،MS Word 

(doc & docx) ،MS Powerpoint (ppt & pptx) ،PostScript (ps & eps). 
-  Scholar (Sc):   يقوم المسؤولون على هذا التصنيف بعملية إحصاء العدد الطبيعي

 Googleللوثائق العلمية مستخدمين ومعتمدين في هذه العملية على قواعد بيانات 

2Scholar. 
الذي يتم على أساس نشاطات  ويبومتريكس العالمي للمستودعات الرقميةوفقا لتصنيف   

المستودعات الرقمية الظاهرة على مواقعها االلكترونية، فقد أظهرت نتائجه المعلنة في 
( ورود خمسة مستودعات رقمية 40كما يبن الجدول رقم )  2410شهر جانفي من سنة 

مستودع رقمي في العالم، كما إشتملت قائمة الترتيب  1444عربية ضمن قائمة أفضل 
                                                 
1 The ranking web of world repositories. ] 14 july 2014  [ . available on the web: 
http://repositories.webometrics.info/ 
2 ibid 



 

مستودع رقمي فقط تابعة جميعها للجامعات مع العلم أن يوجد بالمنطقة  11بي على العر 
 العربية  أكثر من هذا العدد.

 الترتيب العربي الترتيب العالمي الدولة المستودع
King Saud University Repository 41 301 السعودية 
American University in Cairo Digital 
Archive and Research Repository 

 42 310 مصر

Dépôt Institutionnel de l'Université 
Abou Bekr Belkaid Tlemcen 

 43 003 الجزائر

Qatar University Institutional 
Repository 

 40 043 قطر

E-doc Université Virtuelle de Tunis 43 000 تونس 

: يوضح مراكز أحسن خمس مستودعات رقمية عربية في تصنيف (22الجدول رقم )
 .1للمستودعات الرقميةويبومتريكس العالمي 

المستودعات مسؤولي  تصنيف ويبومتريكس العالمي للمستودعات الرقميةويفيد      
بتحديد مركز وترتيب مستودعاتهم ضمن المستودعات العالمية،  الرقمية العربية والغربية

العمل على تحسين ذلك الترتيب، أما بالنسبة للمستودعات الرقمية غير الظاهرة ومن ثمة 
ضبط جودة المحتوى العلمي "  توجيه جهودهم صوب فيه فهو يحفز مسؤوليها على

اإليداع وقضايا النشر في  وتكثيف الدورات التكوينية وورش العمل بخصوص أهمية
 .2"سسةؤ الثقافة العادية للم ات جزء منالبيئات الجديدة، وهذا حتى تكون هذه المستودع

 من التصنيفات الوطنية خالل السنوات األخيرة العديد والجدير بالذكر أن ظهرت    
أهمها:  "ألسباب عدة المتخصصة والمهنية للجامعات، والتي يرجع سبب ظهورها الجهويةو 

ما بعض الدول بأن التصنيفات القائمة ال تنصف جامعاتها إما  أواًل، شعور بسبب اللغة وا 
وثانيًا، السعي إلى تحفيز التنافسية بين الجامعات  ألن المعايير المعتمدة غير متوازنة؛

ليست لها حظوظ الظهور  الوطنية والجهوية؛ وثالثًا، الرغبة في تحديد مركز جامعاتها التي
 .3"على باقي التصنيفات العالمية التي ال تعلن إال الئحة محدودة

                                                 
1 The ranking web of world repositories. Op.Cit. 
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 نجدالمبادرات الوطنية لتصنيفات الجامعات على مستوى بلد واحد،  نوكمثال ع     
تصنيف جامعات  نجدالعالي المغربية، أما على المستوى الجهوي،  مشروع وزارة التعليم

تصنيف ، QS World University Rankingsتصنيف ، 1منظمة مؤتمر الدول اإلسالمية
Times Higher Education World University Rankings  وتصنيفU-Multirank 

 المعتمد من طرف االتحاد األوروبي.
دور الجامعة واألستاذ الجامعي في بناء المستودعات الرقمية  -0-0-2

 األكاديمية.
مواكبة أحدث التطورات الحاصلة في مجال تحرص مؤسسات التعليم العالي على     

كأحدث بالجامعات الرقمية  مما ساهم في بروز المستودعات تكنولوجيا المعلومات،
تاحة األساليب في تخزين تنظيم،  إدارة، المستودعات حيث تتيح هذه الرقمي،المحتوى  وا 

، وكذا إتاحته مجانا وبحرية المحتوى الرقمي للجامعاتتخزين، حفظ على المدى الطويل 
 .لكافة المستفيدين داخل وخارج الجامعة

المساهمة في تحقيق  بإمكان األساتذة الجامعيينأن  2الياميو  البساموترى كل من     
وذلك "، الرقمي اهامحتو لجامعاتهم وكذا تغذية  ةالتابعالهدف من المستودعات الرقمية 

المادة العلمية إلى خبراء،  من مجرد خبراء في محتوى  هميفرض تغيرا في طبيعة أدوار 
 ، إذ يشكل هذاوبرمجايتهااللكتروني مرشدين، موجهين، مصممين ومطورين للمحتوى 

كل ذلك في سبيل تحقيق تعليم  اللبنات األساسية لمقرراتهم التدريسية االلكترونيالمحتوى 
دور الجامعة واألستاذ الجامعي في لذلك فإنه ال بد من التساؤل عن "؛ ناجح وبجودة عالية

 بناء ودعم المستودعات الرقمية األكاديمية.
 
 دور الجامعة. -0
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المؤسسات الجامعية أن تلعب دورا مهما في دعم  وانتشار المستودعات الرقمية بإمكان    
 وذلك من خالل ما يلي:

إنشاء مستودعات رقمية على مستوى كل جامعة كما فعل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا   -
Caltech1  باالعتماد على برامج ومعايير متوافقة مع مبادرة األرشيفات المفتوحة مثل
، وكذلك تخصيص فضاءات الكترونية للمستودعات OAI-PMHومعيار  Dspaceبرنامج 

 الرقمية على مستوى المواقع االلكترونية للجامعات المتاحة عبر شبكة االنترنت.
قيام الجامعة بتعريف باحثيها وأساتذتها وكذا تدريبهم على مختلف نشاطات المستودع  -

طريقة البحث عن واسترجاع محتوياته، كيفية الرقمي الخاص بها مثل طريقة اإليداع به، 
استخدام النظام المتبع فيه، وهذا في إطار برامج وورشات عمل تنظمها خصيصا ألجل 

  .2هذا الغرض
فترى أن دعم الجامعة للمستودعات الرقمية يكون عن  3رمضان إيمانأما الباحثة    

 طريق قيامها باإلجراءات التالية:
ع اإللزامي لمؤلفات الباحثين داخل المستودع الرقمي المثبت اعتماد سياسة اإليدا  -

بالجامعة، والتي تتطلب وضع وا عالن سياسة عامة توضح لهؤالء الباحثين الخطوات 
المتبعة في إيداع أبحاثهم العلمية بهذا المستودع الرقمي. كما أن لزاما على الجامعة أن 

ي الباحثين واألساتذة بمميزات تلك تتيح عبر موقعها االلكتروني معلومات تحسس وتوع
 السياسة .

تشجيع النشر بأسلوب الوصول الحر عن طريق التحفيز المادي والمعنوي وكذلك  -
بتشريع قوانين تضمن حقوق المؤلف وتحمي أبحاثه العلمية من خطر تعرضها للسرقة 

 واالنتحال.

                                                 
1 Harnad, Stevan. For whom the gate tolls? How and Why to free the refereed research 
literature online through author/institution self-archiving, now . ] 30 February 2011 [ . 
available on the web: http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Tp/resolution.htm 
 القرشي، نجمة سعود. المستودعات الرقمية المؤسسية : نشأتها وأهميتها ودورها في إتاحة الوصول الحر لإلنتاج
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 الفكري في المؤسسات. ]22 جويلية 7124[. متاح على الشبكة على العنوان التالي:                                           
http://www.sharepdf.com/ab7481dc070c4a7e833b0a1654fc747f/%D9%86%D8%AC%D9
%88%D9%85.pdf 
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في أوساط القيادات العمل على نشر ثقافة النشر االلكتروني بأسلوب الوصول الحر  -
 الجامعية.

أن بإمكان الجامعات كذلك أن تلعب دور مهما في إقناع  Suber 1 يرى "سوبر"و    
على  مباحثيها، أساتذتها بإيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية التابعة لها وموافقته
الترقية  تنقل حقوق التأليف والنشر الخاصة بهم، مثال عن طريق جعل إحدى شروط قرارا

أو األستاذ ألعماله في المستودع الموجود على مستوى  ثاألكاديمية  هو إيداع الباح
حين اقترحت هي األخرى  "  2إيمان رمضانالباحثة Suber جامعته. وتتفق مع "سوبر" 

اعتماد سياسة في الترقية والتوظيف داخل الجامعة تعطي نقاط أعلى للمؤلفات المنشورة 
الوصول الحر أو على األقل نفس الوزن للمنشورات المطبوعة ضمن استراتيجيات 

 "المحكمة.
 دور األستاذ الجامعي. -0
لألستاذ الجامعي دور مهم في دعم وبناء المستودعات الرقمية ال يقل أهمية عن دور    

المؤسسات الجامعية يتمثل في إيداع جميع بحوثه العلمية القديمة، الجديدة والمستقبلية، 
المحكمة)في حالة موافقة الناشر( أو المسودة مضافا إليها قائمة التصويبات التي طالب 

 ي حالة رفض الناشر( في المستودع الرقمي التابع لجامعته.المحكمين بها )ف
 والمستودعات الرقمية األكاديمية. األكاديمية المكتبات -0-0-2
 األكاديمية عالقة تبادلية بين المكتبات أكدت الكثير من الدراسات األكاديمية وجود   

، فالمكتبات يمكن أن تلعب دورا هاما في دعم والمستودعات الرقمية األكاديمية
ما من خالل  والمستودعات الرقمية األكاديمية، بنائهاو  المستودعات الرقمية األكاديمية

من هنا فإننا سنناقش العالقة بين  ؛تؤثر بدورها في المكتبات تقدمه من فوائد كثيرة
 واحد منهما في األخر. المستودعات الرقمية األكاديمية من حيث تأثير كلالمكتبات و 

 المستودعات الرقمية األكاديمية.تأثير المكتبات األكاديمية على  -0
 دور المكتبات األكاديمية في بناء المستودعات الرقمية األكاديمية. -أ

                                                 
1 Poynder, Richard. Op.Cit. 
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بان مسؤولية إنشاء وانجاز المستودعات الرقمية  Kamraninia 1يرى "كامرنينيا"     
المؤسساتية بالمؤسسات الجامعية يمكن أن تلقى على عاتق المكتبات األكاديمية، وقد برر 
وجهة نظره هذه بعدة أسباب تتمثل أوال في أن من المعروف أن المكتبات هي المسؤولة 

ملين بهذه المكتبات هم خبراء ، ثانيا كون المكتبيين العا2عن جمع وحفظ اإلنتاج العلمي
في إنشاء الميتاداتا وتنظيم المحتوى، وهذا فضال عن أنهم واعون ومطلعون على طرق 

وجوب تحمل  ، أما السبب الثالث الذي برر به3حفظ المواد الرقمية وتقنيات األرشفة الذاتية
التكنولوجيا المكتبة لمسؤولة إنشاء المستودعات المؤسساتية هو كونها تعد محور ومركز 

technology hub  في الجامعة، حيث يترقب وينتظر الطالب، أعضاء هيئة التدريس
من المكتبة، بل هي في نظرهم قائد  technological supportوالعاملين الدعم التكنولوجي 

 leader on information technology tendency النزعة والميل إلى تكنولوجيا المعلومات
4 . 
 
 

ا أن المشرفين على المكتبات األكاديمية يعون جيدا دور هيئات التدريس والباحثين كم    
في إنشاء وتطوير مستودع مؤسساتي ناجح، أما بالنسبة للمكتبيين فهم خير من يعرف 

                                                 
1Kamraninia1, Katayoon ; Abrizah, A. Librarians' role as change agents for institutional 
repositories: A case of Malaysian academic libraries. Malaysian Journal of Library & 
Information Science. vol. 15, no.3, 2010. ]08 december 2014[. available on the web: 
http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/961.pdf 
2Cervone, F. The repository adventure. Library Journal. vol. 129, no. 10, 2004. ]08 
december 2014[. available on the web: http://lj.libraryjournal.com/2004/06/ljarchives/the-
repository-adventure/ 
3Ware, M. Pathfinder research on web-based repositories.]08 december 2014[. 
available on the web:http://mrkwr.files.wordpress.com/2006/11/pals-report-on-institutional 
repositories.pdf. 
4
Phillips, H…et al. Leading roles for reference librarians in institutional repositories. 

Reference Services Review. vol. 33, no. 3, 2005. ]08 december 2014[. available on the 
web: first.emeraldinsight.com 



 

كيفية تخفيض ميزانيات المكتبات ورفع تكلفة الموارد عن طريق إنشاء وتشغيل مستودع 
 .1رقمي مؤسساتي

بان إنشاء وانجاز المكتبات األكاديمية للمستودعات  Walters 2رس" وأضاف "ولت   
الرقمية المؤسساتية سيساعدها على إعادة اكتشاف أنفسهم من جديد، فبعد ما كانت 
مهمتهم اختيار، الحصول، تنظيم، تسهيل الوصول وحفظ اإلنتاج الفكري المنتج من قبل 

بإنشائهم المستودعات الرقمية المؤسساتية جهات خارج الجامعات التي ينتمون إليها، لكن 
التي تركز بالدرجة األولى على جمع ونشر المحتوى خاصة في شكل رقمي والمنتج من 
طرف الجامعات التابعين لها ستصبح المكتبات األكاديمية منتجين وناشرين رقمين فعالين 

 لإلنتاج الفكري الخاص بجامعاتهم.
دارة كل من المستودعات  كذلك Walters 3ويرى "ولترس"     أن إجراءات إنشاء وا 

الرقمية المؤسساتية والمكتبات األكاديمية يمكن أن تتشابه أو تكون هي نفسها، لكن ثمة 
اختالف بالنسبة للمستودعات الرقمية، حيث تستهل عملية انجازها بالتأثير على المكتبات 

ية الجماعية، تعيد تحديد أدوارها األكاديمية لتقوم بتغيير أساليب عملها وعقلياتها الفلسف
 وعالقتها داخل الجامعة.

 المكتبي في بناء المستودعات الرقمية األكاديمية. تدور ومسؤوليا -ب
أصبحت عملية إنشاء المستودعات الرقمية األكاديمية هي مهمة ومسؤولية المكتبيين    

بأدوار ووظائف قيادية  Drake 5يقومون حسب "دراك" حيث  ،4في القرن الواحد والعشرين
وهذا بوصفهم خبراء في تجميع الوثائق  في عملية تخطيط، تصميم وبناء مستودع رقمي

                                                 
1 Chang, SH. Institutional repositories: the library’s new role. OCLC Systems & 
Services.vol. 19, no. 3, 2003. ]08 december 2014[. available on the web: 
http://www.citeulike.org/user/chuy/article/11665681 
2 Walters, Tyler O. Reinventing the library—How repositories are causing librarians to 
rethink their roles. Portal: Libraries and the Academy. vol. 7, no. 2, 2007. ] 30 February 
2014  [ . available on the web:  
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/14421/7.2walters.pdf;jsessionid=4C17C
7A2887705914C0493AF2A828AD4.smart2?sequence=1 
3 ibid. 
4 Kamraninia1, Katayoon ; Abrizah, A. Op.Cit. 
5 Drake, Miriam. Op.Cit. 



 

قام كذلك "بيلي" وقد والمعلومات الرقمية الشكل، وكذا وصفها، حفظها واستضافتها. 
Bailey 1 النشاطات التاليةفي أدوارهم  حصرب: 

جراء -1  ات دقيقة خاصة بالمستودع الرقمي، المشاركة في عملية إنشاء سياسات وا 
 وكذلك المساعدة في التعريف بكيفية عمله واإليداع به.

الخاصة بالمستودع  user interfaceالمساعدة في وضع تصميم لواجهة المستخدم  -2
 هذه الواجهة بالوضوح، سهولة االستخدام والفعالية. الرقمي،  شرط أن تتسم

مساعدة أعضاء هيئة التدريس في إيداع واألرشفة الذاتية ألبحاثهم العلمية بالمستودع  -3
 الرقمي. 

العمل على توعية هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بتراخيص اإلبداعات الخالقة  -0
 وسياسات النشر االلكتروني.

ستودع الرقمي، وهذا كنوع القيام بإيداع المواد الرقمية الخاصة بهيئة التدريس في الم -3
 من المساعدة .

 إنشاء البيانات الوصفية الخاصة بالمحتويات الرقمية المودعة بالمستودع الرقمي. -0
إعداد أدلة إرشادية الكترونية تشرح طريقة استخدام واإليداع بالمستودع الرقمي، وكذلك  -0

 تروج له.
ي المستودع الرقمي، وهذا بهدف تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لفائدة مستخدم -0

 تدريبهم على استخدامه كاإليداع به والبحث فيه.
جراءات المستودع الرقمي.  -0  اإلجابة على مختلف االستفسارات المتعلقة بسياسات وا 

 استخدام المستودع الرقمي كوسيلة لإلجابة على مختلف األسئلة المرجعية. -14
بعض األمور الواجب توفرها في المكتبيين كأن يكونوا  Chang 2وقد اشترط "شانج"     

دارة نظام معلومات أرشيف مفتوح، وكذلك  ملمين بمهارات إدارة المجموعات الرقمية وا 
مدربين على إعداد الوثائق في شكل مقبول وعلى إيداع المحتوى في المستودع الرقمي 

                                                 
1 Bailey, Charles. The role of reference librarians in institutional repositories.  
2Chang, S.H. Op.Cit. 



 

بان لزاما عليهم أن يقوموا بتقييم  Genoni 1باستخدام واجهة بسيطة، ويضيف "جنوني" 
 متعلقة بالعمليات التالية: الوصول، الصيانة والحفظ. تفعالية المجموعات واتخاذ قرارا

وكمثال حي عن األدوار التي لعبها المكتبيون في بناء المستودعات الرقمية األكاديمية    
لمنتمون إلى جامعة قالسكو التابعة للجامعات التي يعملون بها نجد ما قام به المكتبيون ا

University of Glasgow  حين تولوا إدارة عملية إيداع المحتويات بالمستودع الرقمي
بأكملها من وضع الميتاداتا الواصفة لهذه المحتويات، تحويل الملفات إلى مرحلة 

. ومن بين األمثلة األخرى نجد كذلك أن المكتبيون التابعون إلى جامعة هون 2التحميل
نغ للعلوم والتكنولوجيا قد تدخلوا في جميع مراحل إنجاز المستودع المؤسساتي الخاص كو 

 Hong Kong University of Science and Technologyبهذه الجامعة والمعروف باسم 

(HKUST) Institutional Repository من تحديد أهدافه ومجاله، تقييم النظام ،
جراءات، ترجمة سياسات الناشرين، االتصال بأعضاء واإل توالمحتوى، إعداد االستراتيجيا

 . 3هيئة التدريس وتقديم المساعدة لهم، اقتناء المحتوى إلى الترويج للمستودع الرقمي
 الرقمية بالمؤسسات الجامعية. للمستودعاتالمكتبات األكاديمية  بناء معوقات -ج

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي تقدمها المستودعات الرقمية المؤسساتية سواء     
إال أن تعترض هذه المؤسسات مجموعة من العقبات  للجامعات والمكتبات األكاديمية،

  فيما يلي:  Jain 4والتحديات في بنائها، وقد حددها "جاين" 
الية األولية ألكثر برمجية مفتوحة المصدر بالرغم من عدم ارتفاع التكلفة المالتكلفة:  -0

دارة مستودعاتها المؤسساتية، إال أن التكاليف المتكررة  تستخدمها المؤسسات في إنشاء وا 
خاصة تلك المرتبطة بالموظفين)الوقت المستغرق في إعداد وصياغة السياسات والمبادئ 

                                                 
1 Genoni, P. Content in institutional repositories: a collection management issue. Library 
Management. vol. 25, nos. 6/7, 2004.  ]  30 February 2014  [ . available on the web: 
http://espace.library.curtin.edu.au/cgi-bin/espace.pdf?file=/2008/11/13/file_8/19655 
2 Ashworth, S. The DAEDALUS project, developing institutional repositories at Glasgow 
University: the story so far. Library Review. vol. 53, no. 5, 2004. ] 30 February 2014  [ . 
available on the web: 
 http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00242530410538391 
3 Kamraninia1, Katayoon ; Abrizah, A. Op.Cit.  
4 Jain, P. The Role of institutional repository in digital scholarly communications. ] 30 
February 2014  [ . available on the web:http://www.ais.up.ac.za/digi/docs/jain_paper.pdf 



 

، إنشاء الميتاداتا واستشارة التوجيهية، إنشاء األدلة، الدعاية، التدريب، دعم المستخدمين
 أخصائي تكنولوجيا المعلومات( هي تكاليف كبيرة.

يرتبط نجاح المستودع المؤسساتي بمدى تقبل وموافقة مصاعب إنتاج المحتوى:  -0
المؤلفين على إيداع أبحاثهم العلمية بهذا المستودع بشكل طوعي ويصاحب هذا وجود 

ب عليها وبعض المصاعب المعترف بها في بعض المعوقات المحلية التي يمكن التغل
 إنتاج المحتوى خاصة في البداية.

 تصعب المحافظة األحيان غالبفي االلتزام بدعم استمرارية المستودع الرقمي:  -0
 األكاديمية والجامعات المكتباتكما أن  واألكاديميين،اإلدارة  لتزامدعم وا على استمرار

، وهذا حتى ال يكون سساتيؤ مستودع مأي برنامج  هاقبل إطالقمطالبة بالتفكير الجدي 
 بشكل ناجح. إذا لم تتم إدارتهمآلها الفشل السريع 

حقوق التأليف الخاصة بهم، حيث  يجهل بعض الباحثينقضايا إدارة الحقوق:  -0
نجدهم يتخوفون من خرقهم قوانين الملكية الفكرية إذا ما أتيحت أعمالهم على شبكة 

الوصول الحر كإيداعها بالمستودعات الرقمية قبل نشرها من طرف االنترنت بأسلوب 
 دوريات علمية محكمة.

يرغب األكاديميون في إيداع أبحاثهم العلمية بالمستودعات قضايا ثقافة العمل:  -2
الرقمية، لكن نجدهم في الوقت نفسه يعارضون القيام بهذه العملية بأنفسهم الن ليس لديهم 

 لك.الوقت الكافي لفعل ذ
يجب تفادي استخدام المستودع المؤسساتي كوسيلة لفرض السيطرة قضايا السياسة:  -2

 اإلدارية على العمل األكاديمي.
يجب على المكتبات األكاديمية والجامعات أن يوفروا العديد من غياب الحوافز: -0

الن غيابها  الحوافز التي تدفع الباحثين إلى إيداع أعمالهم بمستودعاتهم المؤسساتية، وهذا
قد يجعل أولئك الباحثين يعارضون فكرة اإليداع أساسا، بل ويبخلون حتى على توفير 
البيانات البيبليوغرافية ألبحاثهم العلمية خاصة عندما يكونون على يقين بان مثل هذه 

 الحوافز تقدمها مؤسسات أخرى.



 

ساتي هو تعظيم ما أن أكبر تحدي في انجاز مستودع مؤس Jain 1وقد إعتبر "جاين"     
يقدم من حوافز وفوائد، وهذا ألجل تهدئة مخاوف أصحاب المصلحة، بينما يرى "شان" 

Chan 2  بتطبيق التقنية المتعلقة بخدمات المستودعات أن أهم عائق ليس مرتبط
نما "سساتية، ؤ الم جعل من اجل  في ذهنيات الباحثينالتغيير غرس ثقافة في يكمن وا 

حياتهم األكاديمية"،  جزءا ال يتجزأ من ألبحاثهم العلمية بالمستودع الرقمي األرشفة الذاتية
بتطبيق  إن التحدي في نهاية المطاف لن يكون بقوله"  Nixon 3وهذا ما أكده "نيكسون" 

نما في التغيير الثقافيمؤ التقنية المتعلقة بخدمات المستودعات ال الضروري من  سساتية، وا 
 ." سسةؤ للم العادية األنشطةات جزءا ال يتجزأ من اجل أن تصبح هذه المستودع

فيرون أن عوائق بناء المستودعات الرقمية  4وأبو السعود كطلبةأما الباحثين العرب     
مؤسسات ال موظفيالعديد من  لدىالمستودعات الرقمية  فكرةغموض  تتمثل في:

 أنماط وعدم تقبل مقاومة، المستودعات الرقمية في حد ذاتها ، حداثة فكرةكاديميةاأل
جهد  ،مهارةمحتويات المستودعات الرقمية للتطوير عملية تطلب وأخيرا تعليمية جديدة 

اثنين من الحلول للتغلب على هذه  5البسام واليامي. وقد اقترحت كل من كبيرةاليف وتك
 ميةالمستودعات الرقبإنشاء  المؤسسات األكاديمية اهتمام العوائق، حيث تمثل األول في

بينما كان الحل الثاني هو ضرورة قيام هذه المؤسسات بتحفيز أعضاء هيئاتها ،  وتطويرها
التدريسية، فنييها وطالبها على تغذية هذه المستودعات بأبحاثهم العلمية، وكذلك على 

 المشاركة في بناء المعرفة.
 

                                                 
1 Jain, P. Op.Cit. 
2 Chan, D… et al. Changing roles of reference librarians: The case of the HKUST 
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2014  [ . available on the web: 
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لوصول الحر واقع حركة اكما بينت نتائج إحدى الدراسات العربية المقامة حول "    
أن ابرز المعوقات التي  للمعلومات في الجامعات المصرية: جامعة القاهرة نموذجا"

تواجه جامعة القاهرة نحو تطبيق الوصول الحر للمعلومات بشكل عام والمستودعات 
 :1الرقمية بشكل خاص هي كالتالي

 ضعف وعي المجتمع األكاديمي بأهمية الوصول الحر والياته. -
وعجز اإلمكانيات المادية للجامعات عن دعم مشروعات الوصول الحر بشكل تدني    -

 عام والمستودعات الرقمية بشكل خاص.
 قضايا حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين.  -
عدم وجود سياسات إلزامية تجبر أعضاء هيئات التدريس على إيداع بحوثهم العلمية في  -

 اتهم.المستودعات الرقمية التابعة لجامع
حلول للعوائق التي كانت السبب وراء ضعف  2نجمة سعود القرشي وقد وجدت الباحثة     

بغيرها من الدول نوجزها الرقمية في الدول العربية مقارنة  االهتمام بإنشاء المستودعات
 فيما يلي:

إلنشاء مستودعات رقمية بمؤسساتها  ةتوفير حكومات الدول اإلمكانيات المالية الالزم  -
 التعليمية وتحديدا الجامعية منها .  

شن حملة توعية وتحسيس بدور المستودعات الرقمية في رقي المجتمع تستهدف كل   -
 فئات المجتمع بما فيهم الباحثين، األساتذة الجامعيين..... 

 اع أبحاثهم العلميةالمتواجدة بمختلف الجامعات بإيد هيئة التدريس أعضاء إلزام -
 .رقمي التابع للجامعة التي ينتسبون إليهاالجامعية في المستودع ال همورسائل

 
 
 
 تأثير المستودعات الرقمية األكاديمية على المكتبات األكاديمية. -0
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تأثير المستودعات الرقمية األكاديمية على  1إيمان فوزي عمرحصرت الباحثة    
  المكتبات األكاديمية فيما يلي:

تولي المكتبات مسؤولية وقيادة عملية إنشاء المستودعات الرقمية باعتبارها مسؤولة عن  *
 المستفيدين وأفضل من يعرف احتياجاتهم ومتطلباتهم.

المتعلقة بالمعلومات مساعدة المكتبات على تلبية مختلف احتياجات المستفيدين  *
 والخدمات في العصر الرقمي.

 القضاء على أزمة الترخيص المتعلقة بالدوريات االلكترونية. *
مساعدة المكتبات على تلبية احتياجات المستفيدين في ظل تزايد أسعار الدوريات العلمية *

 وعجز ميزانياتها عن مالحقتها.
المستودعات الرقمية: في كتابه الموسوم ب:  2سامح زينهم عبد الجوادبينما ذكر     

سيكون على  تأثير المستودعات الرقمية على المكتبات الجامعيةبأن  البناء واإلدارة
حفظ ، من المواد تشكيلة متنوعةإتاحة ، بناء المجموعات، خدمة المستخدمينمستوى: 

لغاء  بحاثإتاحة األ، زيادة ترقية اإلتاحة الحرة، اإلتاحة إلى المحتوى المرخص وا 
 .االشتراكات في الدوريات

وتحديات  فرصبأن المستودعات الرقمية المؤسساتية سوف تقدم  3كرثيوكما يرى       
المكتبة  الناجح سيزيد من أهمية" سساتي ؤ المستودع المف ، األكاديميةللمكتبات كثيرة 

نما على المستوى ؤ ليس على المستوى الم األكاديمية الوطني والعالمي. سساتي فقط وا 
 سساتؤ شر لقياس مدى مقدرة المؤ سساتية تعتبر كوسيلة أساسية ومؤ فالمستودعات الم

 ة على الوفاء واالستجابةصبصفة خا األكاديميةالبحثية بصفة عامة والمكتبات 
 وديناميكية".   لالحتياجات المستقبلية لخدمات االتصال العلمي بأكثر مرونة

                                                            

                                                 
      عمر، إيمان فوزي. المرجع السابق.                                                                                               
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جوانب تقنية وتنظيمية في بناء المستودعات الرقمية  -0-0
  األكاديمية.

للمستودعات الرقمية المؤسساتية  الجوانب التنظيمية Robinson 1عرفت "روبينسون"    
داخل وخارج  عالقاتالخدمين و تدريب المست ،بوضع السياسات ما يتصل على أنها
دارة المستودع، ببرمجية إنشاء و  ما يتعلقهي ، بينما الجوانب التقنية المؤسسة إعداد ا 
التنظيمي  المدير، حيث يتولى تقارير االستخدام وعمليات الحفظالجودة،  الميتاداتا،

Repository Manager المدير التقني يشرف مسؤولية إدارة الجوانب األولى، بينما 
Repository Administrator .على إدارة الجوانب الثانية  

دارة  نظم  -0-0-0  وسماتها.المستودعات الرقمية األكاديمية إنشاء وا 
دارة المستودعات الرقمية األكاديمية. -أ  نظم إنشاء وا 

دارة المستودعات الرقمية      تتوافر الكثير من البرمجيات التي تسمح بإنشاء وا 
تقسم إلى برمجيات مفتوحة المصدر، تجارية بمقابل وثالثة محلية  وهي المؤسساتية،

على تسكين صممتها مؤسسات تبعا الحتياجاتها الخاصة. تعمل هذه البرمجيات " 
المحتوى الرقمي، وربط الميتاداتا بكل مفردة، والكشف عنها باستخدام بروتوكول األرشيف 

" مفتوحة المصدر ويمكن تحميلها بالمجان البرمجياتالمفتوح لجمع الميتاداتا، ومعظم هذه 
 وغيرها من البرمجيات مثل: DoKS software 3 ،Greenstoneبرمجية  على غرار 2
 .   Dspaceبرمجية -أ

 Hewlett-Packard Company (HP)نتيجة شراكة بين كل من  2442سنة  تأنشأ    

ألجل أن تتولى مهمة القيام بالعمليات التالية على  توقد صمم ،libraries MIT 4و

                                                 
1 Robinson, Mary. Institutional Repositories: Staff and Skills Set. ] 13 August 2014 

[.available on the web: http://www.sherpa.ac.uk/documents/Staff_and_Skills_Set_2009.pdf  
.عمر، إيمان فوزي. المرجع السابق  

2  
3 Institutional Repositories - library success: A best practices wiki. ] 13 August 2014 

[.available on the web: http://www.libsuccess.org/Institutional_Repositories 
4 Guide to setting up a new repository. ] 30 February 2014  [ . available at: 
http://ethostoolkit.cranfield.ac.uk/tiki-index.php?page_ref_id=29 



 

اإلنتاج الفكري الخاص بالباحثين المنتمين للجامعة ما من استقطاب، تخزين، تكشيف، 
 .1 حفظ، إعادة التوزيع في أشكال رقمية 

" متاحة للمؤسسات البحثية األخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم  Dspaceوبرمجية    
حيث أنها البرمجية األكثر تثبيتا في أمريكا الشمالية  ، 2كبرمجية مجانية مفتوحة المصدر"

، وهذا ما تؤكده 3 2443في سنة  Thomas Singarellaكما ذكر "توماس سينرالى" 
 Institutionalالموسومة ب " Lippincott4 و"ليبينكوت" Lynchدراسة "النش" 

Repository Deployment in the United States as of Early 2005  حيث ورد "
تحتل المرتبة األولى في ترتيب البرمجيات المستخدمة في  Dspaceفيها أن برمجية 

 المستودعات المؤسساتية الموجودة بالواليات المتحدة األمريكية.
   بعنوان" Lynch 5 و"النش" Westrienenازها كل من "وسترين" وفي دراسة قام بانج   

Academic Institutional Repositories Deployment Status in 13 Nations as 

of Mid 2005  "  دولة موزعة  13حول المستودعات الرقمية المؤسساتية الموجودة في
ها اإلجمالي، نسبة الجامعات على ثالث قارات هي استراليا، أوروبا وأمريكا من حيث عدد

التي توجد على مستواها، عدد ونوع اإلنتاج الفكري المودع بها، مدى تغطيتها الموضوعية 
 االذين أصبحو  ن)المجاالت العلمية التي تغطيها(، البرمجيات المستخدمة فيها واألكاديميي

يودعون أعمالهم فيها. وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن سبعة دول على األقل من أصل 
،  Dspaceتستخدم برمجية  13دولة من أصل  11و Eprintsدولة تستخدم برمجية  13

أو أنظمة منشأة ومطورة على  نكما توجد العديد من الدول تستخدم كل من البرمجيتي
 المستوى المحلي.

                                                 
1 Barton, Mary… et al . Op.Cit.  
2 Wright, Richard. Deliverable d13.4 repositories : Digital repositories explained. BBC, 
2007. 
3 Singarella, Thomas. An overview of institutional repositories. ] 30 February 2014  [ . 
available on the web: 
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/216/3/IR_MAR_AAHSL.pdf 
4 Lynch, Clifford; Lippincott, Joan . Institutional repository deployment in the united states 
as of early 2005. D-Lib Magazine. vol. 11, n. 9, 2005. ]1 november 2013[. available on 
the web: http://www.dlib.org/dlib/september05/lynch/09lynch.html 
5Westrienen, Gerard van; Lynch, Clifford . Academic institutional repositories deployment 
status in 13 nations as of mid 2005. D-Lib Magazine. vol. 11, n. 9, 2005.  ] 5 december 
2013[ .available on the web: 
http://www.dlib.org/dlib/september05/westrienen/09westrienen.html 



 

 1143إلى أن  2410لشهر أفريل  من سنة  Open Doarات دليل تشير إحصائي    
 .Dspace 1يطبق برمجية  %02.1ما يمثل نسبة أي  مستودع 

 . EPrintsبرمجية  -ب
ألجل غرض إنشاء  24442سنة  Southamptonفي جامعة  Eprintsأنشأت برمجية    

ألجل تحقيق أغراض مستودع مؤسساتي خاص بالطبعات المبدئية، مع إمكانية استخدامها 
وتركيزها على مبدأ  .3أخرى. وتتسم هذه البرمجية بكونها مجانية ومفتوحة المصدر

الوصول الحر للمعلومات البحثية جعلها تتوفر على " تقنيات أساسية للحصول على 
 .4المعلومات من باحث إلى أخر عن طريق األرشفة الذاتية وميتاداتا بسيطة وعادية " 

لشهر أفريل من سنة Open Doar أشارت إحصائيات دليل مستودعات الوصول الحر    
ما أي  مستودع 302بلغ هذا البرنامج  اعتمدتعدد المستودعات التي  إلى أن 2410

 5.  %10.2يمثل نسبة 
يكمالن بعضهما  Dspaceوبرمجية  Eprintsأن كل من برمجية  Chan  6ذكر "شان"    

فاألولى مالئمة أكثر لتوفير الوصول الحر إلى األبحاث العلمية، بينما الثانية  ،البعض
مناسبة إلدارة المحتوى الرقمي المتنوع، ومن ثمة فاختيار البرمجية المناسبة لإلنشاء 

 المستودع الرقمي سوف يتوقف بالضرورة على حاجات المؤسسة التابع لها.
 Flexible extensible digital object and repository architectureبرمجية -ج

(Fedora).  
 2441هي برمجية مجانية ومفتوحة المصدر، إلى جانب أن عملية إنشائها  في سنة    

وجامعة  Cornell university جامعتي كورنيل بوالية نيويورك كانت نتيجة تعاون كل من 
تمثل هذه  .7 المتواجدتين بالواليات المتحدة األمريكية  University of Virginiaفرجينيا 

                                                 
1 Directory of open access repository. Op.Cit 
2 Guide to setting up a new repository. Op.Cit . 
3 Barton, Mary… et al . Op.Cit . 
4 Wright, Richard. Op.Cit . 
5 Directory of open access repository. Op.Cit . 
6 Chan, Lesile. Supporting and enhancing scholarship in the digital age: the role of open 
access institutional repositories. Canadian Journal Of Communication. vol. 29,n. 3, 
2004.  ] 5 sebtember 2012[. available on the web: 
 http://cjc.online.ca/viewarticle.php?id=8508layout=html 
7 Wright, Richard. Op.Cit . 



 

البرمجية األساس للبناء على الويب كل من المكتبات الرقمية، المستودعات المؤسساتية 
 . 1وغيرها من أنظمة إدارة المعلومات القابلة للتشغيل البيني

تساعد على ( التي Dspace ،EPrints ،Fedoraصممت البرمجيات السابقة الذكر)   
إنشاء والحفاظ على المستودعات الرقمية بشكل يجعلها سهلة االستخدام من طرف أي 

 .2يوم أو يومين فقط  مستخدم الذي يستطيع تثبيتها خالل
برمجية  10قائمة متكونة من  Open access directoryورد بدليل الوصول الحر    

الوصول الحر خاصة تلك المتوافقة مستودعات ذات المجانية ومفتوحة المصدر خاصة ب
 . 3 2412مع مبادرة األرشيفات المفتوحة وهذا حسب أخر تعديل للدليل الذي تم سنة 

موجه  Raym Crow 4يوجد إلى جانب دليل الوصول الحر دليل أخر أعده "رايم كرو"    
لخدمة المؤسسات التي عقدت العزم على أن تنشأ مستودعات مؤسساتية تابعة لها، حيث 
يقدم هذا الدليل المساعدة لها فيما يتعلق بعملية تحديد وانتقاء البرمجية المناسبة لتلبية 
احتياجاتها من خالل عرضه لمستخلصات وجدول خاص بوظائف ومميزات تسعة 

، Archimede،(ARNO)  Academic Research in the Netherlands Online )برمجيات

 CERN Document Server Software(CDSware)  ،DSpace ،Eprints ،Fedora ،

Tor - i ،MyCoRe ،(Online Publications of the University of Stuttgart (OPUS) 
تاحتها لجمهور المستخدمين، مفتوحة المصدر) يمكن تم   تعديلها وا عادة إطالقها وا 

توزيعها( ومتوافقة مع آخر إصدارات بروتوكول تجميع الميتاداتا لمبادرة األرشيفات 
المفتوحة) إمكانية مشاركتها في الشبكة العالمية للمستودعات البحثية القابلة للتشغيل 

  .البيني(
باإلضافة إلى البرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر الخاصة بإنشاء وتطوير    

المستودعات الرقمية المذكورة سابقا توجد هناك أيضا برمجيات تجارية خاصة هي األخرى 
، CONTENTdm® ،EN Compass ،Hyperionبالمستودعات الرقمية هي كل من 

                                                 
1 Barton, Mary… et al . Op.Cit . 
2 Pappalardo, Kylie; Fitzgerald, Anne. Op.Cit . 
3 Open access directory. Free and open-source repository software. ] 30 February 2014 

[.available on the web: 
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Free_and_open source_repository_software 
4 Crow, Raym. A guide to institutional repository software. New York : open society 
institute, 2004. 



 

Meta Source 1 ،Digital Commons ،Digital Media Archive Technology ،
Digitool  ،Symposia 2، VITAL ،Bepress  3. 

دارة المستودعات الرقمية األكاديمية. -ب  سمات نظم إنشاء وا 
دارة المستودعات الرقمية  4العربييرى     بان توفر أغلبية البرمجيات الخاصة بإنشاء وا 

 جملة من الوظائف األساسية منها ما يلي:
  logon وللمسجلين إمكانية الدخول registrationتتيح للمستخدمين إمكانية التسجيل  -1
 تسمح بتحميل المواد االلكترونية المزودة بوصف وبيانات وصفية شاملة. -2
تاحتها. -3  المواد المرفوعة يمكن مراجعتها وكذلك تحريرها قبل بثها وا 
 تضمن للمصادر الرقمية إلى جانب تخزينها، إمكانية إدارة المحتوى الخاص بها.  -0
ل إلى المصادر الرقمية التي توفر إمكانيات بحث واسترجاع الداخلي تسمح بالوصو  -3

يمكن التحكم في عمليات الوصول إليها عن طريق بعض الوسائل المساعدة التي تتوفر 
دارة المستودعات الرقمية.   عليها نظم إنشاء وا 

تتيح لمختلف أدوات البحث التي تعج بها شبكة االنترنت خاصة محركات البحث  -0
 داتا.عناصر الميتاharvestمنها إمكانية تجميع 

-OAIلجمع الميتاداتا  ةالمفتوح اتبروتوكول مبادرة األرشيف -0-0-0

PMH.   
بأنه " بروتوكول لجمع الميتاداتا حول ملفات البيانات الموجودة في  Suber5عرفه "سوبر" 

 OA and IR glossary webliography and أرشيفات منفصلة"، وعرفه أيضا معجم

further reading   بأنه " بروتوكول يسمح لموفري البيانات بعرض بياناتهم الوصفية
                                                 
1Kumar, Ashok. Institutional repositories in india. Chennai: Tamil nadu physical 
education and sports university, 2008.  
2 Institutional Repositories - library success: A best practices wiki. Op.Cit. 
3 Mahemei, Lohrii Kaini ; Koganuramath, Muttayya.  Institutional repository of Jawaharlal 
Nehru university library, new delhi. paper presented at the 4th Convention planner. 
Aizawl : Mizoram Univ, 2006.  ] 1 november 2013[. available on the web: 
http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/1944/1191/1/64-70/pdf 
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ألجل تجميعها. كما انه يدعم تشجيع التجميع النظامي للميتاداتا من خدمة إلى أخرى. 
 Hyper Text Transfer على أساس معايير ويب أساسية مشتركة مثل  OAI-PMHبني 

(HTTP)Protocol  ، Extensible Markup Language(XML) "1 إضافة إلى أن ،
 .Dublin Core معيار دبلن كورعلى كذلك  اعتمد في بنائه

 معايير جودة المحتوى االلكتروني بالمستودعات األكاديمية. -0-0-0
تبذل المؤسسات  وألجل هذا، المستودعات الرقميةيمثل المحتوى اإللكتروني عصب     

ر العالمية حرصا يوفقا للمعاي مستودعاتها منتجةجهود مضنية لتكون محتويات األكاديمية 
 Apostolakis و"أبوستولكيس" Varlamisا، وقد وضع "فرلميس" منها على ضمان جودته

. تتواجد هذه المعايير كذلك اإللكتروني المحتوى ستة معايير لضمان جودة  2
 يتهالتطوير محتو  على اللجوء إليهاالمؤسسات األكاديمية مما شجع بالمستودعات الرقمية؛ 

 : 4وهذه المعايير هي ،3اوضمان جودته ةاإللكتروني
: تسهل بث المحتوى في العديد من األنظمة، وكذلك حل Interoperabilityالتوافقية  -

 المشاكل المتعلقة باالتصال والترجمة، وهذا فضال عن أنها  تحقق التفاعل بين النظم.
 وسرعة تجميع، بث وا عادة استخدام المحتوى. : سهولةRe-usabilityإعادة االستخدام  -
دارة المحتوى.Manageabilityالمعيار اإلداري  -  : سهولة إيجاد، جمع وا 
: تمكن المتعلمين من الوصول إلى المحتوى المناسب Accessibilityإمكانية الوصول  -

إتاحتها  في الوقت وبالوسيلة المناسبة، كذلك يمكن إنشاء مستودعات لتخزين المحتوى تتم
 للمبتدئين والمحترفين الذين يستخدمون تطبيقات مبنية على أساس معايير مشتركة.

: إنتاج المحتوى يتم مرة واحدة، بينما ينقل عدة مرات إلى نظم Durabilityقوة التحمل  -
 مختلفة وبأقل جهد. 

                                                 
1 OA and IR glossary, webliography and further reading. ] 30 February 2012  [ . 
available on the web:  http://core.kmi.open.ac.uk/display/271935 
2 Varlamis, Iraklis;  Apostolakis, Ioannis. The present and future of standards for e-
learning technologies. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. 
Vol. 2, 2006. ] 18 august 2014  [ .available on the web: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=A01519675E7A18972DA546AD
DD453C32?doi=10.1.1.98.9621&rep=rep1&type=pdf 
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جمهور عريض : إمكانية توسيع تعليم التكنولوجيات لخدمة Scalabilityمعيار التطوير  -
 من المتعلمين، األهداف والمنظمات التعليمية.

 سياسات المستودعات الرقمية األكاديمية. -0-0-0
تاحة    تنوعت وتعددت السياسات التي اعتمدت عليها المستودعات الرقمية في إدارة وا 

 محتوياتها الرقمية، نستعرض فيما يلي خمسا منها:
 سياسات إيداع المحتوى. -0 

وتشتمل هذه السياسات على تحديد نوعية مصادر المعلومات المسموح بإيداعها     
بالمستودع، تحديد طريقة إيداع مصادر المعلومات وما يتبعها من خطوات ضرورية، 
تحديد أشكال الملفات المسموح بإيداعها، تحديد األفراد المسموح لهم بإاليداع والذين أحيانا 

 إلى المؤسسة التابع لها المستودع الرقمي. يشترط فيهم أن يكونون منتمين
األكاديمية فهي تختلف  الرقمية المستودعاتب لطريقة إيداع مصادر المعلوماتفبالنسبة    

يداع من مستودع إلى أخر، إال أنها لن تخرج عن االحتماالت الثالثة هذه، إما يكون اإل
 أو كالهما. أو اختياري  إلزامي

 سياسات ضبط الجودة. -0
تضم جملة من الشروط الواجب توفرها في كل من األبحاث المسموح بإيداعها وكذلك     

في األفراد المسموح لهم بإيداع أبحاثهم بالمستودع، فبالنسبة لألولى قد يشترط أن تكون 
تلك األبحاث ضمن المجال الذي يغطيه المستودع، ويتم التأكد من ذلك من خالل مراجعة 

 احتها.المحررين لها قبل إت
 سياسات إدارة المحتوى. -0
تحدد هذه السياسات أساليب إدارة مصادر المعلومات المودعة بالمستودع، مثال تفرض    

بعض المستودعات الرقمية أن تتم عملية مراجعة المصادر قبل إتاحتها للمستخدمين، 
م قبل إيداعها لمصادره مبينما تلزم أخرى المؤلفين بإعداد البيانات الوصفية والوصف الالز 

 بالمستودع.
 



 

 سياسات إدارة حقوق النشر. -0 
تحدد هذه السياسات أساليب إدارة حقوق النشر، حيث تلزم بعض المستودعات الرقمية    

تاحة مصادرهم، بينما تعترف  مؤلفي مصادر المعلومات بالتأكد من حقهم في نشر وا 
ات التي لم يسبق نشرها، أخرى بحق الناشرين في عدم السماح بنشر مصادر المعلوم

تاحتها سواء في شكل  وبالمقابل ال تسمح لهم بمنع نشر المصادر التي سبق نشرها وا 
 ورقي أو الكتروني.

 سياسات الحفظ. -2 
تتولى مهمة تحديد مختلف اآلليات واألساليب التي تضمن الحفظ على المديين القريب    

 .1والبعيد لمصادر المعلومات المودعة بالمستودع
 المستودعات الرقمية األكاديمية. وظائف -0-0-2
ثالث وظائف تقوم بها المستودعات الرقمية، وهي نفسها  Prosser2حدد "بروسيسر"    

  وهي: التسجيل، اإلحاطة واألرشفة. الوظائف التي تقوم بها الدوريات العلمية التقليدية،
أبحاثهم بمستودع رقمي يعني ضمنيا قيام الباحثين بإيداع : Registration التسجيل  -0

هذه الوظيفة طرق إرسال  فيتحدد المستودعات "و ، 3أنهم قاموا بنسب تلك األبحاث إليهم
المواد والمصادر العلمية التي تمكن الباحث من إيداع بحثه سواء بنفسه أو من خالل 

لين عن ذلك من خالل البريد ؤو خطوات يتبعها بالموقع أو عن طريق أحد المس
  4"االلكتروني.

ويتم تحقيقها في ظل توفر المستودعات على اثنين من : Awareness اإلحاطة  -0
بعملية بناء مستودع رقمي متوافق مع معايير مبادرة األرشيفات  األمور، أولهما يتعلق

المفتوحة مما يمكن محركات البحث الموجودة على شبكة االنترنت من تكشيف، البحث 
، وثانيهما هو تزويد هذا المستودع بخدمات تتولى مهمة إبالغ واسترجاع محتوياته

                                                 
201-202العربي، أحمد عبادة. المرجع السابق. ص                                                                                  1  
2 Prosser, David. The next information revolution - How open access will transform 
scholarly communications.  
3 Prosser, David. Scholarly communication in the 21st century – The impact of new 
technologies and models.  
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مستخدمي المستودع باستمرار بجديد الوثائق المتصلة باهتماماتهم، والتي تم إيداعها على 
 Rich Site Summary  مستوى المستودع الرقمي مثل خدمات اإلنذار الحديثة كخدمة

(RSS) 1 . 
اتخاذ المستودع الرقمي لجملة من التدابير واإلجراءات التي : Archiving األرشفة  -0

تكفل ضمان الحفاظ على محتوياته على المدى الطويل، والذي يتحقق في ظل اعتماد 
 .2البرمجيات ، التقنيات والمعايير المناسبة التي تتطلبها هذه العملية 

 منظومة العمل بالمستودعات الرقمية األكاديمية. -0-0-2
هناك الكثير من العناصر المشتركة في تكوين  بأن Duncan 3 "دونكان" يرى 

  المستودعات الرقمية المؤسسية وهي كالتالي:
بالعمليات التالية  هو الذي يتولى مهمة القيام:  Librarian اختصاصي المعلومات -0
نشاء  من وضع تصنيف للمستودع الرقمي، ضمان دقة وصف المصادر الرقمية وا 

 الميتاداتا الخاصة بها وأخيرا الربط بين المصادر والكيانات التعليمية.
هم األفراد الذين يسمح لهم بإيداع أعمالهم وأبحاثهم :  Contributorsالمساهمون  -0

 ية الخاصة بأبحاثهم.بالمستودع الرقمي، وهم أفضل معدي البيانات الوصف
هم مستخدمي المستودع الرقمي بشكل : Borrowers المستخدمون/ المستعيرون  -0

 .interface  preferred منتظم، ومن يمتلكون واجهة مفضلة
هم أولئك األشخاص الذين : Casual User المستخدم العرضي)غير الدائم( -0

وتحميلها دون االضطرار إلى  بإمكانهم تصفح، البحث في محتويات المستودع الرقمي
 التسجيل بالمستودع الرقمي)امتالك فضاءات/ مساحات شخصية(.

                                                 
1 Prosser, David. The next information revolution - How open access will transform 
scholarly communications.  
2 Prosser, David. Scholarly communication in the 21st century – The impact of new 
technologies and models.  
3 Duncan, Charles. Digital repositories : e-learning for everyone .] 30 February 2014  [ . 
available on the web:  
http://intralect.com/index.php/intrallect/content/download/412/1733/file/Digital_R 
epositories_ELearning_for_Everyone.pdf 



 

ألقي على عاتقه مسؤولية إدارة كل من المستودع  هو من: Administratorالمدير -2
زالة المستفيدين، تحديد مستويات اإلتاحة والوصول لكل فئة  والمستفيدين منه )إنشاء وا 

 منهم(.

 .األكاديمية الجزائريةالرقمية  المستودعات -0-0
ة لملحوظًا في السنوات القلي تزايدا الرقمية المؤسساتيةمستودعات الشهد بناء       

، فعلى الصعيد العالمي ، خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية واألكاديميةالماضية
ببناء المستودعات الرقمية  الدول المهتمة صدارةأمريكا وبريطانيا  ،أستراليا ،كندااحتلت 

 المصادر بماليينالغنية  وأبرز المستودعات الرقمية أشهرحيث تتواجد بها وتطويرها، 
 .1التعليمية والتدريبية الرقمية

من حيث اإلنشاء  المستودعات الرقميةب أما على الصعيد العربي فيضعف االهتمام   
  (Open Doar)حسب إحصائيات ربيةواالستفادة، حيث بلغ عدد المستودعات الرقمية الع

منها  08مستودع بقارة إفريقيا:  21واحد وثالثين مستودع، يتواجد  2410شهر أفريل ل
بالسودان، بينما قارة أسيا استأثرت  43بالمغرب،  41بتونس،  41بمصر،  08بالجزائر، 

. بعض هذه 2بقطر 41بالسعودية و 40بالعراق،  41لبنان، ب 41بعشرة مستودعات: 
 المؤسسات مؤسساتي والبعض األخر موضوعي وتابعة أغلبها للجامعات. 

 أهمية وضرورةورشة عمل المحتوى العربي المفتوح على انعقاد خالل  3فراجقد أكد و     
ء مستودعات رقمية أن تحفيز إنشاعلى  مؤسساتية، مؤكدا رقمية مستودعات إنشاء

مستودع رقمي للرسائل الجامعية بالتعاون مع وزارة تحفيز إنشاء  مؤسساتية بالجامعات،
 تحفيز إنشاء مستودعات موضوعية في جميع تخصصات المعرفة البشريةو  التعليم العالي

 هو ما يحتاجه المجتمع العربي على المستوى المعلوماتي.
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نشاء المستودعات      وتعد الجزائر من بين الدول العربية الحديثة العهد بقضية دعم وا 
 " مندرجة المؤسساتية المستودعات مشاريعالرقمية المؤسساتية بمؤسساتها األكاديمية، ف

 الجزائرية الجامعية المكتبات ورقمنة الرقمية البحوث ودعم العلمي التبادل إطار تحت
 هذه أن كما ،Tumpusتومبيس – للتربية األوروبي االتحاد برنامج عليه يشرف والذي
 والتكنولوجي العلمي التطور بمسايرة الجزائرية للجامعات تسمح أن شأنها من الخطوة
 اإلنترنت نظام في الفعلي بالتحكم وذلك العالمية الجامعات مستوى  على الحاصل
 العديد رقمنة لبرنامج التحضير عملية استكمال ينتظر انه كما استغالل، أحسن واستغالله

   .1"2410 سنة آفاق في وذلك الجزائرية الجامعات من
 .التوزيع الجغرافي -0-0-0
 40أن تتواجد بالجزائر  2410لشهر جويلية  Open doar 2تشير إحصائيات    

مستودعات رقمية موزعة على مناطق عديدة من هذه الدولة، اثنين منها تابعين لمركزي 
بحث، أما السبعة الباقية فهي تابعة لستة جامعات تشرف على إدارتها. تحتوي 

علمية متاحة المستودعات المؤسساتية التابعة للجامعات على تشكيلة متنوعة من المواد ال
أساسا لطالب وأساتذة هذه الجامعات، إضافة إلى تقديمها جملة من الخدمات للفئة 

  المذكورة سابقا.

 الخدمات المقدمة. -0-0-0
 Archives Ouvertes deالمستودع الرقمي لجامعة محمد بوقرة ببومرداس:  -0 

l'Université M'hamed Bougara Boumerdes. 
مادة متنوعة  1000إلى  2410/ 12/43وصلت محتويات هذا المستودع  بتاريخ    

التابعة  ةبين مقاالت، أعمال مؤتمرات ورسائل جامعية خاصة بطالب والهيئات التدريسي
محتوياته التي تغطي مجاالت علمية الذي تتميز  للجامعة المالكة لهذا المستودع الرقمي

حصاء، علوم  متنوعة منها االقتصاد والتجارة، آداب ولغات، هندسة مدنية، رياضيات وا 
الكون واألرض، كيمياء .... بأنها متاحة بنمط الوصول الحر أي بمعنى أخر يمكن ألي 

                                                 
المرجع السابق.                                                                                                        كرثيو، إبراهيم.  
1 

2 Directory of open access repository. Op.Cit .  
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ة شخص من داخل وخارج الجامعة الوصول للنص الكامل للمواد السالفة الذكر بحري
 .1ومجانا
أعتمد في بناء هذا المستودع على برامج إلكترونية ومعايير متوافقة مع مبادرة     

وبالتالي بإمكان  ،OAI-PMHومعيار Dspaceاألرشيفات المفتوحة وهي كل من برنامج 
القيام بتكشيف،  Googleالمتواجد على شبكة االنترنت مثل  المتعددةمحركات البحث 

  .2ياتهالبحث واسترجاع محتو 
يقدم هذا المستودع الرقمي جملة من الخدمات المتمثلة في توفيره إمكانية البحث    

البسيط والمتقدم، واجهة متاحة باللغة الفرنسية فقط، إضافة إلى توفيره عدد من 
الروابط)إلى مواقع كل من مجالت علمية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، النظام الوطني 

، البوابة System National de Documentation en Ligne (Sndl) خطللتوثيق على ال
، البوابة الوطنية لوصف Eruditالكندية للمجالت، إيداع المقاالت واألوعية االلكترونية 

(، Dspace، جامعة بومرداس، الموقع الخاص ببرمجية Webreviewالرسائل الجامعية، 
يتم اإلتاحة الحرة والمجانية للبيانات الوصفية الخاصة بالمواد المودعة بالمستودع وكما أن 

 .Rss 3إعالم المستخدمين بجديد محتويات المستودع عن طريق خدمة 
 .Bibliothèque Centrale المستودع الرقمي لجامعة الحاج لخضر بباتنة: -0
مادة تتمثل تحديدا في  1201حاليا على يغطي مجاالت علمية متعددة، حيث يحتوي    

أعمال مؤتمرات ورسائل جامعية تمثل اإلنتاج الفكري الخاص بطالب واألساتذة المنتمين 
للمؤسسة األكاديمية التي يتبعها هذا المستودع، والذي استخدم في بنائه هو األخر كل من 

والمجانية لمحتوياته في مما سمح باإلتاحة الحرة  OAI-PMHومعيار Dspaceبرمجية 
، أما خدمات المستودع فهي كل من إمكانية البحث البسيط والمتقدم، 4نصوصها الكاملة

                                                 
1 Directory of open access repository. Op.Cit . 
2 ibid. 
3 Université M'hamed Bougara Boumerdes. Archives Ouvertes de l'Université M'hamed 
Bougara Boumerdes. ]6 Juillet 2014 [ . disponible sur le web à l’adresse suivante: 

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/ 
4 Directory of open access repository. Op.Cit . 



 

، ميتاداتا Dspaceالموقع الخاص ببرمجية واجهة متاحة باللغة الفرنسية فقط، رابط إلى 
 .Rss 1خدمة المواد متاحة بشكل مجاني وبحرية، إضافة إلى توفير 

 Universite Hassiba مي لجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف:المستودع الرق -0

Benbouali Chlef –Algerie. 
 Dspace أن هذا المستودع الرقمي المبني باستخدام برمجية  Open doarورد بموقع    

والحديث النشأة مقارنة بغيره من المستودعات الرقمية الجزائرية األخرى بلغ عدد المواد 
فقط تنحصر في رسائل جامعية وأعمال مؤتمرات خاصة بتشكيلة مواد  40المودعة به 

. 2متنوعة من الفروع العلمية، إال أن هذا العدد الضئيل يتوقع أن يرتفع مع مرور الوقت
كما أن حداثة نشأة المستودع لم تنعكس فقط على محتوياته بل أثرت كذلك على كمية 

وواجهة باللغة  Rssونوعية الخدمات التي يقدمها، والتي تتمثل أساسا في خدمة 
 .3االنجليزية

 .dspace@UABT المستودع الرقمي لجامعة  أبو بكر بلقايد بتلمسان: -0
مقارنة بمحتويات  OAI-PMHي يعتمد معيار حجم محتوى هذا المستودع الذ    

المستودعات األخرى الموجودة بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية يحتل المرتبة الثانية بعد 
 20/40/2410مستودع جامعة الجزائر، إذ وصل منذ وقت قريب وتحديدا بتاريخ 

لمقاالت مادة تغطي عدد كبير من التخصصات العلمية وتتمثل تحديدا في ا 0300الى
والرسائل العلمية الخاصة بطالب والهيئات التدريسية المنتمية للمؤسسة الجامعية المنشأة 
والمديرة للمستودع. اعتمد في بنائه هو األخر مثل جميع المستودعات المؤسساتية التابعة 

، وهذا فضال أن خدماته تتشابه مع الخدمات Dspace 4للجامعات الجزائرية على برمجية  
إمكانية البحث البسيط والمتقدم،  المقدمة من طرف مستودعات تلك الجامعات، حيث يوفر

إلى جانب اإلتاحة الحرة والمجانية لكل من محتوياته في نصوصها الكاملة، وكذلك 

                                                 
1 Batna University. Digital library of Batna University . ]6 July 2014 [. available on the 
web: http://bibliotheque.univ-batna.dz/ 
2 Directory of open access repository. Op.Cit . 
3 Université Hassiba Benbouali Chlef –Algerie. ] 6 Juillet 2014  [ . disponible sur le web 
à l’adresse suivante: http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/ 
4Directory of open access repository. Op.Cit . 



 

الموقع الخاص البيانات الوصفية الخاصة بتلك المحتويات، كما يتواجد به رابط إلى 
 .Rss 1خدمة وأخيرا  يوفر  Dspaceببرمجية 

 University of Biskraالمستودع الرقمي لجامعة محمد خيضر ببسكرة:  -2

Repository. 
ة بعد مستودع جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان من لثيحتل هذا المستودع المرتبة الثا   

مادة تغطي مجاالت علمية متعددة  3330ناحية عدد المواد المودعة به والمقدر ب 
ت، رسائل جامعية  ومواد غير منشورة. اعتمد في بنائه على معيار وتتمثل في مقاال

OAI-PMH  وبرمجيةDspace 23. يقدم جملة من الخدمات نستعرضها فيما يأتي: 
: الفرنسية واإلنجليزية، ثالثا ة، ثانيا واجهة باثنين من اللغات الالتينيRssأوال خدمة    

بإمكان المستخدمين التحميل المجاني لبعض المجالت العلمية، رسائل الماستر 
والماجستير، أطروحات الدكتوراه، كتب وأعمال المؤتمرات وأخيرا يوفر إمكانية البحث 

 البسيط والمتقدم. 
 University of Biskra Thesesمستودع الرسائل الجامعية لجامعة بسكرة:  -2

Repository . 
  هو ثاني مستودع رقمي تملكه جامعة محمد خيضر ببسكرة ، ويختلف عن المستودع   

الرقمي المذكور سابقا أوال من حيث المحتويات فهو يشتمل فقط على أطروحات الدكتوراه 
 00إلى  2410جويلية  14الخاصة بأساتذة الجامعة، والتي وصل عددها بتاريخ 

في مختلف التخصصات العلمية المتوفرة عليها الجامعة، مع وجود نية إيداع أطروحة 
رسائل الماجستير والماستر مستقبال في هذا المستودع، ثانيا من حيث البرمجية التي 

، وهو المستودع الرقمي E-printsاعتمد عليها في بناء المستودع والمتمثلة في برمجية 

                                                 
1Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen. DSpace à l'Université Abou Bekr Belkaid 
Tlemcen. ] 6 Juillet 2014  [ . disponible sur le web à l’adresse suivante: 
 http://dspace.univ-tlemcen.dz/ 
2Directory of open access repository. Op.Cit . 
3University of Biskra. University of Biskra Repository. ] 6 July 2014  [ . available on the 
web: http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/ 



 

ية المذكورة سابقا الذي اعتمد هذه البرمجية، كما انه الوحيد من بين المستودعات الجزائر 
 . 1يطبق بروتوكول مبادرة األرشيفات المفتوحة لتجميع الميتاداتا

يقدم هذا المستودع جملة من الخدمات المتمثلة في واجهة باللغة االنجليزية، إمكانية    
البحث البسيط والمتقدم، إتاحة اإلنتاج الفكري العلمي الخاص بأعضاء جامعة بسكرة 
والمتمثل أساسا في أطروحات الدكتوراه، والتي تتاح اغلبها بنمط الوصول الحر باستثناء 

 .RSS 2أعضاء الجامعة وأخيرا يقدم خدمة أقلية مقتصرة على 
 Bibliothèque Virtuelle de l'Universitéالمستودع الرقمي لجامعة الجزائر:  -0

d'Alger. 
يحتوي مستودع هذه الجامعة العريقة على كتب تاريخية، وثائق مرقمنة خاصة     

تي  يقدر عددها بالجزائر وبعض الكتب الخاصة، حيث تغطي المحتويات السابقة الذكر ال
مادة كل من مجال الجغرافيا، التاريخ وعلم اآلثار. اعتمد في بنائه  14000مؤخرا ب 

االلكتروني الرسمي وهذا  االتي يوفر المستودع رابط إلى موقعه Dspace 3على برمجية 
إضافة إلى بعض الخدمات األخرى المتمثلة تحديدا في كل من خيار البحث المتقدم 

 .Rss 4والبسيط وخدمة 
 .آفاق التغذية -0-0-0
بان السبيل األمثل لتغذية  24405المنجزة سنة دحمان وبن عالل ورد في دراسة    

بسبب امتالك  رشفة المؤسساتيةاألالمستودعات الرقمية المتواجدة في الجزائر هو 
مكانيات مادية تؤهلها لذلك، واستدال   الجامعات ومراكز األبحاث الجزائرية إلنتاج فكري وا 
الباحثين على قولهما هذا بان تم إيداع محتويات مستودع أرشيف ألج التي هي في األصل 

البشرية لهذا باالعتماد على اإلمكانات المادية و  Ceristإنتاج فكري خاص بباحثي 
، وحتى تقوم الجامعات ومراكز البحوث الجزائرية بتبني وتطبيق األرشفة المركز

                                                 
1 Directory of open access repository. Op.Cit . 
2 University of Biskra. University of Biskra Theses Repository. ]6 July 2014 [ . available 
on the web: http://thesis.univ-biskra.dz/ 
3 Directory of open access repository. Op.Cit . 
4Université d'Alger. Bibliothèque Virtuelle de l'Université d'Alger.  ] 6 Juillet 
2014[.disponible sur le web à l’adresse suivante: http://biblio.univ-alger.dz/jspui/ 
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المؤسساتية يجب تحسيسها أوال بأهمية ومزايا هذه الممارسة لدفعها صوب وضع سياسة 
 تلزم إيداع مخرجاتها العلمية بمستودعات رقمية تابعة لها. 

قبل وضع  ومراكز األبحاث الجزائرية الجامعاتوهناك خطوة ينصح أن تقوم بها    
السياسة السابقة الذكر وهي دعوة وتشجيع منتسبيها على نشر أعمالهم العلمية بنمط 
الوصول الحر للمعلومات بطريقيه األخضر والذهبي، كما أن يجب إشراك مكتبات تلك 
المؤسسات في وضع هذه السياسة من خالل إقناعها بإمكانية استخدام المستودعات 
الرقمية مثال كوسيلة لالنتقال إلى جيل المكتبات الرقمية، ومن ثمة مواكبة التطورات 

  1الحاصلة في مجال المكتبات.
متطلبات إنشاء المستودعات الرقمية األكاديمية بالجامعات  -0-0-0

 الجزائرية.
رقمية  بناء مستودعات التفكير أو الشروع في عندبان  Drake 2ترى "دريك"     

 بالمؤسسات يجب أن تراعى جملة من القضايا المهمة والوثيقة الصلة بعملية البناء وهي
الجوانب  : الثقافة المؤسسية، نطاق المستودع، المحتوى، مستويات الوصول،إجماال

 .القانونية، المعايير، االستمرار واالستدامة، الجوانب المالية والتمويل
بإعداد آلية إلنشاء مستودع رقمي بالجامعات  3ة العربياحمد عبادقام الباحث كما    

العربية وذلك باالعتماد على نتائج الدراسة التحليلية التي قام بانجازها ألفضل 
المستودعات الرقمية المؤسساتية العالمية وكذلك بعد اطالعه على العديد من الدراسات 

طلبات محددة نوجزها المتوفر في المجال. وقد توصل إلى أن اآللية تعتمد على توفير مت
 فيما يلي:

 وتشمل القيام بما يلي: المتطلبات اإلدارية: -أ 
 دراسة جدوى اقتصادية وتنظيمية للمستودع وكذلك تحديد األهداف من إنشائه.  إعداد -0

                                                 
1Karima, Benallal; Madjid, Dahmane. Op.Cit . 
2 Drake, Miriam. Op.Cit. 
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إعداد السياسات الخاصة بالمستودع والمتمثلة: أوال في اختيار البرمجية المناسبة  -2
مة الحتياجات المؤسسة الجامعية، ثانيا تحديد الجمهور إلنشاء المستودع والمالئ

المستهدف) الفئات التي يمكنها االستفادة من محتويات المستودع والفئات المسموح لها 
بإيداع أعمالها الفكرية في المستودع(، ثالثا تحديد أنواع مصادر المعلومات التي سيضمها 

لمصادر المعلومات المسموح بإيداعها المستودع الرقمي، رابعا تحديد المدة الزمنية 
بالمستودع الرقمي، خامسا تحديد لغات المواد المسموح بإيداعها بالمستودع، سادسا تحديد 
إجراءات العمل بالمستودع والخاصة بمصادر المعلومات من حيث تجميعها والحصول 

لميتاداتا عليها في شكل رقمي، كذلك التأكد من حقوق النشر الخاصة بها،  ثم إعداد ا
تاحتها للمستخدمين.  والوصف الالزم لها وأخيرا إيداعها بالمستودع وا 

حصر احتياجات المستودع الخاصة بالموظفين الذين يتم تحديد مسؤلياتهم، كما يجب  -3
االنتفاع من اختصاصي المعلومات، التقنيين، مدير األرشيف والسجالت، أعضاء هيئة 

 ر في الجامعة.التدريس، اإلداريين وصناع القرا
توفير ما يلزم من التجهيزات المادية) خادم ومحطات عمل( : المتطلبات التقنية -ب

 .(Adobe acrobatوالتجهيزات البرمجية )برامج إدارة المحتوى، نظم تشغيل وبرنامج 
ضرورة توفير الجامعة التمويل المالي المناسب والكافي : المتطلبات المالية -د

ستغل في تغطية النفقات المتعلقة بالتجهيزات المادية والبرمجية للمستودع، والذي سي
 ومكافآت للعاملين.

كما أن باإلضافة إلى المتطلبات اإلدارية، التقنية والمالية ينبغي أن يتوفر المستودع     
 الرقمي على المتطلبات التالية، والتي تكفل له تحقيق النجاح:

 لتعليمية والسماح للمستخدمين بتحميلها.تسهيل عملية الوصول إلى الكيانات ا -
ضرورة التوافق بين آلية البحث المستخدمة بالمستودع وبروتوكوالت البحث المستخدمة  -

 على مستوى شبكة االنترنت.
 التعليمية الرقمية وتقديمها. هإعداد المستودع البيانات الوصفية الخاصة بكيانات  -
 محتوياته قبل إتاحتها به.توفر المستودع على آلية لضبط جودة  -



 

 Google scholarبمختلف قواعد البيانات، المواقع، البوابات، الناشرين وربط المستودع  -
 وذلك عن طريق عمل روابط خارجية من المستودع إليها.

تقديم العديد من الخدمات المتنوعة مثل: السماح للمستخدمين بإضافة تعليقاتهم  -
بهدف   Rssلمعرفة مقترحاتهم بشان المستودع، كذلك توفير خدمةوأرائهم)التغذية المرتدة( 

إحاطة وا عالم المستفيدين بجديد المواد المودعة التي تخدم مجال تخصصهم وأخيرا عرض 
 اإلحصاءات الخاصة باستخدام المصادر.

أصبحت المستودعات الرقمية األكاديمية في يومنا هذا ضرورة حتمية لكل مؤسسة     
تنظيم، تخزين وحفظ على المدى الطويل  من جهة إلى ضمان إدارة، جامعية تسعى

إنتاجها الفكري وتاريخها، وكذا إتاحتهم مجانا وبحرية لكافة المستفيدين  أصولها الرقمية،
داخل وخارج الجامعة، ومن جهة أخرى لمن تريد دخول مختلف التصنيفات األكاديمية 

اصة التصنيفات التي تعتمد على التحليل العالمية للجامعات والمستودعات الرقمية خ
الكمي للنشاط العلمي على شبكة االنترنت مثل تصنيف ويبومتريكس، فالمرتبة التي 
تحصل عليها الجامعة أو المستودع الرقمي ضمن هذا التصنيف العالمي تعكس إلى حد 

              كبير مستوى تقدمهما العلمي.                                             
نشاء المستودعات و      تعد الجزائر من بين الدول العربية الحديثة العهد بقضية دعم وا 

الرقمية بمؤسساتها األكاديمية، وهذا ما يفسر امتالكها لتسعة مستودعات رقمية مؤسساتية 
اثنين منها تابعين لمركزي بحث، أما السبعة الباقية فهي تابعة للجامعات، وهذا على أمل 

دارتها بشكل مجاني وكذلك أن يرتفع العدد مس تقبال خاصة في ظل توفر برامج إنشائها وا 
مستودعاتها اجتهاد بعض الباحثين لوضع آلية لتسترشد بها الجامعات العربية عند بناء 

  .الرقمية
 

              
 
 
 



 

 
 
 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الفصل الرابع: األستاذ 
الجامعي واألرشفة الذاتية.  

                     
 



 

علم العلمية عامة وفي مجال  األوساطفي  كثر مؤخرا الحديث عن األرشفة الذاتية   
الدراسات  ،كثرة المقاالتوخير دليل على قولنا هذا هو  ة،صالمكتبات والمعلومات خا

موضوع األرشفة الذاتية، وتعد هذه األخيرة من أحدث  عالجتالتي  ؤتمراتووقائع الم
وقد سهلت وسرعت هذه القناة  االنترنت، شبكة استحدثتها قنوات االتصال العلمي التي

 أبحاثهم العلمية مجانا وبحرية عن طريق إيداعها الجديدة للمؤلفين إتاحة ونشر
والمؤسساتية منها، وهي األشكال التي  الشخصيةالويب مواقع و  رقميةالمستودعات الب

دور/ مساهمة األساتذة الجامعيون  إلى سنتطرق في هذا الفصلو  تتخذها األرشفة الذاتية.
 في األرشفة الذاتية ألبحاثهم العلمية.

 األرشفة الذاتية. -0-0
 تعريف األرشفة الذاتية. -0-0-0
عدة مصطلحات مثل: األرشفة ذات  Self-archivingيطلق على األرشفة الذاتية    

 Personal archiving، األرشفة الشخصية Open access self-archivingالوصول الحر
 اإلنتاج تصفحنا أثناء، وجميعها بمعنى واحد تقريبا. Auto archivingواألرشفة اآللية 

 اتوردت عدة تعريف واستراتيجياتها الفكري الخاص بحركة الوصول الحر للمعلومات
-2440أنجزت في الفترة ما بين  دراسة 10حصر  تم وقد ،الذاتية األرشفةلمصطلح 

 :نستعرضها فيما يلي تعرضت لتعريف المصطلح، 2411
أو األرشفة ذات  Self-archiving أن األرشفة الذاتية Coleman 1 "كولمان" يرى    

"هي الممارسة التي من خاللها يودع المؤلفون  Open access archivingالحرالوصول 
  ".الجمهور إليهايصل  أن ألجلعلى شبكة االنترنت  أعمالهمنسخ رقمية من 

في شكل  مجاناعندما يجعل المؤلفون مقاالتهم متاحة أن " Baily 2 "بيلي" كما ذكر   
 إماتكون هذه المقاالت  أنيمكن  ،ارشفوها أنهميقولون  فإنهم ،رقمي على شبكة االنترنت

  ." Postprintsالحقة طبعات أو  Preprints  طبعات مبدئية
                                                 
1 Coleman, Anita. Self archiving and copyright transfer  agreement of ISI-ranked library 
and information science journals. Journal Of The American Society For Information 
Science &   Technology.vol. 58, n. 2 , 2007; p 5. ]5 sebtember 2012[. available on the 
web: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.20494/abstract 
2 Bailey, Charles. What is open access? 



 

كما تعرف  Author self-archiving األرشفة الذاتية  أو Crow 1 "كرو" بينما عرف   
في بعض األحيان بأنها " مصطلح واسع انطبق في كثير من األحيان على اإليداع 

  . االلكتروني، بدون وساطة من جانب الناشر، للبحوث المقدمة من الباحث"
على أن األرشفة الذاتية هي عملية إيداع يالحظ على التعريفات السابقة أنها ركزت    

ى شبكة االنترنت دون أن تحدد المكان الذي يتم فيه الكتروني إلنتاج فكري رقمي عل
 الذاتية األرشفة بعملية اإليداع/ القائمعلى أن  اإليداع بالضبط، كما اتفقت جميعها

وكذلك أغفلت ذكر طبيعة المواد التي يتم مؤلف هذه المصادر،  هومصادر الرقمية لل
الذي ذكر أن المواد المودعة عبارة عن مقاالت دوريات  Baily "بيلي" إيداعها باستثناء

 علمية في شكل طبعات مبدئية أو طبعات الحقة.
 Nicholas "نيكوالس"و Rowlands "رولندس" عرف كل من   

 Self الذاتي النشر 2

publishing  على أنه قيام المؤلفين بإتاحة جزء من إنتاجهم الفكري على مواقع ويب
 شخصية أو مؤسساتية.

الذاتية التي بموجبها يودع المؤلف  " أن األرشفة Coleman3  "كولمان" كذلك يرى    
ويفضل موقع متوافق مع ، على موقع ويب متاح للجمهور أعمالهنسخ رقمية من 
 .OAIPMH لتجميع البيانات الوصفية  المفتوحة األرشيفاتبروتوكول مبادرة 

حددت مواقع الويب الشخصية والمؤسساتية منها يالحظ على التعريفات السابقة أنها    
كمكان يتم فيه إيداع اإلنتاج الفكري الخاص بالباحث مع تفضيل تلك المتوافقة مع 

OAIPMH ،مصادر لل الذاتية فةاألرش بعملية اإليداع/ القائمعلى أن  كما اتفقت جميعها
إال أنها أغفلت ذكر طبيعة المواد التي يتم إيداعها مؤلف هذه المصادر،  هوالرقمية 

 بمواقع الويب.

                                                 
1 Crow, Raym. The case for institutional repositories: A  sparc position paper. ARL. n. 
223, 2002. ]5 sebtember 2012[. available on the web:            

http://sparc.arl.org/sites/default/files/media_files/instrepo.pdf 
2 Rowlands, Ian; Nicholas, Dave; Huntingdon, Paul. Scholarly communication in the 
digital environment: What do  authors want?. Learned Publishing.vol. 17, n.4, 2004; 
p267.  ] 5 december 2013[. available on the web: 
http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uczciro/ciber-pa-report.  
3 Coleman, Anita. Op.Cit. p 5.  



 

فإن األرشفة الذاتية " يمكن القيام بها من قبل  Sun1 "سان"و Xia "إكسيا" وفقا لكل من   
في  الباحثين. مكتبة أورقميين تابعين للمؤسسة  أرشيفيينمن قبل  أووكيل  المؤلفين،

 إداريينالممارسات الحالية فان الكثير من المستودعات المؤسساتية قد استخدموا موظفين 
 . المقاالت بالنيابة عن المؤلفين التابعين للكلية" بإيداعيقوموا  أنمن اجل 

 عرف مصطلح OA IR glossary ,webliography and further reading2بينما     
Self-archive or Self-archiving  :كالتالي 

عملية  إن ي،اتمستودع مؤسسإلى  أبحاثهم الممارسة التي بواسطتها يقدم العلماء" هو 
من قبل موظفي المستودع وتسمح بحفظ  أومن قبل العالم  إما تتم الكترونيا، اإليداع
 ."البحث

وضع أوراق  فيرى أن األرشفة الذاتية هي رغبة الباحث في Shinde 3 "شيند" أما   
 .أعماله وغيرها من الوثائق في مستودعات مؤسساتية

ركزت على أن أرشفة المؤلفات تتم على مستوى يالحظ على التعريفات السابقة أنها     
أكدت أن عملية األرشفة الذاتية يمكن أن يقوم بها المستودعات الرقمية المؤسساتية، كما 

أرشيفين رقميين وموظفين إداريين تابعين  المؤلف بنفسه أو يمكن أن ينوب عنه وكيل،
 للمستودع الرقمي المؤسساتي.

 Association of research libraries/ Office of ذكرت جمعية المكتبات البحثية   

scholarly communication 4  أومؤسساتي أن " األرشفة الذاتية عموما داخل مستودع 
موقع ويب  فيمن طرف مؤلف الوثيقة الرقمية  اإليداع إلىمستودع موضوعي تشير 

 ."مقاالت وطبعات مبدئية يشتمل اإليداع على  .من طرف الجمهور إليهيمكن الوصول 

                                                 
1 Xia, Jingfeng; Sun, Li. Factors to assess self-archiving in institutional repositories. 
Serials Review.vol. 33, n.2, 2007. ]5 december 2013[.available on the web: 
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00987913/33/2 
2 OA and IR glossary, webliography and further reading. Op.Cit.    
3 Shinde, Ganapathi. Op.Cit.    
4 Association of research libraries. Framing the issue:  Open access. ] 30 February 2011 [ 

. available on the web: www.arl.org/bm~doc/framing_issue_may04.pdf  



 

 Scholarly communications مبادرة االتصال العلمي الكندية عرفت في حين   

initiative 
الرقمية على  األرشفة الذاتية بأنها عملية" إيداع نسخة مجانية من الوثائق 1

شبكة الويب للتوفير وصول حر لها. وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح للداللة على 
األرشفة الذاتية للمقاالت وبحوث المؤتمرات المحكمة والرسائل الجامعية في مستودع رقمي 
مؤسساتي أو في تخصص موضوعي ما أو في أرشيف مفتوح بهدف توسيع نطاق 

 .يادة االستشهاد المرجعي"الوصول الحر، االستخدام وز 
األرشفة الذاتية بأنها" عملية إيداع احد المؤلفات أو  2رمضان مهاوتعرف كذلك     

األبحاث العلمية بشكل رقمي في احد المواقع المتاحة لذلك والتي يطلق عليها)األرشيفات 
 .الحرة أو المستودعات الحرة("

بأنها إحدى طرق إتاحة اإلنتاج األرشفة الذاتية  Greyson 3 "جرايسون" بينما عرف  
البحثي بنمط الوصول الحر، بأرشفته ذاتيا في مستودع رقمي مؤسساتي أو أرشيف 
وصول الحر موضوعي متاح على شبكة االنترنت، وهذا من اجل أن يصل إليه الجميع 

 دون أي مقابل مادي، مما يؤدي إلى زيادة قرائه واستخدامه.
حددت المستودعات الرقمية)المؤسساتية التعريفات السابقة أنها يالحظ على    

والموضوعية( وكذلك األرشيفات المفتوحة وأرشيفات الوصول الحر كأمكنة تتم فيها أرشفة 
/ إيداعاإلنتاج الفكري الخاص بأي باحث، كما أن أغلب التعريفات لم تحدد القائم بعملية 

  .المواد والمصادر الرقمية أرشفة
األرشفة الذاتية بأنها عملية وضع/ إيداع عمل علمي  Al zahrani 4" الزهراني"يعرف     

ذو شكل رقمي في مواقع ويب )كصفحات الويب الشخصية والمستودعات الرقمية( 
يستطيع جمهور المستخدمين الوصول إليها بسهولة، كما انه ليس ثمة اتفاق على أفضل 

 طريقة لألرشفة الذاتية.
                                                 

 المرجع السابق. .السيد، أماني1 
 المرجع السابق.   رمضان، مها احمد.  2

3
Greyson, Devon… et al. University supports for open access : A canadian national survey. 

Canadian Journal of Higher Education/Revue canadienne d’enseignement supérieur. 
vol. 39, n. 3, 2009.  ] 08 august 2014[. available on the web: 
http://ojs.library.ubc.ca/index.php/cjhe/article/view/472/499 
4 Al zahrani, Saad. Op.Cit.p16. 



 

أن األرشفة الذاتية هي نشر المؤلف لعمله على موقع "  Miller 1 "ميلر" وكذلك ترى    
 ." ، باإلضافة إلى نشره في دورية علميةفي مستودع  ويب شخصي أو مؤسسي أو

فيرى" أن تقديم نسخ من المنشورات إلى خادم مركزي أو Mckiernan  2 "مكيرنان" أما   
 األساسية األمثلةيمثل  مؤسسي أونص كامل مرفق من موقع شخصي مؤسسي، أو رابط ل

وثيقة  إيداععملية  بأنهاالذاتية  األرشفةتعرف  أنعموما يمكن  .الذاتية األرشفةلعمليات 
 . من طرف الجمهور" إليهرقمية في موقع على شبكة االنترنت يمكن الوصول 

بأن األرشفة الذاتية هي"  Scholarly commmunication glossary 3ذكربينما    
وضع نسخة من المقال أو عمل بحثي في مستودع رقمي، ويطلق المصطلح أيضا على 

  .عملية إيداع المؤلف لمقاالته في موقع شخصي"
بثالث طرق يمكن أن تتحقق"  Self-archivingاألرشفة الذاتية  أن Baily4 "بيلي" ويرى    

، Author websitesبالمؤلف( وضع المقاالت على مواقع الويب الخاصة 1:)األقلعلى 
( إيداع 3، أو) archives Disciplinary متخصصة  أرشيفاتالمقاالت في  إيداع (2)

 . Repositoriesومستودعات  Institutional archivesالمقاالت في أرشيفات مؤسساتية 
يمكن للباحث من خاللها  طرق"حددا ثالث  Brown 5 "براون"و Swan "سوان" كما أن   

 نسخة من المقال إيداع هالذاتية. يمكن األرشفةالمقاالت عن طريق إلى  توفير وصول حر
، أو وضعها  Personal or Institutional websiteعلى موقع ويب شخصي أو مؤسساتي 
أو وضعها ، Institutional open access archiveفي أرشيف ذو وصول حر مؤسساتي 
 Subject – based ,Centralized open accessفي أرشيف ذو وصول حر موضوعي 

archive  مثل أرشيف الفيزياء الذي يدعى(Arxiv  أوCogprints الخاص  األرشيف

                                                 
1 Miller, Rhiannon Macfie. Op.Cit.p1. 
2 Mckiernan, Gerry. Quality assurance in the age of  author self- archiving. paper 
presented at  acrl 12th national conference -currents and convergence: navigating the 
rivers of   change. Minneapolis. Minnesota. ]1 november 2013[. available on the web: 
 http://www.public.iastate.edu/~gerrymck/ACRL2005.pdf 
3 Scholarly communication glossary. Self-archiving.  ]  30 February 2012  [  . available on 
the web: http://www.library.uiuc.edu/scholcomm/index.html 
4 Bailey, Charles. Liberating scholarly literature with e-prints  and open access 
journals.  
5 Swan, Alma; Brown, Sheridan. Open access self-archiving: an author study.  



 

قبل  أوطبعات مبدئية) قبل التحكيم شكل تكون المقاالت في  أنيمكن المعرفية(، بالعلوم 
  .بعد المراجعة( " أونهائية )بعد التحكيم العلمي في شكل طبعات  أوالمراجعة ( 

 بصورة العلمي عمله بنشر الباحث يقوم أن أن األرشفة الذاتية هي" 1فراجكذلك يرى    
 بها، يعمل التي المؤسسة موقع الشخصي، على موقعه على :التالية بالوسائل إلكترونية

 Green األخضر بالطريق يسمى ما ، وهذا Digital repositoryرقمي  مستودع في

Road." 
حددت جميع األشكال التي تتخذها األرشفة الذاتية يالحظ على التعريفات السابقة أنها     

وهي اإليداع بمواقع الويب)الشخصية والمؤسساتية( والمستودعات الرقمية سواء المؤسساتية 
 األرشفة الذاتية أي المنشور)المقاالت( العلمي اإلنتاجأو الموضوعية، كما ركزت على 

 .النشر بعد
األرشفة يتضح أن  المتفقة تارة والمختلفة تارة أخرى  بناًء على عرضنا للتعريفات السابقة   

  الذاتية هي:
 إتاحة المؤلفين إلنتاجهم الفكري مجانا على شبكة االنترنت.  -
يمكن إتاحة حرة دون قيد أو شرط إلنتاج فكري في شكل رقمي ودون وساطة الناشر، و  -

أن يكون هذا اإلنتاج الفكري: طبعات مبدئية، طبعات الحقة، رسائل جامعية، بحوث 
مؤتمرات محكمة...، بالرغم من أن معظم التعريفات المذكورة سابقا ركزت على أرشفة 

 اإلنتاج الفكري المنشور)المقاالت(.
ق رقمية في وضع/ إيداع وثائ تتخذ عملية إتاحة اإلنتاج الفكري أشكاال مختلفة هي - 

موقع ويب) شخصي ومؤسساتي( أو في مستودع رقمي )مؤسساتي وموضوعي( أو 
 بأرشيف مفتوح. 

 على المدى الطويل.  للمواد حفظ توفر -
األرشفة الذاتية ليست نشرا فالغرض منها هو توسيع نطاق الوصول الحر، استخدام  -

 البحوث و زيادة االستشهاد المرجعي بها. 
                                                 

 . المحتوى العربي على االنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر فراج، عبد الرحمان.  1

 

 



 

تتوافق مواقع الويب الشخصية والمؤسساتية، المستودعات الموضوعية والمستودعات  -
المؤسساتية وأرشيفات الطبعات االلكترونية مع بروتوكول مبادرة األرشيفات المفتوحة 

 .لتجميع الميتاداتا 
، أرشيفين رقميين Proxyيقوم بها مؤلف العمل الفكري بنفسه أو ينوب عنه إما: وكيل  -

 تابعين لمؤسسة أو مكتبة المؤلف وموظفين إداريين تابعين للمستودع الرقمي. 
 تسمى بالطريق األخضر للحركة الوصول الحر.  -
 أصبحت مصطلح شائع االستخدام.  -

 " أنها 1السيد أمانياستخالصا مما سبق يتضح أن األرشفة الذاتية هي كما ذكرت     
 إلى النهاية في تهدف جميعها التي األنشطة من العديد تحته يندرج عريض مصطلح

 أمام قيد أو شرط ودون  مجاناً  المنشور وغير المنشور سواء للباحثين العلمي اإلنتاج إتاحة
، Digital repositoryوهي: األرشفة بمستودع رقمي  عده أشكاالً  آخرين، وتتخذ باحثين

شفة بموقع الباحث على شبكة االنترنت ، األر Open archiveاألرشفة بأرشيف مفتوح 
Author's site web."    

 . بدايات األرشفة الذاتية -0-0-0
" الطبعات ورقة بحثية بعنوان Ruth Karmer "روث كارمر" قدمت 1003في سنة     

، حيث ورد في هذه الورقة البحثية أن الطبعات 2المبدئية ودورها في االتصال العلمي"
 مكيرنان " " ، وذكر3تسجيلة لبحث تم توزيعه بين العلماء قبل نشره رسميا"المبدئية هي" 
Mckiernan 4  )كذلك أن عملية التوزيع هذه كانت تتم باستخدام البريد العادي)التقليدي

الذي استغل في نشر وتدويل األفكار وجديد نتائج البحوث )بالتزامن مع تقديمها إلى دورية 
ألوساط البحثية، وهذا عن طريق إرسال الطبعات المبدئية إلى في ا علمية محكمة لنشرها(

األفراد والمؤسسات المهتمة. ويعد تبادل الطبعات المبدئية في تلك الفترة الزمنية وسيلة 
  أساسية وشائعة  لتبليغ وبث الجديد الذي وصل إليه التقدم العلمي.
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2 Mckiernan, Gerry. Op.Cit.p.190.  
3Hurd, Julie. From print to  electronic: The transformation of scientific 
communication.America : Medford, NJ , 1996. p.68. 
4 Mckiernan, Gerry. Op.Cit. p.190. 



 

ترونية التي من خاللها بتنبؤها " بالعمليات االلك Karmer 1 "كارمر" وقد سبقت   
، Classify، تصنيف Edit، تعديل Review، استعراض Writeسيصبح من الممكن كتابة 

ظهور كل من اإلتاحة الواسعة االنتشار، شبكة  "ونقل المعلومات  Retrieveاسترجاع 
 . 2 االنترنت والشبكة العنكبوتية بسنوات طويلة 

ذكرته روث كارمير، حيث ذكر أن علماء الفيزياء قبل  ما Pinfield 3 "بينفيلد" يؤكد   
كانوا هم أيضا يقومون بنشر وتبادل الطبعات المبدئية فيما  Arxivأن يتم إنشاء ما يسمى 

بينهم بغض النظر عن مكان تواجدهم الجغرافي، وهذه العملية كانت ألجل تحقيق ثالث 
سبقية األفكار دون الحاجة إلى أهداف رئيسية من جرائها وهي: طريقة إلثبات أولوية وأ

انتظار النشر العلمي المحكم الرسمي، سرعة بث ونشر الطبعات المبدئية وتوفير التحكيم 
غير الرسمي للوثائق)تلقي انتقادات وتعليقات زمالء المجال(، الذي يؤدي إلى تحسين 

مكيرنان  " رى ومن جهة ي . المقال النهائي الذي يقدم للدوريات العلمية المحكمة قصد نشره
"  Mckiernan4  أن التوزيع المادي للطبعات المبدئية كان طريقة غير رسمية التي "

  حافظ بعض الباحثين على نشاطات زمالئهم المهنية." بواسطتها
وبالرغم من مزايا عملية تبادل الطبعات المبدئية بشكل مادي إال أن كان لها الكثير     

من العيوب المتمثلة في انحصار أو اقتصار عملية البث والتبادل على مجموعة معينة 
ومحددة من المؤسسات والباحثين في حين الباقي)مؤسسات وباحثين (ال يستفيدون منها؛ 

، وهو بأبسط 10015لمواجهة هذا العيب وكان ذلك سنة   Arxivولهذا السبب صمم
 إرسال من المؤلفين تعبير عبارة عن" برنامج حاسب آلي محمل على خادم مركزي يمكن

للبحث  قابله الخادم خالل من المتاحة الوثائق تصبح المبدئية، بحيث الطبعات
 Paul" جونسبارغ"بول الفيزيائي  Pinfield7  بينفيلد " " أنشأه كما ذكر ،6واالسترجاع" 

                                                 
1 Kramer, Ruth. The role of the preprint in  communication among scientists. Northern 

Illinois: Northern Illinois  university, 1985. p 40.    
2 Mckiernan, Gerry. Op.Cit. p190. 
3 Pinfield, Stephen.Self-archiving publications.  
4 Mckiernan, Gerry. Op.Cit.p190. 
5 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. p2. 

 السيد، أماني. المرجع السابق. 6 
7 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. p.2. 



 

Ginsparg  بمدينة نيو مكسيكو في مخبر لوس أالموس الوطني ألجل أتمتة عملية نشر
  .وبث الطبعات المبدئية الممارسة بشكل مادي )بشكل ورقي( والموجودة من قبل

أصبحت خدمة الطبعات المبدئية االلكترونية هذه المعروفة إلى حد الساعة باسم    
Arxiv ويعد هذا المستودع " نموذج ، 1مستودع رقمي مقره الحالي هو جامعة كورنيل

في مجال الفيزياء  2لالتصاالت البحثية الفعالة ذات الوصول الحر على شبكة االنترنت"
 " كما ذكر كذلك. 3والمجاالت ذات الصلة من رياضيات، علوم الحاسب وبيولوجيا كمية

قيام الباحثين بتبادل، توزيع وبث طبعاتهم المبدئية بشكل بدال من  أن Pinfield4 بينفيلد "
مادي)نسخ ورقية( أصبح بإمكانهم إرسالها إلى خادم مركزي يتيح لزمالئهم الباحثين 
اآلخرين البحث عنها واسترجاعها بتحميل نصها الكامل بشكل سهل، ومع أن هذه العملية 

ود سهل أكثر مهمة كل من سرعت من إتاحة البحوث، إال أن بزوغ الويب إلى الوج
 والقارئ)تحميل البحث العلمي(. المؤلف)إرسال بحثه(

يشتمل على كل من الطبعات المبدئية)قبل التحكيم( والطبعات  Arxivأصبح فيما بعد    
-Eالالحقة )بعد التحكيم العلمي(االلكترونية، واللتان تعرفان معا بالطبعات االلكترونية 

printsجونسبارغ  " حسب ، هذا المصطلح الذي" Ginsparg 5  يعود فضل صياغته في
 Greg "جرج لولر" أوائل التسعينات كوصف للطبعات المبدئية إلى عالم الرياضيات

Lawler  ثم أصبح مستخدم للداللة على إصدارات الكترونية ألي شيء في منتصف ،
التسعينات، ثم استقر في المعنى المستخدم حاليا، والذي وضعه جونسبارغ بعد إعادة 
تعريف المصطلح آنذاك ليعني مقال إما في شكل مسودة أو في شكل نهائي قام مؤلفه 

ستخدمون المصطلح حاليا بهذا على وجه الخصوص ي Arxivبأرشفته. ومستخدموا 
  .المعنى

 

                                                 
1 Mckiernan, Gerry. Op.Cit. p191. 
2 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. p.2.  
3 Albert, Karen. Op.Cit 
4 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. pp.2-3.  
5 Ginsparg, Paul. Re: The significance of the LANL preprint  server. ] 30 February 2011 
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قام ستيفن هرناد أستاذ العلوم المعرفية في جامعة  1000جوان  20في     
Southamton  بالمملكة المتحدة بإرسال مقترحه المدمر Subversive proposalقائمة  إلى

والمقدم شفويا في لندن  1النقاش المخصصة للدوريات االلكترونية الموجودة على االنترنت
 Network servicesنوفمبر من نفس السنة في مؤتمر خدمات الشبكة  0بتاريخ 

conference  ودعا هرناد في مقترحه السالف الذكر المؤلفين إلى إتاحة جل أعمالهم ،
المؤلفة )لغرض الحصول على تأثير وليس لغرض الحصول على مقابل مادي  

ة قليلة ومعينة من الباحثين( مجانا على شبكة االنترنت، أي والمقصورة إتاحتها على فئ
 .2بمعنى أدق أرشفتها في أرشيف الكتروني محلي أو في موقع ويب

 Matt "مات هيميس" قام كان من النتائج االيجابية للمقترح السالف الذكر أن أوال    

Hemus  طالب دكتوراه Ecs  المعرفية بإنشاء أرشيف ذو وصول حر في مجال العلوم
، في نفس Cogprints، والذي أطلقت عليه تسمية 1000للمقاالت المؤرشفة في سنة 

ثانيا ، 3 باستضافته Southamptonالسنة قام هرناد بإطالقه وليتم فيما بعد قيام جامعة 
، والذي أصبح فيما بعد صياغة September 98 Forumأنشا منتدى  1000في سنة 

مبادرة بودابست للوصول الحر باسم منتدى العالم مصطلح الوصول الحر من طرف 
، تغيرت تسمية American scientist open access forumالحراألمريكي للوصول 

 The Global رالمنتدى العالمي للوصول الح 2412المنتدى مرة أخرى لتصبح في سنة 

Open Access Forum(GOAL)أنشأت برمجية إلنشاء مستودعات مؤسساتية ذي  ، ثالثا
  .4تتوافق مع مبادرة األرشيفات المفتوحة GNU Eprintsتسمى وصول حر 

 
 

                                                 
1 Gumpenberger, Christian. The eprints story: Southampton  as the cradle of institutional 
self-archiving . GMS Medizin —   Bibliothek — Information. vol.9, n.1, 2009. ]5 
sebtember 2012[. available on the web:              
 http://www.egms.de/static/de/journals/mbi/20099/mbi000138.shtml   
2Subversive proposal. ] 30 February 2012  [ . available on the web: 
http://www.ucalgary.ca 
3 Gumpenberger, Christian. Op.Cit. 
4 Subversive Proposal. Op.Cit. 



 

في الذكرى السنوية العاشرة للمنتدى العالم األمريكي للوصول الحر قام هرناد بإعادة     
تجاهله من حيث ذكر ما تم بلوغه من األهداف وما تم ، النظر في مقترحه المدمر

الذي على الرغم من بساطة الكثير من نواحيه لم  1األمور، أي ما أغفله المقترح المدمر
يخلوا من العيوب التي تم تداركها من خالل التعديالت التي خضع لها بشكل تدريجي، 

وهو تاريخ انعقاد الذكرى السنوية العاشرة بعنوان"  2440جوان  20والتي لخصت بتاريخ 
The 1994’subversive proposal at 10 وتلت هذه الذكرى ذكرى سنوية أخرى خامسة ."

 The 1994 'subversive proposal' at 15: A  وكانت بعنوان" 2440عشر في سنة 

critique "2. 
 االلكترونية الدوريات مجانية عن دراستين األولى هرناد ستيفننشر  1000في سنة     

نشر هو األخر  فقد جونسبارغ بولأما  العلمية، للبحوثالذاتية  األرشفة والثانية عن
 الطبعات خادم عن واألخرى  الخط المباشر على المتاحة دراستين إحداهما عن الدوريات

 . 3المبدئية
بول  " كذلك تم إنشاء مبادرة األرشيفات المفتوحة على يد كل من 1000في سنة    

 Herbert Van de Sompel "هاربارت فان دو سومبل" ،Ginsparg  Paul " جونسبارغ
هو تحقيق أمر كان منعدم ، والتي كان الغرض من إنشائها Rick Luce "ريك ليس"و

الوجود في األرشيفات الموجودة آنذاك المتسمة بعدم التوافق فيما بينها وهو إمكانية جعل 
البحث في تلك األرشيفات يصبح ممكن بشكل جماعي بدال من البحث فيها بشكل فردي 
 المتوفر آنذاك وهذا فضال عن جعلها مرئية كلها كذلك. وقد حقق مؤسسوا هذه المبادرة

 Santa، وهو تاريخ عقدهم لقائهم األول والناجح في 1000أهدافهم المنشودة في أكتوبر 

Fe هذا االجتماع الذي كان حضوره جد متنوع  ما بين علماء الحاسب، ممثلوا إما عن ،
أرشيفات الطبعات االلكترونية الموجودة آنذاك أو عن األرشيفات الناشئة باإلضافة إلى 

 Santa Fe" اتفاقية سانتا فيتبات الرقمية؛ وكانت ما يعرف ب "مموليها وأمناء المك

convention 4هي حصيلة هذا االجتماع. 
                                                 
1 Gumpenberger, Christian. Op.Cit. 
2 Subversive Proposal. Op.Cit.. 
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ما يمكن أن يقوم بضمان تيسير عملية استرجاع كل ما يتم  سانتا في اتفاقيةقدمت     
إيداعه من إنتاج فكري في تلك األرشيفات الفردية وهو "بنية نظام تقني وتنظيمي" صمم 

وهذا فضال عن حصولها)االتفاقية( على دعم  س ألجل هذا الغرض بالذاتباألسا
األرشيفات الموجودة آنذاك، والذي مثله رغبة ممثليها في أن يكونوا المتبنيين األوائل 

ستلتزم Cogprints لالتفاقية، وهذا ما صرح به ستيفن هرناد كمثال عنهم حين أعلن بأن 
، وهذا المكسب كان تتويج لمساعي Santa Feوستصبح متوافقة مع معايير اتفاقية 

االتفاقية الرامية إلى استقطاب وكسب تأييد ودعم األرشيفات الموجودة في تلك الفترة 
الزمنية لها، كما أنها )االتفاقية( لم تغفل ما يظهر من أرشيفات في المستقبل، حيث تشجع  

  .1كذلك توافقها مع اآلليات الواردة فيها
ما سبق يتضح أن عملية تبادل المؤلفات العلمية بين الباحثين هي استخالصا م    

الذي قام فقط بنقل  Arxivممارسة قديمة جدا قام بها العلماء حتى قبل إنشاء مستودع 
العملية من الشكل التقليدي )التوزيع المادي( إلى الشكل االلكتروني)إرسال ملفات إلى 

بقوله أننا بالعودة إلى عقود خلت يتضح دورة وحيد قخادم مركزي(، وهذا ما يؤكده كذلك 
 كانوا لنا بان الباحثين في القدم كانوا يقومون بتبادل المخطوطات فيما بينهم" فقد

 إلى إيصالها قبل ضيق نطاق على مخطوطاتهم ويراجعون  المالحظات ويتلقون  يتشاورون 
 .2والكتب" الدوريات عبر واسع نطاق على القراء
بتبادل الطبعات المبدئية فيما بينهم عبر البريد  1003كما أن منذ قيام الباحثين في    

،  Arxivالعادي، ثم قيام باحثي الفيزياء بإرسال طبعاتهم المبدئية إلى خادم مركزي يدعى 
إلى قيام الباحثين اليوم بوضع إنتاجهم الفكري في مستودعات رقمية أو على صفحات 

أو مؤسساتية هو خير دليل على أن عملية أو مبدأ تبادل األعمال مواقع ويب شخصية 
العلمية هو ليس بأمر جديد على الوسط البحثي الذي فقط كان في كل مرحلة يغير وسيلة 

 .التبادل من البريد العادي إلى الخوادم وصوال إلى شبكة االنترنت
 

                                                 
1Gumpenberger, Christian. Op.Cit. 
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بيقاتها المتطورة يوما بعد وقد استغل الباحثون شبكة االنترنت منذ ظهورها بمختلف تط   
تاحة مؤلفاتهم العلمية عبر صفحاتهم الشخصية، مجموعات  يوم في تبادل أفكارهم وا 

 بأنها " ما وحيد قدورةالنقاش وصوال إلى المستودعات الرقمية التي هي من وجهة نظر 
 األرشيف وحولت عالمًيا، بعًدا التكنولوجيا أعطتها الباحثين مجتمع لتقاليد امتداد إال هي

  .1" اإلنترنت عبر نظامي اتصال إلى نظامي غير اتصال من المفتوح
 أشكال األرشفة الذاتية. -0 -0-0

تتخذ األرشفة الذاتية أشكاال مختلفة يتفق أغلب الباحثين أنها: اإليداع بالمستودعات     
الرقمية)مؤسساتية وموضوعية( أو مواقع الويب )الشخصية والمؤسساتية( الخاصة 

وغيره من الباحثين اإليداع باألرشيفات بشكل عام، والتي  2الزهرانيبالباحثين. ويضيف 
 ربحية وغير ربحية كذلك. يمكن أن تكون مستودعات

والجدير بالذكر أن قيام الباحث بإيداع/ أرشفة إنتاجه الفكري في مستودع رقمي مثال ال    
يمنعه من إيداعه في باقي األماكن األخرى؛ األمر الذي سيزيد من فرص عثور 

  .3المستخدمين عليه 
 اإليداع بالمستودعات الرقمية المؤسساتية والموضوعية. -0
 المستودعات الموضوعية. -أ 

خير مثال على هذه النوع من المستودعات التي تغطي مجال علمي واحد أو أكثر هو    
الخاص بمجال الفيزياء، علوم الحاسب، الرياضيات، العلوم غير خطية  Arxivمستودع 

 .Pub med centralوكذلك المستودع المركزي للمطبوعات الطبية  4والبيولوجيا الكمية
 Topical ،Diciplineأو المتخصصة أو المركزية الموضوعية المستودعاتتشتمل 

،Central repositories 5 وغيرها من التسميات األخرى على كل من الطبعات المبدئية
-Fullوالطبعات الالحقة إلنتاج فكري متنوع، فهي عبارة عن" أنظمة بكامل ميزاتها
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featured systems  نشاء البيانات الوصفية، فحص المشرفين التي تدعم إيداع المؤلف، إ
على األرشيف لعملية اإليداع، إمكانية البحث بالكلمة المفتاحية والمجال، التصفح وتصدير 

 .OAI-PMH "1الميتاداتا إلى محركات بحث متخصصة باستخدام بروتوكول يدعى 
باستخدام لغرض تيسير تشارك وتخزين اإلنتاج الفكري قامت بعض الفروع األكاديمية    

، وهي توجد عادة في E-print servers المستودعات الموضوعية أو كما كانت تسمى
مجاالت مثل تاريخ الفلسفة، االقتصاد، الكيمياء، العلوم المعرفية، الرياضيات، الفيزياء 

 . 2واألدب الكالسيكي
هو على غرار مواقع الويب الشخصية فان استقرار وبقاء المستودعات الموضوعية و   

األخر مرهون بظروف حياة مؤلفي اإلنتاج الفكري العلمي، وهذا فضال " عن انتمائها 
الرسمي إلى المؤسسات والمنظمات المهنية، وربما جهود غير رسمية لفرد أو مجموعة 

 .3صغيرة ...وباإلضافة إلى المستوى المتطور باستمرار الهتمام المشاركين فيها"
 المستودعات المؤسساتية. -ب

يشتمل هذا النوع من المستودعات المنشأ عادة من طرف مؤسسات علمية )جامعة     
مثال( على إنتاج فكري جد متنوع خاص بمؤلفين منتسبين لتلك المؤسسات أي أن وظيفة 
هذه المستودعات هي " إدارة المصادر العلمية الرقمية لهذه المؤسسات، ولذلك فانه أحيانا 

وقد تقوم . University-based archives "4الجامعية ما يطلق عليها األرشيفات 
المؤسسات األكاديمية المتواجد بها هذا النمط من المستودعات الرقمية بإلزام باحثيها 

 و  Queensland university of technologyبأرشفة إنتاجهم الفكري بها وهذا ما فعلته 
The universidade Do Minho 5 . 
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 مؤسساتية " تعد نوعا من مجهودات المؤسسة في التعريف بتلكوالمستودعات ال   
والتأكيد   Digital assetsالمصادر)مصادرها الرقمية( بوصفها أصوال أو ممتلكات رقمية 

تاحتها ألجل الوصول لها حاضرا ومستقبال" وال يتأتى  ، 1على الحفظ طويل المدى لها وا 
كل من الحفظ الطويل المدى واإلتاحة المستمرة إال إذا كان هناك نوع من اإللزام باستخدام 
تقنيات الحفظ الرقمي )تتوفر عليها المستودعات الرقمية المؤسساتية(، حيث تعمل هذه 
التقنيات على توفير الحفظ طويل المدى للمواد المودعة، والذي)الحفظ( يؤدي بالضرورة 

ضمان ديمومة اإلتاحة، والتي بدورها ستؤدي هي األخرى إلى ديمومة االنتفاع من إلى 
المحتويات الرقمية للمستودعات المؤسساتية، هذه األخيرة التي مسالة بقائها، استمرارها 

 . 2واستقرارها أمر مؤكد بسبب كونها "وظائف مؤسساتية رسمية"
ائق ال يتم فقط عن طريق األرشفة الذاتية، إن تغذية وتزويد المستودعات الرقمية بالوث    

والتي هي رغبة الباحث في تسجيل عمله بأرشفته في مستودعات رقمية موضوعية أو في 
مستودعات رقمية مؤسساتية، بل يتم كذلك عن طريق ما يسمى باألرشفة المؤسساتية، 

األحيان  والتي تتم على مستوى المستودعات المؤسساتية، هذه األخيرة تجبر في غالب
بهدف جمعها وحفظها في مؤسسات علمية مثل  3باحثيها على أرشفة أعمالهم بإيداعها بها

 .4الجامعات،الجمعيات المهنية ومراكز األبحاث
 اإليداع بالمواقع/ الصفحات )الشخصية والمؤسساتية(عبر الويب. -0
ال ببساطتها على غرار مواقع الويب األخرى تتميز المواقع الشخصية عبر الويب مث   

 word ، pdf ، Hyper text markupوباشتمالها على إنتاج فكري متنوع وبأشكال مختلفة 

language (html)  .هذا اإلنتاج الفكري على  أحيانا نجد وغيرها من األشكال األخرى
 .5شكل قوائم منشورات أو موضوع في السيرة الذاتية للمؤلف
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 " تمثل األرشيف 1السيد أمانيإن األرشفة الذاتية بموقع/ صفحة الباحث كما ذكرت     
 دراسات من الباحث أنتجه ما كل به يتوافر الذي للباحث الرقمي الشخصي المستودع أو

  .العلمي " لالتصال التقليدية األشكال في نشرها ال يمكن التي األخرى  المواد من وغيرها
ونظرا لقيام محركات البحث الرئيسية الموجودة بتكشيف محتويات مواقع الويب فانه    

باستطاعة المستخدمين الوصول إلى تلك الدراسات والمواد إذا توفر لديهم معلومات عن 
 أهمية الباحث بموقع الذاتية ، كما أن " لألرشفة2بعض البيانات البيبليوغرافية الخاصة بها

 استرجاع من الباحث أنها تمكن حيث األخرى  العلمي االتصال وسائل توفرها أن يمكن ال
 التقدم أو ما، أو تدريس مقرر الذاتية، السيرة كتابة عند مثال الضرورة، عند العلمي إنتاجه

وأين  بحوثه، عن البحث في الباحث يبذله قد جهد أدنى ودون  وقت أقل في لمنصب
 .3رقمية؟" نسخة على يحصل أن يمكن وكيف نشرت
إن استقرار اإلنتاج الفكري المؤرشف بهذا النوع من المواقع هو غير ثابت ألنه مرهون    

بظروف حياة مؤلفيه المتغيرة باستمرار ما بين تغيير الوظيفة أو مفارقة الحياة إلى األبد، 
 . 4ومن ثمة فبقائه ال يمكن الجزم به

مواقع ويب مؤسساتية تابعة للجهة/ يمكن للمؤلف أيضا إيداع/ أرشفة أعماله على    
 المؤسسة التي يعمل بها.

العلمي داخل  العملوفقا للطريقة التي ينشر أو يودع بها  كذلك األرشفة الذاتيةتقسم   
  : 5هماإلى نوعين  األماكن المذكورة سابقا

، هذه قبل نشرها في الدوريات (pre-prints)المسودات  العلمية األبحاثإيداع  - أ
بغرض تحكيمها ثم نشرها، كما  النسخ المقدمة للدوريةالمسودات هي في العادة تكون تلك 

فله ، وبالتالي ملكيتها الفكرية مادامت لم تحكم من طرف أي جهةصاحب  هو أن مؤلفها
 ومنها األرشفة الذاتية. بأي طريقة تناسبهتوزيعها  كامل الحق في

 رها في الدوريات.العلمية بعد نش األبحاثإيداع  -ب 
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 وقضايا حقوق التأليف والنشر.   األرشفة الذاتية -0 –0-0
أعقد القضايا أهم و إحدى لألبحاث العلمية وحقوق النشر  قضية األرشفة الذاتيةتمثل     
، فبالنسبة الناشرين حولها ما بين مؤيد ومعارضالمؤلفين و ردود فعل اختلفت  التي

ممارستها والبعض األخر متخوف بعد ممارستها، أما بالنسبة للمؤلفين بعضهم امتنع عن 
للناشرين بعضهم أجازها تحت جملة من الشروط والبعض األخر عارضها. وفيما يلي 
سيتم استعراض بعض المشاريع المطلقة في هذا الصدد، والتي لها صلة وثيقة باألرشفة 

 الذاتية بالمستودعات الرقمية.
 .Creative Commons Licenses خالقةال العمومياتمشروع تراخيص  -0
 .Creative Commons(CC) تعريف مشروع العموميات الخالقة -أ

مشروع يستجيب للمتطلبات والحاجيات الجديدة  بأنها" Bourcier 1 "بورسيار" عرفها   
القوانين المتمثلة في إعادة استعمال المراجع في البيئة الرقمية. والتي تم تسجيلها في 

  ."الحالية التي تأخذ في الحسبان االحتياجات الجديدة للمؤلفين في إطار عقود
 Lawrence"لوارنس ليسين" كل من 2441هو اسم لمنظمة أسسها سنة CCإن    

Lessign  ، "هال أبلسون" Abelson Hal، "إريك إلدرد" Eric Eldred  مدعومين من
بوالية   Mountain Viewهذه المنظمة منتتخذ . Centre of public domainطرف 

 10تسم نشاطها بالطابع غير الربحي. قامت بإطالق في يكاليفورنيا األمريكية مقرا لها و 
تراخيص العموميات بشكل مجاني مجموعة من التراخيص تحت اسم"  2442ديسمبر 
ف والنشر "، وهذه األخيرة بسيطة الصياغة ومبنية على أساس قوانين حقوق التأليالخالقة

التقليدية، كما تفيد المبدعين في تحديد الحقوق التي يريدون االحتفاظ بها والحقوق التي 
 .2يريدون التنازل عنها لكل من المستفيدين والمبدعين اآلخرين على حد السواء

                                                 
1 Bourcier, Daniel. Creative commons :Une solution pour  réutilisation du domain 
public numérisé . ] 30 Février 2011 [.disponible sur le web à l’adresse suivante : 
http://www.a-brest.net/article5352.html 
2Creative commons. ] 30 February 2012 [ . available on the web: 
Https://www.flickr.com/creativecommons/ 



 

بأنها "عقود قانونية، تسمح  تراخيص العموميات الخالقة Pirrat 1 "بيرات" يعرف   
باستعمال المحتوى الرقمي في إطار مبدأ الوصول الحر مع مراعاة حقوق المؤلفين، التي 
تكون لهم الحرية في تحديد مقدار الحرية المتعلقة باستغالل مؤلفاتهم في إطار الوصول 

 .الحر كحرية التداول واالستنساخ...."
   "بيرات"مع ما ذكر Open architecture network 2ويتفق الموقع المعروف باسم    

Pirrat حيث ورد بهذا الموقع أن تراخيص ،CC  القدرة على  تمنحك بوصفك مبدع "
إمالء كيف يمكن آلخرين أن يمارسوا حقوق النشر الخاصة بك مثل حق اآلخرين في 

لمال نسخ عملك، عمل أعمال مشتقة أو تعديالت على عملك، لتوزيع عملك و/ أو كسب ا
 من عملك." 

، والتي تميزت عقودها PLOSمن بين المؤسسات على غرار المكتبة العامة للعلوم  إن  
كذلك  وبموجب رخص العموميات الخالقة نجد المبرمة مع المؤلفين بأنها كانت وفقا

 .Biomed central 3مؤسسة 
نظام جديد يهدف هو"  انطالقا مما ذكر سابقا نصل إلى أن مشروع العموميات الخالقة   

إلى إيجاد طرق قانونية تساهم في تفعيل حقوق المؤلف في البيئة االلكترونية، بما يضمن 
 . 4"مسايرتها لالتجاهات الحديثة في إتاحة المنشورات العلمية وحماية حقوق المؤلفين

 أنواع تراخيص اإلبداعات الخالقة. -ب 
 1-  Attribution(cc-by) . 

يعد شرط  5إن حق النسبة الذي هو "حق إنساني كالحق في الحياة يالزم المبدع"   
التي تفرض على أي مستخدم االعتراف بحق  CC جميع تراخيصتشترك فيه إلزامي 

                                                 
1 Pirrat, Emmanuelle. La guerre des copyrhits.paris : fayard, 2006.pp176-178. 
2 The open architecture network. Creative commons licensing. ] 30 February 2012 [ . 
available on the web:  http://openarchitecturenetwork.org/licensing 
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وهذا هو شرط بالطريقة التي يحددها هو، و 1المؤلف األصلي في أن ينسب عمله إليه
 . 2واالشتقاقنشر  توزيع، السماح للمستخدم بنسخ،

Share alike(cc-by-sa)-2 . 
، البناء يتيح هذا الترخيص ألي مستخدم إمكانية استغالل المصنف بإعادة التوزيع    

إلى جانب أن  ،3عليه مثل عمل أعمال مشتقة شريطة أن يتم النسبة إلى المؤلف األصلي
تحمل ويتم توزيع األعمال الجديدة بموجب" ترخيص مماثل للترخيص الذي يحكم العمل 

 األصلي"
مثل إذا كان ترخيص المصنف األصلي يمنع االستغالل التجاري فبالضرورة أن 4

 تكون تراخيص األعمال الجديدة هي األخرى تمنع االستغالل التجاري.
Non-commercial(cc-by-nc)-3. 

توزيع والبناء على  بموجب هذا الترخيص مسموح القيام بالعمليات التالية من نسخ،    
ومع شرط النسبة للمؤلف  6لكن لغرض غير تجاري  5العمل مثل عمل أعمال مشتقة

 . 7األصلي
No-derivatives works(cc-by-nd)-4  . 

تعد ترجمة عمل ما من لغته األصلية إلى لغة أخرى دون المساس بالمحتوى)دون     
إجراء أي تغييرات وتعديالت على النص( وكذلك تغيير عمل كان في شكل مطبوع إلى 
شكل رقمي أمثلة عن أعمال مشتقة مبنية على أساس عمل أخر ألنها ليست نسخا حرفية 

عن  Verbatim copies ح بعمل نسخ حرفية وهنا بموجب هذا الترخيص يسمبالضبط. 
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http://en.unesco.org/open-access/creative-commons-licenses 
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وا عادة توزيعها لغرض تجاري  1أي عمل فكري علمي دون إجراء أي تعديل وتغيير يذكر
  . 2وغير التجاري على حد السواء مع شرط النسبة إلى المؤلف األصلي

Attribution non-commercial share alike (cc-by-nc-sa)-5  
يسمح بإعادة توزيع والبناء على العمل األصلي مثل عمل أعمال مشتقة شريطة نسب    

األعمال الجديدة للمؤلف األصلي وتكون ألغراض غير تجارية، وهذا فضال عن ترخيصها 
أي باختصار يشترط النسبة إلى المؤلف األصلي  3تحت نفس ترخيص العمل األصلي

 وعدم االستغالل التجاري.
Attribution non-commercial no-derivatives(cc-by-nc-nd)-6  

يتيح هذا الترخيص للمستخدمين إمكانية تحميل وتشارك األعمال العلمية مع غيرهم مع    
شرط االعتراف بحق المؤلف، إال انه في المقابل يحظر أي تغيير، تعديل واستخدام العمل 

إذا ما تمت مقارنته بالتراخيص الخمسة  لذا يعتبر ترخيص معقد كثيرا لغرض تجاري؛
 . 4األخرى الموجودة

  تراخيص العموميات الخالقة.  مميزات -ج
بدال من أن يقوم المستخدم عند حاجته لترخيص يمكنه من االستفادة من أي عمل  -

التفاوض بشكل شخصي بصفته طالب للرخصة مع و  5بالبحث عن مؤلفه للحصول عليه
تغنيه عن ضرورة  اللجوء إلى  CCفان تراخيص  6حقوق بعينهامالك حق التأليف حول 

كل ذلك، وهذا باإلحالل محله وذلك عن طريق إتاحتها )في إطار ما تجيزه قوانينها( 
تحدد الشروط الرئيسية التي  Commons deedاستخدام العمل دون إذن، فالطريقة الشائعة 
    . 7تحكم استخدام ذلك العمل المراد االنتفاع به
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منطقة وسطا بين قانون حق النشر التقليدي الذي إما أن يعطى  " تعتبر أنها بمثابة - 
ما أن يحفظ جميع  فيكل شي متمثال  مواد الملكية العامة التي سقط عنها حق النشر، وا 

 . 1ر"حق النش فيلألعمال التي مازالت   الحقوق 
( بشكل منافي CCكل استخدام لعمل )مرخص االنتفاع به بموجب احد تراخيص  -

لشروط ذلك الترخيص مثل عدم قيام مستخدم العمل بالنسبة إلى المؤلف األصلي كما هو 
الذي سينتهي بشكل تلقائي بمجرد  CCمحدد من طرف هذا األخير يعتبر خرق للترخيص

حدوث ذلك ومواصلة استخدام العمل من طرف ذلك المستخدم لم تعد حقا متاحا له، بل 
مكانية تعرضه للمتابعة القضائية، ويمكن تفادي الوقوع في هذا المشكل واألكثر من ذلك إ

فقط أن قام المستخدم بالتواصل مع مبدع ذلك العمل للحصول على ترخيص يتيح له 
 Creative Commons .2استخدام عمله بشكل مختلف ال تتيحه تراخيص 

استخدام عمل أو نسخة من عمل معين)حصل في  بإمكان أي شخص ما االستمرار -
( تحت نفس الترخيص وهذا من منطلق أن ال يمكن إلغاء CCعليه بموجب ترخيص 

بطال تراخيص العموميات الخالقة ، والتي هي بمثابة "بيان لما يمكن أن يفعله اآلخرون 3وا 
بموجبه الذي سمح  CC"بعمل المبدع، هذا األخير الذي بمقدوره متى شاء تغيير ترخيص 

للمستخدمين ببعض الحقوق إلى ترخيص أخر ويقوم بوقف توزيع عمله، وفي المقابل كل 
نسخة من العمل الذي غير ترخيصه) سواء كانت عبارة عن نسخة حرفية أو معدلة أو 

 .4مندرجة في أعمال جماعية( هي غير قابلة لالسترجاع
المحمية بحقوق التأليف  إن منحها المبدعين فرصة اختيار ما يرغبون من أعمالهم -

سواء كانت عبارة عن كتب، األلعاب، األفالم، الموسيقى، المقاالت، الصور  5والنشر
لتشاركها مع  6الفوتوغرافية، المدونات ومواقع الويب مع استثناء البرمجيات من هذه العملية

 غيرهم كان السبب وراء تفضيلها من الكثير من المبدعين.
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بسبب أنها  CCاألفكار ال يمكن أن تطبق عليها تراخيصو  الحقائقوالجدير بالذكر أن  -
كما أن على  .في األساس ليست خاضعة لحماية قوانين حقوق التأليف والنشر التقليدية

غرار قوانين حقوق التأليف والنشر الموجودة في أرجاء المعمورة للمبدع إمكانية االعتراض 
يرى فيه بأنه "معالجة  CC بموجب رخصبإزالة اسمه من عمل مشتق أو عمل جماعي م

أي بمعنى أخر انه عملية تحريف أو   Derogatory treatmentمنتقصة من قدر عمله"
 . 1تشويه لعمله ستنعكس سلبا على شرفه وسمعته

0-  Sherpa/Romeo. (Rights MEtadata for Open archiving) 
 Wellcome trust وبالضبط في بريطانيا وبتمويل من مؤسسة  2443في سنة     

 لتوضيح العلمية، الدوريات ناشري  سياسات اعد مشروع يتولى مهمة" مسح  Jiscومؤسسة
 قاعدة في وضعها الرقمية، بالمستودعات المنشورة المقاالت إيداع نحو الناشرين سياسات
 . 2وتوضحها"  للمؤلفين تمنح التي الحقوق  تفاصيل تكشف بيانات

تولي مهمة إعداد هذا المشروع الموسوم بروميو  أن 3إيمان فوزي عمرذكرت الباحثة    
كان من نصيب االتحاد األمريكي للنشر العلمي والمصادر األكاديمية المعروف باسم 

Scholarly publishing and academic resources coalition (Sparc )،  "والذي هو
اتحاد من الجامعات، المكتبات البحثية، والمنظمات ... يساعد على إنشاء أنظمة توسع 

وقد   .4"بث واستخدام المعلومات في بيئة رقمية شبكية حتى تلبي االحتياجات األكاديمية

على يد مجموعة واسعة من المكتبات البحثية الموجودة بأراضي الواليات  Sparc انشأ
 .5 1000مريكية وذلك في سنة المتحدة األ
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4 SPARC. Sparc author addendum. ] 30 February 2011  [ . available on the web:  http: 
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-والمهمة التي وضعت على عاتق مشروع روميو استمرت كذلك في مشروع روميو   
حيث الموقع الرسمي الخاص به، شيربا وهو ما يؤكده التعريف الوارد للمشروع الثاني في 

" قاعدة بيانات قابلة للبحث خاصة بسياسات الناشرين المتعلقة باألرشفة الذاتية  عرفه بأنه
 .1لمقاالت الدوريات العلمية على شبكة االنترنت وفي مستودعات الوصول الحر"

 Securing a hybrid environment forهو اختصار Sherpaإن    

research ,preservation and access 2للبحث، الحفظ والوصول أي تامين بيئة هجينة  ،
" لتشجيع التغيير في عملية االتصال العلمي عن طريق إنشاء مستودعات وقد أنشأ 

 .3وصول حر مؤسساتية ألجل بث نتائج األبحاث"
   و Centre for research communicationsو  sherpa serviceيقوم حاليا كل من   

University of Nottingham  المتواجدين بالمملكة المتحدة باإلشراف على إدارة وتشغيل
 . Jiscشيربا )الذي ال توجد أية نية بوضع نهاية له( وبتمويل من مؤسسة -مشروع روميو

 : 4شيربا بالمميزات التالية -تتسم  قاعدة روميو    
)خدمة خاصة بالمكتبة  Doaj،Entrey ،Zetocتقوم القاعدة بإجراء بحث في  -

طانية( وقواعد بيانات أخرى سعيا وراء توفير معلومات عن سياسات الدوريات العلمية البري
)المتصلة باألرشفة الذاتية( الخارجة عن نطاق تغطيتها الذي يصل إلى أكثر من 

دورية علمية محكمة إلى جانب تغطيتها لبعض السالسل، كما أن القاعدة تفتقر  10.444
الرسائل الجامعية، أوراق المؤتمرات، الكتب و لها عالقة مباشرة ب إلى معلومات
Monographs .من ناحية أرشفتها 
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يتم تحديثها باستمرار، حيث  Entriesشيربا العديد من المداخل  -تتضمن قاعدة روميو -
يقدم كل واحد منها ملخص تفصيلي عن سياسة ناشر بعينه. وقد اعتمد في بناء المداخل 
على كل من سياسات الوصول الحر، اتفاقيات نقل حقوق التأليف والنشر، اتصاالت 

هو متاح على شبكة االنترنت من  شخصية تمت مع الناشرين مباشرة وكذلك على ما
عالقة بالناشرين. كما أن المخلصات عبارة عن إجابة على بعض األسئلة  وثائق لها

المتعلقة بشروط عملية اإليداع مثل ما هي نسخة المقال التي يمكن أن تودع؟ أين يمكن 
مكانية أرشفة نسخة  الخاصة  pdfأن تودع؟ ويذكر في كل مدخل تاريخ أخر تحديث له وا 

 بالناشر.
المتعلقة باألرشفة الذاتية باستخدام رموز ألوان بسيطة،  يتم تصنيف سياسات الناشرين -

حيث يرمز مدخل كل ناشر وفقا ألحد فئات اللون الخمس)الذهبي، األخضر، األزرق، 
 األصفر واألبيض(، والتي سيتم ذكرها فيما سيأتي الحقا بالتفصيل. 

الناشرين، شيربا قد اغفل فئة أخرى من  -أن مشروع روميو 1إيمان فوزي عمر ذكرت    
حيث لم يتم إدراجها فيه ربما عن قصد مع الفئات الخمس السابقة الذكر ونحن هنا بصدد 
الحديث عن فئة من الناشرين الذين يسمحون بإيداع مقاالتهم بشرط أن تمر فترة  زمنية 

شهر أو أكثر من ذلك وهي ما تسمى فترة الحظر.  20، 12أشهر إلى  0تتراوح مابين 
ر بإعادة الرجوع إلى المواد المحظورة بعد انتهاء فترة الحظر رغبة في ومن باب التذكي

الحصول على نصها الكامل يتم تمييزها عن غيرها من المواد بوضع عالمة معينة 
أمامها، بل واألكثر من ذلك تتضمن القاعدة بيانات بيبليوغرافية حولها. وتعمد عدم تغطية 

االحتجاج من قبل القائمين  "ن ربما كان من باب شيربا لهذه الفئة العديمة اللو  -روميو
"، بينما عدم امتالكها للون يميزها عن على المشروع لحث الناشرين على تحديد مواقفهم

يستردها المؤلف بعد فترة حظر ال  التيأن الحقوق غيرها من الفئات فهو أمر عائد إلى " 
 . "يحدد لها لون 
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 :1وفئات اللون الخمسة هي    
 الحر. الوصول دوريات : لناشري الذهبي اللون  -أ
 .المبدئية النهائية والطبعات الطبعات أرشفة تجيز : سياسةاللون األخضر -ب
 .النهائية الطبعات أرشفة تجيز سياسةاألزرق:  اللون  -ج
 (تحكيمه قبل العمل) المبدئية فقط الطبعات أرشفة تجيز سياسةاألصفر:  اللون  -د
 بالمستودعات الذاتية األرشفة بشكل رسمي تجيز ال التي السياساتاألبيض:  اللون  -ه

 Su   "سي" الذي هو كما ذكر كل من الرقمية أي التي ال تدعم الوصول الحر للمعلومات

تحدي كبير للناشرين بسبب سعي معظمهم الدؤوب إلى تحقيق وزيادة  Wang  2 "جو"ون
يراداتهم المالية.  عائداتهم وا 

المؤلفون بالتفاوض مع أولئك الناشرين المنتمين إلى فئة اللون األبيض من اجل يقوم    
الحصول على موافقتهم على أرشفة موادهم في مستودع وصول حر وذلك باستخدام وسيلة 

 Requests toشيربا وهي ما يطلق عليه تسمية " -معدة لهذا الغرض من طرف روميو

publisher  "3طلوبالذي يرسل إلى الناشر الم . 
إمكانية إضافة المستخدمين القتراحات خاصة بإجراء تحسينات على خدمة روميو،  -

، والجدير بالذكر في هذا الصدد  4إضافة ناشرين جدد واقتراحات لتغيير سياسة ناشر ما
من الناشرين الذين يغطيهم روميو بإجراء تعديالت على  % 03أن قد قام ما نسبته 

تلك السياسات ليصبح بإمكان  رد في تحليل أجري علىو  سياساتهم وهذا حسب ما
 . 5المؤلفين إتاحة مؤلفاتهم بأسلوب الوصول الحر

)بعنوان الدورية، اختصارات البحث البسيط إمكانيةعلى شيربا  -قاعدة روميو تتوفر -
( والبحث واسم الناشر International standard serial number (ISSN)،ESSالدورية، 
 وممول البحث(. تاريخ التحديث ، لون روميو،Romeo publisher id)المتقدم
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2 Wang, Xuemao; Su, Chang. Op.Cit. 
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والهنغارية هي اللغات المتاح بها روميو حاليا،  اللغة االنجليزية، البرتغالية، االسبانية -
وهذا بغض النظر عن تعدد اللغات المعروضة بها بياناته، وهذا جنبا إلى جنب مع 

   .1تها األصلية"مساعيه إلى توفير "سياسات الناشرين بلغ
إلى جانب المبادرات األنفة الذكر ظهرت مبادرات محلية أخرى تخص األرشفة الذاتية    

أطلقتها العديد من المؤسسات الفردية ووكاالت تمويل البحوث العلمية، والتي هدفها 
من خالل "وضع سياسات تدعم  2بالدرجة األولى استقطاب اهتمام الباحثين بشكل تدريجي

 ، ونذكر البعض منها فيما يلي على سبيل المثال ال على سبيل الحصر:3الحر" الوصول
 Wellcome trust.مؤسسة  -1
ألجل أن تقوم باستغالل تمويلها  1030تأسست كمؤسسة خيرية مستقلة في سنة    

لألبحاث الطبية الحيوية وكذا دعمها وتشجيعها ألذكى العقول كدروب توصلها إلى ظفرها 
بمبتغاها المتمثل في الوصول في مجال الصحة تحديدا إلى انجاز جملة من التحسينات 

ضال عن أن نشاطاتها أيضا تعدت إلى كونها من المؤيدين وهذا ف والتطويرات االستثنائية،
يداع البحوث العلمية في مستودعات الوصول الحر   .4والمشجعين على نشر وا 

على الباحثين الذين تمول أبحاثهم  2443أكتوبر  شهر طبقت هذه المؤسسة سياسة في   
 UK Pub Medمستودعفي  خالل مدة ستة أشهر منذ تاريخ نشرها بإلزامهم بإيداع أبحاثهم

Central (PMC) والجدير بالذكر في هذا الصدد أن ما يتم  ،5بغرض الوصول الحر
يتم  UK PMC) )إيداعه من دراسات علمية في المستودع البريطاني للمطبوعات الطبية

، ومن ثمة فهناك تأكيد على  XMLفي شكل معياري هو لغة التهيئة الممتدة  تخزينها "
الطبية محفوظة بصورة أمنة، وذلك بقطع النظر عن التغييرات المستقبلية أن المطبوعات 

 .6التي يمكن أن تحدث في بيئتي العتاد والبرمجيات"

                                                 
1 University of Nottingham. Op.Cit. 
2 Pinfield, Stephen .Self-archiving publications. p12. 
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صرار المؤسسة على نشر األبحاث التي تمولها بأسلوب الوصول الحر ما هو إال    وا 
عليها على " زيادة توزيع تلك األبحاث عن طريق توفير حصول مجاني إيمان منها بان

 قراءتها شبكة االنترنت هو الطريقة األكثر فعالية لضمان أن البحوث يمكن الوصول إليها،
  .1والبناء عليها، وهذا بدوره سوف يعزز ثقافة البحث العلمي األكثر ثراء"

تعرضت السياسة السالفة الذكر إلى الرفض من طرف الباحثين تجلى في عدم    
استجابتهم ألمر االلتزام باإليداع، هذا األمر اضطر المؤسسة إلى إيجاد حل لهذا اإلخفاق 

  Manuscriptالذي واجهته سياستها فعوضا عن إلزامها الباحثين بإيداع مخطوطاتهم
أشهر، ولم يقتصر تعديل  40شهر بدال من  12مدة طالبتهم بإيداعها بشكل طوعي في 

هذه السياسة على هذه المرة بل تتالت التعديالت والتصحيحات المجرات عليها إلى حد 
  .2اليوم
 Bill andعلى المستوى العالمي مصنفة بعد مؤسسة  Wellcome trust إن مؤسسة    

Melinda Gates foundation   كثاني اكبر ممول خاص في مجال البحوث الطبية، وهذا
فضال عن أنها احد اكبر مقدمي الخدمات في العالم، بينما على المستوى اإلقليمي فقد 
انتزعت صدارة موفري التمويل غير الحكومي في المملكة المتحدة في مجال البحث 

 . Financail Times3ورد في صحيفة  العلمي وهذا حسب ما
انه بغرض الدعوة، الدعم والتوجيه للوصول الحر تم  4عمر فوزي  إيمانت الدكتورة ذكر    

إطالق سياسة تتعلق به من طرف هيئة مهمة أخرى في المملكة المتحدة وهي مجلس 
 .RCUK  بحوث المملكة المتحدة

لم ينجوا هم اآلخرين من  wellcome trustإن الناشرين الذين تتعامل معهم مؤسسة    
حين فرضت إيداع في  الخيرية البـريطانية اإللزام الذي مارسته هذه المؤسـسة

من حصل منها على  المقاالت العلمية الخاصة بكل Pubmed Central (PMC)أرشيف
، بل 5منح علمية من الباحثين ، وتتم عملية اإليداع هذه فور النشر بالدوريات العلمية

                                                 
1 Wellcome trust. Op.Cit. 
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 نشرها رسوم تحصيل تم ثل حين فرضت عليهم " إيداع مؤلفاتهم العلمية التيعوملوا بالم
 هم ، وبعض أولئك الناشرون 1مباشرة"  نشرها فور األرشيف نفس في المؤسسة قبل من

Blackwell، Oup  ، Springer 2.  
  . National Institutes of Health (NIH)الطبية القومية  المعاهد -2
تصنف هذه المؤسسة األمريكية في طليعة الوكاالت الممولة للبحوث الطبية على    

المستوى الدولي واإلقليمي، فعلى المستوى القومي هي مسؤولة عن مجال الطب الحيوي 
وكل ما له عالقة بالصحة باعتبارها الوكالة الرئيسية للحكومة األمريكية التي تغطي 

في ابسط تعريف لها عبارة عن "مرفق للبحث في الطب  المجال السالف الذكر، لذا فهي
الحيوي"، إلى جانب أنها وكالة تتبع من الناحية اإلدارية وزارة الصحة والخدمات البشرية 

معهد مستقل إلى جانب مراكز تتولى مهمة القيام ببحوث  20األمريكية، كما تدير 
 .3ودراسات علمية تغطي مجال الطب الحيوي بمختلف تخصصاته 

أن تزيد من  تسعى من خاللها إلى 2443قامت هذه المؤسسة بخطوة جريئة في سنة     
إمكانية الوصول إلى المؤلفات الطبية الحيوية، كما تعد هذه الخطوة تعبير عن دعمها 

ورد فعل على ما تلقته هذه المؤسسة  4وتأييدها لمبادئ حركة الوصول الحر للمعلومات
لجملة من التوجيهات الصادرة من الكونغرس األمريكي، وبالطبع ما كان  2440في سنة 

عليها إال االمتثال لتلك التوجيهات، والذي تجلى في إعداد سياسة تم اإلعالن عن تنفيذها 
إتاحة كل  ، وتمثلت هذه السياسة في خطة بموجبها يتم2443في شهر فيفري من سنة 

عمل بحثي قامت هذه المؤسسة بتمويله بأسلوب الوصول الحر عن طريق إيداعه بشكل 
، إال أن تم تعديل الخطة فبدال من اإليداع  Pub Med Centralإلزامي في مستودع 

اإللزامي أصبحت عملية اإليداع تتم من طرف الباحثين بشكل طوعي للمخطوط 
Manuscript   وبدال 5أشهر 0النشر بعد أن كانت تتم خالل شهرا بعد  12في غضون ،
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أصبح الوصول   NIHمن الوصول الحر إلى جميع اإلنتاج الفكري الممول من طرف 
 . 1 % 11-14الحر إلى جزء ضئيل منه الذي تتراوح نسبته ما بين 

إن التعديالت السالفة الذكر المجرات على الخطة األصلية األولى كانت فقط كإجراء    
  .2إرضاء الناشرين المحتجين على ما ورد في تلك الخطة األصلية المشار إليها سلفابغية 

 The Federal Research Public الفيدرالية للبحوث العامة اإلتاحة قانون  -3

Access Act (FRPAA). 
  John Cornyn  "جون كورنين سيناتورا" قدم هذا القانون من طرف السيناتورين   

Senatora  ليبرمان"و"جوي Joe Lieberman  كمقترح إلى مجلس الشيوخ األمريكي خالل
، حيث تضمن مطالبة إحدى عشرة وكالة تمويل، 2412و 2414، 2440سنوات 

وزارة التربية والتعليم،  وزارة الدفاع، وزارة التجارة، حكومية، فيدرالية وأمريكية)وزارة الزراعة،
وزارة النقل، وكالة  البشرية، وزارة األمن القومي،وزارة الطاقة، وزارة الصحة والخدمات 

التي تصل  إدارة الفضاء والمالحة الجوية الوطنية والمؤسسة الوطنية للعلوم( حماية البيئة،
مليون دوالر بأن تقوم بإتاحة مقاالت الدوريات  144نفقاتها البحثية السنوية إلى أكثر من 

في غضون ستة أشهر من تاريخ نشرها، العلمية التي مولتها بأسلوب الوصول الحر 
واإلتاحة تكون في مستودعات تنشئها الوكاالت السالفة الذكر على شبكة االنترنت لغرض 

  .3اإلتاحة الحرة والمجانية لجمهور المستفيدين الحفظ،
تعرض هذا المشروع حاله حال أي مشروع جديد إلى جملة من االعتراضات التي كان    

ندما يتعلق الموضوع بأي اقتراح جديد في مجال النشر العلمي هم أصحابها كالعادة ع
الناشرين  جمعيات النشر العلمي، وهنا كان الناشرون المنظمين تحت لواء رابطة

  Association of american publishersاألمريكيين
منظمة نشر  01التي تنوب عن  4

من الحجج اتخذتها ذريعة  القوي للمشروع بجملة علمي قامت بتبرير موقفها المعارض
للرفض نذكر منها أن مشروع القانون " يحدد من خيارات الباحثين الممولين للحكومة، 
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يفرض تغيير في نموذج أعمال الناشرين، وسوف يخلق هذا المشروع عبئ التكلفة على 
  .1الوكاالت "

شروع القانون وبالرغم من االعتراضات السالفة الذكر التي أطلقها الناشرون في حق م   
 Publicالذي طالب فقط الوكاالت الفيدرالية السالفة الذكر بوضع سياسة للوصول العام  

access policy 2  ، ،إال أن هذا األمر لم يمنع مشروع القانون من تلقي التأييد والدعم
، 2414جويلية  10قائد تعليم عالي بتاريخ  124حيث تكمن من الحصول على دعم 

أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي له، كما أن الكونغرس األمريكي تلقى رسالة دعم بعض 
حائز على جائزة نوبل تعرب عن  32موقعة من طرف  2412مارس  20مفتوحة بتاريخ 
 . 3دعهم القانون 

 .Julietمشروع جوليت  -4
" قاعدة بيانات خاصة بسياسة الممولين  على انه Millington 4 "ميلينجتون" يعرفه   

حيث عند االطالع على مضمون هذه القاعدة نجده عبارة عن  ،المتعلقة بالوصول الحر"
وكالة بحثية، محلية ودولية حسب  00ملخصات لنصوص وبيانات أولية تتعلق بسياسات 

   .2411إحصائيات مارس 
  كما أن هذا المشروع الممول من طرف اتحاد المكتبات األكاديمية والبحثية   

(CARL)Canadian Association of Research Libraries  يقوم بإجراء عملية مقارنة
بالنشر عن طريق الوصول الحر واألرشفة  بين سياسات وكاالت التمويل المتصلة"

الذاتية"، حيث تتصل جوانب المقارنة بنوع المواد المسموح بإيداعها، ومكان وزمن اإليداع، 
دة الالزمة للباحثين التي هي الهدف المراد تحقيقه من وهذا كله بغية توفير الدعم والمساع
 .Sherpa" 5هذا المشروع " المنبثق عن مشروع 

 Registry of Open Access Repository Material Archivingمشروع -5

Policies (ROAR MAP). 
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بهدف"  المواد في مستودعات الوصول الحر بأرشفةدليل السياسات المتعلقة  أنشأ  
تشجيع تطوير الوصول الحر من خالل توفير معلومات في الوقت المناسب بشان نمو 

 " دليلفي ابسط تعريف له هو عبارة عنو  ، 1 ووضع المستودعات في جميع أنحاء العالم"
 بحوثهم، وقد بإيداع الباحثين تكلف التي البحوث ومراكز ومؤسسات الجامعات لسياسات
 إيداع على اإلقبال تزايد على تساعد التكليف على المبنية السياسات هذه أن اتضح

 .2البحوث"
مختلف المبادرات والمشاريع المطلقة في مجال الوصول الحر بشكل  ولتحديد أماكن    

عام واألرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية بشكل خاص، وكذلك الحصول على معلومات 
  Open access map خريطة الوصول الحرحولهم، ما على المستخدمين إال استخدام 

 The Open Access Scholarlyوهي خدمة أنشاها ، شبكة األنترنت المتاحة على

Information Sourcebook (OASIS)ليسلي  ، الذي انشأ هو األخر على يد كل من"
بتمويل من طرف معهد المجتمع  Alma Swan "ألما سوانو" Leslie Chan شان"

بعرض خريطة الوصول الحر في جنيف في  Alma Swan "ألما سوان" . قام3المفتوح
المؤتمر السابع لمبادرة األرشيفات المفتوحة حول اإلبداع في االتصال العلمي، ليطلقها بعد 

 .24114ذلك في شهر جوان من سنة 
تتيح  01الشكل رقموخريطة الوصول الحر هي عبارة عن خريطة بصرية كما يوضح    

اء كانوا صناع السياسة، المشرعين وغيرهم إمكانية البحث باستخدام احد لمستخدميها سو 
الخيارات المتاحة وهي الدولة، اللغة، نوع المصدر، نوع المحتوى )دورية، مستودع 
وسياسة( عن مواقع مختلف المبادرات والمشاريع الوثيقة الصلة بحركة الوصول الحر، 

نة فان يمكنه الوصول إلى معلومات عن فمثال إذا قام المستخدم باختيار دولة معي
عدد وأنواع المستودعات ، university mandatesسياسات الممولين، الوثائق الحكومية، 

                                                 
1 INASP. Registry of open access repository material archiving policies. ] 30 February 
2012  [ . available on the web: http://www.inasp.info/en/training-resources/open-access-
resources/institutional-repositories/ 
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و أسماء  الموجودةالوصول الحر  ، عناوين دوريات، البرمجيات المستخدمةفيها الموجودة
   1ناشريها.

 
 .2: يوضح خريطة الوصول الحر(20الشكل رقم)

 األستاذ الجامعي في األرشفة الذاتية.دور  -0-0
      األستاذ الجامعي. -0-0-0

األستاذ الجامعي بالرأس من الجسد، وهذا بسبب أنه يعد  3بيزان مزيانشبه الباحث     
اللبنة أو العنصر األساسي المستخدم في عملية نقل وتلقين مختلف المعارف والعلوم إلى 
طالب الجامعة التي يتبعها، " فهو يعمل على ضمان سير العملية التعليمية وتوجيهها 

الجامعة على تحقيقها، والمتمثلة في  بطريقة علمية وسليمة، حتى تؤدى الرسالة التي تعمل
 تكوين اإلطارات البشرية المؤهلة علميا ومعرفيا لحمل مشعل التطوير والبناء والتنمية."

 تعريف األستاذ الجامعي. -0-0-0-0
إن كلمة "أستاذ" باللغة العربية هي في األصل تعريب لكلمة فارسية تفيد معنى العالم،    

. وقد أطلقت 4وأساتيذ ن ة، وجمع هذه الكلمة هو أساتذة، أستاذو المعلم والبارع في كل صنع
كلمة أستاذ في العصر التركي على رب النعمة ووليها وعلى الصانع كذلك، كما انه يرجح 
أن تكون كلمة أو لقب "أسطى" المطلق على بعض الصناع ما هو إال تحريف لكلمة 

                                                 
1 Open access map. About open access map.  
2 ibid. 
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الذين يشتغلون في حقل التدريس  "أستاذ"، هذه األخيرة التي تطلق حاليا على األفراد
 .  1خاصة المدرسين في المجال الجامعي

ويلعب األستاذ الجامعي دورا مهما في تمكين الجامعة من انجاز مختلف الوظائف    
الموكلة إليها والمتمثلة فيما يلي: إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة والمطلوبة للمجتمع، 

عمل على مواجهة مشكالته، المشاركة في إعداد البحث العلمي، تثقيف المجتمع وال
القيادات االجتماعية، تدريب الكفاءات البشرية واإلسهام في اإلنتاج. ومن المرجح أن 
يرتفع عدد هذه الوظائف مستقبال، وهذا بسبب ما سيلقى من أعباء جديدة على كاهل 

لجامعة مجبرة على الجامعة والناتجة عن التطورات الحاصلة في المجتمع، التي ستكون ا
 .2مسايرتها ومواكبتها

ويحيط المجتمع مهنة األستاذ الجامعي بهالة من التقدير والتعظيم، التي قل أن تحظى    
بها مهنة أخرى، كما أن لهذه المهنة بريق يجلب أبصار كل من يتطلع إليها، وهذا بالرغم 

وبات والعوائق، وهذا من الوصول إليها يتطلب سلك طريق شاق تعتريه العديد من الصع
فضال عن أن ما يجنيه أصحاب هذه المهنة من عائد مادي هو قليل مقارنة بالكسب 

 .3المادي في المجاالت والمهن األخرى 
 وظائف األستاذ الجامعي. -0-0-0-0
يقوم األستاذ الجامعي بممارسة العديد من الوظائف المختلفة في إطار عمله كأستاذ،    

حيث نجده مدرس، باحث، إداري، مفسر للمعرفة ومنمي للمجتمع، وبالتالي فهو يشارك 
ال تختلف  في تحقيق أهداف جامعته، كما أن على الرغم من تباين هذه الوظائف إال أنها

 : 5كالتالي ، وهي4باختالف الجامعات
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وهو العمل األساسي لألستاذ الجامعي، وفي إطار هذه الوظيفة هو ملزم  التدريس: -0
بتأدية المهام التالية: التقاء الطلبة في قاعات التدريس، تحضير مختلف المحاضرات ثم 
إلقائها أمام جمهور الطلبة، إعداد االمتحانات والبحوث، تسجيل الغيابات...الخ، 

ى المهام السالفة الذكر يتولى كذلك األستاذ الجامعي مهمة تهذيب وتأديب وباإلضافة إل
 طالبه وهذا من أجل المحافظة على السلوك واآلداب داخل قاعات التدريس. 

حيث يقوم بتوزيع البحوث على طالبه وكذلك اإلشراف عليها، وهذا البحث العلمي:  -0
ارف، العلوم والدراسات القديمة فضال عن أن يكون مطلع بشكل واسع على مختلف المع

والحديثة المنجزة في مجال تخصصه، ثم يقوم بنقلها وتلقينها لطالبه بطرق عدة مثل 
 المحاضرات، الندوات، االجتماعات وما يؤلفه من كتب.

وهم في مرحلة مبكرة من عمرهم، وهذا اكتشاف أصحاب المواهب وقادة المستقبل:  -0
 تهم ومواهبهم.بغية صقل، تنمية وتطوير قدرا

يكلف بعض األستاذة الجامعيين بتولي بعض المسؤوليات كترأس مهام إدارية:  -0
 األقسام العاملين بها أو أن يصبحوا عمداء للكليات التابعين لها.

يقوم األستاذ الجامعي أثناء مزاولته مهنة التدريس بإنشاء العالقات اإلنسانية:  -2
 طلبته أو مع زمالئه في العمل.عالقات وصداقات طيبة سواء مع 

 .رشفة الذاتيةفي األ  أغراض مساهمة األستاذ الجامعي -0-0-0
لى ، 1 العلمي اإلنتاج إلىالذاتية هو تحقيق وصول فوري  لألرشفةالهدف الرئيسي     وا 

 جانب هذا تعددت أغراض القيام بها، والتي تنوعت بين ثالث مستويات:
 الجامعي.أغراض على مستوى األستاذ  -0
يسعى األساتذة الجامعيون من وراء ممارستهم ألحد أشكال األرشفة الذاتية إلى    

الحصول على أقصى تأثير، فال شك أن تعظيم وتوسيع قاعدة قراء مؤلفاتهم العلمية عن 
طريق زيادة إمكانية وصول المستخدمين لنتائج بحوثهم المعروضة على شبكة االنترنت 

الع عليها ومشاهدتها، استخدامها، االستشهاد المرجعي بها وتأثيرها سيزيد من: مرات االط
الذي سينعكس إيجابا على األستاذ الجامعي من الناحية العلمية: ارتقاء مكانته العلمية، 
                                                 
1 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. p.8. 



 

إمكانية حصوله على جوائز مكافأة له، تقديرا واعترافا بقدراته في مجال تخصصه  
العالمي، أما من الناحية المادية: ارتفاع مرتبه والتعريف بأعماله على المستوى المحلي و 

 وعائدات المنح. 
كما أن األرشفة الذاتية تعد وسيلة من وسائل مشاركة األساتذة الجامعيين في دعم    

حركة الوصول الحر للمعلومات والحد من خطر تعرض أعمالهم العلمية للسطو، السرقة 
 .1واالنتحال

 لبحثية.على مستوى المؤسسة ا أغراض -0 
مما الشك فيه أن قيام باحثين منتمين إلى احد المؤسسات البحثية مثل جامعة)     

وغيرها من المؤسسات العلمية األخرى( بأرشفة إنتاجهم الفكري لن ينعكس فقط عليهم 
 إيجابا، بل سيكون له أثر كبير على مؤسساتهم.

ها الفكري بأسلوب الوصول ويتمثل األثر المذكور سابقا في أن إتاحة الجامعة إلنتاج 
الحر)األرشفة الذاتية( سيؤدي من جهة إلى توسيع نطاق عرض أعمالها العلمية الذي 
بدوره سيؤدي إلى زيادة فرص حصولها على جوائز ومنح، سيعرف بها وبإطاراتها العلمية، 
"تعزيز قيمة الجامعة نفسها في نظر الجمهور العام والمسؤولين في المجتمع، ودعم 

ومن جهة  ،2تها وقدرتها على استقطاب أفضل الدارسين وأعضاء هيئة التدريس"سمع
 أخرى سيؤدي إلى تحسين مكانتها العلمية.

إن قيام باحثي المؤسسات العلمية بأرشفة إنتاجهم الفكري مثال في أرشيفات الوصول    
الحر سيضمن لهم وبالتالي للمؤسسات من ناحية، الحفظ الطويل لذلك اإلنتاج الفكري، 

 Uniform Resource "محدد موحد للمصدر 3فراجومن ناحية أخرى كما ذكر 

Locator(URL) "دائما.  
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  على مستوى مجتمع البحث العلمي بالدولة.أغراض  -0
 حركة في الدولة بالدولة، مساهمة العلمي البحث بمجتمع تتمثل في " االرتقاء    

 حصول فرص خارجيًا، زيادة الدولة لباحثي العلمية، التسويق للمعلومات الحر الوصول
 .1"علمية وجوائز منح على الدولة

  .لألستاذ الجامعي األرشفة الذاتية فوائد -0 -0-0
إن الكم الكبير من المبادرات، النداءات والبيانات المطلقة في كثير من الدول بهدف    

الدعوة إلى دعم حضور وتفعيل ممارسة األرشفة الذاتية كان ورائها دافع كبير يتمثل في 
معيين، المنافع والفوائد المتعددة والمغرية التي توفرها األرشفة الذاتية لألساتذة الجا

 الباحثين، المؤسسات البحثية والمجتمع البحثي ككل .
 سنقوم بتقديم عرض موجز انتقي من العديد من الدراسات والبحوث العلميةفيما يأتي    

لألساتذة  األرشفة الذاتية )خاصة تلك الممارسة بالمستودعات الرقمية( فوائد يتضمن أهم
 البحثية كذلك:لمؤسسات لسواء كانوا مؤلفين أو قراء و الجامعيين 

  فوائد لألستاذ الجامعي.  -0 
يرى بعض الباحثين أن هناك حرية في استخدام المحتويات المودعة بالمستودعات  -

المؤسساتية مقارنة بنظيرتها الموجودة في الدوريات العلمية التي يكون مصيرها في العادة 
  .Tollgate "2 أن يتم إخفائها وراء"

المستخدمين الراغبين في االطالع على اإلنتاج الفكري الخاص بباحثين زيادة عدد  -
 .3آخرين، وهذا سيؤدي إلى زيادة االنتفاع بذلك اإلنتاج

زيادة التأثير المحتمل للمؤلفات العلمية عن طريق نشرها وتوزيعها على أوسع نطاق  -
كلما كان ذلك وألكبر جمهور ممكن، فكلما كان يمكن الوصول لإلنتاج الفكري بحرية 

فالمقاالت المعروضة ، 4اإلنتاج الفكري أكثر عرضة الن يتم االستشهاد المرجعي به
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بأسلوب الوصول الحر يستشهد بها أكثر من غيرها من المقاالت المعروضة بأسلوب 
أخر، فحسب دراسات أجريت حديثا في تخصصات علوم الحاسبات، الفضاء والفيزياء  

واضحا بين اإلتاحة االلكترونية للمقالة وبين معدالت االستشهاد اتضح أن " ثمة ارتباطا 
 .1"المرجعي بها

 فوائد أخرى لألساتذة الجامعيين هي: Pinfield 2 "بينفيلد" ذكر    
تاحة البحوث العلمية، والذي يتحقق في ظل أرشفتها المتسمة بالفورية  - سرعة نشر وا 

الدوريات العلمية المحكمة التي تستغرق واالفتراضية، وهذا على عكس عملية النشر في 
 شهرا أو أكثر. 12في العادة 

تفادي تكرار إجراء نفس البحوث نظرا ألن بإمكان األساتذة الجامعيين معرفة ما قام به  -
زمالئهم، ومن ثمة بإمكانهم القضاء على هذه االزدواجية غير المقصودة،  وهذا من باب 

 Better communication enables better م "أن " أفضل اتصال يمكن من أفضل عل

science. 
مساهمة األساتذة الجامعيين المتواجدين في العالم النامي في تطوير وتحديث المعرفة  -

العلمية أصبح إمكانية متاحة لهم، بعد أن كان عجزهم عن الوصول حتى إلى بضع 
  دوريات علمية محكمة يحرمهم من ذلك.

 حثية)الجامعات(. فوائد للمؤسسات الب -0
  "بينفيلد"مع أن كل من 3حفظ المحتوى الرقمي على المدى الطويل إلتاحته بشكل دائم -

Pinfield  جيمس" و " James 4 متحججين بأن يرون في الحفظ بأنه ليس أولوية ملحة 
ال يزال ممكن الوصول إلى المحتويات التي يتيحها بالرغم من أنه أنشأ  Arxivمستودع 

،  وفي المقابل يرون أن التمكن من الحصول على اإلنتاج الفكري ألجل 1001سنة 
إيداعه ومأل المستودعات الرقمية به هو األولوية والتحدي الرئيسي، لذا يجب أن توجه 
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هما في عدم إعطاء األولوية للحفظ بل الجهود صوب هذا الهدف، وقد اتفق هرناد مع
 اعتبره انه قد يكون " الهاء غير ضروري" .

طريقة لتحرير اإلنتاج الفكري المحكم )سواء المتواجد حاليا أو الذي سيتواجد مستقبال  -
على شبكة االنترنت( على نحو دائم من ما يطلق عليه تسمية حواجز التأثير والوصول 

 . 1التي تقيده
تعد طريقة تعظم من خاللها المؤسسة إلى جانب مرئيات، تأثير إنتاجها الفكري  -

المحكم، كما أن عن طريق التماثل تزيد المؤسسة كذلك من فرص وحظوظ وصول 
 .2باحثيها إلى اإلنتاج الفكري الكلي الخاص بغيرها من المؤسسات 

 ي:أن فوائد المؤسسات البحثية ه Pinfield 3  "بينفيلد"يرى    
إمكانية إحصاء عدد مرات تحميل اإلنتاج الفكري واالستشهاد المرجعي به، ومن ثمة  -

  إمكانية توفير " تقييم بعد النشر ألهمية الوثيقة."
إن انتشار إتاحة المؤلفات العلمية بأسلوب الوصول الحر على أوسع نطاق سيؤدي إلى  -

  .العلمية على المدى الطويلانخفاض في تكلفة اشتراك المؤسسات في الدوريات 
على الرغم من المزايا المتعددة، المتنوعة والواضحة التي توفرها األرشفة الذاتية، وما   

شهدته هذه الممارسة مؤخرا من ارتفاع في عدد مشجعيها، إال انه تقف في طريق 
اعتمادها على نطاق واسع جملة من العقبات التي بالرغم من كبرها، إال أن بعض 

استطاعوا أن يجدوا حال ويقدموا مقترحات للتغلب عليها،    Pinfield"بينفيلد"باحثين مثلال
 والتي سنقدمها بالتفصيل فيما سيأتي من عناصر.

 
 
 

                                                 
1 Harnad, Stevan. For whom the gate tolls? How and Why to free the refereed research 
literature online through author/institution self-archiving, now .  
2 Harnad, Stevan. The self-archiving initiative:  Freeing the refereed research 
literature online.  ] 30 February 2011  [ . available on the web:           

http://www.nature.com/nature/debates/eaccess/Articles/harnad.html. 
3 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. p.8. 



 

 عوائق األرشفة الذاتية. -0-0-0
بعد االطالع على الكثير من الدراسات واالستطالعات المسحية األكاديمية التي    

على اتجاهات الباحثين نحو األرشفة الذاتية إلنتاجهم الفكري أنجزت بهدف إما التعرف 
بالمستودعات الرقمية )الموضوعية والمؤسساتية( ومواقع الويب )الشخصية والمؤسساتية( 
أو التعرف على اتجاهات ناشري الدوريات العلمية اتجاه األرشفة الذاتية اتضح أن هذه 

دون القيام )الباحثين( أو السماح  ولتح التي مشكالتال رصدالدراسات استطاعت أن ت
 الذاتية. األرشفةب )الناشرين(

وتمثل المشكالت السابقة الذكر عقبة أمام انتشار األرشفة الذاتية على أوسع نطاق     
مع أنها منحصرة في بعض التخوفات واالعتقادات التي بعضها مثبت بالتجربة والبعض 

ضي لم يثبت بعد بالدليل القاطع على أرض األخر لم يخرج عن كونه مجرد تخوف افترا
  الواقع، وهذه المشكالت/ المعوقات هي كالتالي:

 .The lack of awarenessنقص الوعي  -0
في تقريرهما عن استطالع   Swan 1 "سوان"و Brown "براون" وهذا ما بينه كل من   

نتائج االستطالع (، حيث تطرقا في 2440بانجازه )وتم نشره في فيفري  قام كالهما
)قد Open access authorsمن المؤلفين ذي الوصول الحر  %01السالف الذكر أن 

) الذين لم  Non open access authorsمن  % 00نشروا في دوريات الوصول الحر( و
 . ينشروا في دوريات الوصول الحر(ال تتوفر لديهم معرفة بالمستودعات االلكترونية

أجريت في السنوات الالحقة بإثبات عكس ما توصلت إليه دراسة  قامت الدراسات التي   
 Open access self-archiving: An author"سوان وبروان، فالدراسة التي بعنوان 

study- UK"  سلوكيات تحديدبغرض"  2443لنفس المؤلفين السابقين أنجزت في سنة 
 الدوريات لمقاالت الحر الوصول لتوفير بديل كأسلوب الذاتية نحو األرشفة المؤلفين

قاموا بإيداع مقال واحد  من أفراد العينة %00ورد في نتائجها أن ما نسبته  2األكاديمية"

                                                 
1 Swan, Alma; Brown, Sheridan. JISC/OSI journal   authors survey. ] 30 February 2012 

[ . available on the web: 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/themes/infoenvironment/acf655.pdf 
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( أو بموقع %12( أو موضوعي)%24على األقل إما في مستودع رقمي مؤسسي)
 . 1 ( خالل السنوات الثالث األخيرة%20شخصي أو مؤسساتي)

" اتجاهات القراء بعنوان  Miller 2 "ميلر" لباحثةوفي دراسة أخرى قامت بإنجازها ا   
باحث ينتمون إلى  030"، والتي اختارت  نحو األرشفة الذاتية بالمملكة المتحدة
 األرشفة نحو سواء كانوا مؤلفين وغير مؤلفين تخصصات متنوعة بهدف معرفة اتجاهاتهم

 من بينما الذاتية، األرشفة عن سمعوا قد من أفراد العينة  %04توصلت إلى أن الذاتية قد 
ومتاحة اغلبها في مواقع ويب شخصية أكثر منها  ذاتياً  أرشفتها تمت مصادر استخدموا

 . %01بمستودعات رقمية بلغت نسبتهم 
 يلي: وتنحصر التخوفات فيما :(مراقبة الجودة)التحكيم العلمي -0
-Selfتعد األرشفة الذاتية في نظر بعض الباحثين بمثابة طريقة للنشر الذاتي   

publishing  بدون أن يتم ضبط جودة المنشورات، وهذا مرده إتاحة مستودعات الطبعات
لمحتوياتها بشكل مستقل وبدون إخضاعها ألي عملية  E-print repositories االلكترونية 

تحكيم علمي رسمي، وهذا في نظر البعض حسب االعتقاد الشائع يعد عملية تقويض 
للتحكيم العلمي، كما أن هناك كره خاص من طرف بعض التخصصات العلمية للطبعات 

 التي ال تعد مكون ضروري يجب أن تشتمل عليه مستودعات الطبعات المبدئية
عدم تفريق المستودعات الرقمية مثال بعالمة مميزة بين كل من الطبعات  .3االلكترونية

للمقاالت المودعة بها، يعد هو األخر سببا في النظر إلى  ةالمبدئية والطبعات الالحق
 .4محتويتها بأنها تتميز بجودة منخفضة

ذا في إلزام الباحثين لم يغفل دعاة األرشفة الذاتية أهمية التحكيم العلمي، ويتضح ه   
بتقديم أعمالهم العلمية إلى دوريات علمية محكمة إلى جانب أرشفتها، وكذلك إن 

فيما يتعلق باحترام ومراقبة الجودة"  المستودعات إلى جانب أنها تتخذ موقف محايد "
يمكنها التكيف مع التحكيم العلمي )وغيره من أشكال تقييم الجودة األخرى( الذي في 

لراهن يتم القيام به خارج بيئة مستودع الطبعات االلكترونية، فما على المدراء الوقت ا
                                                 
1 Swan, Alma; Brown, Sheridan. Open access self-  archiving: An author study.  
2 Miller, Rhiannon Macfie. Op.Cit 
3 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications . p2. 
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المسؤولين على إدارة المستودعات قبل موافقتهم على جعل أي وثيقة تعيش في المستودع 
أن يخضعوها إلى "فحص جودة ذو مستوى منخفض"، وهذا فضال أن بمقدورهم افتراض 

تتم "الفحوص الحقيقية للجودة"، وهذا ال ينفي أن  أن في مكان أخر خارج بيئة المستودع
بإمكانهم إدارة مستودعاتهم في ظل مستويات عالية من مراقبة الجودة إذا لزم األمر، 
والذي يتحقق في ظل اإلدارة المؤسساتية. كما يمكن إنشاء مستودعات طبعات الكترونية 

قبلت للنشر أو تلك المنشورة تتضمن وتقبل فقط إيداع بها الطبعات النهائية وأي وثيقة 
 .1سابقا بشكل رسمي

محتويات المستودعات الرقمية أصبح   Quality controlكما انه بغية التحكم في جودة   
إما على   Post printوالمقاالت المحكمة Pre-print يتم التفريق بين مسودات المقاالت

تميزهما عن بعضهما وهذا كله من مستوى بياناتها البيبليوغرافية أو باستخدام عالمات 
باب " التعامل بشفافية مع المستفيدين" كما نصت عليه سياسات اغلب المستودعات 

 .2الرقمية
 .  (IPR): حقوق الملكية الفكرية -0
ال تتوفر لدى اغلب الباحثين ثقافة حول طريقة التعامل مع تعقيدات حقوق التأليف  -

من اجل أن يتم نشر أوراقهم مستعدين للموافقة بوضع والطبع، فالسائد أن العديد منهم 
  . 3توقيعهم على أي وثيقة يعرضها عليهم الناشرون بصرف النظر عن طبيعة ما تحتويه

لكون  أعمالهم، بأرشفة واقام إذا مومهنته ملخطر فقدان مصدر رزقهالباحثين  تعرض  - 
ومن ثمة ، والنشر التأليفتعد تعدي وانتهاك التفاقيات حقوق في نظرهم  هذه الممارسة

 .4فهي عمل غير قانوني
حتى يفهم ويعي أي باحث التعقيدات السالفة الذكر ما عليه إال التوجه إلى ما يعرف    

بمكاتب دعم البحوث المتواجدة على مستوى المؤسسات التي سيلقى ضالته بها والمتمثلة 
وهذا في ظل تنوع واختالف سياسات الناشرين المتعلقة باألرشفة  في مساعدته فيما يريد،

                                                 
1 Pinfield, Stephen. Self-archiving publications. pp9-10. 
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الذاتية فبعضهم يجيزون إتاحة الطبعات االلكترونية سواء المبدئية أو النهائية على شبكة 
االنترنت والبعض األخر ال يسمح بذلك، إال أن معظم المؤسسات البحثية تسمح 

خاصة بوثائقهم، فزيادة تأثير البحوث ألعضائها بالتصرف بحرية بحقوق الطبع والنشر ال
العلمية بدون قيود مرهون بمدى نجاح مؤلفيها بالتعامل مع تعقيدات حقوق التأليف 
والنشر، وهذه األخيرة تعمل مكاتب دعم البحوث على توضيحها من خالل توفير 

 . 1المساعدة والدعم الذي من شانه أن يغير النظام الحالي للنشر
إنتاج الباحث للسرقة العلمية )االنتحال(. على الرغم من أن التخوف من تعرض  -

البعض" اقترح أن الوصول الحر هو في الواقع مرجح أكثر ليعيق محاوالت جادة في 
االنتحال "، إال أن  البعض األخر  له دلو أخر  والمتمثل في أن المواد العلمية المتاحة 

أكثر لعملية القطع واللصق،  على شبكة االنترنت بأسلوب الوصول الحر هي سهلة
لم يقتصر األمر على التخوف من  كما أن، 2وبالتالي تصبح عملية السرقة أسهل بكثير

تعرض الطبعات االلكترونية المتواجدة على شبكة االنترنت السرقة بل يتخوف أيضا من 
 تنجح لو كانت الوثائق في شكل أنيمكن  خطر تعديلها وتحريفها باستخدام طرق ال إلى

 .Corruption  3 ، وهذا ما يسمى بالفسادورقي
وعلى افتراض صحة أفكار من يرون في أن األعمال المتاحة بأسلوب الوصول الحر    

يرى أن أمر ينطبق كذلك  Pinfield 4 "بينفيلد" تكون أسهل من غيرها للسرقة، إال أن
على كل المواد العلمية االلكترونية األخرى المتاحة على شبكة االنترنت وغير المعروضة 
بأسلوب الوصول الحر، كما أن هذا االعتقاد السائد في أوساط الباحثين ال يتوفر أي دليل 

الدرجة تجريبي يثبته، وهذا فضال عن أن في غالب األحيان أي عملية انتحال ستستهدف ب
األولى األعمال المغمورة، بل واألكثر من ذلك أن الوصول الحر يسهل عملية كشف 
االنتحال،  حيث عندما يكون اإلنتاج الفكري متاح بحرية فانه بذلك يسهل ويحسن عمل 
العديد من خدمات الكشف التلقائي عن االنتحال التي تستطيع التحرك حول الوثائق بدون 

 حواجز وقيود . 
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أن االعتقاد بان انتحال األعمال العلمية أو إتالف النص  1السيد أمانيرى ت    
االلكتروني عن قصد، واللذان سيسهل القيام بهما في ظل تواجد النسخة االلكترونية للعمل 

 أنها كما الرقمية، الملفات حماية تقنيات ظل وجود في أهمية ذات تكون  ال قد هو مسألة"
 أن كما االنترنت، شبكة على المصدر نشر على السارق  أقدم ما إذا اكتشافها يسهل
 تزال وما حدثت ولكنها فقط اإللكترونية المصادر على تقتصر ال العلمية السرقات قضية
 ".أيضاً  المطبوعة للمصادر تحدث

إن تخوف الباحث من أرشفة أعماله العلمية في مستودعات رقمية مخافة التعرض    
لالنتحال سيحد من التأثير المحتمل لتلك األعمال، وبالتالي ستظل للخطر االفتراضي 
  .2مغمورة ومبهمة نسبيا

   التخوف من إفساد، تعكير وتقويض الوضع الراهن للنشر العلمي. -0 
 مايلي: Pinfield 3 "بينفيلد" ويرى 

في مجال الفيزياء لم يزل الدوريات العلمية المحكمة  Arxivعلى الرغم من أن ظهور   
بقيت  The quality certification functionالتي بسبب تأديتها لوظيفة شهادة الجودة 

تتمتع بنفس المكانة، األهمية، التقدير واالحترام في نظر علماء هذا التخصص، ومن ثمة 
كرة أن مستودعات الطبعات كان استمرار صدورها شيء مؤكد هذا من جهة، كما أن ف

االلكترونية عوضا عن أن تحل محل النظام الحالي للنشر العلمي يجب أن تقوم بدور 
تكميلي له على األقل على المدى القصير والمتوسط هي فكرة مدعمة ومؤيدة من طرف 

 .اغلب مؤيدي األرشفة الذاتية، وهذا من جهة أخرى 
وكذا دعم أنصار  Arxivلمية المحكمة بظهور ومما الشك فيه أن بقاء الدوريات الع   

األرشفة الذاتية لفكرة أن تكمل هذه األخيرة النظام الحالي للنشر العلمي لم يثني البعض 
عن اتهام األرشفة الذاتية من أنها سوف تقوض نظام النشر الحالي، بل وتتصل بهذا 

ن عدم توفر دليل االعتقاد قضيتين أساسيتين هما حجتين إلثبات صحته على الرغم م
 تجريبي يؤكد صحة تلك القضيتين المزعومتين، واللتين هما:
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إن األرشفة الذاتية سوف تسبب الفوضى في عمل النظام الحالي لالتصال العلمي،  -1
 ومن ثمة تعطيله بدون تعويضه بأي شيء عملي.

ؤسسات األمر المؤكد أن تم بناء آليات المكافآت من ترقية واعتراف... داخل الم -2
والمجتمعات الموضوعية التي ينتمي إليها الباحثين في الواقع الراهن على أساس النظام 
الحالي لالتصال العلمي بصرف النظر عن انه يؤدي مهامه وأدواره كما ينبغي أو العكس 

 وليس على أساس األرشفة الذاتية. 
هي الهاء غير ضروري، ينظر إلى األرشفة الذاتية على أنها " في أحسن األحوال  كما   

وفي أسوأ األحوال هي ابتكار خطير الذي لديه القدرة على إضعاف النظام المجرب أو 
 المختبر".

لم يقتصر األمر على النظر إلى األرشفة الذاتية على أنها البديل المقترح للنشر العلمي    
الت الدوريات التقليدي، بل األكثر من ذلك أن هناك من يرى في األرشفة الذاتية لمقا

العلمية بالمستودعات الرقمية )بالرغم من أنها ال تعد شكال من أشكال النشر( بديال للنشر 
ذي الوصول الحر)الدوريات العلمية ذات الوصول الحر(، بسبب كون هذا النمط 
األخير)الطريق الذهبي( يعاني من عوائق اقتصادية اضطرت الباحثين إلى دفع رسومه، 

األخضر طريق مكمل للطريق الذهبي ألنه" تطبيق أو ممارسة أو نشاط إال أن الطريق 
 .1 إلحاقي للنشر في الدوريات"

  ثقل وعبئ القيام باألرشفة الذاتية. -2
 العلوم مجال في العلمي البحث معوقات بعنوان" 2البوراديورد في نتائج دراسة أنجزها    

الحائل  أن  الجامعات السعودية" على أعضاء هيئة التدريس في ميداني بحث اإلدارية:
جرائهم للبحوث العلمية هو األعباء التدريسية بسبب  بين الباحثين)هيئات التدريس( وا 

  استهالك عمليات التحضير، التصحيح، المراقبة وقتهم وجهدهم.
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بغرض  1السيد أمانيمع نتائج دراسة ثانية قامت بها  البوارديوقد اتفقت نتائج دراسة     
الذاتية  األرشفة نحو العربية والمعلومات المكتبات بأقسام الباحثين اتجاهات على التعرف
 المشكالت رصد، وكذا الرسمية وغير الرسمية الشخصية بمواقعهم العلمي إلنتاجهم

،  حيث ورد في هذه الدراسة العربي الوطن في الذاتية األرشفة دون  تحول التي والمعوقات
واإلدارية  التدريسية للباحثين، والذي بررته الباحثة باألعباءالالزم  الوقت توافر أن عدم

الملقاة على عاتقهم يتصدر طليعة األسباب التي يرجع إليها عزوف أفراد العينة عن 
كما ورد في موقع  حتى وان كان كل عملممارسة األرشفة الذاتية ألعمالهم العلمية، 

eprints 2 موظفي المكتبة   إماويستطيع  ،ألرشفته يتطلب اقل من عشرة دقائق من وقتهم
بعض  أنوهذا فضال عن ، ينوب عنهم في القيام بها أن Clerical help أوالطالب  أو

 أعمالهم بأرشفةمن المؤلفين سيجدون وقتا للقيام  % 03 أنالدراسات العلمية أثبتت 
  طلبت مؤسساتهم وممولي بحوثهم ذلك. إذاالعلمية 

عزوف أفراد العينة عن ممارسة في دراستها السابقة الذكر أن  3السيد أمانيوذكرت    
 نسخ"  إنشاءمشكالت مالية متعلقة بتكاليف األرشفة الذاتية ألعمالهم العلمية سببه كذلك 

، وهذا خاصة لدى الباحثين " واستضافته الموقع وتصميم العلمية للبحوث رقمية
  المصريين.

من ذهن الباحثين ينصح  وعبئ القيام باألرشفة الذاتيةثقل وحتى يتم إزالة االعتقاد ب   
بضرورة تسهيل األرشفة الذاتية لهم بغية تغيير اعتقادهم بأنها عبئ إداري أخر يدفعهم إلى 
رفضها، وهذا من خالل توفير جملة من خدمات الدعم على مستوى المؤسسة، والتي 

ا يتعلق بالتعامل مع تعقيدات الهدف من ورائها هو كما ذكر سابقا توفير المساعدة فيم
حقوق التأليف والنشر) من خالل توفير المشورة القانونية بشأنها( وأيضا توفير باألخص 

كخدمة نافعة من خدمات  Self-archiving by proxyما يعرف باألرشفة الذاتية بالوكالة 
يطة أن يتم الدعم المؤسساتي تقوم نيابة عن المؤلفين بعملية أرشفة إنتاجهم الفكري شر 

تزويدها بالملفات األصلية الخاصة بهذا اإلنتاج، حيث يتم العمل على تحويل تلك الملفات 
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إلى أشكال مقبولة، ثم إنشاء ميتاداتا تناسبها وتالؤمها وأخيرا تأتي مرحلة إيداعها على 
 . 1 مستوى المستودع

تخوفات الباحثين بشان ممارستهم األرشفة الذاتية على  Harnad 2 " هارند " حصر  
 أرض الواقع فيما يلي:

ليست  على شبكة االنترنتاألفكار  أسبقية إثباتالقدرة على على عكس عالم الورق، ف *
  .باألمر الممكن تحقيقه

المراقبين السماح أو عدم السماح بإتاحة أي شيء على شبكة االنترنت هو بيد *
Censors.   

تخوف من مستقبل كل من ناشري الدوريات العلمية، المكتبات والمكتبيين والجمعيات *
  الذاتية. لألرشفةواسع النتشار الالعلمية في ظل ا

مثل تقييد عملية الوصول  أخرى تضع الجامعات مخططات  أنالتخوف من احتمال  *
عن طريق فرض  إليهاالطبعات االلكترونية الخاص بالباحثين المنتسبين  أرشيف إلى

 رسوم مثال.
 إلىالذاتية مع" فرص للنشر العلمي المحكم"، وهذا  األرشفةتعارض  إمكانيةتخوف من  *

  ال تعد نشر محكم. أنهاجانب 
طرق لتحديد النسخة الحقيقة للعمل الفكري في ظل تواجد العديد من النسخ  إلىاالفتقار  *
 على الويب. له
 الذاتية.  األرشفةت والبحوث الممولة للخطر من جراء تعرض سرية براءات االختراعا*  

الفكري المنشور بها  إنتاجهم بأرشفة* عدم وثوق المؤلفين في سماح الدوريات العلمية لهم 
التخوف من عدم سماح الناشرين  األمر، وكذلكتغير رأيها حين تنفيذهم  أنمخافة 

 الذاتية بشكل رسمي. األرشفةبممارسة 
نسخ  أومن خطر فقدان ما يحصلون عليه من ريع من جراء بيع  * تخوف المؤلفين

 مقاالتهم. 
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 من مستودع واحد.  أكثرالفكري في  إلنتاجهمالمؤلفين  أرشفة*التخوف من 
أثبتت بعض الدراسات العربية التي تناولت بالدراسة موضوع اتجاهات الباحثين  كما   

بالمستودعات الرقمية أو مواقع الويب الشخصية نحو األرشفة الذاتية لمنشوراتهم العلمية 
والمؤسساتية أن عزوف الباحث العربي عن ممارستها مرده جملة من األسباب تثنيه عن 

 القيام بها، وهي كالتالي:
 عمل بآلية إلمامه عدم إضافة إلى ، 1افتقاره لمهارات استخدام تطبيقات شبكة االنترنت -

 المختلفة واألنماط الصور بمعالجة مهمتها أن تقوم اتبرمجي من المستخدمة التكنولوجيا
 . الضوئي المسح الملفات وأخرى مهمتها ألشكال

يصعب على الباحثين الذين ال يمتلكون نسخ مطبوعة أو رقمية عن منشوراتهم  -
من  نسخة منها على )باألخص تلك التي مضى على نشرها فترات طويلة( الحصول

 .2السابق الناشر الذي تولى نشرها في
رفض أرشفة بحوث ما قبل النشر في الدوريات المحكمة في أرشيفات مفتوحة سببه  -

 كذلك تخوفهو  نشره قبل عملهتحكيم الباحث العربي قيام لجنة قراء بتفضيل  %04بنسبة 
حول  2440غيره، وهذا كما ورد في نتائج دراسة أنجزت في سنة إلى  عمله نسبمن 

نحو األرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجانًا من خالل  اتجاهات الباحثين العرب"
حيث  "،شبكة اإلنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجا

ذكر في هذه الدراسة أن إلى جانب تخوف الباحث من خطر تعرض أعماله لعملية السرقة 
ييمها وتشذيبها من قبل محكمين قد ال يحبذ أن تعرض أعماله العلمية قبل أن يتم تق انه"

كفاءته في و متخصصين مما يضفي عليها القيمة العلمية التي يحتاجها إلثبات جدارته 
 .3"مجال البحث ذي العالقة بالتخصص
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 دور األرشفة الذاتية في تسريع حركية االتصال العلمي. -0-0-2
عملية المتاحة على شبكة االنترنت االتصال العلمي بأنه"  لينوى إمكتبة عرفت      

مجتمع لكافة التكون متاحة  حتى األبحاثنتائج وتقاسم إلى نشر  تسعىأكاديمية 
، بالتدريس المتعلقةالمعارف  ، نشر والحفاظ علىتحويل ،. وهو عملية إنشاءاألكاديمي

 ثأحد على أنها الحر للمعلوماتحركة الوصول بينما تعرف  .1"البحث والجوانب العلمية 
إلنتاج الفكري ، حيث تسعى هذه الحركة إلى إتاحة اأساليب االتصال العلمي بين الباحثين

لتسهيل وصول جميع المستخدمين  وبحد أدنى من القيود القانونية ماديةقيود بدون العلمي 
وصول الحر الدوريات المتاحة بأسلوب المن خالل آليتين أساسيتين هما إليه، وهذا 

 واألرشفة الذاتية.
وبما أن تسعى حركة الوصول الحر إلى تحقيق" المشاركة في المعلومات بين جميع     

أطراف عملية االتصال العلمي، فإنها تهدف بذلك إلى تفعيل إيصال نتائج البحوث 
. ومن هنا تتضح عالقة الوصول الحر 2العلمية واالرتقاء بها باالتصال العلمي" 

    للمعلومات باالتصال العلمي.

ولألرشفة الذاتية بمختلف أشكالها ثمرات كثيرة وواضحة في عالم االتصال العلمي،    
حيث تدعم مبدأ مشاركة وتقاسم المعلومات، تعمل على تعزيز االتصال العلمي بجعل 

افة إليها نتائج البحوث متاحة لجميع الباحثين، األمر الذي يمكنهم من البناء عليها واإلض
وكذلك تجنب تكرار إجراء نفس البحوث. كما تعد األرشفة الذاتية أسلوب جديد إلتاحة 
البحوث العلمية يزيد من حضورها وانتشارها الذي بدوره يزيد من فرص وصول 

 المستخدمين إليها وبالتالي زيادة االستشهاد المرجعي بها واإلفادة منها.
 لدى األستاذ الجامعي أهمية كبيرة بمختلف أشكالها ألرشفة الذاتيةتكتسب ا     

أن يعظموا تأثير  االثنين، حيث أنها تعد منفذ يستطيع من خالله الجامعيةوالمؤسسات 
ؤدي إلى عرضها ونشرها مجانا بدون قيود وحواجز تس ة تلك البحوثثهم، فأرشفحانتائج أب

وألكبر جمهور ممكن الوصول على نطاق واسع و مادية، بأدنى حد من القيود القانونية 

                                                 
1 Scholarly communication. ]14 July 2014 [ . available on the web: 
http://www.library.illinois.edu/scholcomm/ 

.                   721ص  .الوصول الحر للمعلومات طريق المستقبل في األرشفة والنشر العلمي فراج، عبد الرحمان. 
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وبذلك ستزداد نسبة استخدامها وبالتالي االستشهاد المرجعي بها لتحقق أقصى تأثير  ؛إليه
وأي مؤسسة  أستاذ جامعيلها على المستوى المحلي والعالمي، وهذا ما يصبوا إليه أي 

  جامعية.
يق انتشارها على ولقد واجهت األرشفة الذاتية العديد من العوائق التي وقفت في طر    

كنقص الوعي بها، التحكيم العلمي، التخوف من تقويضها للوضع الراهن  نطاق واسع
عن ممارستها، عدم  نللنشر العلمي، ثقل وعبئ القيام بها، امتناع الباحثين واألكاديميي

سماح سياسات الناشرين بها، رفض المؤسسات األكاديمية والبحثية دعمها وتطبيقها، وهذا 
ن موجة الجدل المثارة حول عالقتها بحقوق الملكية الفكرية، وبالرغم من كل هذه فضال ع

المشاكل والعراقيل إال أن هذه الممارسة استطاعت أن تجذب اهتمام الكثير من المؤسسات 
همية أرشفة إنتاجها أل والذي سببه إدراك هذه المؤسساتاألكاديمية مثل الجامعات، 

تشجيع أساتذتها على ممارسة األرشفة الذاتية بمختلف  يهالزاما علأصبح الفكري، وانه 
تشجع وتدعم األرشفة مؤسساتية  رقمية مستودعات إنشائها أشكالها وكذلك ضرورة

 المؤسساتية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القســـم التطبيـــــقي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الفصل الخامس:إجراءات 
الدراسة وتحليل نتائج 

 الميدانية
 



 

 في المتبعة الميدانية الدراسة إجراءات إلى نتطرق  سوف الفصل هذا خالل ومن   
 من األساتذة عبد الحميد مهري كعينة -42قسنطينة  جامعة مساهمة أساتذة على التعرف

عبر الويب ببحوثهم  الشخصية إثراء المستودعات الرقمية وصفحاتهم في الجامعيين
، ومعرفة أرائهم حول مشروع إنشاء مستودع رقمي بجامعتهم، وهذا انطالقا من العلمية

البيانات المستقاة من الدراسة الميدانية المعتمدة على استمارة االستبانة كوسيلة أساسية 
 لجمع المعلومات، فأسلوب االستبيان أو االستقصاء يعد " من أكثر طرق جمع البيانات
شيوعا في الدراسات المكتبية، نظرا لتنوعه وتعدد أشكاله، مما يجعله يخدم أغراضا مختلفة 

. كما تم االعتماد كذلك على المقابلة كوسيلة أخرى لجمع 1في البحوث المختلفة "
التعريف بمجاالت الدراسة  . كما سيتم التطرق في هذا الفصل كذلك إلىالمعلومات

 وأخير اقتراحات الدراسة.  الميدانية، جدولة وتحليل بيانات الدراسة، نتائج الدراسة

  إجراءات الدراسة الميدانية. -2-0
 مجاالت الدراسة الميدانية. -2-0-0

البد أن  ، وهذا األخيرميداني قسمين احدهما نظري والثانيدراسة على كل تتوفر      
المجاالت ، وهذه ذه الدراسةبالضرورة مجاالت معينة ترسم المعالم األساسية له فيه توفري

باعتبارها العناصر األساسية التي تكفل ، البشري والزمني الجغرافي لن تخرج عن المجال
 :حداوفيما يلي سنوضح كل منها على  ،الجيد في موضوع الدراسة التحكم

 المجال المكاني للدراسة. -2-0-0-0
  عبد الحميد مهري، والتي تتكون من: -42جامعة قسنطينة  جلى فييت
 قسم التاريخ، قسم الفلسفة وقسم علم االجتماع.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:  -
 قسم التربية واألرطوفونيا وقسم علم النفس.كلية علم النفس وعلوم التربية:  -
قسم العلوم االقتصادية، قسم العلوم  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير: - 

 .كالتجارية، قسم علوم التسيير وقسم الجذع المشتر 
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قسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال:  -
 المعلومات وقسم علوم الحاسوب وتطبيقاته.

األرشيفية وقسم المكتبات ومراكز قسم التقنيات  د علم المكتبات والتوثيق:معه -
 المعلومات.

 .قسم التربية البدنية والرياضية  :معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -
 المجال الزمني للدراسة. -2-0-0-0
وهو المدة الزمنية التي قضيناها في إنجاز هذه الدراسة بداية من اختيار الجامعة التي    

 34إلى  2413 نوفمبر 41سنطبق عليها الدراسة إلى توزيع االستبيان، والذي كان من 
 ثم استرجاعه وصوال إلى تحليل النتائج. 2413ديسمبر 

 المجال البشري للدراسة. -2-0-0-0
عبد الحميد  -42أعضاء هيئة التدريس بجامعة قسنطينة  يتجلى المجال البشري في   

مهري الموجودين في جميع كلياتها ومعاهدها، وتحديدا األساتذة الدائمين فقط، والذين بلغ 
، -ب –، أستاذ محاضر -أ –أستاذ من ذوي درجة أستاذ، أستاذ محاضر  302عددهم 

 .-ب -عد وأستاذ مسا -أ –أستاذ مساعد 
 المجتمع الكلي للدراسة. -2-0-0
ونقصد بمجتمع الدراسة هم مجموعة األفراد التي تشملهم الدراسة الميدانية، وفي دراستنا    

التابعة  الكليات والمعاهدجميع هذه تمثل المجتمع الكلي في األساتذة الجامعيين المنتمين ل
 40و   40العلمية، والجدول رقم عبد الحميد مهري بمختلف رتبهم -42جامعة قسنطينة ل

 :24131أكتوبر  41يوضحان ذلك حسب إحصائيات 
 
 
 

                                                 
.عبد الحميد مهري -17جامعة قسنطينة ب مقابلة مع السيد . رئيس مصلحة المستخدمين الخاصة باألساتذة الجامعيين 
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أستاذ  أستاذ الرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 محاضر

 "أ"

أستاذ 
 محاضر
 "ب"

أستاذ 
 مساعد
 "أ"

أستاذ 
 مساعد
 "ب"

 مج

 20جامعة قسنطينة 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

 32 12 20 40 41 40 التاريخقسم 
 30 40 40 42 40 11 قسم الفلسفة

 00 43 34 40 40 13 قسم علم اجتماع
 020 20 00 13 10 31 المجموع

كلية علم النفس 
 وعلوم التربية

 20 43 14 41 43 40 قسم التربية واألرطفونيا
 32 40 10 40 40 12 قسم علم النفس

 00 13 20 40 40 24 المجموع
كلية العلوم 

االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير

 04 10 20 43 11 14 العلوم االقتصادية
 34 10 20 42 42 43 العلوم التجارية
 03 13 33 43 40 14 علوم التسيير

 002 00 00 14 10 23 المجموع
كلية التكنولوجيات 
الحديثة للمعلومات 

 واالتصال

 32 40 10 10 40 43 قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته
قسم تكنولوجيا البرمجيات ونظم 

 المعلومات
40 42 10 22 41 00 

 020 40 30 32 40 13 المجموع
معهد علم المكتبات 

 والتوثيق
 02 43 43 44 40 42 قسم التقنيات األرشيفية 
قسم المكتبات ومراكز 

 المعلومات
42 40 41 42 43 00 

 00 14 40 41 12 04 المجموع
 00 40 43 00 40 41 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 200 140 230 00 03 02 المجموع

 : مجتمع الدراسة األصلي.(20جدول رقم )



 

 أستاذ محاضر أستاذ بــــــالرتـ
 "أ"  

 أستاذ محاضر
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

 أستاذ مساعد
 "ب"

 المجموع

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع الكلية/ المعهد
 02.20 132 00.00 20 00.00 00 02.00 13 00.00 10 00.20 31 ك. ع.إ.إ
 00.00 00 00.00 13 00.00 20 00.2 40 00.00 40 00.00 24 ك. ع. ن
 00.00 103 00.00 00 00.00 00 02.20 14 00.00 10 02 23 ك. ع. إ
 00.22 141 0.00 40 02.20 30 22 32 00.00 40 00.00 13 ك. ت.ح
 2.00 30 0.00 14 0.02 40 0.22 41 02.00 12 0.00 04 م. ع. م
 0.20 21 2.22 40 0.00 43 20 44 00.00 40 0.20 41 م. ع. ت
 022 302 022 140 022 230 022 00 022 03 022 02 المجموع

جدول رقم )20(: توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بجميع كليات ومعاهد جامعة قسنطينة 20- عبد الحميد مهري  
.على حدا حسب رتبهم  

 

 
 
 



 

يبرز الجدول السابق أن ثمة عدم تجانس واضح في أفراد المجتمع الكلي لألساتذة    
عبد الحميد مهري من حيث عددهم بكل  -42الجامعين المنتمين إلى جامعة قسنطينة 

من المجموع الكلي لمجتمع  % 32.30تخصص علمي، حيث تتواجد أكبر نسبة وهي 
بكلية  %20.30، تليها نسبة وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية الدراسة ب

كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ب %10.03العلوم اإلنسانية واالجتماعية، نسبة 
، بينما تتواجد نسب ضعيفة كلية علم النفس وعلوم التربيةب% 13.01ونسبة  واالتصال
، البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات و  معهد علم المكتبات والتوثيقبكل من 
                       من المجموع ذاته. %3.00، %3.00 تقدر على التوالي بوالتي 
وكذلك يبين الجدول السابق وجود عدم تجانس في توزيع أفراد المجتمع الكلي للدراسة     

(، الذي يبرز أن األساتذة 42من حيث رتبهم العلمية، وهذا ما يوضحه الشكل رقم)
( من المجموع %01.23ين إلى رتبة أستاذ مساعد صنف"أ" يمثلون اكبر نسبة )المنتم

الكلي لألساتذة الجامعيين موضوع الدراسة، يليهم األساتذة ذوي رتبة أستاذ مساعد 
، بينما تسجل %10.40، ثم األساتذة ذوي رتبة أستاذ بنسبة %10.0صنف"ب" بنسبة 

ضر صنف "ب" نسبا ضعيفة تقدر على كل من رتبة أستاذ محاضر صنف"أ" وأستاذ محا
من المجموع نفسه.                                   %11.10و %12.00التوالي ب   

 
 
                           
                                              



 

 
شكل رقم )20(: توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكليات ومعاهد 

.حسب رتبهم عبد الحميد مهري  -20جامعة قسنطينة   
 

وفيما يلي جدول يوضح خصائص أفراد المجتمع الكلي للدراسة بكلية العلوم اإلنسانية     
:                                                                         واالجتماعية  

 
 
 
 
 
 
 

16.08 

12.76 

11.18 

41.25 

18.7 

 أستاذ

 "  أ"أستاذ محاضر 

 "ب"أستاذ محاضر 

 "أ"أستاذ مساعد 

 "ب"أستاذ مساعد 



 

 الجدول رقم)20( : توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية حسب التخصصات والرتب العلمية.
 

 
          بحسب رتبهم العلمية:  بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالجامعيين ويبين الشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة     

                                         

 النسبة-مج
 

 أستاذ مساعد
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

 أستاذ محاضر
 "ب"

 أستاذ محاضر
 "أ"

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرت أستاذ  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن
 قسم التاريخ 20 22.58 41 5.88 40 30.76 20 41.79 12 50 32 34.21
 قسم الفلسفة 00 35.48 40 41.17 42 15.38 40 13.43 40 29.16 30 23.68
علم اجتماعقسم  00 41.93 40 52.94 40 53.84 34 44.77 43 20.83 00 42.10  
النسبة -مج 00 022 00 022 00 022 20 022 00 022 020 022  



 

  
الشكل رقم )20(: توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية العلوم 

 اإلنسانية واالجتماعية بحسب رتبهم العلمية.
بكلية علم  الجامعيينويوضح الجدول التالي من جهته خصائص المجتمع الكلي لألساتذة  

                                                                   :النفس وعلوم التربية
 

 أستاذ محاضر أستاذ الرتــــــــــــــــــــــب
 "أ"

أستاذ 
 محاضر
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

 أستاذ مساعد
 "ب"

 النسبة -مج

كلية علم 
النفس وعلوم 

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع التربية

قسم التربية و 
 األرطفونيا

40 04 43 33.33 41 12.5 14 34.48 05 38.46 27 34.17 

قسم علم 
 النفس

12 04 40 66.66 40 87.5 10 65.51 40 61.53 32 65.82 

 100 00 022 00 022 00 022 20 022 20 022 02 النسبة -مج

الجدول رقم )02( : توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية علم النفس 
العلمية. حسب التخصصات والرتب وعلوم التربية  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20.39 

11.18 

8.55 

44.07 

15.78 

 "ب"أستاذ مساعد 

 "أ"أستاذ مساعد 

 "ب" أستاذ محاضر

 "أ"أستاذ محاضر 

 أستاذ



 

الجامعيين بكلية علم ويبين الشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة    
 النفس وعلوم التربية بحسب رتبهم العلمية:                                              
 

 الشكل رقم )20(: توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية علم 
 النفس وعلوم التربية بحسب رتبهم العلمية.

 

كلية ب الجامعيينأما الجدول الموالي فهو يبرز خصائص المجتمع الكلي لألساتذة         
:                                            العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  
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16.45 

 أستاذ

 "  أ"أستاذ محاضر 

 "ب"أستاذ محاضر 

 "أ"أستاذ مساعد 

 "ب"أستاذ مساعد 



 

 أستاذ محاضر أستاذ الرتـــــــــــــــــب
 "أ"

أستاذ 
 محاضر
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

 أستاذ مساعد
 "ب"

 النسبة -مج

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع
 37.83 04 41.30 10 30.33 20 30 43 64.70 11 43.47 14 العلوم االقتصادية

 27.02 34 30.43 10 32.58 20 20 42 11.76 42 13.04 43 العلوم التجارية
 35.13 03 28.26 13 37.07 33 50 43 23.52 40 43.47 14 علوم التسيير

 100 002 100 02 100 00 100 02 100 00 100 00 النسبة-مج

الجدول رقم )00( : توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير حسب التخصصات 
  والرتب العلمية.

:حسب رتبهم تسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الب الجامعيينيوضح الشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة و        
           



 

الشكل رقم )22(: توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية العلوم 
بحسب رتبهم. االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

 
بكلية الجامعيين خصائص المجتمع الكلي لألساتذة بينما يوضح الجدول التالي     

:                                         التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  
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الجدول رقم )00(: توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال حسب التخصصات 
  والرتب العلمية.

  

:بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال حسب رتبهم الجامعيينالشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  ويبين      
  
                                 
                                                              

 أستاذ محاضر أستاذ الرتــــــــــــــــــب
 "أ"

أستاذ 
 محاضر
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

 أستاذ مساعد
 "ب"

 النسبة-مج

 التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصالكلية 

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع

 51.48 32 87.5 40 43.58 10 50 10 77.77 40 38.46 43 قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته
 48.51 00 12.5 41 56.41 22 50 10 22.22 42 61.53 40 قسم تكنولوجيا البرمجيات ونظم المعلومات

 100 020 100 20 100 00 100 00 100 20 100 00 النسبة-مج



 

 
 

الشكل رقم )22(: توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بكلية 
بحسب رتبهم. التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال  

 

بمعهد  الجامعيينخصائص المجتمع الكلي لألساتذة  األتيالجدول  في حين يوضح   
:                                                                علم المكتبات والتوثيق  
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 الجدول رقم )00( : توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بمعهد علم المكتبات والتوثيق حسب التخصصات والرتب العلمية.
 

:                      حسب رتبهم علم المكتبات والتوثيقبمعهد  الجامعيينالشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  ويبين     
  

 أستاذ محاضر أستاذ الرتـــــــــــــــــــــب
 "أ"

أستاذ 
 محاضر
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

أستاذ 
 مساعد
 "ب"

 النسبة-مج

 معهد علم المكتبات والتوثيق

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع
 00.22 10 34 43 01.02 43 44 44 33.33 40 34 42 قسم التقنيات األرشيفية

 20.00 10 34 43 20.30 42 144 41 66.66 40 34 42 قسم المكتبات ومراكز المعلومات
 022 00 022 02 022 20 022 20 022 00 022 04 النسبة-مج



 

              الشكل رقم )20(: توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين 
 بمعهد علم المكتبات والتوثيق بحسب رتبهم.

 
معهد علوم ب الجامعيينخصائص المجتمع الكلي لألساتذة أما أخر جدول فهو يبرز     

:                                                  الرياضيةو وتقنيات النشاطات البدنية   
                                                  

أستاذ  أستاذ الرتـــــــــــــــــــــــــــب
 محاضر

 "أ"

أستاذ 
 محاضر
 "ب"

 أستاذ مساعد
 "أ"

 أستاذ مساعد
 "ب"

 النسبة-مج

معهد علوم 
وتقنيات 

النشاطات البدنية 
 الرياضيةو 

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع
            

 022 00 022 22 022 22 022 / 022 20 022 20 النسبة -مج

الجدول رقم )00( : توزيع أفراد المجتمع الكلي لألساتذة الجامعيين بمعهد علوم 
  حسب التخصصات والرتب العلمية. الرياضيةو وتقنيات النشاطات البدنية 
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معهد علوم ب الجامعيينالشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  ويبين    
:                                      حسب رتبهم الرياضيةو وتقنيات النشاطات البدنية   

                                                          

 

 
معهد علوم ب الجامعيينالمجتمع الكلي لألساتذة أفراد توزيع نسب  :(20) الشكل رقم

  والرياضية بحسب رتبهم.وتقنيات النشاطات البدنية 
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 تحديد عينة الدراسة.   -2-0-0
لجأ إلى ن لذا، أفرادهاستجواب كل  يتعذر علينايكون مجتمع الدراسة كبيرا،  عندما   

تمع، لمجل اام، ومن ثم تعميم نتائج الدراسة على كتمثل ذلك المجتمع الكبيراختيار عينة 
 للظهور ضمن مفردات العينة. االحتمالتمع لهم نفس لمجإذ أن كل أفراد ا

الكليات جميع األساتذة الجامعيين المنتمين لمن  وقد تألف مجتمع هذه الدراسة    
عبد الحميد مهري. والمالحظ أن عدد هؤالء  -42جامعة قسنطينة التابعة ل والمعاهد

منتمين األساتذة يختلف من كلية ألخرى ومن معهد آلخر، وحتى رتبهم العلمية وعدد ال
التخصصات  كذلك تختلفإليها مختلف هو األخر من كلية ألخرى ومن معهد آلخر، و 

 .العلمية لكليات ومعاهد هذه الجامعة
واالختالفات السابقة الذكر جعلت المجتمع الكلي للدراسة غير متجانس من حيث    

كنها من العدد، الرتبة والتخصص العلمي، وحتى نخلق نوع من التجانس للعينة الذي يم
، حيث يتم في هذا العينة العشوائية الطبقيةالتمثيل الجيد لهذا المجتمع، ارتأينا استخدام 

النوع من العينات " تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات أو مجموعات متجانسة، بها 
مجموعة من الصفات المتشابهة طبقا لموضوع البحث، لدراسة ظاهرة لها عالقة بالمتغير 

بحثه، على أن يكون حجم كل طبقة في العينة متناسبا مع حجم الطبقات المطلوب 
األخرى المناظرة في المجتمع األصلي، ثم يتم اختيار وحدات كل طبقة في العينة بطريقة 

 .1عشوائية"
األفراد يتناسب  على أخذ من كل طبقة عددا منالعينة العشوائية الطبقية وتقوم طريقة    

مع العدد الكلي ألفراد تلك الطبقة، أي اخذ نسبة واحدة من كل طبقة، والتي تتمثل في 
عبد الحميد مهري، هذه النسبة  -42دراستنا هذه في كليات ومعاهد جامعة قسنطينة 

من المجتمع األصلي، تم اعتمادها على مستوى كل كلية ومعهد، وهو ما  %24شكلت 
لى العينة الكلية، والتي كانت حاصل جمع كل العينات الطبقية مكن من الحصول ع

أستاذ جامعي. 110متمثلة في وال
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  عبد الحميد مهري. -20: العينة الفعلية لألساتذة الجامعيين المستجوبين بجامعة قسنطينة (02جدول رقم )
عبد الحميد مهري تمثل  -42يبين هذا الجدول بان العينة الفعلية لألساتذة الجامعيين المستجوبين بكليات ومعاهد جامعة قسنطينة     

استمارة استبيان على مستوى الكليات والمعاهد السابقة الذكر بما يمثل  110من المجموع الكلي للدراسة، حيث تم توزيع  93. %19
والجدول . من المجموع ذاته 93. 19%استمارة استبيان بما يمثل  110المجتمع الكلي للدراسة، وقد تم استرجاع من مجموع  93. %19

التالي يوضح توزيع نسب أفراد العينة مقارنة بالمجتمع الكلي للدراسة بكل كلية ومعهد مدروس على حدا بحسب أقسامهم العلمية.

المجتمع  عبد الحميد مهري  -20جامعة قسنطينة 
 الكلي

النسبة 
 المئوية

االستمارات 
 الموزعة

النسبة 
 المئوية

االستمارات 
 المسترجعة

النسبة 
 المئوية

االستمارات 
 المعتمدة

النسبة 
 المئوية

 73. 19 34 73. 19 34 73. 19 34 20.30 132 ك. ع.إ.إ
 20.25 10 20.25 10 20.25 10 13.01 00 ك. ع. ن
 20 30 20 30 20 30 32.30 103 ك. ع. إ
 19.80 24 19.80 24 19.80 24 10.03 141 ك. ت.ح
 20.58 40 20.58 40 20.58 40 3.00 30 م. ع. م

 19.04 40 19.04 40 19.04 40 3.00 21 م. ع. ت.
 93. 19 110 93. 19 110 93. 19 110 144 302 المجموع



 

توزيع نسب أفراد العينة مقارنة بالمجتمع الكلي للدراسة بكل يوضح  :(02) رقم الجدول
 .كلية ومعهد مدروس على حدا بحسب أقسامهم العلمية

عينة عدد  النسبة العدد عبد الحميد مهري  -20جامعة قسنطينة 
 األساتذة

كلية العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

 10 34.21 32 قسم التاريخ
 40 23.68 30 قسم الفلسفة

 13 42.10 00 قسم علم اجتماع

 02 022 020 المجموع
 43 34.17 20 قسم التربية واالرطفونيا كلية علم النفس وعلوم التربية

 11 65.82 32 قسم علم النفس
 02 100 00 المجموع

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير

 14 37.83 04 العلوم االقتصادية
 10 27.02 34 العلوم التجارية
 13 35.13 03 علوم التسيير

 00 100 002 المجموع
كلية التكنولوجيات الحديثة 

 للمعلومات واالتصال
 10 51.48 32 قسم علوم الحاسوب وتطبيقاته

قسم تكنولوجيا البرمجيات 
 ونظم المعلومات

00 48.51 10 

 02 100 020 المجموع
 43 00.43 10 قسم التقنيات األرشيفية  معهد علم المكتبات والتوثيق

قسم المكتبات ومراكز 
 المعلومات

10 32.00 40 

 20 100 00 المجموع
معهد علوم وتقنيات النشاطات 

 البدنية و الرياضية
 20 022 21 المجموع



 

يبين هذا الجدول طريقة توزيع عدد استمارات االستبيان ونسبة استجابة عينة الدراسة    
عبد الحميد مهري لالستمارات الموزعة، إذ يتضح  -42بكليات ومعاهد جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  بان الفئة األكثر تمثيال في عينة الدراسة هي
استمارة،  30بها اكبر عدد من استمارات االستبيان، والتي قدرت ب، حيث وزع التسيير

، يليه قسم علوم %30.03اخذ قسم العلوم االقتصادية بها حصة األسد، وهذا بنسبة 
 . %20.42، ثم قسم العلوم التجارية بنسبة 35.13%التسيير بنسبة 

المرتبة الثانية من حيث عدد االستمارات  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بينما احتلت  
استمارة، ظفر قسم علم االجتماع بأغلبها، وهذا بنسبة  34الموزعة، والتي قدرت ب 

. في %23.00، ثم قسم الفلسفة بنسبة 34.21%، يليه قسم التاريخ بنسبة 02.14%
 التصالكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واحين كانت المرتبة الثالثة من نصيب 

، وهذا بنسبة علوم الحاسوب وتطبيقاتهاستمارة، تم توزيع اغلبها بقسم  24برصيد 
 . 48.51%بنسبة  تكنولوجيا البرمجيات ونظم المعلومات، يليه قسم 31.00%

لم المكتبات بينما كانت الفئة األقل تمثيال في عينة الدراسة هي كل من معهد ع    
 40و  40وهذا برصيد   نشاطات البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات ال و والتوثيق

     استمارات على التوالي من العدد الكلي لالستمارات الموزعة.
 أداوت جمع البيانات. -2-0-0
 ثركاستخدام األداة األ تمالمطروحة سلفًا  أسئلة الدراسة لىلجمع البيانات التي تجيب ع   

تخصص علم تحكيمها من قبل أساتذة من  ستبانة بعدوهي اإل ،مناسبة لمنهج البحث
وأساتذة متخصصين في منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية  المكتبات والمعلومات

جراءواالجتماعية،  المقابالت واالتصاالت الهاتفية وذلك  إلى جانب الزيارات الميدانية وا 
 بالمعلومات المطلوبة.  بغرض التزود

الشائعة االستعمال في العلوم اإلنسانية  البيانات دوات جمعمن أهم أ وتعد االستبانة   
يز هنا على أداة كالسبب في التر  وخاصة في حالة المنهج الوصفي ويعود واالجتماعية

وصفية خاصة تلك التي كما أدوات جمع البيانات في الدراسات ال ستبانة بوصفها أفضلاإل



 

جمهور معين، يكون الهدف " تركز عملها على جماعات أو 1مصباحذكر الدكتور 
استطالع أراء ومعتقدات وأيديولوجيات يعتنقها الناس، وتتدخل بشكل مؤثر في حياتهم 

غالبية  ما أنك االجتماعية، ومعرفة االتجاهات التي يميلون نحوها إزاء فكرة أو أخرى"،
عالوة على أن  ،مباشر لجمع معلوماتها ستبانة بشكلالدراسات السابقة اعتمدت على اإل

فإن األداة  وبالتالي جامعة،موزع على مناطق جغرافية متعددة من ال مجتمع الدراسة
كما تم  البيانات من هذه الجهات المتفرقة. ستبانة ( هي أفضل وسيلة لجمعورة ) اإلكالمذ

 كذلك استخدام أداة جمع بيانات أخرى هي المقابلة.
 استمارة االستبانة. -2-0-0-0

االستبيان على انه " أداة علمية تبنى وفق مراحل تكتسب عبرها صدقها يعرف     
وثباتها، وتشتمل بنودها على إمكانية قياس فرضيات البحث، وتحديد العالقة بين 

وكذلك بأنه أداة للحصول على الحقائق وتجميع البيانات عن الظروف  2المتغيرات".
وعة من األسئلة المحددة المعدة بهدف ، من خالل " توجيه مجم3المحيطة والقائمة بالفعل

. وقد اعتمدنا على 4التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم"
 استمارة استبيان مطبوعة بسبب قابليتها للقياس الكمي.

 تصميم أسئلة استمارة اإلستبانة. -أ
عند تصميم االستبيان تم مراعاة أهداف، إشكالية وفروض الدراسة، حيث تم تحويل     

اإلشكالية المطروحة إلى مجموعة أسئلة جزئية، وحولت الفرضيات إلى محاور لالستبيان 
محاور، وقد تنوعت األسئلة بين المغلقة  40سؤال، كما نجد فيه  34الذي احتوى على 

بحث وعدم الخروج عن اإلطار العام لإلشكالية، والمفتوحة ألجل السيطرة على موضوع ال
 ألجل فسح المجال للمبحوثين إلضافة العناصر التي تم إهمالها دون قصد من طرفنا.
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وقد تم إعداد استمارة اإلستبيان باللغتين العربية والفرنسية وذلك بسبب وجود بعض    
ية، كما احتفظنا بالصيغة األجنبية لبعض األساتذة الجامعيين الذين ال يحسنون اللغة العرب

المصطلحات ذات الشيوع العالمي لكي نحقق شرط فهم المبحوث للكلمات والجمل الواردة 
 في االستبانة ولتبسيط المفاهيم قدر اإلمكان.

 محاور استمارة اإلستبانة. -ب
ية لجأنا لكي تكون استمارة اإلستبانة مرتبطة بخطة البحث وفق عالقة منطقية تسلسل   

 إلى وضع أربعة محاور هي:
 المحور األول: البيانات الشخصية للمبحوث     الجنس، الدرجة العلمية ومكان العمل.

 إيداع البحوث بالمستودعات الرقميةالمحور الثاني: 
 تابع للفرضية الجزئية األولى. 11         1أسئلة من  11ويضم   

 عبد الحميد مهري  -42رقمي بجامعة قسنطينة مشروع إنشاء مستودع المحور الثالث: 
 تابع للفرضية الجزئية الثانية. 20        12أسئلة من  09ويضم    

 األرشفة الذاتية للبحوث العلمية المحور الرابع:
 تابع للفرضية الجزئية الثالثة. 34         21سؤال من  10يضم    
 إستمارة اإلستبانة التجريبية. -ج

 المحكمين من مجموعة على النهائي بشكلها اعتمادها قبل ستبانةاإل عرضت    

وفي منهجية البحث العلمي في العلوم  المتخصصين في علوم المكتبات والمعلومات
 عبد الحميد مهري  -42من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قسنطينة  االنسانية واالجتماعية

إلبداء رأيهم في محتواها العلمي، أسلوبها  (20)أنظر الملحق رقم 43وجامعة قسنطينة 
وتنظيمها، وتمت االستفادة من مالحظاتهم حيث أعيدت صياغة بعض المحاور لتصبح 
أكثر وضوحًا، وتم اإلبقاء على األسئلة التي أجمع عليها المحكمون، كما تم إجراء اختبار 

األساتذة ى بعض تجريبي لإلستبانة بطريقة استطالعية من خالل توزيع عينة منها عل
للتحقق من مدى  أستاذ 24في المجتمع قيد البحث، حيث تم اختيار ما يقرب  الجامعيين

وضوحها ومناسبتها لمجتمع الدراسة، وبناًء على جميع المالحظات الواردة تم صياغة 



 

  اإلستبانة بصورتها النهائية.
 المقابلة. -2-0-0-0

، الذي يجري بين الباحث والمبحوث الواحد أو بأنها" اللقاء المباشر 1بن مرسليعرفها    
أكثر من ذلك، في شكل مناقشة حول موضوع معين، قصد الحصول على حقائق معينة، 

وقد فرضت علينا طبيعة دراستنا بسبب وجود متغير هام فيها أو أراء مواقف محددة ". 
مع  مقابلةإجراء  عبد الحميد مهري  -42مشروع المستودع الرقمي بجامعة قسنطينة وهو 

بوارمول عبد  -مسؤول الموقع االلكتروني ومشروع المستودع الرقمي لهذه الجامعة)د
 الكريم(.

عبد  -20التعريف بمجاالت الدراسة الميدانية)جامعة قسنطينة -2-0
 الحميد مهري(

-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم عبد الحميد مهري  -42نشأت جامعة قسنطينة     
، والذي قسم جامعة منتوري سابقا إلى ثالث أقطاب 2411نوفمبر 20في  المؤرخ 041

مباني  40(. وتتشكل هذه الجامعة الحديثة النشأة من 43و 42، 41)جامعة قسنطينة 
تتوزع بها أربعة كليات ومعهدين، بإالضافة إلى المبنى اإلداري الذي تتواجد به رئاسة 

يبلغ عدد طلبة الجامعة حسب إحصائيات   .الجامعة ومكاتب المصالح اإلدارية للجامعة
وعدد من أستاذ دائم  302طالب يأطرهم  10001 حوالي  2413شهر نوفمبر من سنة 

 ، ماجستيرماستر، ليسانس. تسلم الجامعة الشهادات التالية: األساتذة المؤقتين والمشاركين
 :3، أما الكليات والمعاهد التابعة لها فهي كل من2دكتوراهو 
 واالجتماعية. اإلنسانية العلوم كلية -أ
، بينما 42/12/1000المؤرخ في  300-00أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

والمتضمن انشاء  2411نوفمبر 20المؤرخ في  041-11المرسوم التنفيذي رقم حدد 

                                                 
 بن مرسلي، أحمد. مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصال. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 7112.
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األقسام المشكلة لها حاليا، وهي كل من: قسم التاريخ، قسم الفلسفة  42جامعة قسنطينة 
  م علم االجتماع.وقس
 التربية. وعلوم النفس علم كلية -ب 
النفس، يبلغ عدد طلبتها حاليا  علم وقسم واألرطوفونيا التربية تتكون من قسمين: قسم   

طالب موزعين على مختلف األطوار التعليمية)ليسانس، ماستر ودكتوراه(، كما  2224
قاعة  10قاعات للمحاضرات،  40تضم العديد من الهياكل البيداغوجية المستقلة )

  للتدريس وقاعة خاصة بالسمعي البصري(.
 .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -ج
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية إلى االقتصادية العلوم معهد تحول  

أصبحت فيما  ثم ،42/12/1000 في المؤرخ 300-00 رقم التنفيـذي المرسـوم بموجـب
 التنفيذي المرسوم بموجب عبد الحميد مهري -42 قسنطينة لجامعة تابعة بعد هذه الكلية

 طالب، 0344 الكلية حاليا طلبة عدد . يبلغ20/11/2411 في المؤرخ 041-11 رقم
 وعدد من األساتذة المؤقتين والمشاركين.  دائم أستاذ 103 يأطرهم

 .للمعلومات واالتصالكلية التكنولوجيات الحديثة  -د
، تتكون 20/11/2411المؤرخ في  041-11أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

قسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعلومات وقسم علوم الحاسوب من قسمين هما: 
 وتطبيقاته.

 معهد علم المكتبات والتوثيق. -ه
بهدف تكوين دفعة من حاملي الدبلوم العالي  1002يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة    

للمكتبيين، تلتها دفعات لتكوين تقنيين وليسانس. وقد مرت هذه المؤسسة التعليمية بعدة 
إلى قسم تابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  1000مراحل، حيث حولت سنة 

األرشيفية وقسم المكتبات قسم التقنيات من قسمين:  لتصبح فيما بعد معهد مستقل مشكل
 ومراكز المعلومات.

 



 

 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -و
لتكوين دفعات من حاملي  التربية البدنية والرياضية بتسمية معهد  1000نشأ في سنة    

قسم تابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  1001الدبلوم العالي، ليصبح  في سنة 
من  2411يعمل على تكوين دفعات من حاملي شهادة الليسانس، نقل مقره في سنة 

ارتقى إلى معهد بتسميته  2413مجمع زرزارة إلى المدينة الجديدة علي منجلي. وفي سنة 
 يمنح شهادة الليسانس، ماجستير والدكتوراه.  يةالحال

 جدولة وتحليل بيانات الدراسة. -2-0
 تحليل بيانات استمارة إستبانة الدراسة الميدانية. -2-0-0

 إجراء تم الالزمة التحليل عمليات إجراء وقبل االستقصاء ستباناتا جمع بعد    
 : اآلتية الخطوات

  .تمالهاكا من دكللتأ ستباناتاال مراجعة -1
  إلى كليات ومعاهد. البحث مجتمع تقسيم -2
 اإلحصائية التحليالت بإجراء ذلك بعد معالجتها تمت جداول في البيانات تفريغ -3 

 في الدراسةفي هذه  المستخدمة التحليلية األساليب وتمثلت ،الدراسة ألغراض الالزمة
 .البحث محط الظاهرة حجم عن تكشف التي المئوية والنسب التكرارات

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     تحليل نتائج المحور األول الخاص بالبيانات الشخصية. -0-0-0-
 

الجنس،  الشخصية للمبحوثين، والمتمثلة في متغيرات سنحلل في هذا المحور البيانات    
البيانات من خالل الجداول هذه . ويمكن توضيح والتخصص العلمي الدرجة العلمية

:                                                                     واألشكال الموالية  
                                                                     

الجنس.                                                               حسب متغير -أ  
                                                             

 اإلجابة ذكر أنثى المجموع
عبد الحميد  -20جامعة قسنطينة  ت ن ت ن ت ن

 مهري

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 13 22 13 22 34 022
 كلية علم النفس وعلوم التربية 40 00.02 40 22.02 10 022
والتجارية  كلية العلوم االقتصادية 21 22.02 10 00.00 30 022

 وعلوم التسيير

كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  13 02 43 02 24 022
 واالتصال

 معهد علم المكتبات والتوثيق 40 20.00 43 00.02 40 022
  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 40 022 44 22 40 022

 والرياضية
 المجموع 22 20.00 00 00.02 000 022

 الجدول رقم)00(: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس.
 
 
 
 



 

توضح األرقام المبينة في الجدول أعاله أن هناك تفاوت ما بين عدد األساتذة     
الجامعيين المستجوبين الذكور واإلناث، حيث سجلت الفئة األولى نسبة استجابة بلغت 

، وهذا التفاوت بين %02.14، بينما سجلت الفئة الثانية نسبة استجابة بلغت 30.00%
هو تفاوت منطقي الن عدد األساتذة الجامعيين إناث  %13.00الجنسين والمقدر ب 

عبد الحميد مهري جد معتبر، والذي سببه طبيعة  -42العاملين بجامعة قسنطينة 
التخصصات العلمية للجامعة التي تناسب العنصر الذكري أكثر من العنصر األنثوي، كما 

ل هذه الجامعة بتوفير اإلقامة لهن، وتحديدا القاطنات بالواليات المجاورة  أو أن عدم تكف
البعيدة عن والية قسنطينة، دفعهن لإلحجام عن العمل بهذه الجامعة واختيار جامعات 
أخرى قريبة من واليتهن أو تلك التي توفر اإلقامة لهن. والشكل التالي يوضح التفاوت 

                                                            السابق الذكر:             
                                       

 
الشكل رقم)20(: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس.
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                  الدرجة العلمية. حسب متغير -      

 
 المجموع م. ع. ت. م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت الرتبة
 00.20 10 02 41 00.00 41 02 42 20.02 43 02 40 02.22 43 أستاذ

 00.00 21 02 41 00.02 43 02 43 00.20 43 00.2 42 00.00 40 أستاذ محاضر أ
 00.20 10 22 44 00.00 41 02 43 00.20 43 00.2 42 02.22 43 أستاذ محاضر ب

 00.00 34 02 41 00.00 41 02 40 02.20 13 00.02 43 02 40 أستاذ مساعد أ
 00.20 27 02 41 00.00 41 02 40 00.00 40 00.02 43 00.00 40 أستاذ مساعد ب

 022 110 022 40 022 40 022 24 022 30 022 10 022 34 المجموع
 الجدول رقم)00(: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الدرجة العلمية.



 

األكثر تمثيال في عينة الدراسة تتمثل في فئة األساتذة  الفئةأن  قباليبين الجدول    
بنسبة  -ب-، تليها فئة األساتذة المساعدين صنف%20.02بنسبة  -أ-المساعدين صنف

فئة تعتبر  نمايب، %10.02بنسبة  -أ-، ثم فئة األساتذة المحاضرين صنف23.00%
-ب-األساتذة المحاضرين صنف أستاذ التعليم أستاذ أو ما كانت تسمى سابقا ب فئةو  

لكل منهما. والشكل  %10.43بتسجيلهما نسبة الدراسة  نةيفي ع الياألقل تمث العالي
:توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الدرجة العلميةالتالي يوضح 

 
 

 
 الشكل رقم)02(: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الدرجة العلمية.
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محل العمل)حسب متغير التخصص العلمي(.                         حسب متغير -ج  
 

تالتكرارا النسبة  اإلجابة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 34 20.31
 كلية علم النفس وعلوم التربية 10 10.43
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 30 32.03
 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال 24 10.30
 معهد علم المكتبات والتوثيق 40 40.10
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 40 43.34
 المجموع 110 144
 الجدول رقم)00(: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التخصص العلمي.

 
ي، حيث البحث حسب متغير التخصص العلم توزيع أفراد عينةيوضح هذا الجدول    

كلية العلوم االقتصادية على مستوى  سجلتأكبر نسبة من العينة بينت أرقامه أن 
 تليها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،%32.03وقدرت ب  ،التسييروالتجارية وعلوم 

%، 10.30ة %، ثم كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بنسب20.31بنسبة 
 %، ثم معهد علم المكتبات والتوثيق بنسبة10.43كلية علم النفس وعلوم التربية بنسبة  ثم

.  %43.34معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بنسبة  وأخيرا %،40.10
وسبب التفاوت في النسب يرجع إلى اختالف عدد األساتذة الجامعيين المنتمين إلى 

عبد الحميد مهري من كلية إلى أخرى ومن معهد إلى أخر،  -42جامعة قسنطينة 
وبالتالي اختالف النسب على مستوى كل طبقة، وهو ما تم اإلشارة إليه سابقا في عنصر 

توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التخصص اختيار العينة. والشكل التالي يوضح 
                                     :                                           العلمي

  



 

 
 الشكل رقم)00(: توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير التخصص العلمي.
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 إيداع البحوث بالمستودعات الرقمية.تحليل نتائج المحور الثاني:  -2-0-0-0
 

                        المستودعات الرقمية؟ بمفهوم علملديكم هل  (:0السؤال رقم )
 

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 20.31 30 50 11 20.65 10 ك. ع.إ.إ
 10.43 16 13.63  43 14.13 13 ك. ع. ن
 32.03 37 31.81 40 32.60 34 ك. ع. إ
 10.30 20 4.54 41 20.65 10 ك. ت.ح
 40.10 07 00 44 07.60 40 م. ع. م

 43.34 04 00 44 4.34 40 م. ع. ت.
 144 114 100 22 100 92 المجموع

 04.04 02 نعم المجموع الكلي
 13.04 22 ال

 144 110 المجموع

 .لمستودعات الرقميةمفهوم اب أفراد عينة البحث علم (:02الجدول رقم)  
 

 الدراسة لعينة المكونين الجامعيين األساتذة علم مدى عن صورة الجدول هذا لنا يقدم     
 العينة أفراد من كبيرة فئة إلمام أو علم نتائجه وقد أبرزت المستودعات الرقمية، مفهومب

 لألساتذة الكلي المجموع من %04.04 ب تقدر إجابة بنسبة بهذا المفهوم، المدروسة
وهذه . عبد الحميد مهري  -42بكليات ومعاهد جامعة قسنطينة  المستجوبين الجامعيين

 واألكاديمي العلمي مجتمعنا من كبيرة إطالع ومواكبة شرائح على تدل النسبة المرتفعة
ويعزى هذا االطالع الكبير  ،في مجال النشر العلمي وقنواته الحاصلةلتطورات لجديد ا

لكثرة اإلنتاج الفكري العلمي الذي تطرق للحركة الوصول الحر للمعلومات بشكل عام 



 

نشور في شكل رقمي أو ورقي، وسواء وللمستودعات الرقمية بشكل خاص، سواء الم
 المنشور باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة االنجليزية.

كلية العلوم االقتصادية والتجارية والجدير بالذكر في هذا الصدد هو استخدام أساتذة      
في البحث اللغة اإلنجليزية على خالف زمالئهم في التخصصات األخرى  وعلوم التسيير

، وبما أن أغلب ما نشر حول موضوع الوصول العلمية الدراسات لحصول على مختلفوا
الحر وطرقه الذهبي)دوريات الوصول الحر( واألخضر)المستودعات الرقمية(كان باللغة 
االنجليزية بسبب أن حركة الوصول الحر ظهرت في العالم المتقدم أوال، ثم انتشرت في 

ألستاذ الجامعي المنتمي إلى هذا المجال أو غيره، والذي بقية أنحاء العالم األخرى، فان ا
ومواكبة أخر المستجدات الحاصلة في مجال  العلميتقن اللغة االنجليزية سيكون سباقا في 

في مختلف الظاهرة المفاهيم الجديدة ب العلمتخصصه العلمي في العالم المتقدم، وكذا في 
  األخرى. المجاالت العلمية

كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  طبيعة بعض الكليات والمعاهد مثل:كما أن     
ومعهد علم المكتبات والتوثيق تجعل األساتذة الجامعيين المنتمين إليها سباقين  واالتصال

تاحتها  المعلوماتالبحث عن  مجالع على ما يستجد من تطورات في اإلطال في وا 
 .جاعهار استً و 

سنويًا على المستوى الكثير من المؤتمرات وورش العمل المنعقد إضافة إلى أن العدد    
من  حول الوصول الحر للمعلومات العلمية وأنماطه المختلفةالمحلي، العربي والعالمي 

دوريات الوصول الحر ومستودعات رقمية جعل أغلبية أفراد عينة الدراسة على دراية 
ال يعرفونها، ربما بسبب عدم  منهم %13.04بمفهوم المستودعات الرقمية، في حين 

  مواكبتهم للتطورات الحاصلة في مجال النشر العلمي وقنواته.

 مع تلك متطابقة جاءت فقد حدا، على كلية ومعهد كل حسب النتائج بتوزيع يتعلق وفيما   
 الجامعيين األساتذة إرتفعت نسبة منهم، حيث واحدة بكل العام الترتيب في المسجلة
، %03.33 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةب مفهوم المستودعات الرقمية على المطلعين

، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم %01.23كلية علم النفس وعلوم التربية ب
 عبر ، بينما%03التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال ، بكلية %01.40 التسيير



 

عهد بمعهد علم المكتبات والتوثيق وبم السؤال هذا المجيبين عن الجامعيين األساتذة كل
مفهوم المستودعات  اطالعهم على عن علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 الرقمية.
نسبة غير المطلعين على ذات المفهوم بالكليات السالفة الذكر على في حين بلغت    

، أما المعاهد فقد انعدمت فيها نسبة %43، %10.01، %10.03، %30.00التوالي: 
 :           على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل غير المطلعين. والشكل التالي يوضح 

 

 
بكل كلية ومعهد  لمستودعات الرقميةمفهوم اب أفراد عينة البحث علم (:00ل رقم)شكال  

 .على حدا
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 إذا كانت اإلجابة ب )نعم(، هل تعني المستودعات الرقمية:  (:0السؤال رقم )
     

 المجموع 43 42 41 اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 19.11 26 16 40 18.42 40 20.54 13 ك. ع.إ.إ
 14.70 20 08 42 18.42 40 15.06 11 ك. ع. ن
 31.61 43 36 40 26.31 14 32.87 20 ك. ع. إ
 22.79 31 32 40 23.68 40 19.17 10 ك. ت.ح
 8.82 12 00 44 13.15 43 9.58 40 م. ع. م

 2.94 04 08 42 00 44 2.73 42 م. ع. ت.
 100 136 100 25 100 38 100 73 المجموع

 
 المجموع الكلي

41 03 33.00 
42 30 20.00 
43 23 10.30 

 144 130 المجموع
نوع من قواعد البيانات المتاحة على : 1

تخزن البحوث العلمية وتتيحها الويب 
 مجانا للباحثين

أرشيفات رقمية على االنترنت : 2
 تتيح المعلومات بدون قيود قانونية

مواقع ويب تتيح المواد : 3
العلمية األكاديمية لجميع 

 الباحثين وبشكل دائم
 .الرقمية المستودعات معنى/مفهوم حول البحث عينة أفراد إجابات (:00الجدول رقم)

 
يبرز الجدول السابق ارتفاع ملحوظ في عدد إجابات األساتذة الجامعيين المستجوبين  

نوع من قواعد البيانات المتاحة على الويب تخزن المبينة أن المستودعات الرقمية هي 
من  %33.00، وهو ما عبرت عنه نسبة البحوث العلمية وتتيحها مجانا للباحثين

المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال، وتفسر هذه النسبة المرتفعة بكون قواعد 
البيانات معروفة لدى أغلب األساتذة الجامعيين الذين يعتمدون في الحصول على 
احتياجاتهم من المعلومات على المصادر االلكترونية المتاحة على شبكة االنترنت، 



 

 محتوياتها مجانا لجميع الباحثين. خاصة قواعد البيانات التي تتيح
أرشيفات رقمية على االنترنت تتيح بينما سجل المفهوم الثاني للمستودعات الرقمية )    

من المجموع الكلي  %20.00( نسبة إجابة قدرت ب المعلومات بدون قيود قانونية
مواقع لإلجابات على هذا السؤال، في حين سجل المفهوم الثالث للمستودعات الرقمية )

( نسبة إجابة قدرت ب ويب تتيح المواد العلمية األكاديمية لجميع الباحثين وبشكل دائم
  .من المجموع نفسه 10.30%

 الترتيب بنفس على حدا كلية ومعهد بكل المتعلقة النتائج جاءت فقد آخر، صعيد على    
 األساتذة ارتفع عدد إجابات أعاله، حيث إليها المشار العامة النتائج في الموضح
 المستجوبين المتعلقة بالمفهوم األول للمستودعات الرقمية، والتي قدرت بنسبة الجامعيين
كلية علم النفس وعلوم التربية، ب %33، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةب 30.00%
بكلية  %03.10، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 33.01%

 بمعهد علم المكتبات والتوثيق و %30.33، يثة للمعلومات واالتصالالتكنولوجيات الحد
 . عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةبم 34%
، %20.43، %23.23، %33، %20.02بينما تمثل النسب التالية على التوالي:    

بالمفهوم الثاني  المستجوبين المتعلقة الجامعيين األساتذة نسب إجابات %34و 01.00%
 للمستودعات الرقمية بالكليات والمعاهد السالفة الذكر.

 %23.04، %24.03، %14، %13.30في حين تمثل النسب التالية على التوالي:    
بالمفهوم الثالث للمستودعات الرقمية بالكليات  أفراد عينة الدراسة المتعلقة نسب إجابات

دمت فيها نسب اإلجابة المتعلقة بذات المفهوم. والشكل السالفة الذكر، أما المعاهد فقد انع
   :                                                                            على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل التالي يوضح 



 

 
بكل  الرقمية المستودعات معنى/مفهوم حول البحث عينة أفراد إجابات (:00ل رقم)شكال

 .كلية ومعهد على حدا
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نوع من قواعد البيانات المتاحة على 
الويب تخزن البحوث العلمية وتتيحها 

 مجانا للباحثين

أرشيفات رقمية على االنترنت تتيح 
 المعلومات بدون قيود قانونية

مواقع ويب تتيح المواد العلمية األكاديمية 
 لجميع الباحثين وبشكل دائم



 

 ما هو مصدر علمكم بالمستودعات الرقمية؟   (:0السؤال رقم )
    

 اإلجابة
 

الملتقيات 
 والمؤتمرات

زمالء  شبكة االنترنت
 التخصص

 المجموع البحث الشخصي
 

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 22.22 36 4.54 41 31.57 12 22.66 10 22.22 40 ك. ع.إ.إ
 14.81 24 22.72 43 23.68 40 9.33 40 11.11 43 ك. ع. ن
 29.62 48 40.90 40 21.05 40 34.66 20 18.51 43 ك. ع. إ
 22.83 37 31.81 40 18.42 40 21.33 10 25.92 40 ك. ت.ح
 08.02 13 00 44 00 44 9.33 40 22.22 40 م. ع. م

 2.46 04 00 44 5.26 42 2.66 42 00 44 م. ع. ت.
 100 162 100 22 100 38 100 75 100 27 المجموع

 
 المجموع الكلي

 10.00 20 الملتقيات والمؤتمرات
 00.20 03 شبكة االنترنت

 23.03 30 زمالء التخصص
 13.03 22 البحث الشخصي

 144 102 المجموع

 .الرقمية بالمستودعات همعلم مصدر حول البحث عينة أفراد إجابات (:00الجدول رقم)
 

مقدمة  يتبين من خالل النتائج الواردة بالجدول أعاله بأن شبكة االنترنت تأتي في    
دراية أفراد عينة الدراسة بالمستودعات الرقمية، وهذا المساهمة في  المصادر أو الطرق 

، وهذه النسبة هذا السؤال علىجابات الكلي لإل مجموع المن  %00.20بنسبة قدرت ب 
المرتفعة مردها أن المستودعات الرقمية هي أحد أنماط قواعد المعلومات المتاحة على 

تعد أهم مصدر من مصادر المعلومات اإللكترونية  شبكة االنترنت، وهذه األخيرة
، وبالتالي فان تالمعلوما في عملية البحث عنمن طرف األساتذة الجامعيين  المستخدمة



 

 لمستودعات الرقمية هو أمر منطقي جدا.بااألساتذة الجامعيين المستجوبين  علم
تسجيل نسب مرتفعة بالنسبة لهذا المصدر)شبكة  (00الشكل رقم )كما يوضح     

واالجتماعية  اإلنسانية العلوم االنترنت( في جميع الكليات والمعاهد محل الدراسة: كلية
 والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية%20.10التربية  وعلوم النفس علم ، كلية00.22%
، %03.20للمعلومات واالتصال  الحديثة التكنولوجيات ، كلية%30.10التسيير  وعلوم

والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم ومعهد %33.00معهد علم المكتبات والتوثيق 
34%. 
أما ثاني مصدر ساهم في اطالع األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة على    

جابات الكلي لإل مجموعالمن  %23.03المستودعات الرقمية هو زمالء التخصص بنسبة 
حول سلوك الباحثين في "  المجرات العلمية كثير من الدراسات وتشير. هذا السؤال على

معظم أنشطة تبادل المعلومات العلمية تبدو في المراحل  البحث عن المعلومات، بأن
تمثل أنماط االتصال العلمي غير الرسمي، ذلك  المبكرة لدورة االتصال العلمي. وهي التي

السريع إلى ما  الوصول مختلف الوسائل غير الرسمية التي تمكن الباحثين من نهاأ
  .1"يحتاجونه من معلومات علمية

تسجيل نسب مرتفعة بالنسبة لهذا المصدر)زمالء  (00م )الشكل رقكما يوضح    
واالجتماعية  اإلنسانية العلوم التخصص( ضمن الكليات والمعاهد التالية: كلية

 والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية%30.43التربية  وعلوم النفس علم ، كلية33.33%
، %10.01للمعلومات واالتصال  الحديثة التكنولوجيات ، كلية%10.00التسيير  وعلوم
، في حين لم تسجل أي نسبة %34والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد

 بمعهد علم المكتبات والتوثيق.
 
 

                                                 
 عكنوش، نبيل. المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية: تصميمها وإنشاؤها: مكتبة جامعة األمير عبد القادر نموذجا.
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بنسبة  مباشرة الملتقيات والمؤتمرات (زمالء التخصصالمصدر) انجد بعد هذ      
ويمكن تفسير هذه النسبة ، هذا السؤال علىجابات الكلي لإل مجموع المن  10.00%

سنويًا على المستوى كثرة عدد الملتقيات، المؤتمرات وورش العمل المنعقدة  المعتبرة ب
من  حول الوصول الحر للمعلومات العلمية وأنماطه المختلفةالمحلي، العربي والعالمي 

األساتذة  علمدوريات الوصول الحر والمستودعات الرقمية، األمر الذي ساهم في 
 هذه القناة الجديدة لبث اإلنتاج الفكري العلمي. بامعيين المستجوبين الج
تسجيل نسب مرتفعة بالنسبة لهذا  (00الشكل رقم )كما توضح نتائج    

واالجتماعية  اإلنسانية العلوم ( ضمن الكليات التالية: كليةالملتقيات والمؤتمراتالمصدر)
 والتجارية االقتصادية العلوم ، كلية%12.34التربية  وعلوم النفس علم ، كلية10.00%
، %10.01للمعلومات واالتصال  الحديثة التكنولوجيات ، كلية%14.01التسيير  وعلوم
 ، في حين لم تسجل أي نسبة بمعهد علوم%00.13علم المكتبات والتوثيق  معهد

  والرياضية. البدنية النشاطات وتقنيات

 األساتذة الجامعيين المستجوبين علمويعد البحث الشخصي أخر مصدر ساهم في      
 علىجابات الكلي لإل مجموعالمن  13.03 بنسبة إجابة تقدر بالمستودعات الرقمية، ب

 . هذا السؤال
نسب  (00الشكل رقم ) ( كما هو موضح فيالبحث الشخصيوقد سجل هذا المصدر)   

مرتفعة على مستوى الكليات والمعاهد موضوع الدراسة كل على حدا، والتي قدرت ب 
 والتجارية االقتصادية العلوم بكلية %10.03التربية،  وعلوم النفس علم بكلية 24.03%
للمعلومات واالتصال، إال انه  الحديثة التكنولوجيات بكلية %10.01التسيير،  وعلوم

، في حين لم %42.00العلوم اإلنسانية واالجتماعية قدرت ب سجل نسبة منخفضة بكلية 
 النشاطات وتقنيات تسجل أي نسبة بكل من معهد علم المكتبات والتوثيق ومعهد علوم

 : على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح  والرياضية. البدنية
 



 

 
الرقمية  بالمستودعات همعلم مصدر حول البحث عينة أفراد إجابات (:00ل رقم)شكال

 .بكل كلية ومعهد على حدا
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هل تستخدمون المستودعات الرقمية؟                                 (:0السؤال رقم )  
       
 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 20.65 19 36.36 40 18.51 13 ك. ع.إ.إ
 14.13 13 36.36 40 11.11 40 ك. ع. ن
 32.60 30 18.18 42 34.56 20 ك. ع. إ
 20.65 19 00 44 23.45 10 ك. ت.ح
 07.60 07 09.09 41 7.40 40 م. ع. م

 04.34 04 00 44 04.93 40 م. ع. ت.
 100 92 100 11 100 81 المجموع

 00.40 01 نعم المجموع الكلي

 11.03 11 ال

 144 02 المجموع

 الجدول رقم)00(: إجابات أفراد عينة البحث حول استخدامهم للمستودعات الرقمية. 
 

المستودعات الرقمية من طرف األساتذة  استخدامهذا الجدول نسب  يوضح     
عبد الحميد مهري،  -42المستجوبين بمختلف كليات ومعاهد جامعة قسنطينة الجامعيين 

يستخدمون المستودعات المستجوبين الجامعيين  أغلبية األساتذةأرقامه إلى أن تشير  حيث
 فقط، %11.03من مجموعهم الكلي، مقابل  %00.40ب  قدرتبنسبة مرتفعة و  الرقمية،

 يستخدمون المستودعات الرقمية. وهي نسبة األساتذة الذين ال 
تعد واحدة ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة لالستخدام إلى كون المستودعات الرقمية     

مصادر المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت، كما أنها من احدث مؤسسات من فئات 
، الغني بماليين البحوث العلمية المعلومات الرقمية، فهي جيل ما بعد المكتبات الرقمية

والكيانات التعليمية، التي بإمكان أي أستاذ جامعي تحميلها مجانا واستغاللها في نشاطه 



 

إمكان األستاذ الجامعي نشر منجزاته العلمية عن طريق التعليمي والبحثي. كما أن ب
إيداعها بالمستودعات الرقمية، لتوسيع نطاق عرضها، الذي بدوره يزيد من إمكانية 

 استخدامها واالستشهاد المرجعي بها. 
كما يمكن تفسير النسبة المنخفضة لإلستخدام بان تقبل األساتذة الجامعيين المستجوبين    

الحر ما يزال ضعيفا، وكذلك بعدم استخدامهم لمصادر المعلومات  لنموذج الوصول
 االلكترونية المتاحة على الويب.

 م،إلى االتجاه ذاته بكل واحدة منه على حدا كلية ومعهدوتشير النتائج حسب كل    
كلية العلوم ب للمستودعات الرقمية المستخدمين الجامعيين األساتذة إرتفعت نسبة حيث

، بكلية %00.23كلية علم النفس وعلوم التربية ب، %00.00 الجتماعيةاإلنسانية وا
بمعهد علم المكتبات والتوثيق ، %03.33 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

بكلية  السؤال هذا المجيبين عن الجامعيين األساتذة كل عبر بينما ،03.01%
علوم وتقنيات النشاطات البدنية عهد وبم التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال

 إستخدامهم للمستودعات الرقمية. عن والرياضية
غير المستخدمين للمستودعات الرقمية بالكليات والمعاهد السالفة في حين بلغت نسبة    

، باستثناء كلية %10.20، %40.00، %34.00، %21.43الذكر على التوالي: 
عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية وم لالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصا

توزيع . والشكل التالي يوضح اللذين انعدمت فيهما نسبة غير المستخدمين والرياضية
 :على حدا كلية ومعهدالنتائج على كل 

 
 
 



 

 
     الشكل رقم)02(: إجابات أفراد عينة البحث حول استخدامهم للمستودعات الرقمية 

 بكل كلية ومعهد على حدا. 
 

للمستودعات الرقمية،  المستجوبين الجامعييناألساتذة وتيرة استخدام غية معرفة وب    
 خصصنا الجدول الموالي، الذي جاءت نتائجه على النحو التالي:                      
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إذ كانت اإلجابة ب)نعم(، فما هي وتيرة استخدامكم للمستودعات  (:2السؤال رقم )
 الرقمية؟                                                                              

 
 مرات عدة          اإلجابة

 اليوم في
عدة مرات في  مرة في اليوم

 األسبوع
 المجموع نادرا مرة في األسبوع

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 18.51 15 54.54 40 12.5 43 29.41 43 00 4 05 41 ك. ع.إ.إ
 11.11 09 00 44 20.83 43 5.88 41 00 4 15 43 ك. ع. ن
 34.56 28 45.45 43 37.5 40 23.52 40 22.22 2 40 40 ك. ع. إ
 23.45 19 00 44 12.5 43 35.29 40 55.55 3 25 43 ك. ت.ح
 07.40 06 00 44 00 44 5.88 41 22.22 2 15 43 م. ع. م

 04.93 04 00 44 16.66 40 00 44 00 4 00 44 م. ع. ت.
 100 81 100 11 100 24 100 17 100 9 100 20 المجموع

 
المجموع 
 الكلي

اليوم في مرات عدة  24 20.00 
 11.11 40 مرة في اليوم

 24.00 10 عدة مرات في األسبوع
 20.02 20 مرة في األسبوع

 13.30 11 نادرا
 144 01 المجموع 

الجدول رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول وتيرة استخدامهم للمستودعات 
                  الرقمية.

 
احتل استخدام األساتذة الجامعيين المستجوبين للمستودعات الرقمية بمعدل مرة في    

اإلجابات المحصل عليها بكل المؤسسات التعليمية  دمن حيث عداألسبوع الرتبة األولى، 
من المجموع الكلي لإلجابات على هذا  %20.02بنسبة إجابة قدرت ب المدروسة، 

، ثم االستخدام بمعدل %20.00بنسبة  عدة مرات في اليوم، يليه االستخدام بمعدل السؤال



 

، ثم %13.30، ثم االستخدام نادرا بنسبة %24.00بنسبة  عدة مرات في األسبوع
           .                             %11.11بنسبة  مرة في اليوم االستخدام بمعدل

على حدا، فيتضح كذلك انطالقا من النتائج  كلية ومعهدأما عن النتائج المتعلقة بكل    
بالشكل أدناه، احتالل استخدام األساتذة الجامعيين المستجوبين للمستودعات الواردة 

بكلية العلوم اإلجابات المحصل عليها  دمن حيث عدالرقمية بشكل نادر الرتبة األولى، 
من المجموع الكلي لإلجابات، ويمكن  %04بنسبة إجابة قدرت ب ، ية واالجتماعيةاإلنسان

تفسير هذه النسبة المرتفعة بتفضيل أساتذة تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
)فلسفة، تاريخ وعلم اجتماع( استخدام مصادر المعلومات التقليدية كالكتب والدوريات 

عدة ادر المعلومات االلكترونية، يليه االستخدام بمعدل العلمية في شكلها الورقي بدل مص
، %24بنسبة  في األسبوع ، ثم االستخدام بمعدل مرة%33.33األسبوع بنسبة مرات في 

، في حين لم يشر أفراد عينة %0.00بنسبة  في اليوم عدة مرات ثم االستخدام بمعدل
 الدراسة الستخدامهم المستودعات الرقمية بمعدل مرة في اليوم.                          

أما على مستوى كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية    
ارتفع عدد إجابات فقد  وعلوم التسيير ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،

األساتذة الجامعيين المستجوبين الذين يستخدمون المستودعات الرقمية بمعدل مرة في 
، %32.10، %33.33األسبوع، وهذا ما عبرت عنه النسب التالية على التوالي: 

هي على  %20.03، %33.33، مقابل  في الكليات والمعهد السابقين الذكر 144%
عينة الدراسة الذين يستخدمون المستودعات الرقمية بمعدل عدة  التوالي نسب إجابات أفراد

        مرات في اليوم بالكليات السابقة الذكر.                                                
بينما حصل الخيار المتعلق باستخدام األساتذة الجامعيين المستجوبين بكلية     

واالتصال للمستودعات الرقمية بمعدل عدة مرات في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 
األسبوع على اكبر عدد من إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث سجل أعلى نسبة إجابة 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، ويمكن إرجاع هذه  %31.30قدرت ب 
يميلون كثيرا إلى النسبة المرتفعة إلى طبيعة تخصص هذه الكلية الذي يجعل أساتذتها 

استخدام مصادر المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت، ويتفوقون كذلك على زمالئهم 



 

في التخصصات األخرى في تحكمهم في تقنيات استخدامها، بينما تساوى عدد إجابات 
أفراد عينة الدراسة المتعلقة باستخدام المستودعات الرقمية بمعدل عدة مرات في اليوم 

لكل  %20.31ة في اليوم، بتسجيلهما نفس نسبة اإلجابة، والتي قدرت ب وبمعدل مر 
، في حين لم يشر أي %13.00منهما، يليهما االستخدام بمعدل مرة في األسبوع بنسبة 

 من أفراد عينة الدراسة الستخدامه المستودعات الرقمية بشكل نادر.                     
تفع عدد إجابات األساتذة الجامعيين المستجوبين وبمعهد علم المكتبات والتوثيق ار   

المتعلقة باستخدامهم المستودعات الرقمية بمعدل عدة مرات في اليوم، وهذا بتسجيلها أعلى 
من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد، ويمكن  %34نسبة إجابة قدرت ب 

إرجاع هذه النسبة المرتفعة إلى طبيعة تخصص هذا المعهد الذي يجعل أساتذته يميلون 
كثيرا إلى استخدام مصادر المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت ويتحكمون في تقنيات 

، ثم %33.33رة في اليوم بنسبة استخدامها كأدوات بحث ونشر، يليه االستخدام بمعدل م
، في حين انعدمت اإلجابات %10.00االستخدام بمعدل عدة مرات في األسبوع بنسبة 

توزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح  المتعلقة ببقية االقتراحات الواردة في السؤال.
 :              على حدا كلية ومعهد

 
الشكل رقم )02(: إجابات أفراد عينة البحث حول وتيرة استخدامهم للمستودعات   

                  الرقمية بكل كلية ومعهد على حدا.
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 نادرا



 

أما عن النتائج المسجلة حسب الرتب، فقد احترمت هي كذلك إلى حد بعيد الترتيب     
احتل استخدام المستودعات الرقمية بمعدل مرة في األسبوع حيث  ،العام المشار إليه أعاله

األساتذة، األساتذة فئة المحصل عليها في األولى من حيث عدد اإلجابات  الرتبة
 من %30.30و %03.03ب قدرت على التوالي بنسبة إجابة المساعدين صنف "أ"، و 

.                                     أعاله المذكورةمجموع اإلجابات الواردة عن الرتب   
الرتبة األولى في حين احتل استخدام المستودعات الرقمية بمعدل عدة مرات في اليوم    

األساتذة  األساتذة المحاضرين صنف "أ"،فئة في  المحصل عليهامن حيث عدد اإلجابات 
 % من23و %01.00قدرت على التوالي ب بنسبة إجابة المساعدين صنف "ب"، و 

.                                               ئاتهذه الفمجموع اإلجابات الواردة عن   
وبمعدل مرة في بينما تساوى استخدام المستودعات الرقمية بمعدل مرة في اليوم    

األساتذة المحاضرين صنف  فئةفي  المحصل عليها من حيث عدد اإلجابات األسبوع
مجموع  نم لكل واحد منهما % 23ب قدرت نسبة إجابة حيث سجال أعلى  "ب"،

هذه الفئة.                                                       اإلجابات الواردة عن   
وجود عالقة عكسية بين الرقي في الرتبة ووتيرة  النتائج المسجلة حسب الرتبوتظهر    

استخدام المستودعات الرقمية، حيث كلما دنت رتبة األستاذ الجامعي كلما زادت وتيرة 
استخدامه للمستودعات الرقمية، فأفراد عينة الدراسة المنتمين إلى رتبة األساتذة المساعدين 

بمعدل عدة حة على شبكة االنترنت)صنف "ب" يكثفون استخدام المستودعات الرقمية المتا
( عادة ألجل البحث والحصول على مختلف احتياجاتهم من المعلومات مرات في اليوم

بصدد  واستخدامها في مختلف نشاطاتهم البحثية، خاصة وان هذه الفئة عادة تكون 
بنشاطات بحثية تحضير رسالة الدكتوراه، وكذلك يتطلب ارتقائها إلى رتبة أعلى القيام 

، والعكس صحيح، فكلما علت رتبة األستاذ الجامعي كلما قلت وتيرة علمية إضافيةو 
الرقمية، فأفراد عينة الدراسة المنتمين إلى رتبة أستاذ يستخدمون  تاستخدامه للمستودعا

 المستودعات الرقمية بمعدل مرة في األسبوع.                                           
 
 



 

العالقة العكسية ال تنطبق على فئة األساتذة المحاضرين صنف "أ" إال أن هذه     
واألساتذة المساعدين صنف "أ"، فبرغم  أن الفئة األولى أعلى في الرتبة من الفئة الثانية 

من معدل  أعلى للمستودعات الرقمية ا)عدة مرات في اليوم(معدل استخدامه إال أن
بحسب الرتب  توزيع النتائجوالشكل التالي يوضح  استخدام الفئة الثانية )مرة في األسبوع(.

 العلمية:                                                                               
                                                      

 
الشكل رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول وتيرة استخدامهم للمستودعات 

 الرقمية بحسب رتبهم.
    

استخدام المستودعات الرقمية من طرف األساتذة استكماال لمعرفة وتيرة معدالت و    
استخدام المستقصي عن أغراض  (40)طرحنا السؤال رقم  الجامعيين المستجوبين
                     :تهمإجابا، وفيما يلي نتائج المستودعات الرقمية
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                                                                           ألي أغراض تستخدمون المستودعات الرقمية؟ (:2السؤال رقم )
 

 الجدول رقم)02(: إجابات أفراد عينة البحث حول أغراض استخدامهم للمستودعات الرقمية. 
 

  
 
 

 المجموع م. ع. ت. م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت اإلجابة

 00.20 24 33.33 42 23 43 22.30 40 13.13 43 22.22 40 13 43 إتاحة ونشر البحوث
البحث والحصول على اإلنتاج الفكري 

 العلمي
13 03 40 34 20 03.00 10 01.20 40 34 40 00.00 81 20.0 

االتصال مع الباحثين اآلخرين)تبادل 
 وتشارك المعلومات والخبرات(

42 14 43 20.00 43 13.13 43 10.12 43 23 44 44 20 02 

 100 125 100 22 100 12 100 31 100 38 100 18 100 20 المجموع



 

تستخدم المستودعات الرقمية بالدرجة األولى من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين    
لغرض البحث والحصول على اإلنتاج الفكري العلمي، حيث سجل هذا الخيار أعلى نسبة 

من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال، وتفسير هذه  %00.0إجابة قدرت ب 
د عينة الدراسة لذلك اإلنتاج الفكري المتحصل عليه من النسبة المرتفعة هو استغالل أفرا

المستودعات الرقمية التي تمت مسائلتها من طرفهم في عمليات تحضير الدروس، إنجاز 
ومنه يمكن القول أن البحوث العلمية وكذلك اإلطالع على ما هو جديد في تخصصاتهم؛ 

البحث إلى  الدراسةعينة  أفراد دفعي الذي السبب األساسي البحثية هيو األغراض التعليمية 
                                الدراسات العلمية بالمستودعات الرقمية. عن
ألجله المستودعات الرقمية من طرف األساتذة الجامعيين  مأما ثاني غرض تستخد   

المكونين لعينة الدراسة هو إتاحة ونشر أبحاثهم عبرها، بتسجيله نسبة إجابة قدرت ب 
من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال، يليه استخدامها لغرض  10.42%

من المجموع نفسه، وهذا باعتبارها فضاء  %10االتصال مع الباحثين اآلخرين بنسبة 
                                       للتواصل العلمي مع غيرهم من األساتذة والباحثين.

على حدا، فقد كلية ومعهد حسب كل  الجدولفيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في و     
أغراض  من حيث ترتيبإليها في الجدول أعاله  مطابقة للنتائج العامة المشارشبه جاءت 

الخيار المتعلق بالبحث والحصول على اإلنتاج  حيث احتل إستخدام المستودعات الرقمية،
اإلجابات المحصل عليها بكل معاهد وكليات جامعة  ن حيث عددرتبة األولى ممال الفكري 

، %34، %03عبد الحميد مهري، بنسب تقدر على التوالي ب  -42قسنطينة 
بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  %00.00و 34%، 01.20%، 03.00%

التسيير، كلية  كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، معهد علم المكتبات والتوثيق ومعهد علوم 
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.                                                  

حيث عدد بينما احتل الخيار المتعلق بإتاحة ونشر البحوث العلمية المرتبة الثانية من     
 %33.33،  %22.20، %13اإلجابات المحصل عليها، بنسب تقدر على التوالي ب 

بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 
واالتصال ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، باستثناء كلية علم النفس 



 

، %22.22هذا الخيار في المرتبة الثالثة من حيث الترتيب بنسبة وعلوم التربية أين جاء 
بينما جاء الخيار المتعلق باالتصال بباحثين آخرين في المرتبة الثانية وبنسبة قدرت ب 

20.00%                                                                           .  
التصال مع باحثين آخرين المرتبة الثالثة من حيث في حين احتل الخيار المتعلق با    

بكل من  %10.12، %14عدد اإلجابات المحصل عليها، بنسب تقدر على التوالي ب 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، أما 

فقد انعدمت نسبة هذا على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
الخيار، والذي كذلك تساوى عدد إجاباته المحصل عليها مع عدد اإلجابات المحصل 
عليها من الخيار المتعلق بإتاحة ونشر البحوث العلمية بكل من كلية العلوم االقتصادية 
والتجارية وعلوم التسيير ومعهد علم المكتبات والتوثيق، وبنسب قدرت على التوالي ب 

توزيع النتائج على كل كلية ومعهد على حدا: ويوضح الشكل التالي. %23و 13.3%
 

 
الشكل رقم)00(: إجابات أفراد عينة البحث حول أغراض استخدامهم للمستودعات 

 الرقمية بكل كلية ومعهد على حدا. 
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هل تقومون بإيداع بحوثكم بالمستودعات الرقمية؟                    (: 0السؤال رقم )  
                       

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 18.51 15 21.01 12 11.33 43 ك. ع.إ.إ
 11.11 09 40.40 43 13.30 40 ك. ع. ن
 34.56 28 30.10 21 20.02 40 ك. ع. إ
 23.45 19 21.01 12 20.02 40 ك. ت.ح
 07.40 06 43.03 43 11.33 43 م. ع. م

 04.93 04 43.03 42 40.00 42 م. ع. ت.
 144 81 144 55 144 26 المجموع

 
 المجموع الكلي

 32.40 20 نعم
 00.04 33 ال

 144 01 المجموع
الجدول رقم)02(: إجابات أفراد عينة البحث حول قيامهم بإيداع بحوثهم بالمستودعات 

 الرقمية.
 

تكشف النتائج المتعلقة بالجدول أعاله أن أغلبية األساتذة الجامعيين المستجوبين لم    
، في حين %00.04يقوموا بإيداع بحوثهم بالمستودعات الرقمية، حيث قدرت نسبتهم ب 

ه من أفراد عينة الدراسة بإيداع أعمالهم بالمستودعات الرقمية. وتؤكد هذ %32.40قام 
الخاص بأغراض استخدام أفراد  (22ما تم ذكره في تحليل السؤال رقم)النتائج صحة 
بان  (02) تحليل الجدول رقمأبرزت نتائج حيث ، لمستودعات الرقميةل عينة الدراسة

المستودعات الرقمية تستخدم بشكل كبير من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين 
لفكري العلمي، حيث سجل هذا الخيار أعلى نسبة لغرض البحث والحصول على اإلنتاج ا

ولمعرفة أسباب قيام أو امتناع هؤالء من مجموع اإلجابات.  %00.40إجابة قدرت ب 



 

بطرح السؤال رقم األساتذة الجامعيين عن إيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية قمنا 
                                                                        (.00( و)20)
عبد الحميد  -42كلية تابعة لجامعة قسنطينة  كل مستوى  على النتائج جاءت وقد   

 األساتذة إرتفعت نسبة حيث حدا مطابقة للنتائج العامة المذكورة سابقا، على مهري 
كلية العلوم اإلنسانية ب بالمستودعات الرقمية م العلميةالممتنعين عن إيداع بحوثه الجامعيين

، بكلية العلوم االقتصادية %33.33كلية علم النفس وعلوم التربية ب، %04 واالجتماعية
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال ، بكلية %03 والتجارية وعلوم التسيير

03.13% . 
بإيداع بحوثهم العلمية بمستودعات رقمية بالكليات ألساتذة الذين قاموا بينما بلغت نسبة ا  

، في حين تساوت %30.00، %23، %00.00، %24السالفة الذكر على التوالي: 
معهد علم المكتبات والتوثيق نسب أفراد عينة الدراسة المودعين وغير المودعين بكل من 

التالي يوضح والشكل  ،%34 عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةوبم 34%
 توزيع النتائج على كلية ومعهد على حدا:

 

  
الجدول رقم)00(: إجابات أفراد عينة البحث حول قيامهم بإيداع بحوثهم بالمستودعات 

 الرقمية بكل كلية ومعهد على حدا.
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ولمعرفة نوع المستودعات الرقمية التي قام األساتذة الجامعيون بإيداع بحوثهم العلمية     
(، والذي وضحت نتائج جدوله ما يلي:                   0بها قمنا بطرح السؤال رقم )                 

 
 قمتمفما هو نوع المستودعات الرقمية التي إذا كانت اإلجابة ب)نعم(،  (:0السؤال رقم )

                                                                    بإيداع بحوثكم بها؟
 

مستودع  اإلجابة
رقمي تابع 
 لجامعتكم

مستودعات 
 رقمية وطنية

مستودعات 
 رقمية عربية

مستودعات رقمية 
 أجنبية

 المجموع

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 40.30 03 40.40 42 24 41 44 44 44 44 ك. ع.إ.إ
 21.00 07 10.10 40 24 41 04 42 44 44 ك. ع. ن
 23 08 10.10 40 24 41 04 43 44 44 ك. ع. إ
 21.00 07 31.01 40 44 44 44 44 44 44 ك. ت.ح
 13.02 05 13.03 43 04 42 44 44 44 44 م. ع. م

 40.23 02 40.40 42 44 44 44 44 44 44 م. ع. ت.
 144 32 144 22 144 05 144 05 144 00 المجموع

 
المجموع 

 الكلي

 44 44 مستودع رقمي تابع لجامعتكم
 13.02 43 مستودعات رقمية وطنية
 13.02 43 مستودعات رقمية عربية
 00.03 22 مستودعات رقمية أجنبية

 144 32 المجموع

الجدول رقم )00(: نوع المستودعات الرقمية التي قام أفراد عينة البحث بإيداع بحوثهم 
 العلمية بها.

 
 



 

يشير هذا الجدول بشكل واضح إلى اختيار األساتذة الجامعيين المستجوبين     
إليداع بحوثهم العلمية، حيث سجل هذا الخيار أعلى نسبة  مستودعات رقمية أجنبية

من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال، وتفسير هذه  %00.03إجابة قدرت ب 
التعريف بنتائج جهودهم العلمية على ي فالنسبة المرتفعة هو رغبة األساتذة الجامعيين 

الغربية، األمر الذي  األوساط العلمية في ئهمتردد أسماوكذلك في  ،أوسع نطاق ممكن
  في الترويج لهم على المستوى الدولي. سيساهم

بمستودعات رقمية في حين تساوت نسبة إيداع أفراد عينة الدراسة لبحوثهم العلمية    
لكليهما من المجموع الكلي لإلجابات على هذا  %13.02والتي قدرت ب عربية ووطنية، 

 40منها بقارة إفريقيا:  21مستودع رقمي،  32 السؤال، حيث يتواجد بالمنطقة العربية
بالسودان، بينما استأثرت قارة  43بالمغرب،  41بتونس،  41بمصر،  08منها بالجزائر، 

بقطر. بعض هذه  41بالسعودية و 40بالعراق،  41لبنان، ب 41أسيا بعشرة مستودعات: 
المستودعات مؤسساتي والبعض األخر موضوعي وتابعة أغلبها للجامعات. وفيما يتعلق 

ثنين منها تابعين لمركزي بحث، أما السبعة بالمستودعات الرقمية المتواجدة بالجزائر، فان ا
 الباقية فهي تابعة لستة جامعات تشرف على إدارتها. 

بينما لم تسجل أي نسبة إيداع من قبل األساتذة الجامعيين المستجوبين لبحوثهم     
عبد  -42، وهذا مرده عدم امتالك جامعة قسنطينة رقمي تابع لجامعتهمالعلمية بمستودع 

 لمستودع رقمي، فهو مجرد مشروع قيد اإلنشاء. الحميد مهري 
 النتائج جاءت فقد حدا، على كلية ومعهد كل حسب النتائج بتوزيع يتعلق فيما أما     

 إليها المشار العامة النتائج مع المؤسسات التعليمية المدروسة متقاربة الخاصة بمجمل
أفراد عينة البحث بإيداع بحوثهم نوع المستودعات الرقمية التي قام  ترتيب حيث من أعاله

، إذ ارتفعت نسب إيداع األساتذة الجامعيين المستجوبين لبحوثهم العلمية العلمية بها
كلية العلوم اإلنسانية بجميع الكليات والمعاهد محل الدراسة:  بمستودعات رقمية أجنبية

، كلية %30.10، كلية علم النفس وعلوم التربية بنسبة %00.00بنسبة  واالجتماعية
التكنولوجيات الحديثة ، كلية %34 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بنسبة

عهد وم %04معهد علم المكتبات والتوثيق بنسبة ، %144 بنسبة للمعلومات واالتصال



 

 .%144بنسبة  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 %04، %12.3، %10.20، %33.33بينما تمثل النسب التالية على التوالي:    

 بمستودعات رقمية عربيةنسب إيداع األساتذة الجامعيين المستجوبين لبحوثهم العلمية 
، كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم االقتصادية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةب

 التوالي.على والتجارية وعلوم التسيير ومعهد علم المكتبات والتوثيق 
في حين بلغت نسب إيداع األساتذة الجامعيين المستجوبين لبحوثهم العلمية     

كلية علم النفس وعلوم على التوالي ب %30.3و  %20.30 بمستودعات رقمية وطنية
ولم تسجل أي نسبة إيداع  .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرو  التربية

عبد الحميد مهري بجميع الكليات  -42لجامعة قسنطينة بالمستودع الرقمي التابع 
والمعاهد محل الدراسة، وهذا النعدام وجوده أصال. والشكل التالي يوضح توزيع النتائج 

 على كل كلية ومعهد على حدا:
 

 
الشكل رقم )02(: نوع المستودعات الرقمية التي قام أفراد عينة البحث بإيداع بحوثهم 

كلية ومعهد على حدا.العلمية بها بكل   
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 مستودع رقمي تابع لجامعتكم
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                                                               الرقمية؟ المستودعات أحد فى بحوثكم  إليداع دوافعكم ما (:20السؤال رقم )
                                                

 المجموع م. ع. ت.  م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن  ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ةاإلجاب

 54.54 36 50 42 100 43 58.82 10 50 10 42.85 06 62.5 43 زيادة التأثير العلمي
 22.22 04 44 44 44 44 43.00 41 43 41 10.20 42 44 44 توفير تحكيم غير الرسمي للبحوث

المساهمة في دعم حركة الوصول الحر 
 للمعلومات

41 12.3 42 10.20 40 24 42 11.00 44 44 42 34 11 02.22 

 22.72 15 00 44 00 04 23.52 04 25 05 28.57 40 25 42 تسريع إتاحة نتائج البحوث
 022 66 022 20 022 20 022 17 022 20 022 14 022 20 المجموع

 الجدول رقم)00(: دوافع أفراد عينة البحث إليداع بحوثهم  في أحد المستودعات الرقمية.
 
 
 

 
 



 

كان الدافع االساسي لقيام االساتذة  التأثير العلميزيادة ويتبين من الجدول السابق أن    
الجامعيين المستجوبين بايداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية، وهذا بتسجيله أعلى 

، ويمكن من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %30.30نسبة اجابة قدرت ب 
إتاحة  تعمل علىقناة جديدة تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن المستودعات الرقمية هي 

االمر الذي يجعلها الى  باحثين دون مقابل مادي وبال قيود،لجميع ال البحوث العلمية
جانب قيامها بتوسيع نطاق عرض البحوث المودعة بها زيادة عدد قرائها كذلك، الذي 

حقق لت ينجر عنه زيادة استخدامها، والذي بدوره يؤدي الى زيادة االستشهاد المرجعي بها
                       .أقصى تأثير لها على المستوى المحلي والعالمي

معدالت االستشهاد المرجعي باإلنتاج وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية المجرات حول    
الفكري المتاح بحرية في المستودعات الرقمية واإلنتاج الفكري غير المتاح بنفس األسلوب 

                  أن معدل االستشهاد المرجعي بالنوع األول من اإلنتاج الفكري مرتفع مقارنة بالنوع الثاني.                                         
أما ثاني دافع وراء إيداع أفراد عينة الدراسة لبحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية هو     

من المجموع الكلي  %22.02رغبتهم في تسريع إتاحتها، وهو ما عبرت عنه نسبة 
، يليه الرغبة في المساهمة في دعم حركة الوصول الحر لإلجابات على هذا السؤال

توفير تحكيم غير الرسمي  للبحوث ،  ثم من المجموع نفسه %10.00للمعلومات بنسبة 
.                               %40.40بنسبة  الزمالء، الباحثين( وانتقادات)تعليقات   

على حدا، فقد كلية ومعهد حسب كل  الجدولفيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في و     
ترتيب دوافع من حيث يها في الجدول أعاله إل للنتائج العامة المشار مطابقةشبه جاءت 

رتبة مالالتأثير العلمي زيادة الخيار المتعلق ب حيث احتل االيداع بالمستودعات الرقمية،
 -42اإلجابات المحصل عليها بمعاهد وكليات جامعة قسنطينة  األولى من حيث عدد

، %34، %02.03، %02.3عبد الحميد مهري، بنسب تقدر على التوالي ب 
بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية علم النفس وعلوم  %144و 30.02%

التربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية التكنولوجيات الحديثة 
للمعلومات واالتصال، معهد علم المكتبات والتوثيق، باستثناء معهد علوم وتقنيات 

اضية الذي تحصل فيه كل من الخيارين التالين: زيادة التأثير النشاطات البدنية والري
العلمي والمساهمة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات على نفس نسبة اإلجابة، 



 

لكل خيار.                                                       %34والتي قدرت ب   
ائج البحث العلمي المرتبة الثانية من حيث بينما احتل الخيار المتعلق بتسريع إتاحة نت    

، %20.30، %23عدد اإلجابات المحصل عليها، بنسب إجابة تقدر على التوالي ب 
بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية علم النفس وعلوم  23.32%، 23%

يات الحديثة التربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية التكنولوج
للمعلومات واالتصال، باستثناء معهد علم المكتبات والتوثيق الذي انعدمت فيه نسبة 
 اإلجابة على هذا الخيار.                                                              

الرغبة في المساهمة في دعم حركة الوصول الحر في حين احتل الخيار المتعلق ب    
المرتبة الثالثة من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها، بنسب إجابة تقدر  ماتللمعلو 

بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  %11.00، %24، %12.3على التوالي ب 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

خيار والخيار المتعلق بتوفير تحكيم غير الرسمي للبحوث واالتصال، بينما تحصل هذا ال
لكل  %10.20على نفس نسبة اإلجابة بكلية علم النفس وعلوم التربية، والتي قدرت ب 

واحد منهما، في حين انعدمت نسبة اإلجابة على هذا الخيار بمعهد علم المكتبات 
                                 والتوثيق.                                              

الرغبة في المساهمة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات ويلي الخيار المتعلق ب  
توزيع النتائج على كل  ويوضح الشكل التالي بقية الخيارات األخرى الواردة في السؤال.

                      كلية ومعهد على حدا:                                                
                                                   



 

 
الجدول رقم)00(: دوافع أفراد عينة البحث إليداع بحوثهم في أحد المستودعات الرقمية 

 بكل كلية ومعهد على حدا.
 

وللتعرف على أنواع البحوث العلمية التي قام األساتذة الجامعيون المستجوبون بإيداعها     
(، والذي جاءت 14بالمستودعات الرقمية األجنبية، العربية والوطنية طرحنا السؤال رقم )

                          إجاباتهم عليه كالتالي:
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 زيادة التأثير العلمي

 توفير تحكيم غير الرسمي للبحوث

المساهمة في  دعم حركة الوصول الحر 
 للمعلومات

 تسريع إتاحة نتاج البحث العلمي



 

                                                          في المستودعات الرقمية؟ بإيداعهاما أنواع البحوث التي قمتم  (:02ؤال رقم )الس

 الجدول رقم)00(: أنواع البحوث التي قام أفراد عينة البحث بإيداعها في المستودعات الرقمية. 
 
 
 
 

 المجموع م. ع. ت. م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت        ةاإلجاب 

 22.02 03 44 44 44 44 44 44 10.20 42 12.3 41 44 44 طبعات مبدئية
 00.20 18 33.33 42 34 43 00.13 40 21.02 43 23 42 04 42 مقاالت محكمة

 00.02 09 33.33 42 44 44 40.00 41 33.01 43 12.3 41 44 44 الجامعية الرسائل
 02.00 21 33.33 42 34 43 00.13 40 21.02 43 34 40 04 43 أعمال مؤتمرات

 20.00  01 44 44 44 44 44 44 40.10 41 44 44 44 44 الكتب
 022 52 022 22 022 22 022 13 022 14 022 20 022 22 المجموع



 

بالمستودعات الرقمية من طرف األساتذة الجامعيين  المودعة العلميةالبحوث  تتنوع   
 أعمال العلمية، مقاالت الدورياتالطبعات المبدئية،  بينالمكونين لعينة الدراسة 

                                  الرسائل الجامعية.الكتب و  ،المؤتمرات
إيداعا  ات هي الفئة األكثرالمؤتمر  أعماليالحظ على الجدول السابق أن فئة و    

من  %04.30بالمستودعات الرقمية من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين بنسبة 
والملتقيات  ، نظرًا ألن المشاركة في المؤتمراتالمجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال

أحدث ومواكبة  للتعرفبالنسبة لألستاذ الجامعي  مهمة المحلية والدولية منها تعد العلمية
           مجال تخصصه.                                     في الحاصلة  التطورات

المحكمة المرتبة  مقاالت الدوريات فئة احتاللكما يبدو واضحا من نفس الجدول    
وقد يرجع ذلك  من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال،% 30.01الثانية بنسبة 

 األساتذة الجامعييناستخدامًا من جانب  إلى أن فئة مقاالت الدوريات هي الفئة األكثر
 اتالترقي كوسيلة للنشر، حيث يعتبر النشر في دوريات علمية محكمة من متطلبات

 األكاديمية.                                                                           
من نفس الجدول احتالل فئة الرسائل الجامعية المرتبة الثالثة بنسبة  كذلك ويتضح   

وفئة الكتب المرتبة  %43.00المرتبة الرابعة بنسبة  مبدئيةالطبعات ، وفئة ال10.34%
.                                                            %41.02الخامسة بنسبة   

على حدا، كلية ومعهد حسب كل الجدول وزيع النتائج الواردة في فيما يتعلق بت أما    
من حيث ترتيب  إلى أخركلية إلى أخرى ومن معهد من ها فالمالحظ أن هناك تباين في

اتضح أن أكثر فئة من الوثائق قام  حيث فئات البحوث المودعة بالمستودعات الرقمية،
األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بإيداعها بالمستودعات 

من مجموع اإلجابات المحصل  %04الرقمية هي فئة أعمال المؤتمرات، وهذا بنسبة 
، في حين لم %04ة عليها بهذه الكلية، تليها فئة مقاالت الدوريات العلمية المحكمة بنسب

 تسجل الفئات األخرى الواردة بالسؤال أية إجابة حولها بهذه الكلية.                       
                                                                               
 



 

المستودعات بينما احتلت الفئة المتمثلة في أعمال المؤتمرات صدارة األعمال المودعة ب   
الرقمية من طرف األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة بكلية علم النفس وعلوم 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية،  %34التربية، وهذا بنسبة قدرت ب 
، ثم فئة الطبعات المبدئية %23تليها فئة مقاالت الدوريات العلمية المحكمة بنسبة 

، في حين لم تسجل %12.3عية، واللتين تحصلتا بالتساوي على نسبة والرسائل الجام
 الفئات األخرى الواردة بالسؤال أية إجابة حولها بهذه الكلية.                             

ومن جهة أخرى سجلت فئة الرسائل الجامعية اكبر نسبة إيداع بالمستودعات الرقمية    
تصادية والتجارية وعلوم التسيير، والتي قدرت ب من طرف أساتذة كلية العلوم االق

، تليها فئة مقاالت الدوريات العلمية المحكمة وأعمال المؤتمرات، اللتين 33.01%
، ثم %10.20، ثم فئة الطبعات المبدئية بنسبة %21.02تحصلتا بالتساوي على نسبة 

                    .                                       %40.10فئة الكتب بنسبة 
فئتي مقاالت  اأما أساتذة كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال فقد اختارو     

لكل منهما كأكثر الفئات  %00.13الدوريات العلمية المحكمة وأعمال المؤتمرات بنسبة 
، في %40.00التي تم إيداعها بالمستودعات الرقمية، تليهما فئة الرسائل الجامعية بنسبة 

 حين لم تسجل فئة الطبعات المبدئية والكتب أية إجابات حولها بهذه الكلية.             
بينما سجلت فئتي مقاالت الدوريات العلمية المحكمة وأعمال المؤتمرات اكبر نسب    

إيداع بالمستودعات الرقمية من طرف أساتذة معهد علم المكتبات والتوثيق، والتي قدرت 
واحدة منهما، في حين لم تسجل بقية الفئات األخرى الواردة بالسؤال أية  لكل %34ب 

 إجابات بهذا المعهد.                                                                  
أما على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فقد تساوت نسب    

العلمية المحكمة، الرسائل الجامعية وأعمال المؤتمرات، والتي  إيداع فئة مقاالت الدوريات
في كل فئة، في حين لم تسجل فئة الطبعات المبدئية والكتب أية  %33.33قدرت ب 

نسبة إيداع بالمستودعات الرقمية بهذا المعهد. والشكل التالي يوضح توزيع النتائج على 
                                        كل كلية ومعهد على حدا:                      

                          



 

الشكل رقم)00(: أنواع البحوث التي قام أفراد عينة البحث بإيداعها في المستودعات 
بكل كلية ومعهد على حدا. الرقمية
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                                                     عن إيداع بحوثكم بالمستودعات الرقمية ؟  امتناعكمما هي أسباب (: 00السؤال رقم )
 

 المجموع م. ع. ت. . مم. ع .حك. ت ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت         اإلجابة

 00.00 19 44 44 44 44 10.00 43 11.11 40 02.03 43 34 40 التخوف من السرقة العلمية
ال يتوافر لدى الوقت الالزم للمساهمة 

 ببحوثي بالمستودعات
42 11.11 42 20.30 40 22.22 40 34 43 34 42 144 26 00.00 

 00.20 24 44 44 34 43 44 44 00.00 10 20.30 42 10.00 43 عدم المعرفة بكيفية إيداع البحوث.
أغلب المستودعات تقبل البحوث المكتوبة 

 االنجليزية باللغة
40 22.22 44 44 40 10.00 40 33.33 44 44 44 44 17 00.20 

الرغبة في قصر إتاحة البحوث العلمية على 
 مجموعة معينة من األفراد

44 44 44 44 41 2.00 44 44 44 44 44 44 01 20.00 

 022 87 022 20 022 22 022 18 022 36 022 20 022 18 المجموع

 الجدول رقم)02(: أسباب امتناع أفراد عينة البحث عن إيداع بحوثهم في المستودعات الرقمية.



 

وراء امتناع  توافر الوقت الالزم هو السبب الرئيسي عدم يالحظ من الجدول السابق أن   
الرقمية، وهو  بالمستودعات هم العلميةمساهمة ببحوثاألساتذة الجامعيين المستجوبين عن ال

، وهذا مرده من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %20.00ما عبرت عنه نسبة 
يكلفون بها، والمتمثلة في عمليات تحضير المحاضرات  التيواإلدارية األعباء التدريسية 

ل قائها، تصحيح االمتحانات والبحوث العلمية المنجزة من طرف الطلبة، بعض المهام وا 
                  اإلدارية....، وجميع هذه الوظائف تتطلب وقتا وجهدا كبيرين للقيام بها.

أما ثاني سبب وراء إحجام األساتذة الجامعيين المستجوبين عن إيداع بحوثهم العلمية      
 إيداع البحوث، وهذا ما عبرت عنهبكيفية  معرفتهمعدم تمثل في  الرقميةبالمستودعات 

عدم  وهذا يدل على ،من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %20.30نسبة 
خاصة النشر في  ،في تقنيات النشر االلكتروني على شبكة االنترنت هؤالء األساتذةتحكم 

لبية األساتذة المكونين لعينة الدراسة يستخدمون ، فأغقواعد البيانات كالمستودعات الرقمية
بها بهدف الحصول على اإلنتاج  إال إلجراء عمليات البحث الوثائقيالمستودعات الرقمية 

الخاص بأغراض  22نتائج تحليل إجابات السؤال رقم الفكري، وهذا حسب ما ورد في 
وا سابقا بنشر بحوثهم العلمية استخدام المستودعات الرقمية. كما أن هؤالء األساتذة لم يقوم

الخاص  20نتائج تحليل إجابات السؤال رقم عبر المستودعات الرقمية، وهذا تأكده 
                                                         باإليداع بالمستودعات الرقمية. 

دورات الجامعيين أن يتابعوا  هؤالء األساتذةعلى انه يجب  إلىوهنا ال بد من اإلشارة      
، خاصة المستودعات الرقمية منها، تكوين حول استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية

، وهذا كفيل برهاأو تكوين على النشر اإللكتروني ع بهاسواء تكوين على البحث الوثائقي 
                      .إيداع بحوثهم العلمية بها ةمشكل عدم معرفتهم بكيفيبالقضاء على 

أما ثالث سبب برر به أفراد عينة الدراسة امتناعهم عن إيداع بحوثهم العلمية    
بالمستودعات الرقمية تمثل في تخوفهم من السرقة العلمية، وهذا ما عبرت عنه نسبة 

ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه ، من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال 21.03%
حول تخوف الباحثين من النسخة االلكترونية لبحوثهم، حيث  1ي السيدأماندراسة نتائج 

قد تسهل هذه النسخة سرقة البحث أو نسبه لمؤلف غير مؤلفه األصلي أو اإلتالف 
                                                 

السيد، أماني. المرجع السابق. 
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إال أن هذه القضية قد ال تكون ذات أهمية في ظل وجود المتعمد لنصه االلكتروني. "
تشافها إذا ما أقدم السارق على نشر تقنيات حماية الملفات الرقمية، كما أنها يسهل اك

المصدر على شبكة االنترنت، كما أن قضية السرقات العلمية ال تقتصر على المصادر 
ا".               حدثت وما تزال تحدث للمصادر المطبوعة أيض اإللكترونية فقط ولكنها  

المكتوبة باللغة أغلب المستودعات تقبل البحوث  الخيار المتعلق بان في حين كان   
رابع سبب  من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %10.30بنسبة  االنجليزية

المتناع األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة عن نشر بحوثهم العلمية عن طريق 
إيداعها بالمستودعات الرقمية، فمن المعروف أن أغلبية األساتذة الجامعيين الجزائريين 

مون بشكل كبير اللغة الفرنسية في عمليات البحث والحصول على اإلنتاج الفكري، يستخد
وكذلك في نشر بحوثهم العلمية على شبكة االنترنت أو بوسائل النشر التقليدية كالدوريات 
العلمية المحكمة، وبما أن الكثير من المستودعات الرقمية تقبل فقط البحوث العلمية 

زية فان األساتذة الجامعيين الجزائريين ال يستطيعون إيداع بحوثهم المكتوبة باللغة االنجلي
 بها لتأليفها باللغة غير مطلوبة.                                                        

 الرغبة في قصر إتاحة البحوث العلمية على مجموعة معينة من األفرادبينما كانت   
وراء عزوف  موع الكلي لإلجابات على هذا السؤالمن المج %41.10خامس سبب بنسبة 

 األساتذة الجامعيين المستجوبين عن إيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية.        
فقد على حدا، كلية ومعهد حسب كل ي الجدول فيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة ف أما   

 اإلمتناعأسباب من حيث ترتيب  إلى أخركلية إلى أخرى ومن معهد من جاءت متباينة 
كالتالي:                                        بالمستودعات الرقمية البحوثعن إيداع   

وراء امتناع األساتذة الجامعيين  هو السبب الرئيسي التخوف من السرقة العلمية إن   
فس وعلوم التربية المستجوبين بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية علم الن

الرقمية، وهو ما عبرت عنه النسب التالية على  بالمستودعات هم العلميةبحوث عن إيداع
من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهاتين الكليتين، بينما  %02.03و  %34التوالي: 

إيداع البحوث السبب الرئيسي وراء إحجام األساتذة الجامعيين بكيفية  المعرفةعدم كان 
المستجوبين بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير عن إيداع بحوثهم العلمية 



 

من مجموع اإلجابات  %00.00نسبة  بالمستودعات الرقمية، وهذا ما عبرت عنه
  .                                                          المحصل عليها بهذه الكلية

توافر  ات الحديثة للمعلومات واالتصال، فقد جاء الخيار المتعلق بعدموبكلية التكنولوجي   
في طليعة األسباب التي منعت األساتذة الجامعيين المستجوبين بهذه الكلية  الوقت الالزم

من إيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية، وهذا بتسجيله اكبر نسبة إجابة قدرت ب 
عليها بهذه الكلية.                                 من مجموع اإلجابات المحصل 34%  
أما األساتذة الجامعيين المستجوبين بمعهد علم المكتبات والتوثيق، فقد أرجعوا     

توافر  امتناعهم عن إيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية إلى األسباب التالية: عدم
حيث سجل كل واحد من هذين الخيارين نسبة وعدم المعرفة بكيفية اإليداع،  الوقت الالزم

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد، في حين صرح  %34إجابة قدرت ب 
أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بان السبب الرئيسي الذي جعلهم 

، ملوقت الالز يحجمون عن إيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية هو عدم توافر ا
 من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد. %144وهذا ما عبرت عنه نسبة 

                      والشكل التالي يوضح توزيع النتائج على كل كلية ومعهد على حدا:

 
الشكل رقم)00(: أسباب امتناع أفراد عينة البحث عن إيداع بحوثهم في المستودعات 

.بكل كلية ومعهد على حدا الرقمية  
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انتحال العمل )التخوف من السرقة العلمية 
 (     من طرف شخص أخر

ال يتوافر لدى الوقت الالزم للمساهمة 
 .  ببحوثي بالمستودعات

   وضع البحوث/ عدم المعرفة بكيفية إيداع

أغلب المستودعات تقبل البحوث المكتوبة  
   باللغة االنجليزية

الرغبة في قصر إتاحة البحوث العلمية 
 على مجموعة معينة من األفراد



 

جامعة بمشروع إنشاء مستودع رقمي  تحليل نتائج المحور الثالث: -2-0-0-0
 .عبد الحميد مهري  -20قسنطينة 

 
 -20هل أنتم على علم بمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  (:00السؤال رقم )

                                                                   عبد الحميد مهري ؟
 

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 20.31 30 33.01 24 10.20 14 ك. ع.إ.إ
 10.43 16 12.3 40 13.31 40 ك. ع. ن
 32.03 37 30.20 22 23.00 13 ك. ع. إ
 10.30 20 14.01 40 20.13 10 ك. ت.ح
 40.10 07 41.00 41 14.30 40 م. ع. م

 43.34 04 44 44 40.00 40 م. ع. ت.
 144 114 144 56 144 58 المجموع

 
 المجموع الكلي

 34.00 30 نعم
 00.12 30 ال

 144 110 المجموع
الجدول رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول مدى علمهم بمشروع المستودع الرقمي 

.عبد الحميد مهري  -20لجامعة قسنطينة   
 
 
 



 

يعرض هذا الجدول النتائج المرتبطة بمدى علم األساتذة الجامعيين المستجوبين    
عبد الحميد مهري، حيث بينت تلك  -42بمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

وهو ما  ،بهذا المشروع العالمين وغير العالمين النتائج أن هناك تقارب نسبي بين األساتذة
بالنسبة للفئة االولى،  % من مجموع أفراد عينة الدراسة34.00عنه نسبة  عبرت

 من المجموع نفسه بالنسبة للفئة الثانية. %00.12و
عدم إلى  ويعزى عدم معرفة تقريبا نصف أفراد عينة الدراسة بالمشروع السالف الذكر  

خاص بها بهدف قيام إدارة الجامعة بحمالت توعية وتحسيس بمشروع المستودع الرقمي ال
إعالم أساتذتها وطالبها به سواء عن طريق أبواب مفتوحة على المستودع الرقمي، وسائل 

ال يتضمن حاليا  اإلعالم المختلفة، كما أن حتى الموقع االلكتروني الرسمي لهذه الجامعة
 .أية إعالنات تروج لمشروع المستودع الرقمي

ن رئيس إف يت مع رئيس مشروع المستودعالمقابلة التي أجر  إال أن حسب ما ورد في   
-2413)عبد الحميد مهري خصص يوم االفتتاح الرسمي للجامعة -42جامعة قسنطينة 

 ،دقيقة من خطابه لتوعية األساتذة والطالب بالمستودع الرقمي الذي سينجز 24 (2410
وكذا  ،عةرفع مقروئية المنتجات الفكرية للجامألجل ودعاهم لتغذيته بمنشوراتهم العلمية 

لتحسين ترتيبها في مختلف التصنيفات األكاديمية الوطنية، العربية، اإلفريقية والعالمية 
 Centre National deالبيوتكنولوجياالمركز الوطني للبحث في  للجامعات. كما أجرى 

Recherche en Biotechnologie(CRBT) بحضور مسؤول البحث  في نفس السنة
العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم دراسي للتعريف بالمستودعات الرقمية 

 .  وبأهدافها
جاءت كالتالي: ، فقد على حدا كلية ومعهد على مستوى كلأما عن النتائج المسجلة      

وعلوم التربية، كلية  علم أغلب أفراد عينة الدراسة المستجوبين بكل من كلية علم النفس   
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال ومعهد علم المكتبات والتوثيق بهذا المشروع 

، في حين تمثل النسب التالية %03.01، %04، %30.23بنسب تقدر على التوالي ب 
نسب األساتذة الذين ليس لديهم علم  %10.20، %34، %03.03على التوالي: 

الكليات والمعاهد السابقة الذكر، بينما علم كل األساتذة المستجوبين بمشروع المستودع ب



 

 بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالمشروع.                             
أما بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير    

فقد ارتفعت نسب األساتذة الذين ال يعلمون بمشروع المستودع، والتي عبرت عنها النسب 
، في حين انخفضت نسب األساتذة الذين %30.03، %00.00التالية على التوالي: 
 %33.33ستودع، وهو ما عبرت عنه النسب التالية على التوالي:يعلمون بمشروع الم

. والشكل التالي يوضح توزيع النتائج على كل كلية ومعهد على حدا:      %04.30و     
                    

 
آراء أفراد عينة البحث حول مدى علمهم بمشروع المستودع الرقمي ( 00الشكل رقم )

بكل كلية ومعهد على حدا. الحميد مهري عبد  -20لجامعة قسنطينة   
 

إليها  لنتائج العامة المشارا مختلفة تماما عنحسب الرتب، فقد جاءت  نتائجالأما عن   
بمشروع المستودع الرقمي غير العارفين  نسبة ارتفعتأعاله على مستوى كل رتبة، حيث 

المنتمين  المستجوبينالجامعيين ضمن األساتذة  عبد الحميد مهري  -42لجامعة قسنطينة 
من مجموع أفراد هذه الفئة، في حين  %30.10المحاضرين صنف "أ" بنسبة إلى فئة 

ضمن فئة  %32.00و  المحاضرين صنف "ب"ضمن فئة  %30.23بلغت هذه النسبة 
هي على التوالي  %00.3، %03.03، %02.03المساعدين صنف "أ"، مقابل األساتذة 
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ضمن  عبد الحميد مهري  -42ع الرقمي لجامعة قسنطينة بمشروع المستودالعارفين  نسب
الرتب/ الفئات السالفة الذكر.                المنتمين إلىالجامعيين المستجوبين األساتذة   

بمشروع غير العارفين "، فقد تساوت نسبة العارفين و ة"األساتذ فئة على مستوى  بينما   
الجامعيين ضمن األساتذة  الحميد مهري عبد  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

. من مجموع أفراد هذه الفئة لكل منهما %34بنسبة رتبة ال هذه المنتمين إلى المستجوبين  
عبد  -42بمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة العارفين  نسبة في حين ارتفعت 

األساتذة المساعدين فئة المنتمين إلى  الجامعيين المستجوبينضمن األساتذة  الحميد مهري 
هي نسبة  %33.33مقابل  من مجموع أفراد هذه الفئة، %00.00صنف "ب" بنسبة 

حسب الرتب العلمية:                 توزيع النتائج والشكل التالي يوضح  غير العارفين.  
 

 
آراء أفراد عينة البحث حول مدى علمهم بمشروع المستودع الرقمي ( 02الشكل رقم )

بحسب رتبهم. عبد الحميد مهري  -20نطينة لجامعة قس  
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                                                                     بالمشروع؟   علمتم إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، كيف (:00السؤال رقم )
 

 المجموع م. ع. ت. . مم. ع .حك. ت ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت         ةاإلجاب

 20.02 03 44 44 44 44 43.20 41 40.00 41 44 44 40.00 41 افتتاح السنة الجامعية
 00.00 16 34 42 03.33 43 30.00 40 40.00 41 44 44 40.00 41 عن طريق فريق عمل المستودع

 20.00 40 44 44 10.00 41 00.30 40 01.04 13 04 40 01.33 40 زمالء بالجامعة
 22.00 05 34 42 44 44 44 44 40.00 41 44 44 13.30 42 بمبادرة من إدارة الجامعة

 20.20 07 44 44 44 44 14.32 42 10.40 40 44 44 40.00 41 المكتبة
 20.00 42 44 44 44 44 44 44 40.00 41 14 41 44 44 موقع الجامعة على شبكة االنترنت

 022 73 022 20 022 22 022 19 022 21 022 10 022 13 المجموع

 الجدول رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول طرق تعرفهم على مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 20- عبد الحميد مهري .
 
 



 

مشروع على األساتذة الجامعيين المستجوبين  طرق تعرفيشير هذا الجدول إلى     
الواردة به  حيث تؤكد األرقام، عبد الحميد مهري  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

المشروع األكثر شيوعا هي تلك المعلومات المتبادلة بين الزمالء  وسيلة اإلعالم عن بأن
الطرق المساهمة في  صدارةهذا األسلوب في  وردإذ  المستودع الرقمي،مشروع حول 

من المجموع الكلي لإلجابات على هذا  %30.00وهذا ما عبرت عنه نسبة اإلعالم عنه، 
                                                                                السؤال.

، %21.01الرقمي بنسبة  مباشرة دور فريق عمل المستودعه الوسيلة نجد بعد هذ     
دور المكتبة ل واضح ونسجل هنا ضعف، %40.30 ةيليه دور المكتبة الجامعية بنسب

فهذه النسبة الضعيفة تدل  في عملية التوعية واإلعالم بمشروع المستودع الرقمي،الجامعية 
التابعة للمكتبة الجامعية لجهد متواضع جدا في عملية  جيهمصلحة اإلرشاد والتو  على بذل

                                      اإلعالم السابقة الذكر.
ليس لمكتبات  أن الرقمي مع رئيس مشروع المستودعالمجرات المقابلة ورد في  كما    

أي دور في المشروع السالف الذكر، وهذا برغم  مهري  الحميد عبد -42 قسنطينةجامعة 
مسؤولة تلك المكتبات الى اللجنة المكلفة بمتابعة سير تصريح رئيس المشروع بانتماء 
                                                         عملية انجاز المستودع الرقمي.

ع الرقمي يناقض إتفاق اغلب وعدم إشراك مكتبات الجامعة في عملية بناء المستود    
االدبيات االكاديمية )في موضوع المستودعات الرقمية المطلع عليها( على ان عملية 
إنشاء المستودعات الرقمية المؤسساتية بالجامعات هي مهمة ومسؤولية المكتبات 

     والمكتبيين في القرن الواحد والعشرين.                                              
إال أنه جاء  وبالرغم من تواضع دور المكتبة الجامعية في اإلعالم حول المشروع    

دار  متقدما موقع و  %40.14 افتتاح السنة الجامعية، %40.00تها عن دور الجامعة وا 
التي مكنت  ترتيب الطرق في آخر  ورد ذيوال، %42.03 الجامعة على شبكة االنترنت

المستودع الرقمي لجامعتهم، وهذا مشروع ب المعرفة المستجوبين مناألساتذة الجامعيين 
ضعيفة جدا، ولمعالجة هذا الضعف البد عملية اإلعالم واالتصال بالجامعة يدل على أن 

األساليب والطرق المتبعة عادة في إعالم المجتمع األكاديمي بأي  وتغيير مراجعةمن 
                                                            جديد على مستوى الجامعة.



 

حول طرق تعرفهم على مشروع  وفيما يلي نورد شكل بياني يبين إجابات أفراد العينة    
   :بكل كلية ومعهد على حدا عبد الحميد مهري  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 

     

 
الشكل رقم )02(: آراء أفراد عينة البحث حول طرق تعرفهم على مشروع المستودع 

بكل كلية ومعهد على حدا. عبد الحميد مهري  -20الرقمي لجامعة قسنطينة   
 

كلية  من تعلى حدا، فقد تباين كلية ومعهدفيما يتعلق بتوزيع النتائج على مستوى كل و    
 إلى أخرى ومن معهد إلى أخر كالتالي:                                               

معرفة األساتذة الجامعيين المستجوبين بمشروع المستودع الرقمي لجامعة  سجلت    
بكلية العلوم أكبر عدد من اإلجابات عبد الحميد مهري عن طريق زمالئهم  -42قسنطينة 

 ، تليها المعرفة عن طريق% من مجموعها الكلي01.33بنسبة  تماعية،اإلنسانية واالج

بالمعرفة تساوت اإلجابات المتعلقة  ، ثم%13.30بنسبة  مبادرة من إدارة الجامعة
والمكتبة بنسبة  فريق عمل المستودعبالمشروع عن طريق كل من افتتاح السنة الجامعية، 

لكل واحدة منهم، في حين لم تسجل بقية الخيارات الواردة في هذا السؤال أية  40.00%
                                             إجابات حولها من طرف أفراد عينة البحث.
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 افتتاح السنة الجامعية

 عن طريق فريق عمل المستودع

 زمالء بالجامعة

 بمبادرة من إدارة الجامعة

 المكتبة

 موقع الجامعة على شبكة االنترنت



 

معرفة األساتذة الجامعيين أما على مستوى كلية علم النفس وعلوم التربية، فقد تصدرت    
المستجوبين بمشروع المستودع الرقمي لجامعتهم عن طريق معلومات من زمالئهم ترتيب 

من مجموع % 04بنسبة  المشروع، وهذا المساهمة في اإلعالم عن والطرق  األساليب
اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، تليها المعرفة عن طريق موقع الجامعة على شبكة 

 لم يشر أي فرد من أفراد عينة البحثمن المجموع نفسه، في حين  %14ترنت بنسبة االن
 لبقية الخيارات الموجودة في السؤال.                                                   

بينما على مستوى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فقد سجلت معرفة    
اسة بمشروع المستودع الرقمي لجامعتهم عن طريق المعلومات المتبادلة بين أفراد عينة الدر 

من مجموعها الكلي، تليها المعرفة عن  %01.04الزمالء اكبر عدد من اإلجابات بنسبة 
بالمعرفة عن تساوت اإلجابات المتعلقة ، كما %10.40طريق المكتبة الجامعية بنسبة 

ل المستودع الرقمي، بمبادرة من إدارة الجامعة طريق افتتاح السنة الجامعية، فريق عم
 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وموقع الجامعة على شبكة االنترنت

من الخيارات السابقة الذكر.                  لكل واحدة %40.00بنسبة إجابة تقدر ب   
مع النتائج  علومات واالتصالنتائج كلية التكنولوجيات الحديثة للمتطابقت في حين    

سجلت معرفة مشروع المستودع، حيث تعرف على الطرق ترتيب العامة للجدول من حيث 
أفراد عينة الدراسة بمشروع المستودع الرقمي لجامعتهم عن طريق المعلومات المتبادلة بين 

من مجموعها الكلي، تليها المعرفة عن  %00.30الزمالء اكبر عدد من اإلجابات بنسبة 
)رئيس المشروع أستاذ بهذه الكلية(، ثم %30.00طريق فريق عمل المستودع بنسبة 

، ثم المعرفة من خالل افتتاح السنة %14.32المعرفة عن طريق المكتبة الجامعية بنسبة 
ة في السؤال.  ، لتنعدم اإلجابات المتعلقة ببقية الخيارات الوارد%43.20الجامعية بنسبة   

أما على مستوى معهد علم المكتبات والتوثيق فقد سجلت المعرفة بمشروع المستودع    
الرقمي عن طريق المعلومات الواردة من فريق عمله أكبر نسبة إجابة قدرت ب 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد، تليها المعرفة عن طريق  03.33%
من المجموع نفسه، أما بقية الخيارات  %10.00ن الزمالء بنسبة المعلومات المتبادلة بي

 الواردة بالسؤال فقد انعدمت إجاباتها.                                                   



 

في حين تساوى عدد إجابات األساتذة الجامعيين المستجوبين بمعهد علوم وتقنيات     
قة بمعرفتهم بمشروع المستودع الرقمي عن طريق فريق النشاطات البدنية والرياضية المتعل
من مجموع اإلجابات  %34بنسبة إجابة تقدر ب  عمله وبمبادرة من إدارة الجامعة

منهما، أما بقية الخيارات الواردة بالسؤال فقد  لكل واحدة المحصل عليها بهذا المعهد
                               انعدمت إجاباتها.                                        

 
هل تمت استشارتكم في مشروع المستودع الرقمي للجامعة قسنطينة  (:00السؤال رقم )

                                عبد الحميد مهري إلبداء رأيكم في هذا المشروع ؟ -20
 

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 10.20 10 10.20 14 44 44 ك. ع.إ.إ
 13.31 09 13.31 40 44 44 ك. ع. ن
 23.00 15 23.00 13 44 44 ك. ع. إ
 20.13 14 20.13 10 44 44 ك. ت.ح
 14.30 06 14.30 40 44 44 م. ع. م

 40.00 04 40.00 40 44 44 م. ع. ت.
 144 58 144 58 144 00 المجموع

 
 المجموع الكلي

 44 44 نعم
 144 30 ال

 144 30 المجموع
الجدول رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول استشارتهم في مشروع المستودع 

.عبد الحميد مهري  -20الرقمي لجامعة قسنطينة   
 
 



 

الجامعيين األساتذة  هل تمت استشارةنهدف من خالل طرح هذا السؤال إلى معرفة    
عبد الحميد  -42لجامعة قسنطينة مشروع المستودع الرقمي المكونين لعينة الدراسة في 

، حيث اتضح من خالل األرقام الواردة بالجدول أن جميع أفراد عينة الدراسة لم تتم مهري 
منهم، وهذا يدل  %144وهو ما عبرت عنه نسبة  استشارتهم بالمشروع السالف الذكر،

اء المستودع على عدم دراية ووعي إدارة الجامعة بالدور المهم لألساتذة الجامعيين في إنش
اإلعالم اآللي، علم  الرقمي لجامعتهم، خاصة أولئك المنتمين إلى كل من تخصص

، والذين بإمكانهم تقديم مساعدة كبيرة في عملية إنشاء المستودع الرقمي، حيث المكتبات
في اإلعالم اآللي المشاركة في اختيار برمجية اإلنشاء المناسبة  نبإمكان المتخصصي

الحتياجات الجامعة وتثبيتها، نوعية الخدمات التي يقدمها المستودع الرقمي، ضمان 
 الحفظ الرقمي للمواد المودعة.                                                         

 مالمساعدة في: إعداد الميتاداتا والوصف الالز أما اختصاصي المعلومات فيمكنهم    
للمواد التي سيتم إيداعها بالمستودع، مساعدة أساتذة الجامعة في عملية إيداع بحوثهم 
العلمية بالمستودع، إعداد أدلة إرشادية الكترونية توضح كيفية استخدام المستودع سواء 

ت تقييم مستمر للمستودع الرقمي البحث في محتوياته أو إيداع البحوث به، القيام بعمليا
لتكوين  ةألجل تحديد مواطن الضعف والقوة به، تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبي

.                      1مختلف فئات المستخدمين على طريقة استخدام المستودع الرقمي  
مشروع مع رئيس المجرات المقابلة ورد في وتتفق نتائج الجدول السابقة الذكر مع ما    

، الذي صرح بعدم استشارة الهيئة التدريسية للجامعة في المشروع الرقمي المستودع
 السالف الذكر.                                                                        

ذا نظرنا إلى و       متطابقة تماما كذلك  هاعلى حدا، فنجد كلية ومعهدنتائج حسب كل الا 
ئج العامة للجدول، حيث صرح جميع األساتذة الجامعيون المستجوبون بعدم مع النتا

منهم بجميع كليات  %144وهو ما عبرت عنه نسبة  استشارتهم بالمشروع السالف الذكر،
مشروع آراء أفراد عينة البحث حول استشارتهم في ومعاهد الدراسة. والشكل التالي يوضح 

:   على حدا كلية ومعهدبكل  عبد الحميد مهري  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة   

                                                 
. المرجع السابق.أحمد عبادةالعربي، 

 1  



 

 
الشكل رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول استشارتهم في مشروع المستودع 

.بكل كلية ومعهد على حدا عبد الحميد مهري  -20الرقمي لجامعة قسنطينة   
 

عملية واستكماال لما سبق، وقصد التعرف على آراء أفراد عينة البحث حول ضرورة   
داخل الجامعة  األطراف المراد استشارتها أرائهم حولواستكشاف  في المشروع االستشارة

( المستقصي 13األساتذة الجامعيين المستجوبين على السؤال رقم) خارجها، نورد إجاباتو 
 عن جدوى وضرورة عملية االستشارة.                                                  
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                                                                    إذا كانت اإلجابة ب)ال(، هل ترون ضرورة استشارة: (:02السؤال رقم )
 

 المجموع م. ع. ت. م م. ع. ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت       اإلجابة

 00.00 56 04 40 33.33 40 03.10 10 03.03 13 02.14 40 34 40 الهيئة التدريسية بالجامعة
 02.00 39 04 40 33.33 40 20.43 40 20.20 40 20.31 43 33.33 40 طلبة الدراسات العليا والباحثين

 02.02 34 24 42 33.33 40 23.04 40 20.20 40 31.30 40 10.00 43 استشارات خارجية من ذوي الخبرات
 022 129 022 10 022 18 022 31 022 33 022 19 022 18 المجموع

الجدول رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول ضرورة االستشارة حول مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 20- عبد الحميد 
.مهري   

 
 
 
 
 



 

الجامعيين توجه كبير من طرف األساتذة  أنها تشير إلىنتائج هذا الجدول  يالحظ على   
، استشارة الهيئة التدريسية بالجامعة في مشروع المستودع الرقمي ضرورة المستجوبين نحو

من إجابات مجتمع المبحوثين، بحصوله  عددأكبر حاز هذا الخيار على حيث 
                                 .% من مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال03.01على
جميع أساتذة الجامعة المستجوبين كما تم وكانت هذه اإلجابة متوقعة نظرا لعدم استشارة   

عملية في  األساتذة في إشراكهم رغبة هؤالءهي وفي الوقت نفسه توضيحه سابقا، 
دارة هذا المشروع التخطيط طرفا فاعال الجامعي فيه ل األستاذ يشكس ذيوالالمهم،  وا 

المستودع وفرها ييساهم من جهة كمستهلك للمعلومات والخدمات التي حيث س ،اـومهم
، ومن جهة أخرى كمنتج ومساهم في نشاطه التعليمي والبحثي، باستغاللها في الرقمي

التي ينشرها من خالله ألجل تحقيق  بالبحوث العلمية المستودع الرقميإثراء محتويات 
استخدامها التبادل العلمي والمعرفي، ولتوسيع نطاق نشرها الذي يؤدي إلى زيادة 

                                                               بها. االستشهاد المرجعيو 
ي مشروع فكما يؤكد أفراد عينة البحث على ضرورة توسيع عملية االستشارة     

في ا الخيار وقد حل هذ ،والباحثينالدراسات العليا  لتشمل أيضا طلبةالمستودع الرقمي 
من مجموع  %34.23المتحصل عليها، وبنسبة اإلجابات عدد  المرتبة الثانية من حيث
 السؤال، فطلبة الدراسات العليا على غرار أساتذة الجامعة، اإلجابات الواردة عن

، المستودع الرقميوفرها يللمعلومات والخدمات التي  ينتهلكمن جهة كمس ون يساهمس
في إثراء محتويات  ينومساهم ين، ومن جهة أخرى كمنتجنشاطهم البحثيباستغاللها في 

.    ها من خاللهونينشر سالتي  بالبحوث العلمية خاصة رسائلهم العلمية المستودع الرقمي  
في مشروع  والباحثينالدراسات العليا  طلبةالخيار المتعلق بضرورة استشارة لي وي   

، وهذا ما الخبرات مباشرة ضرورة استشارة أطراف خارجية عن الجامعة من ذوي  المستودع
من مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال، حيث ال يجب  %20.33عبرت عنه نسبة 

في محيط الجامعة) اإلعالم اآللي  ينالموجودأهل التخصص االعتماد على االكتفاء ب
بل يجب اللجوء كذلك إلى الخبرات والكفاءات ونظم المعلومات، علم المكتبات (، 

                              مشروع بهذا الحجم. لضمان نجاحالمحلية، العربية والدولية 
                              



 

على حدا، فيمكن إيجازها في  كلية ومعهدكل  أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج على    
                                                                    النقاط األساسية التالية:

النتائج العامة  مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةتطابقت اإلجابات الواردة عن    
الخيار المتعلق بضرورة استشارة  صلتححيث  ،ترتيبالالمشار إليها أعاله من حيث 

األساتذة  اتإجابمن  عددعلى أكبر  الهيئة التدريسية بالجامعة في مشروع المستودع
 %34 ب الخيارهذا  لىع ة، حيث قدرت نسبة اإلجاببهذه الكليةالمستجوبين  الجامعيين

لتشمل  توسيع عملية االستشارةمن مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، يليه 
واستشارات خارجية من ذوي  %33.33بنسبة  والباحثينالدراسات العليا  أيضا طلبة

.                                                            %10.00الخبرات بنسبة   
الخيار المتعلق بضرورة استشارة الهيئة التدريسية بالجامعة في مشروع  تحصلكما    

بكلية علم النفس المستجوبين  الجامعييناألساتذة  اتإجابمن  عدد على أكبر المستودع
، يليه الخيار %02.1ب  الخيارهذا  لىع ة، حيث قدرت نسبة اإلجابوعلوم التربية

، ثم الخيار المتعلق %31.30المتعلق باستشارات خارجية من ذوي الخبرات بنسبة 
.                              %20.31باستشارة طلبة الدراسات العليا والباحثين بنسبة   

 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرن و المستجوب الجامعيون األساتذة  أقر    
بضرورة استشارة الهيئة التدريسية بالجامعة في مشروع المستودع، وهذا ما عبرت عنه 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، بينما تساوت بقية  %03.03نسبة 
الخيارات األخرى المقترحة  في السؤال في عدد اإلجابات، بحصول كل واحدة منها على 

من المجموع نفسه.                                                          20.20%  
كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال اإلجابات الواردة عن  كذلك تطابقت    
حيث سجل الخيار المتعلق  ،النتائج العامة المشار إليها أعاله من حيث الترتيب مع

إجابة، والتي أكبر نسبة  بضرورة استشارة الهيئة التدريسية بالجامعة في مشروع المستودع
توسيع عملية لية، يليه من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الك %03.10 قدرت ب

واستشارات  %20.43بنسبة  والباحثينالدراسات العليا  االستشارة لتشمل أيضا طلبة
.                                            %23.0خارجية من ذوي الخبرات بنسبة   



 

أما بمعهد علم المكتبات والتوثيق فقد تساوت الخيارات الثالثة المقترحة في السؤال في     
من مجموع اإلجابات  %33.33عدد اإلجابات، بحصول كل واحدة منها على نسبة 

 المحصل عليها بهذا المعهد.                                                           
ى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فقد تساوى الخيار بينما على مستو     

المتعلق بضرورة استشارة الهيئة التدريسية بالجامعة مع الخيار المتعلق باستشارة طلبة 
 %04الدراسات العليا والباحثين في عدد اإلجابات، بحصول كل واحد منهما على نسبة 

المعهد، في حين تحصل الخيار الثالث المتعلق  من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا
من المجموع نفسه.               %24باستشارات خارجية من ذوي الخبرات على نسبة   

:                    على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح    
                       

 
الشكل رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول ضرورة االستشارة حول مشروع 

.عبد الحميد مهري بكل كلية ومعهد على حدا -20المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة   
 
 
 
 

 الهيئة التدريسية بالجامعة

 طلبة الدراسات العليا والباحثين
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   استشارات خارجية من ذوي الخبرات



 

 -20إنشاء مستودع رقمي بجامعة قسنطينة  مشروعهل تؤيدون  (:02السؤال رقم )
                                                                     عبد الحميد مهري؟

 
 المجموع ال نعم          اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 10.20 10 34 43 13.00 40 ك. ع.إ.إ
 13.31 09 33.33 42 13.00 40 ك. ع. ن
 23.00 15 44 44 20.00 13 ك. ع. إ
 20.13 14 10.00 41 23 13 ك. ت.ح
 14.30 06 44 44 11.33 40 م. ع. م

 40.00 04 44 44 40.00 40 ع. ت.م. 
 144 58 144 40 144 52 المجموع

 
 المجموع الكلي

 

 00.03 32 نعم
 14.30 40 ال

 144 30 المجموع
الجدول رقم )02(: إجابات أفراد عينة البحث حول تأييدهم لمشروع إنشاء مستودع 

مهري. الحميد عبد -20 قسنطينة بجامعة رقمي  
 

هذا السؤال إلى معرفة إجابات أفراد عينة البحث حول تأييدهم  نهدف من خالل طرح   
عبد الحميد مهري، من خالل اقتراح  -42لمشروع إنشاء مستودع رقمي بجامعة قسنطينة 

اثنين من المستويات لإلجابة عن هذا السؤال، بدءا بتأيدهم )نعم(، وانتهاء بعدم تأيدهم 
الواردة بالجدول تأييد أغلبية أفراد عينة بشكل مطلق)ال(، حيث اتضح من خالل األرقام 

منهم.  %00.03لمشروع المستودع الرقمي لجامعتهم، وهذا ما عبرت عنه نسبة  الدراسة
  
 



 

ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بدراية األساتذة الجامعيين المستجوبين بدور      
، والذي ينجر عنه المستودعات الرقمية الفعال في توسيع نطاق عرض بحوثهم العلمية

م العلمية هزيادة استخدامها واالستشهاد المرجعي بها، وكذلك الترويج والتعريف بانجازات
، وأيضا دراية هؤالء األساتذة بدور المستودعات الرقمية في زيادة مرئية محليًا وعالمياً 

المخرجات العلمية للجامعة على شبكة االنترنت، والذي ينجر عنه تحسين ترتيبها المتدني 
 في التصنيفات األكاديمية العالمية للجامعات.                                           

المشروع  تأييد% من األساتذة الجامعيين المستجوبين عن 14.30في حين امتنع     
الثقة في المستودع الرقمي، وكذلك  ضعف، وقد يرجع هذا السلوك إلى السالف الذكر

دور والتعريف ب من طرف إدارة الجامعة ومكتبتها الجامعية المشروع اإلعالم عن ضعف
تاذ الجامعي وما ينجر المستودع الفعال في توسيع نطاق عرض البحوث العلمية لألس

عنه، وبدوره كذلك في زيادة مرئية المخرجات العلمية للجامعة على شبكة االنترنت وما 
عدم استشارتهم في المشروع منذ بدايته ورغبتهم في أن يتم  إضافة إلىينجر عنها، 

 00 ،00رقم ألسئلة كما جاء في تحليل بيانات إجابات العينة على ااستشارتهم فيه 
التي سيوفرها وكيفية االنتفاع الخدمات  بنوعية ، وكذلك عدم علمهماالستبيان من 02و
المستودع الرقمي سواء ما تعلق بطريقة ، زد على ذلك انعدام التكوين على استخدام بها

إيداع بحوثهم العلمية به أو البحث في محتوياته الستغاللها في نشاطاتهم التعليمية 
                                                             والبحثية.                  

مع  متطابقة جاءت هاعلى حدا، فنجد كلية ومعهدنتائج حسب كل الأما إذا نظرنا إلى    
حيث ارتفع عدد اإلجابات المؤيدة  منهم، واحدة بكل العام الترتيب في المسجلة تلك

عبد الحميد مهري، وهذا ما عبرت عنه  -42لمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 
 %144، %144، %02.03، %144، %00.00، %04النسب التالية على التوالي :

 بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، 

معهد علم المكتبات والتوثيق ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.          
                                                  



 

نسب األساتذة  %0.10، %22.22، %34: بينما تمثل النسب التالية على التوالي    
غير المؤيدين للمشروع بالكليات السابقة الذكر، باستثناء كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
وعلوم التسيير، معهد علم المكتبات والتوثيق ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

كل التالي يوضح توزيع والرياضية أين انعدمت فيهم نسبة غير المؤيدين للمشروع. والش
:                                               على حدا كلية ومعهدنتائج حسب كل ال  

                                                    

 
الشكل رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول تأييدهم لمشروع إنشاء مستودع 

.بكل كلية ومعهد على حدا مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة بجامعة رقمي  
 

إليداع بحوثهم واستكماال لما سبق، وقصد التعرف على مدى استعداد أفراد عينة البحث    
العلمية في المستودع الرقمي لجامعتهم، نورد فيما يلي إجابات األساتذة الجامعيين 

.                                                      10المستجوبين على السؤال رقم   
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 بحوثكم أنتم على استعداد إليداع إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، هل (:00السؤال رقم )
عبد الحميد مهري؟               -20في المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  لعلميةا  
   

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 13.00 07 44 44 13.00 40 ك. ع.إ.إ
 13.00 07 44 44 13.00 40 ك. ع. ن
 20.00 15 44 44 20.00 13 ك. ع. إ
 23 13 44 44 23 13 ك. ت.ح
 11.33 06 44 44 11.33 40 مم. ع. 

 40.00 04 44 44 40.00 40 م. ع. ت.
 144 52 144 00 144 52 المجموع

 
 المجموع الكلي

 144 32 نعم
 44 44 ال

 144 32 المجموع
الجدول رقم )02(: آراء أفراد عينة البحث حول استعدادهم إليداع بحوثهم العلمية في 

مهري. الحميد عبد -20 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع  
 

أن جميع األساتذة الجامعيين المكونين لعينة  يتبين من دراسة بيانات الجدول السابق   
الدراسة أبدوا استعدادهم إليداع بحوثهم العلمية بالمستودع الرقمي للجامعة التي ينتسبون 

منهم، وهذا يدل على أن مشروع المستودع  %144إليها، وهو ما عبرت عنه نسبة 
األساتذة الجامعيين لتغذية محتوياته بمختلف بحوثهم حماسة واستعداد الرقمي قد أثار 

كما ذكرنا العلمية لجعلها متاحة لجميع المستخدمين داخل وخارج الجامعة، ويدل كذلك 
ين المستجوبين بدور بدراية األساتذة الجامعي (02سابقا في تحليل إجابات السؤال رقم )

المستودعات الرقمية الفعال في توسيع نطاق عرض بحوثهم العلمية، والذي ينجر عنه 



 

م العلمية هزيادة استخدامها واالستشهاد المرجعي بها، وكذلك الترويج والتعريف بانجازات
ئية ، وأيضا دراية هؤالء األساتذة  بدور المستودعات الرقمية في زيادة مر محليًا وعالمياً 

المخرجات العلمية للجامعة على شبكة االنترنت، والذي ينجر عنه تحسين ترتيبها المتدني 
 في التصنيفات األكاديمية العالمية للجامعات.                                           

مطابقة كذلك  هاعلى حدا، فنجد كلية ومعهدنتائج حسب كل بتوزيع ال فيما يتعلقأما     
حيث جاءت جميع إجابات األساتذة الجامعيين  أعاله، االمشار إليه ةالعام للنتائج تماما

المكونين لعينة الدراسة مبدية استعدادهم إليداع بحوثهم العلمية بالمستودع الرقمي لجامعة 
منهم بكل الكليات  %144عبد الحميد مهري، وهذا ما عبرت عنه نسبة  -42قسنطينة 

 كلية ومعهدنتائج حسب كل الجامعة. والشكل التالي يوضح توزيع الوالمعاهد التابعة لهذه 
:                                                                            على حدا  

                                                     

 
الشكل رقم )02(: آراء أفراد عينة البحث حول استعدادهم إليداع بحوثهم العلمية في 

.بكل كلية ومعهد على حدا مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع  
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عبد  -20قسنطينة أن المستودع الرقمي لجامعة  ون هل تعتقد (:00السؤال رقم )
 من شأنه أن يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية بهذه الجامعة الحميد مهري 

 بشكل:                                                                                
    

 المجموع ضعيف متوسط جيد اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 13.00 07 44 44 44 44 13.00 40 ك. ع.إ.إ
 13.00 07 44 44 44 44 13.00 40 ك. ع. ن
 20.00 15 44 44 44 44 20.00 13 ك. ع. إ
 23 13 44 44 44 44 23 13 ك. ت.ح
 11.33 06 44 44 44 44 11.33 40 م. ع. م

 40.00 04 44 44 44 44 40.00 40 م. ع. ت.
 144 52 144 00 144 00 144 52 المجموع
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 44 44 متوسط
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 144 32 المجموع

الجدول رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول مساهمة المستودع الرقمي لجامعة 
.الجامعة بهذه والبحثية التعليمية العملية تطوير في مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة  

 
توضح بيانات الجدول السابق أن جميع إجابات األساتذة الجامعيين المستجوبين تشير    
 بشكل جيديعتقدون بأن مشروع المستودع الرقمي للجامعة من شأنه أن يساهم  أنهم إلى
ة قدرت نسبة إجاب سجل هذا الخيار أعلى، حيث بهاتطوير العملية التعليمية والبحثية في 
 امهم ادور تلعب  المستودعات الرقمية. ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن %144ب 

فبالنسبة للنشاط التعليمي، فهي تعد منبرا ، بحثية للجامعةالوظيفة التعليمية والفي دعم 



 

مختلف  بينوالمعرفة العلمية الموارد التعليمية والتدريبية لتبادل المعلومات، الخبرات، 
على المستوى  بعضهم البعضو والباحثين وبين الباحثين هذه األخيرة بين  ،الجامعات

ية للمؤسسات الجامعية، الطلبة واألساتذة المستودعات الرقم كذلك تتيحالمحلي والدولي. و 
إلى جانب وهذا ، الدورات والتدريبات ،الندوات ،دروسلل الحرالوصول الجامعيين 

، فإن الجامعات مساعدتها في تطوير المقررات الدراسية، أما بالنسبة للنشاط البحثي
تدعم عملية البحث العلمي  عبر المستودعات الرقمية فإنها بذلكبإتاحة أصولها الفكرية 
.                                                                 بها وتزيد من فعاليتها  

مطابقة كذلك  هاعلى حدا، فنجد كلية ومعهدنتائج حسب كل بتوزيع ال فيما يتعلقأما     
ألساتذة الجامعيين حيث جاءت جميع إجابات ا أعاله، االمشار إليه ةالعام تماما للنتائج

من شأنه أن  تهمبأن مشروع المستودع الرقمي لجامعالمكونين لعينة الدراسة تأكد اعتقادهم 
بها، وهذا ما عبرت عنه نسبة في تطوير العملية التعليمية والبحثية  بشكل جيد يساهم
يع بكل الكليات والمعاهد التابعة للجامعة محل الدراسة. والشكل التالي يوضح توز  144%

:                                               على حدا كلية ومعهدنتائج حسب كل ال  

الشكل رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول مساهمة المستودع الرقمي لجامعة 
 الجامعة بهذه والبحثية التعليمية العملية تطوير في مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة

.بكل كلية ومعهد على حدا  
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الجامعيين المستجوبين بالكليات  األساتذة رتب حسب النتائج بتوزيع يتعلق وفيما   
 النتائج في إليه نفسه المشار الترتيب كذلك هي احترمت والمعاهد المدروسة مجتمعة، فقد

 بأن مشروع المستودع الرقمي من شأنه أن يسهمالمعتقدين  ، حيث بلغت نسبةالعامة
الجامعيين ضمن األساتذة  بالجامعةفي تطوير العملية التعليمية والبحثية  بشكل جيد
توزيع والشكل التالي يوضح . %144 جميع الرتب العلميةالمنتمين إلى و  المستجوبين،

حسب الرتب العلمية:                                                           النتائج   
                                                                               

 
الشكل رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث حول مساهمة المستودع الرقمي لجامعة 

 الجامعة بهذه والبحثية التعليمية العملية تطوير في مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة
بحسب رتبهم.
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 ؟ عبد الحميد مهري مستقبال -20لجامعة قسنطينة المستودع الرقمي  بحوثكم في إيداع على ستحفزكم التي العوامل ما (:00السؤال رقم )
                                          

 المجموع م. ع. ت. ع. م م. ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت         اإلجابة

 20.20 05 44 44 44 44 40.00 42 40.40 43 44 44 44 44 المستودع إلزامي في اإليداع يكون  أن
 00.00 47 144 40 34 40 02.34 11 30.30 12 01.10 40 00.00 40 المستودع طوعي في اإليداع يكون  أن

 الفكري  اإلنتاج جودة على الرقابة من نوع توافر
 بالمستودع المتاح

40 20.00 40 01.10 40 20.20 43 10.23 40 34 44 44 31 00.00 

 من بين شروط المستودع في اإليداع يكون  أن
 الترقيات األكاديمية

43 24 42 11.00 40 21.21 40 23.40 44 44 44 44 18 02.00 

 22.22 06 44 44 44 44 40.00 42 40.40 42 43.00 41 40.00 41 منح مكافآت مالية
 022 107 144 20 022 12 022 26 022 33 022 17 022 15 المجموع

الجدول رقم )00(: العوامل التي ستحفز أفراد عينة البحث على إيداع بحوثهم في المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 20- عبد الحميد 
.مستقبال مهري 



 

التحفيز يمثل مجموعة العوامل التي تؤثر على سلوك الباحثين بان "  1أماني السيدترى   
وطاقات، وهي القوة الداخلية لدى الباحث والمحرك  لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار

                   ".المادي والتحفيز المعنوي  لنوعين هما التحفيزإلرادته، وينقسم التحفيز 
لتشجيعهم  ألساتذتها التحفيز المناسبالجامعة في معرفة وتوفير  نجحتكلما كما أنه    

 البحوث العلميةكلما زاد كم  بالمستودع الرقمي التابع لها إيداع بحوثهم العلميةعلى 
والمتاحة بنمط الوصول الحر.                 ،امعةلتلك الج بالمستودع الرقمي المودعة  

ارتفاع عدد إجابات األساتذة الجامعيين المكونين نجد  أعالهوكما هو موضح بالجدول    
بشكل  الرقمي اإليداع في المستودع لعينة الدراسة فيما يتعلق بتفضيلهم أن تكون عملية

للجامعة المستودع الرقمي  بحوثهم في إيداع على سيحفزهم الذي العاملطوعي هي 
من المجموع  الكلي لإلجابات على هذا  %03.02 ، وهو ما عبرت عنه نسبةمستقبال
والجدير بالذكر في هذا الصدد انه ورد في المقابلة التي أجريت مع مسؤول  ،السؤال

فيما يتعلق بالرسائل الجامعية، فاإليداع أمر إجباري مفروض مشروع المستودع الرقمي أن 
إدارة الجامعة، أما بالنسبة لبقية مصادر المعلومات األخرى كالكتب، مقاالت الدوريات  من

فهي بشكل طوعي  والمقررات الدراسية) المحاضرات واألعمال التطبيقية( العلمية المحكمة
 حسب رغبة مؤلفيها.                                                                  

اإليداع في  األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة ألن تكون عملية ويلي تفضيل   
 بحوثهم في إيداع على سيحفزهم الذي العاملبشكل طوعي هي  الرقمي المستودع

توافر نوع من الرقابة على جودة اإلنتاج تفضيلهم  ،للجامعة مستقبالالمستودع الرقمي 
حيث ورد في المقابلة التي أجريت مع  ،%20.00هذا بنسبة ، و الفكري المتاح بالمستودع

السياسة التي سيتم إتباعها لضبط جودة محتويات مسؤول مشروع المستودع الرقمي أن 
سيتم إيداع الرسائل الجامعية المناقشة على مستوى  المستودع الرقمي تتمثل في أن

وكذلك المحاضرات والدروس بعد عرضها وموافقة المجلس العلمي للجامعة  الجامعة،

                                                 
السيد، أماني . المرجع السابق. 
1  



 

        عليها.                                                                         
أن يكون اإليداع في المستودع  ثم فضل أفراد عينة الدراسة بعد الخيار السابق الذكر   

بنسبة  منح مكافآت مالية، ثم %10.01بنسبة  كاديميةمن بين شروط الترقيات األ
.      %0.00بنسبة  إلزامي الرقمي بشكل أن يكون اإليداع في المستودع، ثم 3.04%  

للنتائج العامة  على حدا مماثلة كلية ومعهدومن جهتها فقد جاءت النتائج المتعلقة بكل    
عوامل التحفيز، حيث:         ترتيبالمشار إليها أعاله، مع بعض الفوارق الطفيفة في   

النتائج العامة  مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةتطابقت اإلجابات الواردة عن     
 بهذه الكلية ن و المستجوب الجامعيون األساتذة  أقر فقد ،المشار إليها أعاله من حيث الترتيب

 سيحفزهم أكثر عامل بشكل طوعي هي الرقمي اإليداع في المستودع أن تكون عمليةب
حيث سجل هذا الخيار أعلى ، للجامعة مستقبالالمستودع الرقمي  بحوثهم في إيداع على

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، يليه  %00.00نسبة إجابة قدرت ب 
من  %20.00بنسبة  توافر نوع من الرقابة على جودة اإلنتاج الفكري المتاح بالمستودع

 أن يكون اإليداع في المستودع من بين شروط الترقيات األكاديميةالمجموع نفسه، ثم 
، في حين لم ترد أية إجابة حول رغبة %0.00بنسبة  منح مكافآت مالية، ثم %24بنسبة 

.             إلزامي الرقمي بشكل أن يكون اإليداع في المستودعأفراد العينة ب  
لم النفس وعلوم التربية فقد تساوى تفضيل األساتذة الجامعيون أما على مستوى كلية ع   

بشكل طوعي هي  الرقمي اإليداع في المستودع تكون عمليةالمكونون لعينة الدراسة الن 
مع  للجامعة مستقبالالمستودع الرقمي  بحوثهم في إيداع على سيحفزهم الذي العامل

في عدد  اإلنتاج الفكري المتاح بالمستودعتوافر نوع من الرقابة على جودة تفضيلهم ل
من مجموع اإلجابات المحصل عليها  %01.10اإلجابات، بحصول كل خيار على نسبة 

بنسبة  أن يكون اإليداع في المستودع من بين شروط الترقيات األكاديميةبهذه الكلية، يليه 
ن لم ترد أية ، في حي%3.00بنسبة  منح مكافآت ماليةمن المجموع نفسه، ثم  11.00%

     . إلزامي الرقمي بشكل ن يكون اإليداع في المستودعإجابة حول تفضيل أفراد العينة أل
   

بشكل  الرقمي اإليداع في المستودع تكون عمليةالخيار المتعلق بان  تحصلبينما   



 

بكلية العلوم المستجوبين  الجامعييناألساتذة  اتإجابمن  عددعلى أكبر  طوعي
ب  الخيارهذا  لىع ة، حيث قدرت نسبة اإلجابوالتجارية وعلوم التسييراالقتصادية 

توافر من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، يليه الخيار المتعلق ب 30.30%
من  %20.20بنسبة  نوع من الرقابة على جودة اإلنتاج الفكري المتاح بالمستودع

إليداع في المستودع من بين شروط الترقيات أن يكون االمجموع نفسه، ثم الخيار المتعلق ب
الرقمي  ن يكون اإليداع في المستودعأ، ثم الخيار المتعلق ب%21.21بنسبة  األكاديمية

.    %0.40بنسبة  منح مكافآت ماليةالخيار المتعلق ب ، ثم%0.40بنسبة  إلزامي بشكل
                                                                          

 بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصالن و المستجوب الجامعيون األساتذة  أقر    
 سيحفزهم عاملبشكل طوعي هي أكثر  الرقمي اإليداع في المستودع تكون عمليةبأن 
مستقبال، حيث سجل هذا الخيار أعلى  للجامعةالمستودع الرقمي  بحوثهم في إيداع على

أن من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، يليه  %02.3نسبة إجابة قدرت ب 
من  %23.40بنسبة  يكون اإليداع في المستودع من بين شروط الترقيات األكاديمية

 ستودعتوافر نوع من الرقابة على جودة اإلنتاج الفكري المتاح بالمالمجموع نفسه، ثم 
، بينما تساوت بقية الخيارات األخرى المقترحة في السؤال في عدد %10.23بنسبة 

.                                     %0.00اإلجابات، بحصول كل واحدة منها على   
أما بمعهد علم المكتبات والتوثيق فقد تساوى تفضيل األساتذة الجامعيون المكونون     

مع تفضيلهم  بشكل طوعي الرقمي اإليداع في المستودع تكون عمليةلعينة الدراسة ألن 
في عدد اإلجابات،  توافر نوع من الرقابة على جودة اإلنتاج الفكري المتاح بالمستودعل

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا  %34بحصول كل واحدة منهما على نسبة 
رى المقترحة في السؤال.            المعهد، في حين انعدمت إجابات بقية الخيارات األخ  

بينما على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فقد أقر األساتذة     
بشكل طوعي هي  الرقمي اإليداع في المستودع عمليةالمستجوبون بهذا المعهد بان تكون 

مستقبال، وهذا ما  للجامعةالمستودع الرقمي  بحوثهم في إيداع على سيحفزهم الذي العامل
من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد، في حين  %144نسبة عبرت عنه 



 

توزيع انعدمت إجابات بقية الخيارات األخرى المقترحة في السؤال. والشكل التالي يوضح 
   :                                               على حدا كلية ومعهدالنتائج على كل 

 
الشكل رقم )00(: العوامل التي ستحفز أفراد عينة البحث على إيداع بحوثهم في 

بكل كلية ومعهد  مستقبال مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع
.على حدا  

 
 
 

  إيداع إلزامي
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   إيداع إلزامي

 إيداع طوعي

الرقابة على جودة اإلنتاج  
 الفكري المتاح بالمستودع

اإليداع في المستودع من 
بين شروط الترقيات 

 األكاديمية

   منح مكافآت مالية



 

عبد الحميد مهري؟ -20لجامعة قسنطينة المستودع الرقمي  هي اقتراحاتكم بشأن ما (:02السؤال رقم )                    
                                  

 المجموع م. ع. ت. . مم. ع .حك. ت ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت         اإلجابة

 عن يستجد ما بكل الجارية اإلحاطةأن يقدم 
 االلكتروني البريد طريق

40 23 40 10.21 12 10.00 11 22.00 40 10.20 40 10.10 46 00.00 

 على االطالع مرات عدد تحليلأن يقوم ب
 رالمصاد

43 14.01 40 14.01 40 11.00 40 40.10 40 10.20 42 40.40 26 02.00 

 االستشهاد مرات عدد تحليلأن يقوم ب
 لمصادربا المرجعي

43 14.01 40 14.01 43 40.10 43 40.12 40 10.20 42 40.40 23 20.20 

 00.02 33 10.10 40 10.20 40 12.20 40 10.03 40 13.31 43 14.01 43  ...قبل من تعليقإضافة التمكين من 
 00.02 33 40.40 42 10.20 40 12.20 40 10.30 14 10.21 40 14.01 43 مؤلف لكل شخصية صفحةإعداد  إتاحة
 02.00 38 10.10 40 10.20 40 10.30 40 10.03 40 10.21 40 10.20 40 اآلي الباحث بمؤلفات قائمةإعداد  إتاحة

 02.00 40 10.10 40 10.20 40 24.04 14 10.03 40 10.21 40 10.03 43 توفير روابط خارجية ...
 022 239 022 22 022 42 022 49 022 61 022 37 022 28 المجموع

الجدول رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث واقتراحاتهم بشأن المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 20- عبد الحميد مهري.



 

 باقتراحات األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسةيتعلق الجدول المشار إليه أعاله    
الخدمات لمعرفة وهذا ، مهري  الحميد عبد -42 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع بشأن

                                  التي يرغبون في أن يقدمها لهم هذا المستودع.
االقتراح المتعلق بأن يقدم المستودع يتضح من خالل األرقام الواردة بالجدول بأن و    

االلكتروني، قد تحصل  البريد طريق عن يستجد ما بكل الجارية خدمة اإلحاطة الرقمي
من مجموعها  %10.20على العدد األكبر من اإلجابات على هذا السؤال بنسبة تقدر ب 

الكلي، وهذا يرجع لرغبة أفراد عينة الدراسة في معرفة جديد المحتويات المودعة 
بالمستودع الرقمي في مجال تخصصهم العلمي، والتي بإمكانهم استغاللها في نشاطاتهم 

 بتوفير المستودع الرقمي ورد االقتراح المتعلق كماالتعليمية والبحثية على حد السواء، 
في  خارجية مثال إلى ناشري الدوريات العلمية، الجامعات والمؤسسات البحثيةروابط ل

 %10.03المرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها على هذا السؤال بنسبة 
                                      من مجموعها الكلي.

ا في المرتبة الثالثة فات الباحث آليإتاحة إعداد قائمة بمؤلبينما جاء االقتراح المتعلق ب   
من مجموعها  %13.00من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها على هذا السؤال بنسبة 

رسائل جامعية، كتب، مقاالت من  األستاذ الجامعيكل ما أنتجه ب الكلي، فإعداد قائمة
وات قن فيال يمكن نشرها  خاصة التي الدراساتوغيرها من دوريات، أعمال مؤتمرات، 

، الصور والرسوم، سيسهل ملفات الصوت والفيديوكالعروض التقديمية، النشر التقليدية 
 كتابة احتياجه لها في عنده لجميع منجزاته العلمية استرجاعلهذا األستاذ فيما بعد عملية 

، التقدم لمنصب ما، فبدل إجهاد نفسه إعداد السير الذاتية ،المحاضراتو  البحوث وتحضير
ن مكانها ومعرفة من نشرها والتفكير في كيفية حصوله على نسخة الكترونية في البحث ع

منها يذهب مباشرة لهذه القائمة التي تتطلب وقت وبذل جهد قليل منه فقط للوصول إليها. 
                                                                        

في حين تساوى اقتراح األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة بأن يوفر المستودع     
مع اقتراحهم أن يوفر كذلك  إمكانية إضافة تعليق من قبل المستفيدينالرقمي لجامعتهم 

في عدد اإلجابات المحصل عليها على هذا  إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف إمكانية
ل واحد منهما من مجموعها الكلي، وبالنسبة لالقتراح المتعلق لك %13.04السؤال بنسبة 



 

بإمكانية إضافة تعليق من قبل المستفيدين يمكن تفسيره برغبة األساتذة الجامعيين 
 وانتقاداتتعليقات لبحوثهم العلمية عن طريق توفير تحكيم غير الرسمي المستجوبين في 

الذكر من حيث عدد إجابات أفراد  نقيزمالئهم وباحثين آخرين. ويلي االقتراحين الساب
بنسبة  بتحليل عدد مرات االطالع على المصادر المستودع الرقمي أن يقومالعينة اقتراح 

بنسبة  أن يقوم بتحليل عدد مرات االستشهاد المرجعي بالمصادر، ثم اقتراح 14.00%
40.02%                                                            .                

أولية  قراءة خالل فمن حدا، على كلية ومعهد بكل الخاصة بالنتائج يتعلق فيما أما    
مايلي:                                           يتضح الشكل أدناه، في الواردة لألرقام  

النتائج العامة  مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةتطابقت اإلجابات الواردة عن     
سجل االقتراح المتعلق بأن يقدم المستودع  ، فقدالمشار إليها أعاله من حيث الترتيب

أعلى نسبة  االلكتروني البريد طريق عن يستجد ما بكل الجارية خدمة اإلحاطة الرقمي
اإلجابات المحصل عليها بكلية العلوم اإلنسانية  من مجموع %23إجابة قدرت ب 

                                                                         واالجتماعية.  
توفير روابط خارجية مثال إلى ناشري الدوريات العلمية، االقتراح المتعلق ب كما جاء    

اإلجابات المحصل عليها  رتبة الثانية من حيث عددمفي ال الجامعات والمؤسسات البحثية
إتاحة ، يليه االقتراح المتعلق ب%10.03ب إجابة تقدر  ةبنسب ،بالكلية السابقة الذكر

، ثم تساوت بقية االقتراحات الواردة في %10.20ا بنسبة إعداد قائمة بمؤلفات الباحث آلي
 لكل %14.01، وبنسبة إجابة تقدر ب اإلجابات المحصل عليها من حيث عددالسؤال 

                                          واحدة منها.                                  
أما بكلية علم النفس وعلوم التربية فقد تساوى اقتراح األساتذة الجامعيين المكونين     

 عن يستجد ما بكل الجارية يقدم المستودع الرقمي اإلحاطةلعينة الدراسة المتعلق بأن 
روابط خارجية مثال إلى ناشري  يوفرواالقتراح المتعلق بأن  االلكتروني البريد طريق

إتاحة إعداد قائمة االقتراح المتعلق بو  الدوريات العلمية، الجامعات والمؤسسات البحثية
من حيث  إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف بإتاحة واالقتراح المتعلق بمؤلفات الباحث آليا

لكل واحد  %10.21ب إجابة تقدر  ة، بنسببهذه الكليةاإلجابات المحصل عليها  عدد



 

إضافة تعليق من قبل  إلمكانية منهم، يليهم االقتراح المتعلق بإتاحة المستودع الرقمي
بتحليل عدد المستودع  أن يقوم، ثم االقتراحين المتعلقين ب%13.31بنسبة  المستفيدين

 أن يقوم بتحليل عدد مرات االستشهاد المرجعي بالمصادرو  مرات االطالع على المصادر
لكل واحد منهم.                                        %14.01تقدر ب  بنسبة إجابة  

 ما بكل الجارية يقدم المستودع الرقمي اإلحاطةبأن بينما تحصل االقتراح المتعلق    
اإلجابات المحصل  من حيث عددعلى المرتبة األولى  االلكتروني البريد طريق عن يستجد
، %10.00ب إجابة تقدر  ة، بنسبوالتجارية وعلوم التسييربكلية العلوم االقتصادية عليها 

 المرتبة الثانيةفي  إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف بإتاحةيليه مجيء االقتراح المتعلق 
.                                                                    %10.30بنسبة   

وابط خارجية مثال إلى ناشري الدوريات ر  توفيرفي حين تساوت االقتراحات التالية:    
مكانيةو  إتاحة إعداد قائمة بمؤلفات الباحث آليا، العلمية، الجامعات والمؤسسات البحثية  ا 

بالكلية السابقة اإلجابات المحصل عليها  من حيث عدد إضافة تعليق من قبل المستفيدين
 أن يقوملكل واحدة منها، يليها االقتراح المتعلق ب %10.03ب إجابة تقدر  ة، بنسبالذكر

، ثم االقتراح %11.00بنسبة  بتحليل عدد مرات االطالع على المصادرالمستودع 
بنسبة إجابة تقدر ب  أن يقوم بتحليل عدد مرات االستشهاد المرجعي بالمصادرالمتعلق ب
0.10%                                                   .                          

 كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصالاإلجابات الواردة عن كذلك تطابقت    
بأن  االقتراح المتعلق فقد سجل ،النتائج العامة المشار إليها أعاله من حيث الترتيب مع

 االلكتروني البريد طريق عن يستجد ما بكل الجارية خدمة اإلحاطة يقدم المستودع الرقمي
اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية،  من مجموع %22.00أعلى نسبة إجابة قدرت ب 

توفير روابط خارجية مثال إلى ناشري الدوريات العلمية، االقتراح المتعلق ب جاء بينما
اإلجابات المحصل عليها  رتبة الثانية من حيث عددمفي ال الجامعات والمؤسسات البحثية

إتاحة إعداد قائمة ، يليه االقتراح المتعلق ب%24.0ب إجابة تقدر  ة، بنسبالكليةبهذه 
                                                 .%10.30ا بنسبة بمؤلفات الباحث آلي

                                                



 

 إتاحةو إضافة تعليق من قبل المستفيدين إمكانيةفي حين تساوت االقتراحات التالية:     
بالكلية السابقة اإلجابات المحصل عليها  من حيث عدد إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف

 أن يقوملكل واحدة منها، يليهم االقتراح المتعلق ب %12.20ب إجابة تقدر  ة، بنسبالذكر
القتراح المتعلق ، ثم ا%0.10بنسبة  بتحليل عدد مرات االطالع على المصادرالمستودع 

بنسبة إجابة تقدر ب  أن يقوم بتحليل عدد مرات االستشهاد المرجعي بالمصادرب
0.12%                                                                            .  

اإلجابات المحصل عليها  من حيث عددوتساوت جميع االقتراحات الواردة في السؤال    
واحدة منها.         لكل %10.20المكتبات والتوثيق، وبنسبة إجابة تقدر ب  بمعهد علم  

أما على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فقد تساوت     
 عن يستجد ما بكل الجارية خدمة اإلحاطة بأن يقدم المستودع الرقمياالقتراحات التالية: 

روابط خارجية مثال إلى ناشري الدوريات العلمية،  يوفرااللكتروني،  البريد طريق
 إمكانيةا ويتيح إعداد قائمة بمؤلفات الباحث آلي يتيحالجامعات والمؤسسات البحثية، 
، بهذا المعهداإلجابات المحصل عليها  من حيث عدد إضافة تعليق من قبل المستفيدين

                          لكل واحدة منها.              %10.10ب إجابة تقدر  ةبنسب
إعداد صفحة  إتاحةويلي االقتراحات السابقة الذكر كل من االقتراحات التالية:     

وأن  بتحليل عدد مرات االطالع على المصادرالمستودع  أن يقوم ،شخصية لكل مؤلف
من هي األخرى  ، والتي تساوتيقوم بتحليل عدد مرات االستشهاد المرجعي بالمصادر

لكل  %0.40ب إجابة تقدر  ة، بنسببهذا المعهداإلجابات المحصل عليها  عددحيث 
:         على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح واحدة منها.   

 
                                                                               
    



 

 
 
الشكل رقم )00(: آراء أفراد عينة البحث واقتراحاتهم بشأن المستودع الرقمي لجامعة 

.بكل كلية ومعهد على حدا مهري  الحميد عبد -20 قسنطينة  
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 األرشفة الذاتية للبحوث العلمية. تحليل نتائج المحور الرابع: -2-0-0-0
 

هل لديكم صفحة شخصية عبر الويب؟                              (:00السؤال رقم )  
 

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 20.31 30 34 21 24.03 40 ك. ع.إ.إ
 10.43 16 12.03 40 13.04 40 ك. ع. ن
 32.03 37 00.20 31 13.03 40 ك. ع. إ
 10.30 20 43.01 40 30.30 10 ك. ت.ح
 40.10 07 40.10 43 40.30 42 م. ع. م

 43.34 04 44 44 40.40 40 م. ع. ت.
 144 114 144 70 144 44 المجموع

 
 المجموع الكلي

 30.30 00 نعم
 01.04 04 ال

 144 110 المجموع
الجدول رقم )02(: إجابات أفراد عينة البحث حول امتالكهم صفحة شخصية عبر 

.الويب  
 

عدم امتالك أغلب األساتذة الجامعيين المستجوبين النتائج الواردة في الجدول  تظهر    
، وهذه النسبة منهم %01.04 صرح به وهذا ما، لصفحة شخصية متاحة عبر الويب

هم ال تتم عبر صفحات لهؤالء األساتذةأن عمليات النشر اإللكتروني تجرنا إلى االستنتاج 
يمتلكون صفحة العينة نفسها  من فقط %30.30 الشخصية المتاحة عبر الويب، بينما

                                                                         .ويب شخصية
    



 

دا، فقد اتضح من خالل األرقام حعلى كلية ومعهد عن توزيع النتائج على كل  أما    
األساتذة من  %01.02، %03.00، %30.23، %04بأن  (02الشكل رقم) فيالواردة 

بكل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية علم النفس وعلوم المستجوبين  الجامعيين
التربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد علم المكتبات والتوثيق 

نتائج على التوالي ال يمتلكون صفحة شخصية متاحة عبر الويب، ويمكن تفسير هذه ال
بميل أساتذة هذه التخصصات إلى استخدام المصادر التقليدية للمعلومات خاصة الكتاب 
تاحتها، وهذا بسبب تعودهم على  والدوريات العلمية في الحصول  على المعلومة العلمية وا 
استخدام هذا النمط من المصادر، وكذلك عدم معرفتهم بكيفية استخدام المصادر 

سواء للحصول أو إلتاحة بحوثهم العلمية عبرها.                   االلكترونية للمعلومات  
نسبة األساتذة  هاكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، فقد ارتفعت فيب بينما   

 ،%04الجامعيين المالكين لصفحة شخصية متاحة عبر الويب، وهو ما عبرت عنه نسبة 
معيين ضمن كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات وقد ترجع أسباب توجه األساتذة الجا

واالتصال بشكل كبير إلى امتالك صفحة شخصية عبر الويب إلى معرفتهم بتقنيات 
                               إنشائها على اعتبار طبيعة التخصص العلمي لهذه الكلية.

عهد علوم وتقنيات بم السؤال هذا المجيبين عن الجامعيين األساتذة كل عبرفي حين    
والشكل  .عبر الويبمتاحة امتالك صفحة شخصية  عن النشاطات البدنية والرياضية

:                             على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل التالي يوضح   
 
     
                                       



 

 
الشكل رقم )02(: إجابات أفراد عينة البحث حول امتالكهم صفحة شخصية عبر الويب 

 بكل كلية ومعهد على حدا.
 

أما على مستوى النتائج المحصل عليها عن هذا السؤال حسب الرتب، فقد جاءت    
غير  نسبة بلغت ، حيثرتبة كل مستوى  على مطابقة للنتائج العامة المشار إليها أعاله

 إلى المنتمين الجامعيين األساتذة ضمنالممتلكين لصفحة شخصية متاحة عبر الويب 
 %30.10 النسبة هذه بلغت حين الفئة، في هذه أفراد مجموع من %01.23أستاذ  رتبة

األساتذة المحاضرين  فئة ضمن %00.03 و األساتذة المحاضرين صنف "أ" ضمن فئة
 من %01.00األساتذة المساعدين صنف "أ"  بفئة النسبة نفسها بلغت بينما ،صنف "ب"

باستثناء فئة األساتذة المساعدين صنف "ب"، حيث  الدراسة، بعينة الفئة هذه مجموع
ارتفعت نسبة المالكين منهم لصفحات شخصية متاحة عبر الويب، وهو ما عبرت عنه 

هي نسبة األساتذة المنتمين لهذه الرتبة غير المالكين  %00.10، مقابل %31.03نسبة 
حسب الرتب العلمية:            توزيع النتائج . والشكل التالي يوضح لصفحات شخصية
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الشكل رقم )02(: إجابات أفراد عينة البحث حول امتالكهم صفحة شخصية عبر الويب 

 بحسب رتبهم العلمية.
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 الجامعة جانب من تدريب أي تلقيتم إذا كانت االجابة ب)نعم(، هل(: 00السؤال رقم )
عداد طريقة تصميم حول تتبعونها التي صفحتكم الشخصية عبر الويب؟              وا   

 
 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 24.03 09 24.03 40 44 44 ك. ع.إ.إ
 13.04 07 13.04 40 44 44 ك. ع. ن
 13.03 06 13.03 40 44 44 ك. ع. إ
 30.30 16 30.30 10 44 44 ك. ت.ح
 40.30 02 40.30 42 44 44 م. ع. م
 40.40 04 40.40 40 44 44 ت.م. ع. 
 144 44 144 40 144 44 المجموع

 
 المجموع الكلي

 44 44 نعم
 144 00 ال

 144 00 المجموع
الجدول رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول تلقيهم ألي تدريب من جانب 

عداد تصميم طريقة حول يتبعونها التي الجامعة الويب. عبر الشخصية صفحتهم وا   
 

                                                    يتبين من الجدول السابق ما يلي:   
أي  جميع األساتذة الجامعيين الممتلكين لصفحة شخصية متاحة عبر الويب لم يتلقوا   

وهو ما ، تهمتدريب من جانب الجامعة التي يتبعونها حول طريقة تصميم وا عداد صفح
منهم، وهذا يدل على أن هؤالء األساتذة أنشئوا صفحتهم  %144عبرت عنه نسبة 

أيضا ونسجل هنا  الشخصية بمجهودهم الخاص دون تبعية للجامعة التي ينتسبون إليها.
في عملية تكوين وتدريب أساتذتها على أساليب النشر  الجامعةدور ل إنعدام واضح

في تمكين أفراد  مهم جدا عامل التكوين أنعلى اعتبار  االلكتروني عبر شبكة االنترنت



 

مع مخرجات البيئة الرقمية سواء في البحث والحصول  الجيد من التعامل عينة الدراسة
 على المعلومة العلمية أو في نشر بحوثهم العلمية.                                      

صرح جميع  فقد حدا، ىعلمدروس  كلية ومعهدأما عن توزيع النتائج على كل    
كلية العلوم اإلنسانية ب الممتلكون لصفحة شخصية متاحة عبر الويباألساتذة الجامعيون 

واالجتماعية، كلية علم النفس وعلوم التربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
التسيير، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، معهد علم المكتبات والتوثيق و 

ي تدريب من جانب أل تلقيهمبعدم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية معهد علوم 
، وهذا ما عبرت عنه نسبة الجامعة التي يتبعونها حول طريقة تصميم وا عداد صفحتهم

توزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح  .في جميع كليات ومعاهد الدراسة 144%
:                                                                 على حدا كلية ومعهد  

                     

 
الشكل رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول تلقيهم ألي تدريب من جانب الجامعة 

عداد تصميم طريقة حول يتبعونها التي بكل كلية  الويب عبر الشخصية صفحتهم وا 
 ومعهد على حدا.
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هل قمتم بأرشفة/ وضع بحوثكم بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟    (:00السؤال رقم )  
 

 المجموع ال نعم اإلجابة

 ن ت ن ت ن ت المؤسسة
 24.03 09 34.00 40 43.33 41 ك. ع.إ.إ
 13.04 07 23.40 40 43.33 41 ك. ع. ن
 13.03 06 11.33 43 10.00 43 ك. ع. إ
 30.30 16 30.01 40 30.00 40 ك. ت.ح
 40.30 02 44 44 11.11 42 م. ع. م

 40.40 04 44 44 22.22 40 م. ع. ت.
 144 44 144 26 144 18 المجموع

 
 المجموع الكلي

 04.04 10 نعم
 30.40 20 ال

 144 00 المجموع
الجدول رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول القيام بأرشفة/ وضع بحوثهم 

الويب. عبر الشخصية بصفحاتهم  
 

أغلبية األساتذة الجامعيين الممتلكين أن أعاله إلى الواردة في الجدول  األرقامتشير     
وهو ما صرح به ، يقوموا بأرشفة بحوثهم بهالصفحة شخصية متاحة عبر الويب لم 

قاموا بذلك.                                         %04.04منهم، مقابل  30.40%  
شبه  تجاء ا، فنجد بأنهكل كلية ومعهد على حداحسب  النتائجأما إذا نظرنا إلى      

مطابقة للنتائج العامة المشار إليها أعاله )وجود اختالفات في بعض الكليات والمعاهد(، 
ارتفع عدد األساتذة الجامعيين غير المؤرشفين لبحوثهم العلمية بصفحتهم الشخصية حيث 

ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية علم النفس وعلوم التربية عبر الويب في كل من كلي
وكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، وهو ما عبرت عنه النسب التالية على 



 

في حين انخفض  في الكليات السابقة الذكر، %30.23، %03.01، %00.00التوالي: 
علمية بصفحتهم الشخصية عبر الويب عدد األساتذة الجامعيين المؤرشفين لبحوثهم ال

، %11.11بالكليات السالفة الذكر، وهو ما عبرت عنه النسب التالية على التوالي: 
10.20% ،03.03%                                                       .        

لويب بينما تساوت نسب األساتذة الجامعيين الممتلكين لصفحة شخصية متاحة عبر ا   
الذين قاموا والذين لم يقوموا بممارسة األرشفة الذاتية لبحوثهم بها بكلية العلوم االقتصادية 

  في كل منهما.                %34والتجارية وعلوم التسيير، وهذا ما عبرت عنه نسبة 
أما على مستوى معهد علم المكتبات والتوثيق ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية    

والرياضية فقد حدث العكس، حيث قام جميع أفراد عينة الدراسة الممتلكين لصفحة 
شخصية متاحة عبر الويب بممارسة األرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية بها، وهذا ما عبرت 

توزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح في كل من المعهدين.  %144عنه نسبة 
                                                      :           على حدا كلية ومعهد

                                                                

 
الشكل رقم )00(: إجابات أفراد عينة البحث حول القيام بأرشفة/ وضع بحوثهم 

.بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية بصفحاتهم
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بأرشفة بحوثهم بها،  الممتلكين لصفحة شخصية متاحة عبر الويبدوافع قيام أفراد عينة الدراسة واستكماال لما سبق، وقصد التعرف على    
                                             (.20نورد فيما يلي إجابات األساتذة الجامعيين المستجوبين على السؤال رقم )

                                              
إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، ما هي دوافع قيامكم بأرشفة بحوثكم بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟                        (:00السؤال رقم )  

                                                          
 المجموع م. ع. ت. م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت        اإلجابة

 02.20 10 04 40 12.3 41 24 42 20.30 42 34 41 44 44 على نطاق واسع البحوثنشر 
 00.20 17 04 40 23 42 04 40 02.03 43 34 41 34 41 واالستشهاد بأعمالك العلمية استخدامزيادة 

 02.00 40 24 42 23 42 14 41 10.20 41 44 44 44 44 إبراز اإلبداع الذاتي لألستاذ الجامعي
 00.00 43 44 44 23 42 14 41 10.20 41 44 44 34 41 تعزيز العالقة مع الطالب

 20.22 01 44 44 12.3 41 44 44 44 44 44 44 44 44 المساهمة في إثراء برامج المقررات الدراسية
 022 39 144 10 022 08 022 10 022 07 022 02 022 02 المجموع

الجدول رقم )00(: دوافع قيام أفراد عينة البحث بأرشفة بحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر الويب.



 

 الدافع األساسي وراء قيام األساتذة الجامعيين إلى أنتشير األرقام الواردة في الجدول    
زيادة  بأرشفة بحوثهم العلمية بصفحتهم الشخصية المتاحة عبر الويب هو المستجوبين

بها، حيث سجل هذا الدافع أعلى نسبة إجابة قدرت ب  المرجعي واالستشهاد هااستخدام
 يليه الدافع المتعلق بنشر ،من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال 03.30%

، ثم من المجموع نفسه %23.00بتسجيله نسبة إجابة قدرت ب  البحوث على نطاق واسع
بتسجيله نسبة إجابة قدرت ب  إبراز اإلبداع الذاتي لألستاذ الجامعيالدافع المتعلق ب

، ثم الدافع المتعلق بتعزيز العالقة مع الطالب بتسجيله نسبة إجابة بلغت 13.30%
، ثم الدافع المتعلق بالمساهمة في إثراء برامج المقررات الدراسية بتسجيله نسبة 12.02%

                              .%2.30إجابة قدرت ب 
متقاربة مع وعلى صعيد أخر، فقد جاءت النتائج بحسب كل كلية ومعهد على حدا    

مشار إليها أعاله من حيث ترتيب دوافع قيام أفراد عينة البحث بأرشفة النتائج العامة ال
                              كما يلي: بحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر الويب

بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بان قيامهم  ن و المستجوب الجامعيون األساتذة صرح    
 واالستشهاد هازيادة استخدام بأرشفة بحوثهم بصفحتهم الشخصية عبر الويب كان بدافع

ين الدافعين أعلى حيث سجل هذ، المرجعي بها وكذلك بهدف تعزيز العالقة مع الطالب
المحصل عليها بهذه اإلجابات  من مجموع لكل منهما %34نسبة إجابة، والتي قدرت ب 

                      الكلية، لتنعدم نسب اإلجابة بالنسبة لبقية الدوافع الواردة في السؤال.
 إقراربكلية علم النفس وعلوم التربية تبين ومن جهتها فقد جاءت النتائج المتعلقة    

بصفحتهم بان قيامهم بأرشفة بحوثهم  بهذه الكلية نيالمستجوب الجامعييناألساتذة 
المرجعي  واالستشهاد هازيادة استخدام الشخصية عبر الويب كان بالدرجة األولى بدافع

ين الدافعين أعلى نسبة إجابة، حيث سجل هذ، على نطاق واسع بها وكذلك بهدف نشرها
اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، في حين لم ترد  من مجموع %34والتي قدرت ب 

لدوافع الواردة في السؤال.                                          أية إجابة على بقية ا  
 
                                          



 

أما على مستوى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير فقد كان الدافع    
بحوثهم بصفحتهم  بأرشفة بهذه الكلية ن و المستجوب الجامعيون األساتذة  األساسي وراء قيام

المرجعي بها، حيث سجل هذا  واالستشهاد هازيادة استخدامالشخصية عبر الويب هو 
اإلجابات المحصل عليها بهذه  مجموعمن  %02.03الدافع أعلى نسبة إجابة قدرت ب 

 مجموعمن  %20.30بنسبة  على نطاق واسع ، يليه الدافع المتعلق بنشر البحوثالكلية
إبراز اإلبداع اإلجابات نفسه، في حين تساوت نسب اإلجابة المتعلقة بكل من الدافعين: 

 %10.20، وهذا ما عبرت عنه نسبة الذاتي لألستاذ الجامعي وتعزيز العالقة مع الطالب
 في كل منهما، كما لم ترد أية إجابة على بقية الدوافع الواردة في السؤال.                

على  المرجعي بالبحوث العلمية زيادة استخدام واالستشهادالدافع المتعلق ب لتحصبينما   
بكلية التكنولوجيات الحديثة المستجوبين  الجامعييناألساتذة  اتإجابمن  عددأكبر 

، يليه الدافع %04ب  الدافعهذا  لىع ة، حيث قدرت نسبة اإلجابللمعلومات واالتصال
، ثم الدافع المتعلق بإبراز اإلبداع %24بنسبة  على نطاق واسع المتعلق بنشر البحوث

الذاتي لألستاذ الجامعي والدافع المتعلق بتعزيز العالقة مع الطالب بتسجيلهما نفس نسبة 
في حين لم ترد أية إجابة على بقية الدوافع الواردة في ، %14اإلجابة، والتي قدرت ب 

                                      السؤال.                                          
فقد تساوت نسب اإلجابة المتعلقة بكل من الدوافع أما بمعهد علم المكتبات والتوثيق،   

المرجعي بالبحوث العلمية، إبراز اإلبداع الذاتي لألستاذ  زيادة استخدام واالستشهادالتالية: 
 من مجموع %23عنه نسبة ، وهذا ما عبرت الجامعي وتعزيز العالقة مع الطالب

، وأيضا تساوت بقية الدوافع المقترحة في اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد لكل دافع
مجموع من  %12.3السؤال في عدد اإلجابات، بحصول كل واحدة منها على نسبة 

                                                                 اإلجابات نفسه.       
 المرجعي بالبحوث العلمية زيادة استخدام واالستشهادالدافع المتعلق ب تحصلبينما    

األساتذة  اتإجابمن  عددعلى أكبر  على نطاق واسع والدافع المتعلق بنشر البحوث
، حيث قدرت بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةالمستجوبين  الجامعيين

لكل منهما، يليهما الدافع المتعلق بإبراز  %04ب  الدافعينهذين  لىع ةنسبة اإلجاب



 

في حين لم ترد أية ، %24اإلبداع الذاتي لألستاذ الجامعي بتسجيله نسبة إجابة قدرت ب 
توزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح  إجابة على بقية الدوافع الواردة في السؤال.

:                                                                 على حدا كلية ومعهد  
                                                               

 
الشكل رقم )00(: دوافع قيام أفراد عينة البحث بأرشفة بحوثهم بصفحاتهم الشخصية 

.بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر  
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 نشر البحوث العلمية على نطاق واسع

 زيادة إستخدام واالسشهاد باعمالك العلمية

 إبراز اإلبداع الذاتي لالستاذ الجامعي

 تعزيز العالقة مع الطالب

المساهمة في اثراء برامج المقررات 
 الدراسية



 

                     ما هي أنواع البحوث التي قمتم بأرشفتها بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟                (:02السؤال رقم )     
 

 المجموع م. ع. ت. م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت اإلجابة

 00.20 06 23 42 44 44 44 00 30.3 43 144 41 44 44 دروس
 00.02 13 23 42 34 42 30.00 40 23 42 44 44 44 44 مقاالت علمية

 00.20 08 23 42 44 44 20.31 43 12.3 41 44 44 44 44 الرسائل الجامعية
 00.00 14 23 42 34 42 30.00 40 23 42 44 44 144 41 المؤتمرات أعمال

 22 00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 فصول من كتاب
 22 00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 ترجمة

 022 41 022 08 022 04 022 19 022 08 022 01 022 01 المجموع

 الجدول رقم )00(: أنواع البحوث التي قام أفراد عينة البحث بأرشفتها بصفحاتهم الشخصية عبر الويب.
 
                    



 

    يتبين من دراسة البيانات الواردة في الجدول السابق ما يلي:    
األساتذة الجامعيين هي الفئة األكثر أرشفة من جانب  أعمال المؤتمراتفئة إن     

من المجموع الكلي  %30.10حيث سجلت هذه الفئة نسبة إجابة قدرت ب  المستجوبين،
الجامعيين المكونين لعينة األساتذة  هترجع أسباب توجو  ،لإلجابات على هذا السؤال

 ما ذكرناه سابقا في تحليلإلى  هذا النمط من مصادر المعلومات أرشفة إلى الدراسة
البحوث التي قام أفراد العينة بإيداعها في المستودعات  الخاص بأنواع (02السؤال رقم )

 ؤتمراتالمشاركة في الم أن (00أبرزت نتائج تحليل الجدول رقم) حيث، الرقمية
 للتعرفبالنسبة لألستاذ الجامعي  مهمة المحلية والدولية منها تعد العلميةوالملتقيات 

                                  مجال تخصصه.في الحاصلة  أحدث التطوراتومواكبة 
من المجموع  %31.04وتلي فئة أعمال المؤتمرات فئة المقاالت العلمية، وهذا بنسبة    

الجامعيون المكونون لعينة األساتذة  هتوج، ويفسر الكلي لإلجابات على هذا السؤال
 الخاص بأنواع (02السؤال رقم ) بما ذكرناه سابقا في تحليل أرشفة هذه الفئة إلى الدراسة

حيث أبرزت نتائج تحليل ، البحوث التي قام أفراد العينة بإيداعها في المستودعات الرقمية
األساتذة استخدامًا من جانب  هي الفئة األكثر العلميةمقاالت بان ال (00جدول رقم)ال

، حيث يعتبر النشر في دوريات علمية محكمة بحوثهم العلمية كوسيلة للنشر الجامعيين
فان أغلب المنجزات العلمية ألفراد عينة  األكاديمية، وبالتالي اتالترقي من متطلبات

 الدراسة هي منشورة على شكل مقاالت.                                           
من المجموع  %10.31وجاءت بعد فئة المقاالت العلمية فئة الرسائل الجامعية بنسبة    

من المجموع نفسه،  %10.03الكلي لإلجابات على هذا السؤال، تليها فئة الدروس بنسبة 
 بينما لم تسجل بقية الفئات الواردة في السؤال أي نسب بها.                             

المدروسة، فنالحظ أن هناك نوع من  الكليات والمعاهدأما عن توزيع النتائج حسب     
        كالتالي:                على حدا كلية ومعهدبكل  فئات الوثائقالتباين في ترتيب 

اكتفى األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بأرشفة فئة    
أعمال المؤتمرات فقط بصفحتهم الشخصية المتاحة عبر الويب، وهو ما عبرت عنه نسبة 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، بينما اكتفى األساتذة  144%



 

بون بكلية علم النفس وعلوم التربية بأرشفة فئة الدروس فقط، وهو ما الجامعيون المستجو 
من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية.              %144عبرت عنه نسبة   

كما اتضح أن أكثر فئة من الوثائق قام األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية العلوم    
بأرشفتها بالصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية،  %30.3هي فئة الدروس، وهذا بنسبة 
لكل منهما، ثم فئة الرسائل  %23تليها فئة المقاالت العلمية وفئة أعمال المؤتمرات بنسبة 

الواردة بالسؤال أية إجابة ، في حين لم تسجل الفئات األخرى %12.3الجامعية بنسبة 
 حولها بهذه الكلية.                                                                    

وتساوت فئة المقاالت العلمية وفئة أعمال المؤتمرات من حيث عدد اإلجابات المحصل    
في  %30.00بنسبة عليها بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، والتي قدرت 

،  %20.31كل فئة، تليهما فئة الرسائل الجامعية، حيث سجلت نسبة إجابة قدرت ب 
 في حين لم تسجل الفئات األخرى الواردة بالسؤال أية إجابة حولها بهذه الكلية.           

أما على مستوى معهد علم المكتبات والتوثيق، فقد وردت فئتي المقاالت العلمية     
 %34ل المؤتمرات كأكثر الفئات أرشفة من طرف أساتذة هذا المعهد، وهذا بنسبة وأعما

لكل منهما، في حين لم تسجل فئة الدروس، الرسائل الجامعية، فصول من كتاب والترجمة 
 أية إجابات حولها بهذا المعهد.                                                        

عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فقد تساوت نسب بينما على مستوى م   
أرشفة فئة الدروس، المقاالت العلمية، الرسائل الجامعية وأعمال المؤتمرات، والتي قدرت 

في كل فئة ، في حين لم تسجل بقية الفئات الواردة في السؤال أية نسبة أرشفة  %23ب 
:         على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح  بهذا المعهد.  
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                                                    يتبين من الجدول السابق ما يلي:
تحصلت البحوث العلمية المؤرشفة بالصفحات الشخصية لألساتذة الجامعيين     

على أكبر عدد من اإلجابات المحصل عليها  Pdfالمستجوبين بصيغة الملفات المنقولة 
، ويرجع %31.21نسبة إجابة قدرت بحيث سجلت ، بجميع كليات ومعاهد الدراسة

بصورة "  1أماني السيدتفضيل أفراد عينة الدراسة لهذا الشكل من الملفات كما ذكرت 
، عامة إلى ما يتميز به من خصائص منها سهولة االستخدام ومجانية برمجيات العرض

مكانيات تأمين الملفات  ومطابقة شكل الملف للنسخة األصلية المنشور بها البحث، وا 
 ."والتحكم في استخدامها

بينما احتلت البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين    
المرتبة  Docبصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب على شكل ملفات تنسيق وارد 

الثانية من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها بجميع كليات ومعاهد الدراسة، بتسجيلها 
بحوث  ا، في حين لم يشر أفراد عينة الدراسة بأنهم أرشفو %00.00نسبة إجابة قدرت ب 

 .Html المعيارية العامة الترميز لغة ملفات شكلعلى 
 بأن الشكل أدناه فقد أبرز حدا، معهد علىكلية و  كل حسب النتائج بتوزيع يتعلق وفيما   

 األساتذة الجامعيون المستجوبون  قام التي الملفات أشكال ترتيب في التباين من نوع هناك
  كلية ومعهد مدروس، حيث: بكل الويب عبر الشخصية بصفحاتهم بأرشفتها

اكتفى األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية علم    
النفس وعلوم التربية بأرشفة بحوثهم العلمية بصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب على 

من مجموع  %144فقط، وهو ما عبرت عنه نسبة  Docشكل ملفات تنسيق وارد 
 اإلجابات المحصل عليها بهاتين الكليتين.

بينما سجلت البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين على    
كذلك أعلى نسبة إجابة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية  Docشكل ملفات تنسيق وارد 

محصل عليها بهذه الكلية، من مجموع اإلجابات ال %02.3وعلوم التسيير، قدرت ب 
في حين لم ، Pdfهي نسبة البحوث المؤرشفة بصيغة الملفات المنقولة  %30.3مقابل 

                                                 
السيد، أماني. المرجع السابق. 
1  



 

 المعيارية العامة الترميز لغة ملفات شكلبحوث على  ايشر أفراد عينة الدراسة بأنهم ارشفو 
Html. 
حيث سجلت أما بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال فقد حدث العكس،    

البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين بصيغة الملفات 
من مجموع اإلجابات المحصل  %03.13أعلى نسبة إجابة، قدرت ب  Pdfالمنقولة 

هي نسبة البحوث المؤرشفة على شكل ملفات تنسيق  %30.00عليها بهذه الكلية، مقابل 
 لغة ملفات شكلبحوث على  اأفراد عينة الدراسة بأنهم ارشفو في حين لم يشر ، Docوارد 

 . Html المعيارية العامة الترميز
وبمعهدي علم المكتبات والتوثيق وعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، تساوت    

البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين على شكل ملفات 
من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها،  Pdfوبصيغة الملفات المنقولة  Docتنسيق وارد 

لكل شكل منهما، بينما لم يشر أفراد عينة الدراسة  %34بتسجيلهما نسبة إجابة قدرت ب 
 .Html المعيارية العامة الترميز لغة ملفات شكلبحوث على  ابأنهم ارشفو 
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تبين النتائج الواردة في الجدول بأن البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة    
الجامعيين المستجوبين بصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب يملك هؤالء األساتذة حق 

من المجموع الكلي لإلجابات على هذا  %00.30نشرها، وهذا ما عبرت عنه نسبة 
رسائل الماجستير والدكتوراه والدروس الخاصة  السؤال، وربما تكون هذه البحوث هي

بنسبة  فترة زمنية طويلة على نشرها تمر  باألساتذة الجامعيين أنفسهم، يليها البحوث التي
العائد المادي  لناشرهاحققت و  ، وهي البحوث التي مرت مدة عام على نشرها33.00%

متاحة مجانًا من خالل ال مثل فئة مقاالت الدوريات العلمية، ثم البحوث من وراء نشرها
الوطنية، حيث ال  موقع مكتبة الملك فهدكالبحوث المتاحة ب، %10.12بنسبة  موقع آخر

                    يمنع هذا الموقع إعادة نشر محتوياته بموقع أخر.
بينما لم يذكر أي من األساتذة الجامعيون الذين قاموا بأرشفة بحوثهم العلمية     

خصية حصولهم على تصريح من ناشرها، وهذا برغم ورود فئة الدوريات بصفحاتهم الش
العلمية في المرتبة الثانية في ترتيب فئات اإلنتاج الفكري المؤرشف من طرف أفراد عينة 

 البحث عينة أفراد قام التي البحوث الخاص بأنواع( 02السؤال رقم ) تحليلفي  الدراسة
أن  الويب، فمن المعروف أن هذه الفئة تحديدا تتطلب عبر الشخصية بصفحاتهم بأرشفتها
موافقة ناشرها قبل أرشفتها، وهذا األخير إما أن يسمح له  علىاألستاذ الجامعي  يحصل

بشروط أو بدون أو ال يسمح له إطالقا، وهنا يجد األستاذ الجامعي نفسه مجبرا على 
          رف ذلك الناشر.أرشفة مسودة البحث قبل خضوعه للتحكيم العلمي ونشره من ط

حول أثر قام بدراسة  1 كريستين أنتيلمانوالجدير بالذكر في هذا الصدد أن      
 والتيسياسات الناشرين في مجال العلوم االجتماعية على ممارسة األرشفة الذاتية، 

تناولت بالتحليل سياسات ست دوريات أساسية في مجال علم االجتماع، علم النفس، 
 .االقتصاد، علم االنتروبولجي، الجغرافيا والعلوم السياسية

ن يمارسون األرشفة الذاتية و الفرضية التالية التي تفيد أن المؤلفالدراسة  اختبرت وقد   
التي ينتمون إليها وهذا بدال من تكون الممارسة وفقا لمعايير معينة خاصة بالفروع العلمية 

 .السالفة الذكر خاضعة لسياسات األرشفة الذاتية الخاصة بالناشرين

                                                 
1 Antelman, Kristin.Op.Cit. 



 

العلوم في مجال  علماءالتوصلت الدراسة إلى أن معدل األرشفة الذاتية لدى و    
الخاصة  سياسات الناشرين مهم، وهذا فضال عن عدم تأثير االجتماعية هو معدل

التي الدوريات الست  ، كما أنعلى سلوك الباحثين تجاه األرشفة الذاتية فة الذاتيةباألرش
وهذا في ظل ال يسمح ناشروها بأرشفة النسخة النهائية والخاصة بالناشر  خضعت للدراسة

على كل  واحتوائها بسبب سهولة أرشفتها هذه النسخةالمؤلفين أرشفة  أغلبية تفضيل
   القارئ بحاجة إليها.يكون المعلومات التي 

 المتواجدة بدليل أورليخ عشوائية من الدوريات تجاهات عينةإ 1كوليمان أنيتا درس كما   

Ulrich's األرشفة الذاتية،  نحو المتخصصة في مجال المكتبات والمعلوماتو  للدوريات
 وناشري تلكالمؤلف  تحليل اتفاقيات حقوق النشر والتأليف المبرمة بينب حيث قام
األرشفة ب تسمحدوريات تلك ال% من  04أن  وقد بينت النتائج المتوصل إليهاالدوريات، 

االتفاقيات الخاصة بها  تعرضال  المدروسة% من الدوريات  02 بشروط، كماالذاتية 
                                                             على موقعها اإللكتروني.

األساتذة الجامعيون المكونون لعينة الدراسة حصولهم على تصريح من وربما لم يذكر     
قبل القيام باألرشفة الذاتية لبحوثهم  عليهبضرورة الحصول  ناشر بحوثهم ألنهم ال يعلمون 

  العلمية المنشورة على شكل مقاالت.
كلية ومعهد على حسب كل ي الجدول النتائج الواردة ففقد جاءت  وعلى صعيد أخر،    
متباينة بعض الشيء فيما يتعلق بترتيب األسس التي اعتمد عليها أفراد عينة البحث حدا 

 ، حيث:عند أرشفة النصوص الكاملة لبحوثهم
ذكر األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بأنه قد مرت    

ة التي ارشفوها بصفحاتهم الشخصية المتاحة فترة زمنية طويلة على نشر بحوثهم العلمي
اإلجابات المحصل عليها بهذه  مجموعمن  %144عبر الويب، وهو ما عبرت عنه نسبة 

 .الكلية
 
 

                                                 
1 Coleman, Anita. Op.Cit. 



 

في حين ذكر األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية علم النفس وعلوم التربية بأنهم     
لشخصية المتاحة عبر الويب، يملكون حق نشر بحوثهم العلمية التي ارشفوها بصفحاتهم ا

، وهذه اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية مجموعمن  %144وهو ما عبرت عنه نسبة 
كما تم ذكره في تحليل النسبة منطقية جدا الن البحوث التي ارشفها هؤالء األساتذة 

إما بصفحته الشخصية  هي عبارة عن دروس يملك مؤلفها حق نشرها (02السؤال رقم )
 ورية مجانية أو حتى بمستودع رقمي ما دامت لم تنشر بعد من قبل ناشر ما.أو بد
كما سجل الخيار المتعلق بامتالك األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة لحق    

نشر بحوثهم العلمية المؤرشفة بصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب أعلى نسبة إجابة 
، وهذه النسبة منطقية %03ارية وعلوم التسيير، والمقدرة ب بكلية العلوم االقتصادية والتج

كما تم ذكره جدا الن أكثر فئة من البحوث التي تمت أرشفتها من طرف أساتذة هذه الكلية 
هي عبارة عن دروس، والتي يمتلكون حق إعادة نشرها في  (02في تحليل السؤال رقم )

ترة زمنية طويلة على نشر البحوث أي مكان يريدونه، يليه الخيار المتعلق ب مرور ف
، في حين لم تسجل بقية الخيارات الواردة في السؤال أية نسبة إجابة بهذه %23بنسبة 
 الكلية. 

صرح األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات     
مؤرشفة بصفحاتهم واالتصال بأنه قد مرت فترة زمنية طويلة على نشر بحوثهم العلمية ال

، %01.10الشخصية عبر الويب، حيث سجل هذا الخيار أعلى نسبة إجابة قدرت ب 
يليه الخيار المتعلق بامتالك حق نشر البحوث والخيار المتعلق بأنها متاحة مجانا من 

في كليهما، في حين لم تسجل  %20.01خالل موقع أخر، وهذا ما عبرت عنه نسبة 
 بقية الخيارات الواردة في السؤال أية نسبة إجابة بهذه الكلية. 

بينما تساوى الخيار المتعلق بامتالك حق النشر والخيار المتعلق بمرور فترة زمنية    
طويلة على نشر البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين 

كتبات والتوثيق بالصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب من حيث عدد بمعهد علم الم
. وهذه النسب منطقية الن %34اإلجابات، بحصول كل خيار على نسبة إجابة قدرت ب 

البحوث العلمية التي قام أساتذة هذا المعهد بأرشفتها بصفحاتهم الشخصية تندرج ضمن 



 

لمية، فالنسبة لهذه الفئة األخيرة تسمح فئة أعمال المؤتمرات وفئة مقاالت الدوريات الع
العائد المادي  على نشرها وكذا تحقيق ناشرها سياسات بعض الناشرين بعد مرور فترة عام

 بإعادة بثها من جديد باستخدام وسيلة نشر أخرى. من وراء نشرها
نشر  أما أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فقد أقروا بامتالك حق   

من  %144بحوثهم العلمية المؤرشفة بصفحاتهم الشخصية، وهو ما عبرت عنه نسبة 
، وهذا برغم تنوع فئات البحوث المؤرشفة من اإلجابات المحصل عليها بهذا المعهد مجموع
بين الدروس، الرسائل الجامعية، واللتين  (02تم ذكره في تحليل السؤال رقم ) كماطرفهم 

دة نشرهما حيثما يريد، وكذلك مقاالت الدوريات العلمية، والتي يملك مؤلفهما حق إعا
تحتاج لطلب مؤلفها تصريح من ناشرها إلعادة نشرها من جديد في الصفحات الشخصية، 
وهذا يجعلنا نستنتج أن أساتذة هذا المعهد ال يعرفون بان الدورية العلمية التي تنشر 

توزيع النتائج على شكل التالي يوضح مقاالتهم هي من تمتلك حق نشرها وليس هم. وال
   :على حدا كلية ومعهدكل 

 

 
الشكل رقم )00(: األسس التي اعتمد عليها أفراد عينة البحث عند أرشفة النصوص 

.بكل كلية ومعهد على حدا مهثو الكاملة لبح
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   ؟ بصفحتكم الشخصية عبر الويبالذاتية لبحوثكم  األرشفة في االستمرار على تحفزكم التي العوامل هي ما  (:00رقم )السؤال 
 

 المجموع م. ع. ت. م. ع. م ك. ت.ح ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت اإلجابة        

 00.2 03 23 42 44 44 44 44 44 44 33.33 41 44 44 دعم الجامعة
 00.2 03 23 42 44 44 44 44 44 44 33.33 41 44 44 دعم الزمالء

 02 18 34 40 144 42 144 40 144 43 33.33 41 144 41 زيادة استخدام واالستشهاد بأعمالك العلمية
 022 24 022 08 022 02 022 07 022 03 022 03 022 01 المجموع

 الجدول رقم )00(: العوامل التي تحفز أفراد عينة البحث على االستمرار في األرشفة الذاتية لبحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر الويب.
 

 
 
 
 



 

عامل يحفز األساتذة الجامعيين المستجوبين على توضح أرقام الجدول بأن أكثر    
الويب هو زيادة  عبر الشخصية بصفحاتهم االستمرار في األرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية

استخدامها واالستشهاد المرجعي بها، حيث تحصل هذا العامل على اكبر عدد من 
وع الكلي من المجم %03، وهو ما عبرت عنه نسبة الدراسة عينة إجابات أساتذة

لإلجابات على هذا السؤال، وهذه النسبة منطقية جدا الن الدافع الرئيسي وراء قيام أفراد 
عينة البحث بأرشفة بحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر الويب هو زيادة استخدامها 

. يليه الدعم المؤسسي (00تم ذكره في تحليل السؤال رقم )واالستشهاد المرجعي بها كما 
الجامعة وكذلك دعم الزمالء، حيث سجل هذان العامالن نفس نسبة اإلجابة، من جانب 

                 من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال. %12.3والتي قدرت ب 
توفر "  جامعة الملك سعود أن وكمثال على الدعم المؤسسي من جانب الجامعة نجد   

من خالل بوابتها االلكترونية خدمة إنشاء موقع عضو هيئة تدريس. والهدف من هذه 
الخدمة هو تطوير بوابة إلكترونية متقدمة لجامعة الملك سعود باللغتين العربية واإلنجليزية 
تقدم الخدمات اإللكترونية والمحتويات العلمية واألكاديمية، وتساعد في التواصل بين 

س والطلبة والباحثين وعموم المجتمع والحضور العالمي المنافس، من أعضاء هيئة التدري
خالل إتاحة البحوث المنشورة في المؤتمرات العلمية والمجالت العلمية، والكتب والمؤلفات 

                                                              .1"المتوفرة بصيغ إلكترونية
، بوابتها االلكترونيةبمسابقة أفضل موقع أن قامت بتنظيم  جامعةال لهذه كما سبق    
:  المعايير التاليةوضعت المواقع الفائزة في إحصائية شهرية راعت في اختيارهم  حيث

المواقع األكثر زيادة، األثرى محتوى )بها أكبر عدد من الملفات(، األكثر انتشار) يحيل 
األكثر نشاطا) األكثر تحريرا ودخوال من قبل  إليها اكبر عدد من الروابط الخارجية(،
                                    .2جوائز مادية أصحابها(، كما كرم أصاحبها بمنحهم

ذا نظرنا إلى     ، على حداكلية ومعهد حسب كل ي الجدول توزيع النتائج الواردة فوا 
:          حيث ،إليه أعالهلم تختلف هي كذلك كثيرا عن الترتيب العام المشار فنجدها   
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إن زيادة استخدام واالستشهاد المرجعي بالبحوث العلمية هي العامل األساسي الذي    
 بصفحاتهم االستمرار في األرشفة الذاتية لبحوثهم العلميةسيحفز أساتذة عينة الدراسة على 

في  %144قدرت ب: الويب، حيث سجل هذا العامل أعلى نسبة إجابة  عبر الشخصية
كل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
التسيير، كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال ومعهد علم المكتبات والتوثيق، 

ل من باستثناء كلية علم النفس وعلوم التربية أين تساوت جميع العوامل الواردة في السؤا
في كل عامل،  %33.33حيث عدد إجابات أساتذة هذه الكلية، وهو ما عبرت عنه نسبة 

ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أين احتل العامل المتعلق بزيادة 
استخدام واالستشهاد المرجعي بالبحوث العلمية المرتبة األولى بحصوله على اكبر عدد 

، يليه العامل المتعلق بدعم %34لمعهد، والتي قدرت بنسبة من إجابات أساتذة هذا ا
الجامعة والعامل المتعلق بدعم الزمالء بتسجيلهما نفس نسبة اإلجابة، والمتمثلة في 

  :             على حدا كلية ومعهدتوزيع النتائج على كل والشكل التالي يوضح  .23%
              

 
الشكل رقم )00(: العوامل التي تحفز أفراد عينة البحث على االستمرار في األرشفة 

.بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية بصفحاتهم لبحوثهم الذاتية  
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ب؟                                 ما هي أسباب امتناعكم عن األرشفة الذاتية لبحوثكم بصفحتكم الشخصية عبر الوي (:00السؤال رقم )  
                                           

 المجموع م. ع. ت. . مم. ع .حك. ت ك. ع. إ ك. ع. ن ك. ع.إ.إ المؤسسة

 ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت        اإلجابة 

 00.20 09 44 44 44 44 33.33 43 44 44 40.33 41 33.01 43 التخوف من السرقة العلمية
األرشفة الذاتية عملية صعبة و تتطلب كثير 

 من الوقت
41 0.10 41 40.33 44 44 44 44 44 44 44 44 02 22.02 

الالزم بسبب ثقل األعباء  الوقت لدى يتوافر ال
 التدريسية

43 33.01 43 01.00 42 00.00  40 00.00 44 44 44 44 18 00.02 

عدم اإللمام بطريقة استخدام التكنولوجيا 
 وتطبيقات االنترنت المختلفة

41 0.10 42 10.00 44 44 44 44 44 44 44 44 03 20.00 

 00.02 05 44 44 44 44 44 44 33.33 41 23 43 0.10 41 بأسلوب اإلتاحة والنشر هذا المعرفة عدم
 على الباحثين اعتياد نفسية راجعة لعدم حواجز
 للمعلومات الوصول حرية

41 0.10 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 01 20.20 

 022 38 144 40 144 40 144 40 144 43 144 12 144 14 المجموع

الجدول رقم )00(: أسباب امتناع أفراد عينة البحث عن األرشفة الذاتية لبحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر الويب.



 

األساتذة الجامعيون المستجوبون يعزفون عن  هذا الجدول األسباب التي تجعل يوضح   
األرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية بصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب، حيث بينت 
أرقامه بأن السبب األساسي وراء إحجام هؤالء األساتذة عن ممارسة األرشفة الذاتية يتمثل 

المكلفون بها، حيث سجل  بسبب ثقل األعباء التدريسيةلديهم الوقت الالزم  في عدم توافر
من المجموع الكلي لإلجابات على هذا  %00.30هذا السبب اكبر نسبة إجابة قدرت ب 

 (00المرتفعة بما تم ذكره في تحليل السؤال رقم)، ويمكن تفسير هذه النسبة السؤال
حيث ، م بالمستودعات الرقميةهثعن إيداع بحو  امتناع أفراد عينة الدراسةأسباب الخاص ب

يكلف بها  التيواإلدارية األعباء التدريسية بأن  (02) تحليل الجدول رقمأبرزت نتائج 
لقائها،  األساتذة الجامعيون المستجوبون، والمتمثلة في عمليات تحضير المحاضرات وا 

دارية.... تصحيح االمتحانات والبحوث العلمية المنجزة من طرف الطلبة، بعض المهام اإل
                              تتطلب وقتا وجهدا كبيرين للقيام بها.

من المجموع  %23.00ويلي السبب السابق الذكر تخوفهم من السرقة العلمية بنسبة     
في تحليل السؤال بما تم ذكره ويمكن تفسير هذه النسبة  ،الكلي لإلجابات على هذا السؤال

م بالمستودعات هعن إيداع بحوث امتناع أفراد عينة الدراسةأسباب الخاص ب (00رقم)
بان تخوف أفراد عينة الدراسة من  (02) تحليل الجدول رقمأبرزت نتائج حيث ، الرقمية

حول تخوف الباحثين  1أماني السيددراسة نتائج مع ما توصلت إليه  السرقة العلمية يتفق
خة االلكترونية لبحوثهم، حيث قد تسهل هذه النسخة سرقة البحث أو نسبه لمؤلف من النس

إال أن هذه القضية قد ال غير مؤلفه األصلي أو اإلتالف المتعمد لنصه االلكتروني. "
تكون ذات أهمية في ظل وجود تقنيات حماية الملفات الرقمية، كما أنها يسهل اكتشافها 

المصدر على شبكة االنترنت، كما أن قضية السرقات إذا ما أقدم السارق على نشر 
حدثت وما تزال تحدث للمصادر  العلمية ال تقتصر على المصادر اإللكترونية فقط ولكنها

                                   ا".المطبوعة أيض
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إلتاحة أسلوب معرفة األساتذة الجامعيين المستجوبين باألرشفة الذاتية كعدم وورد    
ونشر بحوثهم كثالث سبب يمنعهم من ممارسة األرشفة الذاتية، حيث سجل هذا السبب 

، والجدير من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %13.13نسبة إجابة قدرت ب 
بالذكر في هذا الصدد بأن هناك دراسات علمية أجريت في العالم المتقدم أثبتت عكس ما 

 Open access self-archiving: An"راسة التي بعنوان توصلت إليه دراستنا هذه، فالد

author study- UK" سوان" ل" Swan "و"براون  Brown  2443أنجزت في سنة 
 الحر الوصول لتوفير بديل كأسلوب الذاتية نحو األرشفة المؤلفين سلوكيات تحديدبغرض" 
قاموا  من أفراد العينة %00ورد في نتائجها أن ما نسبته  1األكاديمية" الدوريات لمقاالت

( %12( أو موضوعي)%24بإيداع مقال واحد على األقل إما في مستودع رقمي مؤسسي)
    .2 ( خالل السنوات الثالث األخيرة%20أو بموقع شخصي أو مؤسساتي)

" اتجاهات القراء بعنوان  Miller 3وفي دراسة أخرى قامت بإنجازها الباحثة "ميلر"    
باحث ينتمون إلى  030"، والتي اختارت  الذاتية بالمملكة المتحدةنحو األرشفة 

 األرشفة نحو سواء كانوا مؤلفين وغير مؤلفين تخصصات متنوعة بهدف معرفة اتجاهاتهم
 من بينما الذاتية، األرشفة عن سمعوا قد من أفراد العينة  %04توصلت إلى أن الذاتية قد 
ومتاحة اغلبها في مواقع ويب شخصية أكثر منها  ذاتياً  أرشفتها تمت مصادر استخدموا

 . %01بمستودعات رقمية بلغت نسبتهم 
من طرف  عدم اإللمام بطريقة استخدام التكنولوجيا وتطبيقات االنترنت المختلفةكما أن    

األساتذة الجامعيين المستجوبين وردت كرابع سبب يمنعهم عن ممارسة األرشفة الذاتية 
فحاتهم الشخصية عبر الويب، وهذا بتسجيله نسبة استجابة قدرت ب لبحوثهم العلمية بص

نسجل غياب دور الجامعة  وهنا، من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال 0.00%
في تدريب أساتذتها على استخدام الصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب سواء 

 إلىال بد من اإلشارة ،  كما لتحصيل المعلومات منها أو الستخدامها كأداة لنشر بحوثهم
دورات تكوين حول استخدام مصادر الجامعيين أن يتابعوا  هؤالء األساتذةعلى انه يجب 

سواء تكوين على البحث الوثائقي بما فيها الصفحات الشخصية  المعلومات اإللكترونية
                                                 

                                                                                                         السابق.. المرجع  السيد، أماني 
1 

2 Swan, Alma; Brown, Sheridan. Open access self-  archiving: An author study.  
3 Miller, Rhiannon Macfie. Op.Cit 



 

مشكل عدم ، وهذا كفيل بالقضاء على برها، أو تكوين على النشر اإللكتروني عبها
 . أرشفة بحوثهم العلمية بها ةمعرفتهم بكيفي

فقد ورد  األرشفة الذاتية عملية صعبة وتتطلب كثير من الوقتأما السبب المتعلق بان    
كخامس سبب وراء إحجام أفراد عين الدراسة عن ممارسة األرشفة الذاتية لبحوثهم، وهذا 

، من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %3.20بتسجيله نسبة إجابة قدرت ب 
كل حيث ورد بهذا األخير بان  ،eprints 1وهذه النتيجة تتعارض مع ما تم ذكره  بموقع 

بعض  أنوهذا فضال عن ، ألرشفته وقت الباحثينيتطلب اقل من عشرة دقائق من  عمل
 أعمالهم بأرشفةمن المؤلفين سيجدون وقتا للقيام  % 03 أنالدراسات العلمية أثبتت 

  طلبت مؤسساتهم وممولي بحوثهم ذلك. إذاالعلمية 
وأخر سبب برر به أفراد عينة الدراسة امتناعهم عن ممارسة األرشفة الذاتية لبحوثهم    

، وقد سجل على حرية الوصول للمعلومات اعتيادهمحواجز نفسية راجعة لعدم العلمية هو 
 .من المجموع الكلي لإلجابات على هذا السؤال %2.03السبب نسبة إجابة قدرت ب هذا 
والجدير بالذكر أن األسباب التي برر بها األساتذة الجامعيون المستجوبون إحجامهم   

عن ممارسة األرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية بصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب هي 
، عدم اإللمام بكيفية اإليداع والسرقة العلمية( التي برروا بها ةريسينفسها تقريبا)األعباء التد

الخاص  (00في تحليل السؤال رقم)إحجامهم عن إيداع بحوثهم بالمستودعات الرقمية 
  .م بالمستودعات الرقميةهعن إيداع بحوث امتناع أفراد عينة الدراسةأسباب ب

دا، فقد اتضح من خالل األرقام حعلى  كلية ومعهدأما عن توزيع النتائج على كل    
 ما يلي: (00الشكل رقم ) فيالواردة 

صرح األساتذة الجامعيون المستجوبون بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بأن السبب    
األساسي وراء إحجامهم عن ممارسة األرشفة الذاتية لبحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر 

المكلفون بها  بسبب ثقل األعباء التدريسيةلديهم ت الالزم الوق الويب يتمثل في عدم توافر
وكذلك التخوف من السرقة العلمية، حيث سجل هذين السببين اكبر نسبة إجابة قدرت ب 

يليهما  في كل منهما من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه الكلية، 33.01%

                                                 
1 University of Southampton. Op.Cit. 



 

عدم ، وتتطلب كثير من الوقتاألرشفة الذاتية عملية صعبة األسباب المتعلقة بكل من: 
عدم المعرفة بأسلوب ، اإللمام بطريقة استخدام التكنولوجيا وتطبيقات االنترنت المختلفة

حواجز نفسية راجعة لعدم اعتياد الباحثين على حرية الوصول ا و اإلتاحة والنشر هذ
ت من مجموع اإلجابا %0.10 ، بتسجيلهم نفس نسبة اإلجابة، والتي قدرت بللمعلومات

 نفسه.                                                        
 أما على مستوى كلية علم النفس وعلوم التربية فقد سجل السبب المتعلق بعدم توافر   

التدريسية المكلفون  بسبب ثقل األعباءلدى األساتذة الجامعيين المستجوبين الوقت الالزم 
من مجموع اإلجابات المحصل عليها  %01.00ت ب بها أعلى نسبة إجابة، والتي قدر 

، %23بأسلوب اإلتاحة والنشر هذا بنسبة  المعرفة بهذه الكلية، يليه السبب المتعلق بعدم
 اإللمام بطريقة استخدام التكنولوجيا وتطبيقات االنترنت المختلفة ثم السبب المتعلق بعدم

 والسبب المتعلق العلمية التخوف من السرقة، ثم السبب المتعلق ب%10.00بنسبة 

بتسجيلهما نفس نسبة اإلجابة،  ألرشفة الذاتية عملية صعبة وتتطلب كثير من الوقتبا
، في حين لم يشر أفراد عينة الدراسة لبقية األسباب الواردة في %0.33والتي قدرت ب 

 السؤال.
د حصل السبب بينما على مستوى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فق   

 بسبب ثقل األعباءلدى األساتذة الجامعيين المستجوبين الوقت الالزم  المتعلق بعدم توافر
التدريسية المكلفون بها على أكبر عدد من إجابات أساتذة هذه الكلية، والتي قدرت بنسبة 

بأسلوب اإلتاحة والنشر هذا بنسبة  المعرفة ، يليه السبب المتعلق بعدم00.00%
 في حين لم يشر أفراد عينة الدراسة لبقية األسباب الواردة بالسؤال. ،33.33%

لدى األساتذة الجامعيين المكونين الوقت الالزم  كما حصل السبب المتعلق بعدم توافر   
التدريسية المكلفون بها على أكبر عدد من إجابات  بسبب ثقل األعباءلعينة الدراسة 

، %00.00أساتذة كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، والتي قدرت بنسبة 
، في حين لم يشر أفراد %33.33يليه السبب المتعلق بالتخوف من السرقة العلمية بنسبة 

 عينة الدراسة لبقية األسباب الواردة بالسؤال.
أفراد عينة الدراسة بكل من معهد علم المكتبات والتوثيق ومعهد علوم وتقنيات  أما     



 

والشكل  النشاطات البدنية والرياضية فلم يشيروا ألي سبب من األسباب الواردة بالسؤال.
 التالي يوضح توزيع النتائج على كل كلية ومعهد على حدا:

  

 
الشكل رقم )00(: أسباب امتناع أفراد عينة البحث عن األرشفة الذاتية لبحوثهم 

.بكل كلية ومعهد على حدا الويب عبر الشخصية بصفحاتهم  
 

لتطوير مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  ماهي اقتراحاتكم (:02السؤال رقم )
عبد الحميد مهري، وكيف تنظرون لطريقة تحسين األرشفة الذاتية لألستاذ  -20

 الجامعي من جهة أخرى؟                                                             
 

ة على هذا السؤال في جميع لم يقم األساتذة الجامعيين المكونين لعينة الدراسة باإلجاب   
 اإلستبيانات المسترجعة منهم.                                                          
                                                          
                                                                  

 ابلة الدراسة الميدانية.تحليل نتائج مق -2-0-0
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 التخوف من السرقة العلمية

 ...األرشفة الذاتية عملية صعبة

 ...ال يتوافر لدي الوقت االزم

 ...عدم اإللمام بطريقة استخدام التكنولوجيا

 عدم المعرفة بأسلوب اإلتاحة والنشر هذا

 ...حواجز نفسية



 

 -42 تم إجراء هذه المقابلة مع مسؤول مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة    
مهري، حيث قمنا بطرح جملة من التساؤالت عليه، والتي تمحورت في مجملها  الحميد عبد

متطلباته البشرية، التقنية والمالية، حول مشروع المستودع الرقمي من حيث نشأته وأهدافه، 
لتطويره، وعلى  المستقبلية سياساته، أساليب بحث واسترجاع محتوياته، المشاكل والخطط

هذا األساس قمنا بتقسيم وتحليل أجوبة المقابلة المقننة على أربعة محاور رئيسية هي 
 كالتالي:

قمي لجامعة المحور األول: مشروع المستودع الر تحليل نتائج  -2-0-0-0
 عبد الحميد مهري: النشأة واألهداف. -20قسنطينة 

 
مهري بتخصيص فضاء الكتروني  الحميد عبد -20 هل تقوم جامعة قسنطينة -0

 لمستودعها الرقمي عبر موقعها على شبكة االنترنت؟ 
ال تملك  مهري  الحميد عبد -42 تفيد إجابة الشخص المبحوث بأن جامعة قسنطينة   

 حاليا  أي مستودع رقمي تابع لها متاح على موقعها على شبكة االنترنت. 
 الحميد عبد -20 هل لديكم مخطط أو نية إلنشاء مستودع رقمي لجامعة قسنطينة -0

تاحته على موقع الجامعة على شبكة االنترنت؟  مهري وا 
مستودع رقمي في انجاز مشروع  مهري  الحميد عبد -42 انطلقت جامعة قسنطينة   

خاص بها، وعند االنتهاء من المشروع سيتم تخصيص فضاء الكتروني لهذا المستودع 
 الرقمي في موقع الجامعة على شبكة االنترنت. 

 ما هو اسم المستودع الرقمي الذي سيتم انجازه على مستوى جامعة قسنطينة -0
 مهري ؟ الحميد عبد -20
 ".Dspace" تم االتفاق على هذه التسمية 
 
 
مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةهل يدعم مسؤولي ومتخذي القرار في جامعة  -0



 

تاحته على موقع الجامعة على شبكة االنترنت؟  عملية إنشاء مستودع رقمي وا 
عملية  مهري  الحميد عبد -42 يدعم مسؤولي ومتخذي القرار في جامعة قسنطينة   

تاحته على موقع الجامعة على شبكة االنترنت، وقرار اإلنشاء كان  إنشاء مستودع رقمي وا 
اثر توصية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أن رئيس الجامعة يتابع بنفسه 

 وبشكل مستمر عملية اإلنشاء. 
 عبد -20 ما هو تاريخ انطالق تجسيد مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة -2

 مهري؟  الحميد
عبد  -42انطلقت عملية انجاز مشروع المستودع الرقمي الخاص بجامعة قسنطينة     

(، إال أن التخطيط 2413-2410الحميد مهري في مطلع السنة الجامعية الحالية)
 للمشروع سبق هذا التاريخ. 

 الحميد عبد -20 ما هي أهداف مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة -2
 مهري؟ 

هو فضاء  مهري  الحميد عبد -42 دع الرقمي الخاص بجامعة قسنطينةإن المستو    
سيسمح بتخزين جميع الوثائق المتعلقة بالجانب البيداغوجي، البحث العلمي في هذه 

 الجامعة، ويهدف إلى تحقيق ما يلي: 
 مهري.  الحميد عبد -42 زيادة مقروئية منشورات جامعة قسنطينة -أ

في مختلف التصنيفات  مهري  الحميد عبد -42 ةتحسين مرتبة جامعة قسنطين -ب
 األكاديمية الوطنية، العربية، اإلفريقية والعالمية للجامعات . 

لمنسوبيها من الطالب  مهري  الحميد عبد -42 إتاحة منشورات جامعة قسنطينة -ج
 واألساتذة. 

 عبد -20 قسنطينة لجامعة الرقمي المستودع في التي ستعتمد اللغة ما هي -0
 ؟مهري  الحميد

 .والعربية في محتويات المستودع، أما الواجهة فهي بالفرنسية سيتم اعتماد اللغة الفرنسية  
تحليل نتائج المحور الثاني: المتطلبات البشرية، التقنية والمالية  -2-0-0-0



 

 عبد الحميد مهري. -20لمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 
 
بإستشارة هيئتها التدريسية في  مهري  الحميد عبد -20 هل قامت جامعة قسنطينة -0

 مشروع المستودع الرقمي الخاص بها؟ 
 لم يتم استشارة الهيئة التدريسية للجامعة في مشروع المستودع الرقمي.   
دور في مشروع المستودع  مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةهل لمكتبات جامعة  -0

 الرقمي الخاص بهذه الجامعة؟ 
أي دور في مشروع المستودع  مهري  الحميد عبد -42 قسنطينةليس لمكتبات جامعة   

 الرقمي الخاص بهذه الجامعة. 
بعمل حمالت توعية  مهري  الحميد عبد -20 هل قامت جامعة قسنطينة -02

 بالمستودع الرقمي الخاص بها؟ 
للجامعة يوم االفتتاح الرسمي  مهري  الحميد عبد -42 خصص رئيس جامعة قسنطينة  
دقيقة من خطابه لتوعية األساتذة والطالب بالمستودع الرقمي الذي  24 (2413-2410)

سينجز، ودعاهم لتغذيته بمنشوراتهم العلمية لرفع مقروئية المنتجات الفكرية للجامعة، وكذا 
لتحسين ترتيبها في مختلف التصنيفات األكاديمية الوطنية، العربية، اإلفريقية والعالمية 

  Centre National de Recherche en Biotechnologie(CRBT)معات. كما أجرى للجا

بحضور مسؤول البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم  في نفس السنة
دراسي للتعريف بالمستودعات الرقمية وبأهدافها، إال انه يالحظ عدم وجود أية إعالنات 

 ع الجامعة الرسمي.تروج للمستودع الرقمي على موق
هل لديكم فريق عمل يقوم بالسهر على انجاز مشروع المستودع الرقمي لجامعة  -00

 مهري؟ الحميد عبد -20 قسنطينة
 نملك فريق عمل يتكون من الكفاءات البشرية التالية:    
 مسؤول مشروع المستودع الرقمي. -
- web masters 42 المشرفين على مواقع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة قسنطينة- 



 

المشرف على موقع  web masterمهري والبالغ عددهم ستة، إضافة إلى  الحميد عبد
 الجامعة الرئيسي. 

 مهندسين في اإلعالم اآللي.  -
 أساتذة جامعيين. 43 -

وع المستودع الرقمي، مسؤولة كما توجد لجنة مكونة من رئيس الجامعة، مسؤول مشر      
التابعين للجامعة،  web masters عبد الحميد مهري و -42مكتبات جامعة قسنطينة 

 حيث تقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعات دورية حول المستودع الرقمي.
 الحميد عبد -20 قسنطينةهل خضع فريق عمل المستودع الرقمي لجامعة  -00

دارة المستودعات الرقمية  مهري  لدورات تدريبية رسمية تتعلق بأساليب إنشاء وا 
 األكاديمية المتواجد بالمؤسسات الجامعية؟

لم يخضع فريق العمل الذي يشرف على عملية انجاز المستودع الرقمي لجامعة    
دارة  الحميد عبد -42 قسنطينة مهري ألي دورات تدريبية خاصة بطرق إنشاء وا 
ات الرقمية األكاديمية المتواجدة بالجامعات، كما أن األفراد المسؤولين عن تثبيت المستودع

دارة المستودع تعلموا بشكل ذاتي  والعمل بالبرمجية التي ستستخدم في عملية إنشاء وا 
 طريقة عمل هذه البرمجية.

 الحميد عبد -20 قسنطينةستودع الرقمي لجامعة للمالبنية التحتية هي ما   -00
 من حيث األجهزة والبرمجيات؟ مهري 

 الحميد عبد -42 جامعة قسنطينةالخاص ب  serverاألجهزة: سبعة حواسيب، الخادم  -
 متواجد خارج الجزائر في دولة يتحفظ على ذكر اسمها. مهري 

دارة  DSpaceالبرمجيات: وقع االختيار على برمجية  التي ستستخدم في إنشاء وا 
 المستودع الرقمي.

 
 

الدعم المالي الكافي مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةهل توفر إدارة جامعة  -00



 

 النجاز مستودعها الرقمي؟
بدفع تكاليف التجهيزات،  مهري  الحميد عبد -42 قامت إدارة جامعة قسنطينة  

 البرمجيات، الموارد البشرية الالزمة للمشروع.
السياسات الخاصة بالمستودع تحليل نتائج المحور الثالث: إعداد  -2-0-0-0

 .عبد الحميد مهري  -20الرقمي لجامعة قسنطينة 
 

محتويات المستودع الرقمي  في عملية إيداع التي سيتم إتباعهاما هي السياسة  -02
 مهري؟ الحميد عبد -20 لجامعة قسنطينة

بالنسبة للرسائل الجامعية، فاإليداع بالمستودع الرقمي أمر إجباري مفروض من إدارة    
جامعة عبد الحميد مهري، أما بالنسبة لبقية مصادر المعلومات األخرى فهي بشكل 

 طوعي حسب رغبة مؤلفيها. 
 عبد -42 كما أن في المرحلة األولى من تشغيل المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة   
المشرفين على مواقع  web mastersسيقوم بعملية إيداع المحتويات ل  مهري  حميدال

المشرف على موقع الجامعة  web masterالكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وسيقوم 
الرئيسي بالتنسيق فيما بينهم وهذا من باب الحماية، أما في المرحلة الثانية التي ستكون 

المستودع سيتم منح جميع منسوبي الجامعة من أساتذة بعد التحكم جيدا في تشغيل 
 و كلمة مرور user name  وطالب خاصة في الذين في طور الدكتوراه اسم مستخدم

passe word  ليتمكنوا من إيداع بمفردهم أعمالهم العلمية وكذا الوصول إلى محتويات
 المستودع.

الرقمي ما هي أنواع مصادر المعلومات التي سيسمح بإتاحتها في المستودع  -أ
 ؟مهري  الحميد عبد -20 لجامعة قسنطينة

الرسائل الجامعية )رسائل الدكتوراه، رسائل الماجستير ومذكرات الماستر(، المنشورات    
لمقررات المنتجة من طرف أساتذة الجامعة مثل: الكتب، مقاالت الدوريات العلمية، ا

الدراسية) المحاضرات واألعمال التطبيقية( وغيرها من الوثائق التي لها عالقة بالناحية 
 مهري. الحميد عبد -42 البيداغوجية والعملية التعليمية والبحثية في جامعة قسنطينة



 

 ما هي أشكال مصادر المعلومات التي سيقبل إيداعها في المستودع الرقمي -ب
 ؟مهري  الحميد عبد -20 لجامعة قسنطينة

، كما أن إدارة المستودع تقبل pdfيقبل إيداع مصادر المعلومات التي هي في شكل    
التي فيما بعد تقوم بتحويلها إلى شكل  wordأيضا مصادر المعلومات التي هي في شكل 

pdf. 
ما هي السياسة التي سيتم إتباعها لضبط جودة محتويات المستودع الرقمي  -02

 ؟مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةلجامعة 
 الحميد عبد -42 سيتم إيداع الرسائل الجامعية المناقشة على مستوى جامعة قسنطينة

 وكذلك المحاضرات والدروس بعد عرضها وموافقة المجلس العلمي للجامعة عليها.  مهري 
 عفي المستود الملكية الفكرية حقوق  إلدارة التي سيتم إتباعهاما هي السياسة  -00

 ؟مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةالرقمي لجامعة 
بالنسبة للرسائل الجامعية مثل رسائل الدكتوراه يقوم الطالب عند التسجيل في السنة     

األولى دكتوراه بالتوقيع على وثيقة هي بمثابة اتفاقية تحتوي على شرط يفيد بأن على 
طالب الدكتوراه بعد مناقشة رسالته السماح بإتاحة نصها الكامل عبر موقع الجامعة 

عملية استحدثت كبديل لعملية قيام طلبة جامعة منتوري سابقا بعد االلكتروني، وهذه ال
على  pdfمناقشة مختلف رسائلهم ومذكراتهم بوضع نسخة الكترونية منها في شكل 

مستوى المكتبة المركزية لهذه الجامعة التي تقوم بفهرستها ثم تسليمها لمسؤول موقع 
جامعات تم وضع البديل  43لى الجامعة االلكتروني، لكن بعد تقسيم هذه الجامعة إ

 السابق الذكر.
في حين الرسائل الجامعية التي نوقشت قبل وضع االتفاقية، سيتم اخذ موافقة مؤلفيها     

مهري، كما أن من  الحميد عبد -42 قبل إيداعها بالمستودع الرقمي لجامعة قسنطينة
تاحتها الناحية القانونية فالرسائل التي تناقش على مستوى هذه الجامع ة مسموح بإيداعها وا 

 بمستودعها الرقمي وتبقى الملكية لمؤلف الرسالة.
 

أما بالنسبة للمنشورات المنتجة من طرف أساتذة الجامعة مثل الكتب، المقاالت     



 

 والمقررات الدراسية سيتم إيداعها بالمستودع الرقمي شريطة طلب مؤلفيها ذلك.
المستودع الرقمي ب الرقمية المصادر لحفظ التي سيتم إتباعهاما هي السياسة  -00

 ؟مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةلجامعة 
 سيتم حفظ مصادر المعلومات على المدى الطويل.   
للمستودع الرقمي  الرقمية المحتوياتتاحة إل  التي سيتم إتباعهاما هي السياسة  -00

 ؟مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةلجامعة 
سيتم إتاحة مصادر المعلومات بشكل مستمر بسبب اعتماد سياسة الحفظ على المدى    

الطويل، كما أن في المرحلة األولى من تشغيل المستودع الرقمي الوصول للمصادر 
 الحميد عبد -42 سيكون متاح لجميع المستخدمين من داخل وخارج جامعة قسنطينة

إتاحة فئة من المحتويات على فئة معينة من تقيد مهري، أما في المرحلة الثانية س
المستخدمين مثل المقررات الدراسية)محاضرات وأعمال تطبيقية( سيسمح لطالب وأساتذة 

 الجامعة فقط االطالع عليها واالستفادة منها.
تحليل نتائج المحور الرابع: أساليب البحث واالسترجاع بالمستودع  -2-0-0-0

 عبد الحميد مهري. -20الرقمي لجامعة قسنطينة 
 

ما هي األساليب التي ستعتمد في البحث واسترجاع محتويات المستودع الرقمي  -02
 ؟مهري  الحميد عبد -20 قسنطينةلجامعة 

 .DSpaceسيتم اعتماد أساليب البحث واالسترجاع التي تتيحها برمجية     
لجامعة هل سيتاح الوصول الحر إلى مصادر معلومات المستودع الرقمي  -00

 مهري؟ الحميد عبد -20 قسنطينة
 سيتم إتاحة جزء من محتويات المستودع الرقمي بأسلوب الوصول الحر.   
 
 
تحليل نتائج المحور الخامس: المشكالت التي تواجه المستودع  -2-0-0-2



 

 عبد الحميد مهري و الخطط المستقبلية لتطويره.  -20الرقمي لجامعة قسنطينة 
 
 الحميد عبد -20 قسنطينةلجامعة ما المشكالت التي تواجه المستودع الرقمي  -00 

 ؟مهري 
 -42 قسنطينةتواجه مشروع المستودع الرقمي لجامعة ، على ضوء إجابات المبحوث   
 جملة من المشكالت نلخصها فيما يلي: مهري  الحميد عبد
تجاوب األطراف )منسوبي الجامعة( الذين يغذون المستودع الرقمي بمختلف مصادر  -

المعلومات التي ينتجونها ويعد أهم مشكل، حيث بالنسبة للرسائل الجامعية لن نواجه أية 
مشاكل الن اإليداع إجباري في المستودع الرقمي، باستثناء معارضة بعض األساتذة الذين 

شاء االتفاقية السابقة الذكر خاصة في تخصص علم المكتبات ناقشوا رسائلهم قبل إن
والمعلومات على إيداعها بالمستودع الرقمي لتكون متاحة على الموقع االلكتروني 
للجامعة، أما بالنسبة لبقية مصادر المعلومات التي ينتجها أساتذة الجامعة)كتب، مقاالت 

المستودع الرقمي لتكون متاحة مجانا ومقررات دراسية( فإذا لم يطلب مؤلفوها إيداعها ب
فان الجامعة لن تستطيع إجبارهم على ذلك، وبالتالي سيتميز المستودع الرقمي بضعف 

 محتوياته واقتصارها على الرسائل الجامعية فقط. 
مشاكل تقنية خاصة فيما يتعلق أوال بسياسة حفظ مصادر المعلومات المودعة  -

ث سيطرأ هنا مشكل تخزينها كلما ارتفع حجمها، كما بالمستودع على المدى الطويل، حي
أن ارتفاع حجم المحتويات سيؤدي إلى صعوبة استرجاعها جميعها في حالة حدوث 
دارة  مشكل تقني على مستوى المستودع، ثانيا متعلقة بالبرمجية التي ستستخدم في إنشاء وا 

ين واحدة باللغة التي تتوفر في طبعت DSpaceالمستودع الرقمي والتي هي برمجية 
االنجليزية والثانية باللغة الفرنسية، وبما أن تدرس األغلبية الساحقة من تخصصات 
الجامعة باللغة العربية باستثناء كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال فإنه 
 يتوجب تعريب البرمجية أو الحصول على نسختها المعربة من المملكة العربية السعودية.

 
 عبد -20 قسنطينة جامعةلما الخطط المستقبلية لتطوير المستودع الرقمي  -00



 

  ؟مهري  الحميد
 -42 ذكر المبحوث إثنين من الخطط ألجل تطوير المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة   
 :يلي نوجزها فيما مهري  الحميد عبد
أوال جعل الوصول إلى محتويات المستودع الرقمي يكون بشكل فردي عن طريق    

استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وثانيا، قصر إتاحة فئة معينة من محتويات 
 المستودع على فئة معينة من المستخدمين) منسوبي الجامعة فقط(.

  نتائج الدراسة. -2-0
 رضيات.نتائج الدراسة على ضوء الف -2-0-0

من خالل النتائج المحصل عليها في الدراسة الميدانية، يمكن عرض نتائج      
الفرضيات الثالث، من خالل معرفة مدى تحقق كل منها حسب ما تمليه نتائج المؤشرات 

:                                                                  المتعلقة بكل فرضية  
:                                                      األولى نتيجة الفرضية 0-  
باستخدام  مهري  عبد الحميد -42جامعة قسنطينة  أساتذةيهتم هذه الفرضية مفادها أن    

وتتمثل أهم مؤشراتها ونسبها  ،كوسيلة إلتاحة ونشر بحوثهم العلمية ةالرقمي اتالمستودع
  فيما يلي:                                                                            

الجامعيين  أن أغلبية األساتذة 40( الخاص بالسؤال رقم 23رقم ) الجدول يظهر -
 منهم.% 00.40نسبة  ، وهذا ما عبرت عنهالمستجوبين يستخدمون المستودعات الرقمية

بان المستودعات الرقمية تستخدم  40( الخاص بالسؤال رقم 23يظهر الجدول رقم ) -
لغرض البحث والحصول  %00.04من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين بنسبة 

 على اإلنتاج الفكري العلمي.
بأن أغلبية األساتذة  40الخاص بالسؤال رقم ( 20تكشف النتائج المتعلقة بالجدول رقم ) -

قوموا بإيداع بحوثهم بالمستودعات الرقمية، وهذا ما عبرت عنه الجامعيين المستجوبين لم ي
 .منهم %00.04نسبة 
 محققة، غير للدراسة األولى الفرضية بأن نجد ونسبها، السابقة المؤشرات خالل من   



 

بأن المستودعات الرقمية تستخدم من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين  على اعتبار
والحصول على اإلنتاج الفكري العلمي وليس لغرض إتاحة بشكل كبير لغرض البحث 

 هذه الفرضية. األساسي لتحقيق الشرط المؤشر هذا يمثل حيث ،ونشر بحوثهم العلمية
بتشجيع  عبد الحميد مهري  -42اهتمام جامعة قسنطينة  ضرورة إلى يدعو ما وهو

الرقمية المتاحة على أساتذتها على النشر االلكتروني لبحوثهم العلمية عبر المستودعات 
وفوائد لألستاذ الجامعي  إيجابيات لهذا النمط من النشر من لما نظرا شبكة االنترنت،

 .والجامعة على حد السواء
                                                       :الثانيةنتيجة الفرضية  0-
مهري مشروع  عبد الحميد -42جامعة قسنطينة  يؤيد أساتذةهذه الفرضية مفادها أن    

إنشاء مستودع رقمي بجامعتهم ألجل نشر بحوثهم العلمية عبره بما يساهم في إثراء 
 وتتمثل أهم مؤشراتها ونسبها فيما يلي:محتوياته، 

األساتذة الجامعيين تأييد أغلبية  10( الخاص بالسؤال رقم 33) تظهر نتائج الجدول رقم -
، عبد الحميد مهري  -42عة قسنطينة المستودع الرقمي لجام إنشاء لمشروعالمستجوبين 

منهم.                               %00.03وهذا ما عبرت عنه نسبة   
أن جميع  10( الخاص بالسؤال رقم 30رقم )وفي السياق ذاته، توضح بيانات الجدول  -

اع بحوثهم العلمية بالمستودع الرقمي األساتذة الجامعيين المستجوبين أبدوا استعدادهم إليد
منهم.       %144عبد الحميد مهري، وهذا ما عبرت عنه نسبة  -42عة قسنطينة لجام  

في المقابلة أن في المرحلة الثانية من تشغيل المستودع  13تظهر نتائج السؤال رقم  -
عة من سيتم منح جميع منسوبي الجام عبد الحميد مهري -42الرقمي لجامعة قسنطينة 

ليتمكنوا من إيداع بمفردهم  وكلمة مرور أساتذة وطالب )في طور الدكتوراه( اسم مستخدم
 أعمالهم العلمية.

أن جميع  10( الخاص بالسؤال رقم 30رقم )توضح بيانات الجدول  وعالوة على ذلك، -
 -42عة قسنطينة األساتذة الجامعيين المستجوبين يعتقدون بأن المستودع الرقمي لجام

في تطوير العملية التعليمية والبحثية  بشكل جيد من شأنه أن يساهم عبد الحميد مهري 
منهم.                                      %144وهذا ما عبرت عنه نسبة ، بالجامعة  



 

من خالل المؤشرات السابقة ونسبها، نجد بأن الفرضية الثانية للدراسة محققة، بالنظر     
 إنشاء لمشروعاألساتذة الجامعيين المستجوبين المؤيدين  في نسبة ارتفاعإلى ما لوحظ من 

عبد الحميد مهري، باإلضافة إلى أن جميع  -42عة قسنطينة المستودع الرقمي لجام
وكذا  ،األساتذة المؤيدين على استعداد إليداع بحوثهم العلمية بهذا المستودع الرقمي

في تطوير العملية التعليمية والبحثية  دبشكل جيمن شأنه أن يساهم  هبأنيعتقدون 
 بالجامعة.                                                                             

                                         :                                                              الثالثةنتيجة الفرضية  0-
 القيام مهري  عبد الحميد -42 ةقسنطينجامعة  أساتذة فضليهذه الفرضية مفادها أن     

 استخدامهابغية زيادة  عبر الويبالشخصية  صفحاتهمالذاتية لبحوثهم العلمية ب باألرشفة
                         وتتمثل أهم مؤشراتها ونسبها فيما يلي: ،واالستشهاد المرجعي بها

عدم امتالك إلى  21( الخاص بالسؤال رقم 04رقم ) النتائج الواردة في الجدولتشير  -
صرح  وهذا ما، أغلب األساتذة الجامعيين المستجوبين لصفحة شخصية متاحة عبر الويب

.                                                                   منهم %01.04 به  
جميع األساتذة الجامعيين بأن  22الخاص بالسؤال رقم ( 01رقم )الجدول  نتائج تظهر -

عبد  -42أي تدريب من جانب جامعة قسنطينة  المستجوبين صرحوا بأنهم لم يتلقوا
وهو ما عبرت تهم الشخصية عبر الويب، احول طريقة تصميم وا عداد صفح مهري  الحميد
                         منهم.                                             %144عنه 

أغلبية األساتذة بأن  23 الخاص بالسؤال رقم( 02رقم )الواردة في الجدول  األرقام تبين -
وهو ما ، يقوموا بأرشفة بحوثهم بصفحاتهم الشخصية عبر الويبالجامعيين المستجوبين لم 

منهم.                                                             %30.40صرح به   
 من خالل المؤشرات السابقة ونسبها، نجد بأن الفرضية الثالثة هي كذلك غير محققة،   

عدم امتالك أغلب األساتذة الجامعيين المستجوبين لصفحة شخصية متاحة  إلى بالنظر
ألغلبية الذين يمتلكون صفحات شخصية  ريحالص تعبيرالإلى عبر الويب، باإلضافة 

أن عمليات النشر يقوموا بأرشفة بحوثهم بها؛ مما يؤدي إلى االستنتاج ببأنهم لم 
هم الشخصية المتاحة عبر ال تتم عبر صفحات لألساتذة الجامعيين المستجوبيناإللكتروني 



 

                        الويب.                                                         
 نتائج عامة. -2-0-0
الجامعيين وفق  باألساتذة المتعلقة الميدانية الدراسة أفرزتها التي النتائج أهم يلي فيما   

مسؤول محاور االستبيان الموجه لهم، وكذلك أهم النتائج التي وردت بالمقابلة المجرات مع 
وفق محاور هذه  مهري  الحميد عبد -42 مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة

 المقابلة:                                                                          
المستودعات الرقمية.          بمفهوم األساتذة الجامعيين المستجوبين على علم أغلب -  
د البيانات المتاحة نوع من قواعيعد مفهوم المستودعات الرقمية الذي يشير إلى أنها  -

هو أكثر المفاهيم معرفة من  على الويب تخزن البحوث العلمية وتتيحها مجانا للباحثين
 طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين.                                                 

تودعات دراية األساتذة الجامعيين بالمسالمساهمة في  تعتبر شبكة االنترنت أهم الطرق  -
 الرقمية.                                                                               

يستخدمون المستودعات الرقمية.               المستجوبين الجامعيين أغلبية األساتذة  -  
تستخدم المستودعات الرقمية بشكل كبير بمعدل مرة في األسبوع من طرف األساتذة  -
امعيين المستجوبين.                                                                الج  
يستخدم األساتذة الجامعيون المستجوبون المستودعات الرقمية بالدرجة األولى لغرض  -

 البحث والحصول على اإلنتاج الفكري العلمي.                                          
ساتذة الجامعيين المستجوبين لم يقوموا بإيداع بحوثهم العلمية بالمستودعات أغلبية األ -

 الرقمية.                                                                               
مستودعات الرقمية األجنبية هي أكثر المستودعات الرقمية استعماال من طرف تعتبر ال -

المستجوبين إليداع بحوثهم العلمية بها.                              األساتذة الجامعيين  
تعتبر الدوافع المتعلقة بزيادة التأثير العلمي أهم الدوافع التي تدفع األساتذة الجامعيين  -

   المستجوبين إليداع بحوثهم العلمية بالمستودعات الرقمية.                             
إيداعا بالمستودعات الرقمية من طرف  المؤتمرات هي الفئة األكثر أعمالفئة  تعد -



 

 األساتذة الجامعين المستجوبين.                                                        
وراء امتناع األساتذة الجامعيين  توافر الوقت الالزم السبب الرئيسي عدم يعتبر -

 معرفتهمعدم الرقمية، يليه  بالمستودعات علميةهم المساهمة ببحوثالمستجوبين عن ال
ليست ببعيدة.                                               بنسبة إيداع البحوثبكيفية   

نجاز مشروع مستودع رقمي إعبد الحميد مهري في  -42انطلقت جامعة قسنطينة  -
الجامعة على شبكة  موقع كتمال إنجازه سيتاح على، وعند ايسمى "ديسبايس" خاص بها
.                                                                             االنترنت  

عبد الحميد مهري إلى زيادة  -42يهدف مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  -
تاحتها لمنسوبيها من الطالب واألساتذة، وكذلك تحسين م رتبة مقروئية منشورات الجامعة وا 

في مختلف التصنيفات األكاديمية الوطنية، العربية، اإلفريقية والعالمية الجامعة 
.                                                                            للجامعات  

مهري فريق عمل يشرف على انجاز مشروع  الحميد عبد -42 تمتلك جامعة قسنطينة -
دارة ولم يخضع هذا الفريق مستودعها الرقمي،  ألي دورات تدريبية خاصة بطرق إنشاء وا 

 المستودعات الرقمية األكاديمية المتواجدة بالجامعات.                                   
مهري األجهزة)حواسيب وخادم(، برمجية  الحميد عبد -42 قسنطينةوفرت إدارة جامعة  -

الدعم المالي الكافي إلنجاز مستودعها الرقمي.                                اإلنشاء و   
أغلبية األساتذة الجامعيين المستجوبين يعلمون بمشروع المستودع الرقمي لجامعة  -

عبد الحميد مهري.                                                      -42قسنطينة   
المساهمة في معرفة األساتذة  الطرق  ت المتبادلة بين الزمالء أهمتعتبر طريقة المعلوما -

عبد الحميد  -42الجامعيين المستجوبين بمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة 
 هذه أداء في الجامعية والمكتبة الجامعة إدارة من كل دور تواضع يؤكد ما وهو مهري،

                                            الوظيفة.                                   
كل األساتذة الجامعيين المستجوبين لم تتم استشارتهم بمشروع المستودع الرقمي لجامعة  -

عبد الحميد مهري.                                                      -42قسنطينة   
عبد الحميد مهري هي أكثر  -42ة لجامعة قسنطين الهيئة التدريسية أعضاء تعتبر فئة -



 

إنشاء  الفئات التي صرح األساتذة الجامعيون المستجوبون بضرورة استشارتها في مشروع
 المستودع الرقمي لهذه الجامعة.                                                        

مشروع المستودع أي دور في  مهري  الحميد عبد -42 قسنطينةليس لمكتبات جامعة  -
 الرقمي الخاص بهذه الجامعة.

إنشاء مستودع رقمي بجامعة  مشروعأغلبية األساتذة الجامعيين المستجوبين يؤيدون  -
.                                                    عبد الحميد مهري  -42قسنطينة   

جميع األساتذة الجامعيين المستجوبين يبدون استعدادهم إليداع بحوثهم العلمية  -
.                            عبد الحميد مهري  -42قسنطينة بالمستودع الرقمي لجامعة   

قسنطينة لجامعة األساتذة الجامعيين المستجوبين يعتقدون بأن المستودع الرقمي  جميع -
في تطوير العملية التعليمية بشكل جيد من شأنه أن يساهم عبد الحميد مهري  -42

بالجامعة.                                                                    والبحثية   
الرقمي بشكل طوعي أهم  اإليداع في المستودع تعتبر العوامل المتعلقة بأن تكون عملية -

ين المستجوبين على إيداع بحوثهم في المستودع ستحفز األساتذة الجامعي العوامل التي
عبد الحميد مهري مستقبال.                               -42الرقمي لجامعة قسنطينة   

عبد الحميد مهري سيكون أمر  -42إن اإليداع بالمستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  -
ة، أما بالنسبة لبقية إجباري مفروض من إدارة هذه الجامعة بالنسبة للرسائل الجامعي

المنتجة من طرف أساتذة الجامعة مثل: الكتب، مقاالت مصادر المعلومات األخرى 
فسيكون بشكل الدوريات العلمية، المقررات الدراسية) المحاضرات واألعمال التطبيقية( 

بعد عرضها وموافقة المجلس العلمي للجامعة عليها.        طوعي حسب رغبة مؤلفيها،   
بالمستودع الرقمي  wordو  pdfإيداع مصادر المعلومات التي هي في شكل  يقبل -

 .عبد الحميد مهري  -42لجامعة قسنطينة 
بالمستودع الرقمي لجامعة قسنطينة سيتم حفظ مصادر المعلومات على المدى الطويل  -

 ، ليتم إتاحتها بشكل مستمر ولكل المستخدمين في المرحلة األولىعبد الحميد مهري  -42
تقيد إتاحة فئة من المحتويات على أما في المرحلة الثانية س من تشغيل المستودع الرقمي،

فئة معينة من المستخدمين مثل المقررات الدراسية)محاضرات وأعمال تطبيقية( سيسمح 



 

 لطالب وأساتذة الجامعة فقط اإلطالع عليها واإلستفادة منها.
المستودع الرقمي لجامعة يحها برمجية إنشاء ستعتمد أساليب البحث واإلسترجاع التي تت -

سيتم إتاحة جزء من محتويات عبد الحميد مهري، إضافة إلى أنه  -42قسنطينة 
 المستودع الرقمي بأسلوب الوصول الحر.                                              

عبد الحميد  -42لجامعة قسنطينة  يعتبر االقتراح المتعلق بتقديم المستودع الرقمي -
االلكتروني أكثر االقتراحات  البريد طريق عن يستجد ما بكل الجارية مهري خدمة اإلحاطة

 رغبة فيها من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين، يليه االقتراح المتعلق بتوفير
روابط خارجية مثال إلى ناشري الدوريات العلمية، الجامعات ل المستودع الرقمي

ليست ببعيدة.                                                 بنسبة بحثيةوالمؤسسات ال  
يعتبر تجاوب األطراف )منسوبي الجامعة( الذين يغذون المستودع الرقمي بمختلف  -

بحوثهم )كتب، مقاالت، مقررات دراسية....(، حفظ مصادر المعلومات على المدى 
أهم المشاكل التي تواجه مشروع المستودع الرقمي لجامعة تعريب برمجية اإلنشاء الطويل و 
 مهري. الحميد عبد -42 قسنطينة

أغلبية األساتذة الجامعيين المستجوبين ال يمتلكون صفحات شخصية متاحة عبر  -
 الويب.                                                                                

جامعة قسنطينة أي تدريب من جانب  الجامعيين المستجوبين لم يتلقواجميع األساتذة  -
.    تهم الشخصية عبر الويباحول طريقة تصميم وا عداد صفح عبد الحميد مهري  -42  
يقوموا بأرشفة بحوثهم بصفحاتهم الشخصية أغلبية األساتذة الجامعيين المستجوبين لم  -

                                                عبر الويب.                              
المرجعي بالبحوث العلمية أهم الدوافع  دتعتبر الدوافع المتعلقة بزيادة استخدام واالستشها -

لألرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية بصفحاتهم التي تدفع األساتذة الجامعيين المستجوبين 
                                           .                      الشخصية عبر الويب

األساتذة الجامعيين هي الفئة األكثر أرشفة من جانب  أعمال المؤتمراتفئة تعتبر  -
 بنسبة تليها فئة مقاالت الدوريات العلمية ،بصفحاتهم الشخصية عبر الويب المستجوبين

 ليست ببعيدة.                                                                         



 

 أرشفة البحوثمن أكثر  وارد ملفات تنسيقتعتبر البحوث العلمية على شكل  -
بالصفحات الشخصية لألساتذة الجامعيين المستجوبين، تليها البحوث بصيغة الملفات 

.                                                 ست ببعيدةلي ( بنسبةبيدياف) المنقولة  
أغلبية البحوث العلمية المؤرشفة من طرف األساتذة الجامعيين المستجوبين بصفحاتهم  -

 الشخصية المتاحة عبر الويب يملك هؤالء األساتذة حق نشرها.                          
تعتبر العوامل المتعلقة بزيادة استخدام واالستشهاد المرجعي بالبحوث العلمية أكثر  -

العوامل التي ستحفز األساتذة الجامعيين المستجوبين على االستمرار في األرشفة الذاتية 
الويب.                                       عبر الشخصية بصفحاتهم لبحوثهم العلمية  

 تكمن التي األسباب ، أهمبسبب ثقل األعباء التدريسية الالزم الوقت وافرت يعتبر عدم -
 األرشفة الذاتية لبحوثهم العلمية عن األساتذة الجامعيين المستجوبين عزوف وراء

الشخصية المتاحة عبر الويب.                                              بصفحاتهم  

 اقتراحات الدراسة. -2-2
 :التالية النقاط تتمثل في الدراسة اقتراحات فإن إليها، المتوصل النتائج ضوء على   
أهمية قصوى لما يعرف  عبد الحميد مهري  -42جامعة قسنطينة أن تولى  -1

العلمية مخرجات السجاًل رسميًا لكل  والتي تمثل األكاديمية،بالمستودعات الرقمية 
األساتذة الجامعيين المنتمين إليها بأهمية تعريف قيام هذه الجامعة بضرورة وكذا ، للجامعة

معدالت االستشهاد  بحوثهم العلمية وزيادةسيع نطاق استخدام في تو  المستودعات الرقمية
الجامعة في األوساط األكاديمية المحلية،  لهم ولمخرجات لترويجوكذا ا ،بهاالمرجعي 

  ي.المتدنالعالمي  هاتصنيفوفي تحسين  اإلقليمية والدولية
عبد الحميد مهري  -42بمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة تكثيف اإلعالم  -2

 المستودع الرقمي على استخدام همدف تشجيعبه في أوساط أساتذة وطلبة هذه الجامعة
 سواء كمساهمين في إثراء محتوياته أو كمستفيدين من خدماته.

 
ة جامعلل المستودع الرقميفي تأسيس وبناء  الجامعية الدور المهم للمكتبة التأكيد على -3



 

فهي المسؤولة عن جمع وحفظ المخرجات العلمية للجامعة، كما أن  المتواجدة بها،
المكتبيين العاملين بهذه المكتبة هم خبراء في إنشاء الميتاداتا وتنظيم المحتوى، وهذا 

 األرشفة الذاتية. فضال عن أنهم واعون ومطلعون على طرق حفظ المواد الرقمية وتقنيات
مجموعة من ل عبد الحميد مهري والمكتبة الجامعية -42تنظيم إدارة جامعة قسنطينة  -0

على استخدام  أساتذة وطلبة الجامعة لتدريب ورش العمل الالزمةو  البرامج التدريبية
م التي ستقد الخدماتب المستودع الرقمي: كيفية إيداع بحوثهم العلمية به، تعريفهم وترغيبهم

 توعيتهم بأخالقيات التعامل في ضرورةمنها، مع  االستفادة وكيفية من طرف المستودع
 حقوق الملكية الفكرية. واحترامالبيئة الرقمية 

دارة مشروع  -3 ضرورة إشراك أساتذة الجامعة محل الدراسة في عملية التخطيط وا 
الجانب التقني( المستودع الرقمي، خاصة أساتذة تخصص اإلعالم اآللي)المساعدة في 

 وعلم المكتبات) المساعدة في المحتوى الرقمي(.
إجراء الدراسات الالزمة لمعرفة احتياجات أساتذة وطلبة الجامعة محل الدراسة من  -0

 الخدمات التي سيقدمها المستودع الرقمي.
المنجزة أو في طور اإلنجاز على  االطالع على مختلف مشاريع المستودعات الرقمية -0

 فيما يخص لالستفادة منها كخبرات وطنية، ى الجامعات ومراكز البحوث الجزائريةمستو 
الجوانب القانونية فيما  إيداع البحوث العلمية،عمليات  اختيار برمجية اإلنشاء المناسبة،

تلك البحوث وكيفية إعداد مختلف سياسات المستودع الرقمي لجامعة يخص إتاحة 
 .عبد الحميد مهري  -42قسنطينة 

بحقوق النشر  المتعلقة الجزائريةبعض نصوص القوانين التشريعية إعادة النظر في  -0 
لتشجيع سواء بتغيرها أو تعديلها لتالءم عملية اإلتاحة في البيئة الرقمية، وهذا  والتأليف

 .واألدبية الفكرية همحقوق جميع مع ضمان بحوثهم العلميةعلى إتاحة  األساتذة الجامعيين
ساتذة الجامعيين إلى نشر بحوثهم العلمية بموجب تراخيص اإلبداعات دعوة األ -0

 . واألدبية الفكرية همحقوقالخالقة لضمان حماية 
 

األكاديمية الترقيات ب ها المتعلقةقوانينمختلف  الجزائرية إلى مراجعةدعوة الجامعات  -14



 

في نظام الترقيات كما فعلت الجامعات  إدخال المصادر اإللكترونية، بةلهيئاتها التدريسي
 الغربية.

عبد الحميد مهري عند  -42المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة تسجيل ضرورة  -11
 مستودعات المهتمة بحصر وتسجيل ال سجالتالدلة و مختلف األفي  اكتمال انجازه

 الرقمية الناشئة في مختلف أنحاء العالم.
 في تشجيعزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر و المهم ل دورالالتأكيد على  -12

  .ومتابعتها وتقييمهابالمؤسسات الجامعية  مشاريع بناء المستودعات الرقمية
جهود المالي الالزم لدعم الدعم  توفير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر -13

 وتطويرها. الجامعات ومراكز البحوثفي  بناء المستودعات الرقمية
عبد الحميد مهري لتنظيم حمالت توعية وتحسيس  -42دعوة جامعة قسنطينة  -10

البحوث سيع نطاق استخدام في تو  بأهمية الصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب
بها تستهدف األساتذة الجامعيين المنتمين معدالت االستشهاد المرجعي  العلمية وزيادة

 إليها.
على كيفية  ألساتذتها عبد الحميد مهري لبرامج تدريبية -42ينة جامعة قسنط تنظيم -13

لبحوثهم العلمية  األرشفة الذاتية إنشاء الصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب وكيفية
 .بها
على البدء/ االستمرار في عبد الحميد مهري أساتذتها  -42جامعة قسنطينة تشجيع  -10

 .المناسبة الحوافز المادية والمعنويةتوفير لهم من خالل  لبحوثهم العلميةاألرشفة الذاتية 
أسلوب النشر الحر والسماح تبني  إلى في الجزائرالعلمية  الدوريات دعوة ناشري  -10

 لألساتذة الجامعيين باألرشفة الذاتية لمقاالتهم بصفحاتهم الشخصية المتاحة عبر الويب.
 
 
 

 .الدراسة خاتمة



 

تكتسب المستودعات الرقمية والصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب أهمية كبيرة    
لدى المؤسسات الجامعية وأساتذتها، وقد وضحت كثير من الدراسات العلمية هذه األهمية 
المتمثلة في توسيع نطاق مرئية واستخدام البحوث العلمية، وكذا زيادة معدالت االستشهاد 

لألساتذة الجامعيين وجامعتهم في األوساط األكاديمية  لترويجا ة إلىالمرجعي بها، باإلضاف
 المحلية، اإلقليمية والدولية.

أستاذ  110مكونة من  عينة على في إستبيانها الموزع الدراسة الميدانية كشفت وقد    
بأن  عبد الحميد مهري  -42جامعي ينتمون إلى جميع كليات ومعاهد جامعة قسنطينة 

يستخدمون المستودعات الرقمية لغرض البحث األساتذة الجامعيين المنتمين لهذه الجامعة 
والحصول على اإلنتاج الفكري العلمي، وليس لغرض نشر بحوثهم العلمية عبرها بسبب 
عدم توافر الوقت الالزم لديهم، عدم المعرفة بطريقة اإليداع والتخوف من السرقة العلمية، 

تهم، وعلى استعداد إنشاء مستودع رقمي بجامع مشروعاألساتذة يؤيدون كما أن هؤالء 
إليداع بحوثهم العلمية به بعد اكتمال انجازه، حيث يرون أن هذا المستودع سيساهم بشكل 

 . تطوير العملية التعليمية والبحثية بهذه الجامعة جيد في
يمتلكون صفحات شخصية كما كشفت الدراسة أن األساتذة  الجامعيين المستجوبين ال    

األرشفة الذاتية  يمتنعون عن متاحة عبر الويب، وحتى الذين يمتلكون منهم صفحات
، بسبب ثقل األعباء التدريسيةلديهم  الالزم الوقت توافر لبحوثهم بها ألسباب تتعلق بعدم

 التخوف من السرقة العلمية ونقص الوعي باألرشفة الذاتية.
مع مسؤول مشروع المستودع الرقمي  ية في المقابلة المجراتوأوضحت الدراسة الميدان   

معلومات حول المشروع السالف  ألجل معرفةعبد الحميد مهري  -42لجامعة قسنطينة 
الذكر من حيث نشأته وأهدافه، متطلباته البشرية، التقنية والمالية، سياساته، أساليب بحث 

بأن المستودع الرقمي هو في لتطويره واسترجاع محتوياته، المشاكل والخطط المستقبلية 
عدم استشارة الهيئة  طور اإلنجاز ولم تتم إتاحته بالموقع اإللكتروني للجامعة لحد الساعة،

 التدريسية للجامعة في هذا المشروع وضعف عملية اإلعالم به.
 
 لتمكين األساتذة الجامعيين المنتمين للجامعة السالفة الذكر من المساهمة في إثراءو   



 

محتويات المستودعات الرقمية والصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب ببحوثهم العلمية، 
يجب على إدارة الجامعة محل الدراسة تنظيم حمالت توعية بالمستودعات الرقمية 
والصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب، وبمزاياهما لألستاذ الجامعي والجامعة التي 

)دورات تدريب، ورش عمل، انب التكويني بمختلف أشكالهاالهتمام بالج يتبعها، وكذلك
ن األساتذة الجامعيين المستجوبين من تعلم طريقة لتمكي أدلة إرشادية، أيام مفتوحة...(

، اإليداع بالمستودعات الرقمية وكيفية تصميم صفحات شخصية واألرشفة الذاتية بها
رقمي للجامعة حتى تستخدمه تكثيف اإلعالم بمشروع المستودع ال باإلضافة إلى ضرورة

  مختلف الفئات المنتمية لها.

في  أخيرا، فإن هذه الدراسة تعتبر بمثابة دعوة صريحة إلجراء بحوث ودراسات تصبو    
في تحسين ترتيب الجامعات في سساتية ؤ المالرقمية  المستودعات كدورهذا السياق، 

قياس في  الرقمية المؤسساتيةالمستودعات ، دور للجامعات ةالعالمي ات األكاديميةالتصنيف
إجراء الرقمية الجزائرية، إجراء دراسات تقويمية للمستودعات ، اإلنتاجية العلمية للجامعة

 .الجزائردراسات للكشف عن معوقات انتشار المستودعات الرقمية في 
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 الموسومـــــــــــــــة ب: L M Dفي إطار إنجاز بحث للحصول على شهادة دكتوراه 
المستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات العلمية: دراسة ميدانية  

 عبد الحميد مهري. -20بجامعة قسنطينة 
 

من إعداد الطالبة:                                                تحت إشراف األستاذ: 
د. بوكرزازة كمـال                                بن غيدة وسـام                        

   
فادتنا بالمعلومات الالزمة، كما نعلمكم     نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بعناية وا 

 بأن المعلومات المقدمة من طرفكم لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي.             
                      

x( بلون مختلف. فالرجاء من حضرتكم وضع عالمة)    
 
 
 
 
 

 المحور األول: البيانات الشخصية.
ذكر                                أنثىالجنس:         -أ  
الدرجة العلمية: -ب  
أستاذ -  
-أ–أستاذ محاضر  -  
-ب-أستاذ محاضر -  



 

-أ-أستاذ مساعد   -  
-ب-أستاذ مساعد  -  
كلية/معهد:                                              -ج  
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -  
كلية علم النفس وعلوم التربية -  
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -  
كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال -  
معهد علم المكتبات والتوثيق -  
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -  

 المحور الثاني:إيداع البحوث بالمستودعات الرقمية.
هل لديكم علم بمفهوم المستودعات الرقمية-les archives ouvertes(  0(؟  

 نعم 
 ال 
إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، هل تعني: -0  
نوع من قواعد البيانات المتاحة على الويب تخزن البحوث العلمية وتتيحها مجانا للباحثين  -1  
أرشيفات رقمية على االنترنت تتيح المعلومات بدون قيود قانونية. -3  
مواقع ويب تتيح المواد العلمية األكاديمية لجميع الباحثين وبشكل دائم -2  
........................................................أخرى)يرجى ذكرها(:............. -0  
ما هو مصدر علمكم بالمستودعات الرقمية؟                                                    -0  
الملتقيات والمؤتمرات العلمية.                  -  
شبكة االنترنت.                              -  
لتخصص.زمالء ا -  
البحث الشخصي -  
أخرى)يرجى ذكرها(:.................................................................... -  
هل تستخدمون المستودعات الرقمية؟                                                          -0  

 نعم 
 ال
إذ كانت اإلجابة ب)نعم(، فما هي وتيرة استخدامكم للمستودعات الرقمية؟                      -2
عدة مرات في اليوم.     -  



 

مرة في اليوم. -                 
عدة مرات في األسبوع. -  
مرة في األسبوع. -  
نادرا -  
                                 ألي أغراض تستخدمون المستودعات الرقمية؟                 -2
إتاحة ونشر البحوث  -  
البحث والحصول على اإلنتاج الفكري العلمي. -  
االتصال مع الباحثين اآلخرين)تبادل وتشارك المعلومات والخبرات(. -  
.أخرى)يرجى ذكرها(:......................................................................... -  
هل تقومون بإيداع بحوثكم بالمستودعات الرقمية؟ -0  

 نعم 
(11ال )انتقل إلى س   

إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، فما هو نوع المستودعات الرقمية التي تقومون بإيداع بحوثكم بها؟ -0  
مستودع رقمي تابع لجامعتكم -  
مستودعات رقمية وطنية -  
مستودعات رقمية عربية -  
رقمية أجنبيةمستودعات  -  

ما دوافعكم إليداع بحوثكم  فى أحد المستودعات الرقمية؟                               -0   
زيادة التأثير العلمي. -  
نتقادات الزمالء، الباحثين( - توفير تحكيم غير الرسمي  للبحوث )تعليقات وا   
المساهمة في دعم حركة الوصول الحر للمعلومات. -  
إتاحة نتائج البحوث العلمية.تسريع  -  
:.....................................................................أخرى)يرجى ذكرها( -  
 

ما أنواع البحوث التي قمتم بإيداعها في المستودعات الرقمية؟                                -02  
      ( Pre-Print) طبعات مبدئية  -  

                  (Post-Print) مقاالت محكمة منشورة  -  
الرسائل الجامعية.                                        -  

أعمال المؤتمرات . -                                    
الكتب. -                                                



 

...........................................................أخرى:.......................... -  
؟  عن إيداع بحوثكم بالمستودعات الرقميةما هي أسباب إمتناعكم  -00  
التخوف من السرقة العلمية )انتحال العمل من طرف شخص أخر(     -   
ال يتوافر لدى الوقت الالزم للمساهمة ببحوثي بالمستودعات.  -  
عدم المعرفة بكيفية إيداع/ وضع البحوث.                                  -  
االنجليزية  باللغةأغلب المستودعات تقبل البحوث المكتوبة  -  
الرغبة في قصر إتاحة البحوث العلمية على مجموعة معينة من األفراد -  
................................أخرى)يرجى ذكرها(:....................................... -  

المحور الثالث: مشروع إنشاء مستودع رقمي بجامعة قسنطينة 20- عبد الحميد 
 مهري.

عبد الحميد مهري ؟     -20هل أنتم على علم بمشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  -00  
 نعم 
 ال

إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، كيف علمتم بالمشروع؟   -00  
افتتاح السنة الجامعية -  
عن طريق فريق عمل المستودع -  
زمالء بالجامعة -  
بمبادرة من إدارة الجامعة -  
المكتبة -  
موقع الجامعة على شبكة االنترنت -  

 أخرى:...........................................................................................
 

عبد الحميد مهري  -20استشارتكم في مشروع المستودع الرقمي للجامعة قسنطينة هل تمت  -00
 إلبداء رأيكم في هذا المشروع ؟

 نعم       
 ال

إذا كانت اإلجابة ب)ال(، هل ترون ضرورة استشارة: -02  
الهيئة التدريسية بالجامعة  -  
طلبة الدراسات العليا والباحثين  -  



 

ي الخبرات والتخصصاستشارات خارجية من ذو  -  
جهات أخرى:................................................................................ -  

عبد الحميد مهري؟ -20هل تؤيدون مشروع إنشاء مستودع رقمي بجامعة قسنطينة  -02  
 نعم 
 ال

إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، هل أنتم على استعداد إليداع بحوثكم العلمية في المستودع الرقمي -00
عبد الحميد مهري؟                                                         -20لجامعة قسنطينة   

 نعم                           
 ال 
أن نه من شأ عبد الحميد مهري  -20قسنطينة عة هل تعتقدون أن المستودع الرقمي لجام -00

 يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية بهذه الجامعة بشكل:                                   
جيد  -   
متوسط -   
ضعيف  -  

 -20لجامعة قسنطينة ما العوامل التي ستحفزكم على إيداع بحوثكم في المستودع الرقمي  -00
؟                                                                       الحميد مهري مستقبالعبد   

أن يكون اإليداع في المستودع إلزامي -  
أن يكون اإليداع في المستودع طوعي. -   

توافر نوع من الرقابة على جودة اإلنتاج الفكري المتاح بالمستودع -   
المستودع من بين شروط الترقيات األكاديمية أن يكون اإليداع في -   

منح مكافآت مالية  -     
 
 

        عبد الحميد مهري؟ -20لجامعة قسنطينة ما هي اقتراحاتكم بشأن المستودع الرقمي  -02
أن يقدم اإلحاطة الجارية بكل ما يستجد عن طريق البريد االلكتروني -  

أن يقوم بتحليل عدد مرات االطالع على المصادر. -     
أن يقوم بتحليل عدد مرات االستشهاد المرجعي بالمصادر -   

التمكين من إضافة تعليق من قبل المستفيدين -    
Profile Page -  إتاحة إعداد صفحة شخصية لكل مؤلف  

إتاحة إعداد قائمة بمؤلفات الباحث آليا -   



 

خارجية مثال إلى ناشري الدوريات العلمية، الجامعات والمؤسسات البحثية....توفير روابط  -  
 المحور الرابع: األرشفة الذاتية للبحوث العلمية.

هل لديكم صفحة شخصية عبر الويب -00 ( page personnelle sur le web) ؟  
 نعم 
 ال

إذا كانت االجابة ب)نعم(، هل تلقيتم أي تدريب من جانب الجامعة التي تتبعونها حول طريقة  -00
عداد صفحتكم الشخصية عبر الويب؟                                                      تصميم وا 

 نعم                                                                                               
 ال

هل قمتم بأرشفة/ وضع بحوثكم بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟                         -00  
 نعم 

(20ال )انتقل إلى س   
إذا كانت اإلجابة ب)نعم(، ما هي دوافع قيامكم بأرشفة بحوثكم بصفحتكم الشخصية عبر  -00

 الويب؟                                                                                            
نشر البحوث العلمية على نطاق واسع. -  
العلمية.زيادة االستخدام واالستشهاد بأعمالك  -  
إبراز اإلبداع الذاتي لألستاذ الجامعي. -  
تعزيز العالقة مع الطالب. -  
المساهمة في إثراء برامج المقررات الدراسية. -  
:.....................................................................أخرى)يرجى ذكرها( -  
 
 

بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟                    ما هي أنواع البحوث التي قمتم بأرشفتها -02  
دروس                       -    

مقاالت علمية  -                      
الرسائل الجامعية.                                        -  

أعمال المؤتمرات . -                                    
فصول من كتاب.                                            -  
ترجمة -  



 

ما هي أشكال الملفات التي قمتم بأرشفتها بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟  -02  
Doc -  
Pdf -  

Html -  
أخرى.................................................................................. -  

بصفحتكم ما هي األسس التي اعتمدتم عليها عند أرشفة النصوص الكاملة لبحوثكم  -00
؟                      الشخصية عبر الويب  

حق النشر -  
مرور فترة زمنية طويلة على نشرها -  
متاحة مجانًا من خالل موقع آخر -  
حصلت على تصريح من الناشر -  
......................................................................:)يرجى ذكرها(أخرى  -  

بصفحتكم الشخصية ما هي العوامل التي تحفزكم على االستمرار في األرشفة الذاتية لبحوثكم   -00
؟                                                                                       عبر الويب  

دعم الجامعة -                                 
دعم الزمالء. -   
زيادة استخدام واالستشهاد بأعمالك العلمية. -  
...................................................................أخرى)يرجى ذكرها(: -  

ما هي أسباب امتناعكم عن األرشفة الذاتية لبحوثكم بصفحتكم الشخصية عبر الويب؟        -00  
التخوف من السرقة العلمية )انتحال العمل من طرف شخص أخر( -  
األرشفة الذاتية عملية صعبة وتتطلب كثير من الوقت. -  
ال يتوافر لدى الوقت الالزم بسبب ثقل األعباء التدريسية. -  
عدم اإللمام بطريقة استخدام التكنولوجيا وتطبيقات االنترنت المختلفة. -  
عدم المعرفة بأسلوب اإلتاحة والنشر هذا.   -  
             حواجز نفسية راجعة لعدم اعتياد الباحثين على حرية الوصول للمعلومات - 
ذكرها(:.....................................................................أخرى)يرجى  -  

عبد الحميد مهري،  -20ماهي اقتراحاتكم لتطوير مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  -02
 وكيف تنظرون لطريقة تحسين األرشفة الذاتية لألستاذ الجامعي من جهة أخرى؟

..................................................................................................
.................................................................................................. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement Supérieur et de  la recherche scientifique  

Université Constantine 02- Abdelhamid Mehri 
Institut de Bibliothéconomie et de Documentation 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat LMD sur le thème :  

Les archives ouvertes et l’auto-archivage des publications scientifiques : 
une enquête à l'Université de Constantine 02- Abdelhamid Mehri. 

Sous la direction du Dr :           Préparé par : 

Boukerzaza kamel              Benghida wissam 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le présent questionnaire en vous 
assurant de la confidentialité des informations données et en vous remerciant 
d’avance pour votre collaboration. 

Veillez cocher les réponses choisies par la mention (x)  

 

 

 

Chapitre 01 :  Renseignements . 

A- sexe :             Féminin                          Masculin 

B- Grade : 

-Professeur 

-Maître de conférence A 

- Maître de conférence B 

- Maître assistant A 



 

- Maître assistant B 

C- Institut / Faculté 

-Faculté des Sciences Humaines et des  Sciences Sociales 

-Faculté de Psychologie et des Sciences de L’Education 

-Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et  des Sciences de 
Gestion 

-Faculté des Nouvelles Technologies de l’Information et  de la  

Communication 

-Institut de Bibliothéconomie 

-Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

Chapitre 02 : Dépôt des travaux scientifiques au  niveau  des archives 
ouvertes . 

1-  Connaissez- vous les archives ouvertes ? 

Oui 

Non 

2-Si  la réponse est oui, de quels types s’agit-il 

-Une base de donnée sur le web qui stocke et publie les travaux 

 scientifiques gratuitement . 

-Archives numériques sur internet fournissant des informations sans 
restriction légales. 

-Des sites web qui fournissent  des produits scientifiques aux chercheurs 
d’une façon continue 

4-Autres, précisez : …………………………………………………………… 

3-Quelle est votre source de connaissance des archives ouvertes ? 

-Les conférences et les séminaires scientifiques 

-Réseau internet 



 

-Collègues dans la  spécialité 

- Les références papiers 

- Autres, précisez : ………………………………………………………… 

4- Utilisez- vous les archives ouvertes auparavant ? 

Oui 

Non 

5- Si oui, quelle est la fréquence d’utilisation de ces archives ouvertes ? 

-Plusieurs fois par jour 

-Retour dans la journée 

- Plusieurs fois par semaine 

-Une fois par semaine 

-Rarement 

6-Pour quelles raisons utilisez- vous  les archives ouvertes ? 

-Publications de travaux 

-Recherche et accès aux  produits scientifiques 

-Communication  avec d’autres  

- Autres, précisez :…………………………………………………………… 

7-Avez –vous publié vos travaux sur  les archives ouvertes ? 

Oui 

Non (passez à la question n° 11) 

8- Si la réponse est oui, quel type d’archives ouvertes où vous déposez vos 

travaux ? 

- Archives ouvertes de votre université 

- Archives ouvertes nationales 

- Archives ouvertes arabes 



 

- Archives ouvertes étrangères 

9- Quelle sont les raisons qui vous ont poussés à publier sur les archives 
ouvertes ? 

- Augmenter l’impact scientifique  

- Pour bénéficier d’une  évaluation de vos  publications (Commentaires 
,critiques) 

- Encourager le mouvement du libre accès à l’information 

- Enrichir la disponibilité de résultats de recherches 

- Autres, précisez :…………………………………………………………… 

10- Quels les types de  travaux qui sont déposés sur les archives ouvertes?  

-Pre-print 

-Post-print 

- Les thèses 

-Les travaux des conférences 

-Les livres 

- Autres, précisez :…………………………………………………………… 

 

 

11- Si la réponse est non, quelles sont les raisons ? 

-La peur du plagiat   

-J’ai pas assez  de temps pour publier les recherches sur les archives 

 ouvertes 

-Je ne sais pas comment publier les recherches sur les archives ouvertes 

- Presque toutes les archives ouvertes acceptent les recherches  

uniquement en langue Anglaise 



 

-La publications  des travaux scientifiques est réservée à certaines 

 personnes 

- Autres, précisez :  …………………………………………………………… 

Chapitre 03 : Le projet de création d’archive ouverte de l’Université 

Constantine 02- Abdelhamid Mehri. 

12-Etes vous informés du projet d’archives ouvertes d’Université 

Constantine 02- Abdelhamid Mehri ? 

Oui 

Non 

13- Si  la réponse est oui , comment l’avez –vous  su ? 

- Ouverture de l'année universitaire 

-Equipe du projet d’archives ouvertes 

- Collègues de université 

-  Initiative de l' administration de l'université 

- Bibliothèque 

- Le site web de l'université  

- Autres, précisez :  …………………………………………………………… 

 

14-Consultez-vous le projet d’archive ouverte de l’Université Constantine 

02- Abdelhamid Mehri? 

Oui 

Non 

15- Si  la réponse est non, pour créer l’archive  ouverte  de l’Université 

Constantine 02- Abdelhamid faut-il consulter? 

-Les enseignants de l’université 

-Les étudiants de post- graduation et les chercheurs 



 

-Les experts dotés d’expérience 

Autres, précisez :…………………………………………………………… 

16-Etés-vous pour la création d’une archive ouverte à l’Université 

Constantine 02- Abdelhamid Mehri ? 

Oui 

Non 

17- Si la réponse est oui, Etés-vous prêt à déposer  vos travaux sur 
l’archive ouverte  de l’Université Constantine 02- Abdelhamid Mehri ? 

Oui 

Non 

18-Pensez-vous que l’archive ouverte de l’Université Constantine 02- 
Abdelhamid Mehri contribuerait au développement  de  l’enseignement 

et de  recherche à l’Université?  

-Bon 

-Moyen 

-Faible 

 

19-Quels sont les facteurs qui vous encouragent à déposer vos travaux 
sur l’archive ouverte de l'Université Constantine 02- Abdelhamid Mehri 
à l'avenir? 

- Obligatoire contrôlé par l'université 

-Volontaire  

- La disponibilité d’un contrôlé de qualité de la production 

 intellectuelle de l'archive ouverte 

- Soit un dépôt dans l'archive ouverte des conditions de  

promotions académiques 

- L’octroi de primes financières 



 

20- Quelles sont vos suggestions sur l’archive ouverte de l’Université 

Constantine 02- Abdelhamid Mehri ? 
 
-Transmission d’informations et de mises à jour par e-mail 

- Octroi d’accès multiples aux sources 

-Analyse multiple des sources de références citées 

- Offre d’ajouts de commentaires 

- Offre de page personnelle pour chaque auteur 

-Octroi de liste de publications du chercheur  

-Offre de liens externes, par exemple, éditeurs de revues  

scientifiques, universités et institutions de recherche 

Chapitre 04 : L’auto- archivage des travaux de recherche  

21-Es-ce-que vous possédez  une page personnelle sur le web ? 

Oui 

Non 

 

22- Si la réponse est oui, avez-vous bénéficié d’une formation de 

l’université relative à la création d’une page personnelle sur le web ? 

Oui 

Non 

23-Avez-vous déjà archivé vos travaux sur votre page personnelle sur le 
web ? 

Oui 

Non (passez à la question n° 29) 

24- Si la réponse est oui, quelles sont vos raisons pour archiver vos 
travaux sur votre page personnelle? 

- Etendre le champs de mes travaux 



 

-Augmenter le nombre de lectures de mes  travaux 

- Mettez en surbrillance  la créativité de soi pour professeur 

- Renforcer la relation avec les étudiants 

-Contribuer à enrichir les programmes des cours  

- Autres, précisez :…………………………………………………………… 

25- Quels types de travaux archivez vous sur votre page personnelle?  

- Les cours 

-Les articles scientifiques  

- Les thèses 

-Les actes de congrès 

-Les chapitres de livre 

- Travaux traduits 

 

 

26- Quels sont les formats de fichiers que vous archivés sur votre page 
personnelle? 

-Doc 

-Pdf 

-Html 

- Autres, précisez :…………………………………………………………… 

27- Quels sont les critères pour archiver les textes intégraux de vos 
travaux sur la page personnelle? 

-Le droit de publier  

- Cela fait  beaucoup de temps que le travail a été publié 

-Disponible gratuitement sur un autre site 



 

-Avec l’autorisation de l’éditeur  

-Autres, précisez :……………………………………………………………… 

28-Quels sont a votre avis les facteurs qui vous encouragent à archiver 
vos travaux de recherche sur votre page personnelle? 

-L’encouragement de l’université 

-L’encouragement des collègues 

- Encourager l’exploitation de vos travaux 

-Autres, précisez : …………………………………………………………… 

29- Si la réponse est non,  Quelles sont les raisons ? 

- La peur du plagiat    

- L’auto-archivage complexe et durée trop longue 

-Pas assez de temps à cause des enseignements 

-La non maitrise des  technologies est des applications de  sur internet 

- La non maitrise de publier sur la  page personnelle 

- Des barrières psychologiques  

30-Avez-vous des suggestions ou des commentaires que vous souhaitez 
consulter ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Merci pour votre contribution 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة بأسماء المحكمين
 اللقب واالسم الدرجة العلمية مكان العمل
جامعة قسنطينة -معهد علم المكتبات والتوثيق

 عبد الحميد مهري.    -42
 بودربان عز الدين أستاذ

جامعة قسنطينة -معهد علم المكتبات والتوثيق
 عبد الحميد مهري. -42

 غانم نذير أستاذ محاضر "أ"

جامعة قسنطينة -معهد علم المكتبات والتوثيق
 عبد الحميد مهري. -42

 مقناني صبرينة أستاذ محاضر "أ"

-كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري   دليو فوضيل أستاذ



 

 .43قسنطنة جامعة 
جامعة قسنطينة -كلية علم النفس وعلوم التربية

 عبد الحميد مهري. -42
 كعوان محمد أستاذ مساعد"أ"

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
جامعة قسنطينة -التسيير)قسم العلوم التجارية( 

 عبد الحميد مهري. -42

 بوشملة زهير أستاذ مساعد "أ"

ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم كلي
جامعة قسنطينة -التسيير)قسم العلوم التجارية( 

 عبد الحميد مهري. -42

 العيساوي رابح أستاذ محاضر"أ"

 

 

 

 

 مخطط المقابلة.
تمت المقابلة مع مسؤول الموقع االلكتروني ومشروع المستودع الرقمي لجامعة    
بكلية  -أ-بورامول عبد الكريم، وهو أستاذ محاضر -دعبد الحميد مهري  -42سنطينة ق

على الساعة  2410أكتوبر  21التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال، وهذا بتاريخ 
 .عبد الحميد مهري  -42سنطينة قبمبنى رئاسة جامعة   10.44

 تحية طيبة.
وسام إني أشكركم على تخصيص جزء من وقتكم لي، وأذكركم باسمي وهو بن غيدة    

عبد  -42سنطينة قطالبة سنة رابعة دكتوراه ل.م.د بمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة 
، تود محاورتكم في إطار إتمام مشروع الدكتوراه الموسوم ب: المستودعات الحميد مهري 



 

عبد  -42سنطينة قالرقمية واألرشفة الذاتية للمنشورات العلمية: دراسة ميدانية بجامعة 
، وأعلمكم بأن ما ستدلون به سيستخدم في إطار البحث العلمي ال غير، وان الحميد مهري 

 كنتم مستعدين سأشرع في طرح بعض األسئلة على سيادتكم.
عبد  -20مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة في بادئ األمر سنتكلم عن    

 الحميد مهري: النشأة واألهداف.
بتخصيص فضاء الكتروني حميد مهري عبد ال -42سنطينة قهل تقوم جامعة  -1

 لمستودعها الرقمي عبر موقعها على شبكة االنترنت؟ 
عبد الحميد  -42سنطينة قهل لديكم مخطط أو نية إلنشاء مستودع رقمي لجامعة  -2

تاحته على موقع الجامعة على شبكة االنترنت؟مهري   وا 
 -42سنطينة قما هو اسم المستودع الرقمي الذي سيتم انجازه على مستوى جامعة  -3

 ؟عبد الحميد مهري 
عملية عبد الحميد مهري  -42سنطينة هل يدعم مسؤولي ومتخذي القرار في جامعة ق -0

تاحته على موقع الجامعة على شبكة االنترنت؟  إنشاء مستودع رقمي وا 
عبد  -42سنطينة قمشروع المستودع الرقمي لجامعة  ما هو تاريخ انطالق تجسيد -3 

 ؟ الحميد مهري 
 ؟ عبد الحميد مهري  -42سنطينة قما هي أهداف مشروع المستودع الرقمي لجامعة  -0
عبد الحميد  -42سنطينة ما هي اللغة التي ستعتمد في المستودع الرقمي لجامعة ق -0

 ؟مهري 
ت البشرية، التقنية والمالية لمشروع : المتطلباواآلن سننتقل إلى الحديث عن    

 .عبد الحميد مهري  -20سنطينة قالمستودع الرقمي لجامعة 
عبد الحميد مهري بإستشارة هيئتها التدريسية في  -42هل قامت جامعة قسنطينة  -1

 مشروع المستودع الرقمي الخاص بها؟ 
عبد الحميد مهري دور في مشروع المستودع  -42قسنطينة هل لمكتبات جامعة  -2

 الرقمي الخاص بهذه الجامعة؟ 



 

بعمل حمالت توعية بالمستودع عبد الحميد مهري  -42سنطينة هل قامت جامعة ق -3
 الرقمي الخاص بها؟ 

هل لديكم فريق عمل يقوم بالسهر على انجاز مشروع المستودع الرقمي لجامعة  -0
 الحميد مهري؟ عبد -42قسنطينة 

عبد الحميد مهري   -42هل خضع فريق عمل المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  -3
دارة المستودعات الرقمية األكاديمية  لدورات تدريبية رسمية تتعلق بأساليب إنشاء وا 

 المتواجد بالمؤسسات الجامعية؟
من عبد الحميد مهري  -42سنطينة قما هي البنية التحتية للمستودع الرقمي لجامعة   -0

 حيث األجهزة والبرمجيات؟
الدعم المالي الكافي النجاز عبد الحميد مهري  -42سنطينة هل توفر إدارة جامعة ق -0

 مستودعها الرقمي؟
إعداد السياسات الخاصة بالمستودع الرقمي لجامعة قسنطينة لنتحدث اآلن عن    
 عبد الحميد مهري. -20
في عملية إيداع محتويات المستودع الرقمي  التي سيتم إتباعهاما هي السياسة  -1

 ؟   عبد الحميد مهري  -42سنطينة قلجامعة 
الرقمي لجامعة ما هي أنواع مصادر المعلومات التي سيسمح بإتاحتها في المستودع  -أ

 ؟عبد الحميد مهري  -42قسنطينة 
لجامعة  سيقبل إيداعها في المستودع الرقميما هي أشكال مصادر المعلومات التي  -ب 
 ؟عبد الحميد مهري  -42سنطينة ق
ما هي السياسة التي سيتم إتباعها لضبط جودة محتويات المستودع الرقمي لجامعة  -2
 ؟عبد الحميد مهري  -42سنطينة ق
 إلدارة حقوق الملكية الفكرية في المستودع الرقمي التي سيتم إتباعهاما هي السياسة   -3

 عبد الحميد مهري؟    -42قسنطينة لجامعة 



 

لحفظ المصادر الرقمية بالمستودع الرقمي لجامعة  التي سيتم إتباعهاما هي السياسة  -0
 ؟عبد الحميد مهري  -42سنطينة ق
إلتاحة المحتويات الرقمية للمستودع الرقمي التي سيتم إتباعها ما هي السياسة  -3

 ؟مهري عبد الحميد  -42قسنطينة لجامعة 
أساليب البحث  واالسترجاع بالمستودع الرقمي لجامعة قسنطينة لنتطرق اآلن إلى    
 عبد الحميد مهري. -20
ما هي األساليب التي ستعتمد في البحث واسترجاع محتويات المستودع الرقمي  -1

 عبد الحميد مهري؟ -42لجامعة قسنطينة 
ستودع الرقمي لجامعة قسنطينة هل سيتاح الوصول الحر إلى مصادر معلومات الم -2

 عبد الحميد مهري؟  -42
المشكالت التي تواجه المستودع الرقمي لجامعة سنختم حديثنا هذا بالتطرق إلى    

 عبد الحميد مهري والخطط المستقبلية لتطويره. -20قسنطينة 
عبد الحميد  -42قسنطينة ما المشكالت التي تواجه المستودع الرقمي لجامعة  -1

 ؟  مهري 
عبد الحميد  -42ما الخطط المستقبلية لتطوير المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  -2

                               مهري؟

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 قائـــمة الملخــصات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخص:
إتاحة ونشر البحوث العلمية عبر  أساليب إن المستودعات الرقمية واألرشفة الذاتية هي أحدث    

إن  تلك البحوث وزيادة معدالت االستشهاد المرجعي بها. توسيع نطاق استخدامالويب، حيث تقوم ب
في عبد الحميد مهري  -42قسنطينة التعرف على مساهمة أساتذة جامعة الغرض من هذه الدراسة هو 

معرفة أرائهم حول ، و ببحوثهم العلميةإثراء المستودعات الرقمية وصفحاتهم الشخصية عبر الويب 
  .بالجامعة التي ينتمون إليهامشروع إنشاء مستودع رقمي 

أستاذ جامعي ينتمون إلى جميع كليات  110مكونة من  عينة على المطبقة الدراسة كشفت وقد   
عبد الحميد مهري من خالل استبيان وزع عليهم بأن هؤالء األساتذة  -42ومعاهد جامعة قسنطينة 

يستخدمون المستودعات الرقمية لغرض البحث والحصول على اإلنتاج الفكري العلمي، كما أنهم 
ليها، وأيضا على استعداد إليداع بحوثهم يؤيدون مشروع إنشاء مستودع رقمي بالجامعة التي ينتمون إ



 

العلمية به بعد اكتمال انجازه، كما توصلت الدراسة إلى أن األساتذة  الجامعيين المستجوبين ال 
األرشفة  يمتنعون عن يمتلكون صفحات شخصية متاحة عبر الويب، وحتى الذين يمتلكون صفحات

 م بسبب ثقل األعباء التدريسية.الذاتية لبحوثهم بها لعدم توافر الوقت الالزم لديه
مع مسؤول مشروع المستودع الرقمي لجامعة قسنطينة  كما كشفت الدراسة في المقابلة المجرات   
عبد الحميد مهري للحصول على معلومات حول المشروع السالف الذكر من حيث نشأته  -42

ث واسترجاع محتوياته، المشاكل وأهدافه، متطلباته البشرية، التقنية والمالية، سياساته، أساليب بح
والخطط المستقبلية لتطويره بأن المشروع لم يكتمل إنجازه، عدم استشارة الهيئة التدريسية للجامعة فيه 

 وضعف عملية اإلعالم به. 
وعليه اقترحت الدراسة ضرورة تنظيم الجامعة محل الدراسة حمالت توعية بالمستودعات الرقمية    

بمزاياهما لألستاذ الجامعي والجامعة التي يتبعها، وكذلك االهتمام بالجانب التكويني واألرشفة الذاتية، و 
بمختلف أشكاله لتمكين األساتذة الجامعيين المستجوبين من تعلم طريقة اإليداع بالمستودعات الرقمية، 

شروع وكيفية تصميم صفحات شخصية واألرشفة الذاتية بها، باإلضافة إلى ضرورة تكثيف اإلعالم بم
المستودع الرقمي للجامعة؛ وهذا لرفع بعض الحواجز التي تعيق األساتذة الجامعيين من المساهمة في 
 إثراء المستودعات الرقمية والصفحات الشخصية المتاحة عبر الويب ببحوثهم.                        

مية األكاديمية، الوصول الحر، المستودعات الرقمية، المستودعات الرق الكلمات المفتاحية:
عبد الحميد  -42األرشفة الذاتية، الصفحات الشخصية، مشروع المستودع رقمي، جامعة قسنطينة 

 مهري.                                                                                            
                        
Résumé : 

    Les entrepôts numériques et l’auto-archivage sont les nouvelles méthodes 
de publier les recherches scientifiques à travers le web, ils élargissent le 
champ d’utilisation de ces recherches et ils augmentent aussi les taux de 

référence de citation. L’objectif de cette étude est de connaitre la contribution 
des professeurs de l’Université de Constantine 02- Abdelhamid Mehri pour 
enrichir les entrepôts numériques et les pages personnelles disponibles sur le 
web avec leurs recherches scientifiques et de connaitre aussi leurs opinions 
sur le projet de créer un entrepôt numérique dans leur université.  

   Cette étude appliquée sur un échantillon de 114 professeurs universitaires 
de tous les facultés et les instituts de l’Université de Constantine 02- 
Abdelhamid Mehri. Les résultats de questionnaire a révélé que ces 
professeurs utilisent les entrepôts numériques pour la recherche et l’accès à la 

production intellectuelle scientifique, ils soutiennent aussi le projet de la 
création d’un entrepôt numérique dans leur université comme ils sont prêts à 



 

déposer leurs recherches scientifiques après avoir accompli. La recherche a 
montré que les professeurs universitaires interrogés ne possèdent pas des 
pages personnelles disponibles via le web, et ceux qui possèdent des pages 
s’abstenir de l’auto-archivage de leurs recherches parce qu’ils n’ont pas le 

temps suffisant à cause du charge d’enseignement.   

   L’étude a également appuyé sur un interview avec l’administrateur du projet 
d’entrepôt numérique dans l’Université de Constantine 02- Abdelhamid 
Mehri pour obtenir des informations sur le projet concernant de sa creation et 
ses objectifs, les besoins humains, techniques et financiers, les politiques, les 
méthodes de recherche et la récupération de son contenu, problèmes et futur 
plans de son amélioration. Les résultats d’interview ont révélé que le projet 
n’a pas été achevé accompli, le manque de consultation avec la faculté  de 

l’université, et la mauvaise publicité.  
   La recherche a proposé que l’université doit organiser des compagnes de 

sensibilisation de ces entrepôts, de auto-archivage et de leurs avantages pour 
le professeur universitaire et pour l’université même. Aussi on doit 

s’intéresser à la formation pour aider les professeurs interrogées a connaitre la 
méthode de déposer sur les entrepôts numériques, de créer des pages 
personnelles et l’auto-archivage. En plus, la nécessité de faire une publicité 
sur ce projet de l’université pour éliminer les obstacles qu’empêchent les 

professeurs pour contribuer à enrichir les entrepôts numériques et les pages 
personnelles disponibles via le web avec leurs recherches scientifiques. 

Mots clés: libre accès, entrepôts numériques, entrepôts numériques 
académiques, auto-archivage, pages personnelles, projet d’un entrepôt 

numérique, Université de Constantine 02- Abdelhamid Mehri 
 
 
Summary :                                                                                                           

    Digital repositories and self-archiving are the latest methodes of publishing 
and dessiminating scientific researches via the web, since they expand using 
these researches and increasing the reference citation rates. Thus, the study 
aims at highlighting the professors’contribution at the University of  
Constantine 02, Abdelhamid Mehri in enriching the digital repositories  and  
the personal pages available via the web with their scientific researches and 
finding out their views on project of setting-up the digital repository at their 

university.                                                                                                          

    Therefore, the study is applied to a sample of 114 university  professors 
belong to all the faculties and institues at the University of  Constantine 02, 
Abdelhamid Mehri. The questionnaire’s results reveal that those professors 
rely on the digital repositories for the purpose of research and to obtain the 
intellctual and scientific production. Besides, they advocate the project of 
setting-up the digital repository at the university and willing to deposit their 



 

scientific researches after the project being completed. Moreover, the study 
shows that university professors respondents do not have personal pages  
available via the web, even those who own pages refrain from self-archiving 
their researches because of the lack of time and the teaching charges.                

    Moreover, the study focussed on an interview with the administrator of the 
project of the digital repository at the University of Constantine 02, 
Abdelhamid Mehri to obtain information about the project concerning its 
launch and objectives, its human, technical and financial requirements, 
policies, methods of search and retrieval of its contents, problems and the 
future plans for developing it. The interview finding revealed that the project 
was not completely accomplish, the faculty of the university was not 
consulted. Inaddition, to the poor publicity.                                                         

    Hence, the study proposed that the university under study should arrange 
awarness compaigns to introduce the digital repositories and self-archiving 
and their benefits for the university and its professors. Inaddition, the 
university is required to give more interest to the formative side with all its 
forms in order to enable the university professors’respondents to acquire 

deposition methods in digital repositories and designing personal pages and 
self-archiving in them. Further more, the university should increase the need 
to promote the project of university digital repository so as to eliminate the 
obstacles which hinder the university professors’contribution in enriching the 

digital repositories and the personal pages available via the web with their 
researches.                                                                                                         

Key words : open access, digital repositories, academic digital repositories, 
self-archiving, personal pages, project of the digital repository, University of  
Constantine 02, Abdelhamid Mehri.                                                                     

   

                                                                                   

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
    

 
                                                                                
                                                                                
              
                                             
 
 
 

  
 



 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


