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 : ملخص
العلمية يف بيئة الويب، تطورت أدوات القياس يف العقد األخري، وكنتيجة ألمهية تقييم تأثري األعمال 

لتقييم خمرجات البحوث وتوفري آليات جديدة لتقييم البحوث، واعتمدت الدراسة اجلانب الوصفي  العلمي
تطور القياس يف املستودعات الرقمية من خالل األدبيات يف موضوع الدراسة، ومن نتائج تحليل التحليلي ل

الدراسة تطور قياسات املعلومات من القياسات البيبليومرتية، والويبومرتية، وصوال إىل القياسات البديلة اليت أعطت 
لقياس والتقييم، وأن القياسات البديلة مفهوما جديدا للقياس وتأثري األعمال العلمية بفعل وسائلها املختلفة يف ا

 وسيلة فعالة لتجديد القياسات واملؤشرات يف حميط الويب االجتماعي للمستودعات الرقمية. 
احصائيات  ؛ة؛  االتصال العلمي؛ الوصول احلرالقياسات املعلوماتية؛  املستودعات الرقميكلمات مفتاحية: 

 االستخدام.

Abstract:  
Digital repositories have been for long important tools to provide 

access the full access to Research papers, for achieving this purpose, the 

metrics have been in evolution to implement effective tools to measure the 

impact of those resources has been in demand to keeping up with the new 

technologies to evaluate research and its impact, the study analyses the 

literature in the subject, the study concluded that the metrics has evolved 

from bibliometrics to altmetrics to provide new perspectives in evaluating 

the impact of research in the social web with new tools and means.  

Keywords: informetrics; digital repositories; scholarly communication; open 

access; usage statistics. 
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 : مقدمة 
اجته  ،الرقمية مع تنامي النشر العلمي وارتفاع أعداد املنشورات العلمية يف بيئة الويب

الكثري من الناشرين من النشر التقليدي يف سنوات السبعينيات من القرن املاضي إىل النشر 
الرقمي، حيث زاد معدل النشر الرقمي بصورة مطردة بسبب توفر اآلليات واألدوات اليت تساعد 

امل حتصل يف ع من املمكن أن اليت والصعوبات عملية النشر، وتفادي املعيقات و تطوير يف توسيع
النشر التقليدي، حيث توجهت العديد من املنظمات الدولية لدعم مبدأ الوصول احلر 

كما  جتسدت يف تشجيع اليونيسكو يف احلق ،  للمعلومات، بعد ظهور عدة مبادرات عاملية
بدءا من مبادرة  باالنتفاع من املعلومات العلمية وتدعميها ملبادرات الوصول احلر للمعلومات

، مث مبادرة الرياض يف املنطقة العربية سنة 2003، مرورا مببادرة برلني سنة 2002بودابست سنة 
هود العاملية املبوولة من أجل طخطي العقبات القانونية من اجلسلسلة متالحقة إطار ، يف 2006

واملالية أمام االستفادة واإلتاحة لنتائج البحوث والدراسات العلمية سواء يف جمال التقنية، أو يف 
بعد عقد تقريبا من انتشار هوه احلركات ت جمال من جماالت املعرفة األخرى، ولقد ظهر  أي

حيث ظهرت ، العلمية يف شىت أشكاهلالتقييم البحوث عديدة وتبنيها يف األوساط العلمية أدوات 
أي املصادر  الدراسات البيبليومرتية اليت كانت  وال تزال تستخدم بصفة أكثر يف البحوث التقليدية

بسبب التحول املطرد حنو الرقمنة والشكل اإللكرتوين غري أنه ، الورقية أو املادية بصفة عامة
صعوبة تقييم كولك الورقي، و  شكلهاتكاليف الباهظة للدوريات يف نظرا لل للدوريات العلمية

تقييم وحتكيم جديدة، أين ميكن قياس استخدام  أدواتتزامن مع ظهور ا بالالدوريات واستخدامه
اجلديدة من  التقنيات الرقمية ما توفره تأثري البحوث العلمية بطريقة أكثر سهولة مما مضى معو 

مع تنامي قنوات و حيث ميكن ربط العالقات مع املؤلفني وأعماهلم العلمية، ، مؤشرات فعالة
 ظهرت العديد من املشاريع اليت تدعم، الرقميالنشر يف احمليط  االتصال العلمي وتطور ممارسات

م واسع يالوصول احلر للمعلومات يف أوروبا جمسدة يف مشاريع تعاونية، لكن احلاجة إىل تقي
  ملخرجات األحباث ومدى االستفادة منها من طرف الباحثني عن املعلومات شكلت موضع حتدي

من أجل قياس تأثري استخدام هوه  للتعاون والتنسيق على نطاق دويل بول اجلهود استوجب كبري
وتوجهات االستخدام وسلوكياته والوهاب بصورة  حتديد املصادر األكثر استخداماالبحوث و 

، وترقية البحوث وحتليل االجتاهات البحثية من أجل استخدام البيانات ألغراض التطويرأعمق 
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والباحثني وإجياد مصادر وأسباب للتمويل، وهلوا ظهرت العديد من القياسات املعلوماتية من اجل 
و عقود، يف بيئة الويب، فما هي قياسات املعلومات اليت ميكن تبنيها واستخدامها هوا الغرض من

يف حميط املستودعات الرقمية من أجل تقيم االستخدام وقياس التأثري وجناح مشاريع املستودعات 
الرقمية، وكيف ميكن للمستودعات الرقمية اجلزائرية االستفادة منها يف تقييم حمتواها وخدماهتا 

 ها على املستوى الوط ي والدويل؟وتأثري 
 : اسة لإلجابة على األسئلة التاليةوهتدف الدر 

 الجانب المنهجي للدراسة  - 1
 :  أسئلة الدراسة 
ما هي القياسات اليت تساهم يف تعزيز املستودعات الرقمية من أجل تقييم استخدام   -

 البحوث واملنشورات املودعة بداخلها؟
هي الوسائل اليت ميكن أن تستفيد منها املستودعات الرقمية يف توفري مرئية وقياس  ما  -

 استخدام إنتاجها الفكري؟
ما هي أهم املشاريع التعاونية اليت مت تبينها يف حميط املستودعات الرقمية ملتابعة تقييم   -

 استخدام البحوث واملستودعات الرقمية ؟
اجلزائرية أن تستفيد من هوه املشاريع العاملية من أجل هل ميكن للمستودعات الرقمية   -

 تعزيز مرئية اإلنتاج الفكري داخل هوه املستودعات؟
تعديد أمهية إحصائيات االستخدام يف املستودعات الرقمية جلمهور خمتلف يف اجملتمع   -
 األكادميي؟

ن خالل األدبيات اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي م، ولإلجابة على هاته األسئلة
يف املوضوع لوصف الظاهرة قيد الدراسة، كما قامت بتحليل بعض مواقع كما قامت بتحليل 

 حمتوى املواقع املوكورة أدناه جلمع البيانات عن موضوع الدراسة من جهة أخرى، وهي كالتايل : 
https://irus.jisc.ac.uk  

https://www.montana.edu/disc/projects/ramp 

 

 

  

https://irus.jisc.ac.uk/
https://irus.jisc.ac.uk/
https://www.montana.edu/disc/projects/ramp
https://www.montana.edu/disc/projects/ramp
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 أهداف الدراسة  -2
  تسليط الضوء على أمهية قياسات املعلومات وأمهيتها يف دعم وتعزيز مرئية وتأثري   -

 املنشورات العلمية باملستودعات الرقمية.
 املشاريع العاملية اليت ظهرت كنتيجة لربط حمتوى املستودعات الرقمية ومشاركتها  إبراز  -
 ببعضها البعض ومشاركتها إحصائيات االستخدام. 
 إبراز أمهية متابعة تقييم البحوث وتعزيز مرئيتها يف بيئة املستودعات الرقمية.  -
 بالوسائل واآلليات املتبعة يف تقييم استخدام وتأثري اإلنتاج الفكري  التعريف  -

 باملستودعات الرقمية 
 التأكيد على أمهية وجدوى إحصائيات االستخدام جلمهور متنوع من املستفيدين يف   -

 احمليط األكادميي.
 الدراسات السابقة -3

ونوكر هنا بعض ، بقياسات املعلوماتحظي اإلنتاج العريب بالكثري من الدراسات املتعلقة 
الدراسات اليت تناولت موضوع قياسات املعلومات املختلفة يف املكتبات أو املستودعات الرقمية، 
واليت نوكرها هنا لتبيان ما تناولته من عالقات وجوانب وعالقته مبوضوع الدراسة وهي كالتايل: 

عبد الرمحان فرج املوسومة دراسة الباحث  (، تناولت2016فرج، عبد الرحمان : )الدراسة األوىل
: " األلتمرتيقا ) القياسات البديلة( يف ضوء االتصال العلمي"، حيث تناول فيها القياسات بعنوان

وتطورها من الدراسات البيليومرتية مرروا بالقياسات السيونتومرتية وصوال إىل القياسات البديلة، 
التصال العلمي، ودور القياسات البديلة، حيث استعرض التغريات اليت حدثت نظام ا حيث

ركزت الدراسة على تطور قياسات املعلومات منو نشأهتا ومدى فعالية تلك القياسات يف الوقت 
مع بعض يف حميط االتصال العلمي، كما تناولت الدراسة سبل تقييم النشاط  واندماجهااحلايل، 

 كل على حدة، بالنسبة للباحثني، واجلامعات.   العلمي، ومراصد النشر العلمي واالستشهاد العلمي
(. واملوسومة ب "القياسات األلتمرتية 2017حسن، عبد الرحمان،  عمر) :ة الثانيةالدراس

ودورها يف رصد وقياس تأثري النشر العلمي على الشبكة الدولية للمعلومات"، حيث قدم الباحث 
، وتعريفها كما يقدم خلفية عن تطور القياسات األلتمرتية، كما مت حملة عن القياسات األلتمرتية

استعراض بيان القياسات األلتمرتية، إضافة إىل األسس اليت تقوم عليها هوه القياسات واخلدمات 
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اليت توفرها يف حميط وسائل التواصل االجتماعي وما ميكن أن تقدمه من إضافة للقياس الفعال مع 
وكولك ، عرب وسائل االتصال االجتماعي عرب استعراض خمتلف الوسائطتطور النشر العلمي 

 كما ناقشت الدراسة إجيابيات وسلبيات القياسات األلتمرتية. ،  املؤشرات اليت تقوم عليها
(. تناول البحث املوسوم بعنوان" من 2018بوفجلين، قشايري، ) الدراسة الثالثة :

بديلة: إشكالية يف املصطلحات أم تطور يف املفاهيم"، القياسات البيبليومرتية إىل القياسات ال
وهدفت هوه الدراسة إىل استعراض القياسات املعلوماتية منو القياسات البيبليومرتية، بتحليل 

تطورت بعد القياسات البيبليومرتية، وتتشابه  يتتارخيي لعوامل الظهور والنشأة ملختلف القياسات ال
( من حيث الطرح وتناول السياق التارخيي لظهور 2016راج، أحمد فهوه الدراسة مع دراسة )

وتطور خمتلف القياسات، لكن تعترب  هوه الدراسة، أكثر عمقا وتفصيال يف استطرادها يف تلك 
 القياسات، كما أهنا تركز على إشكالية هوه القياسات وتطورها من ناحية املصطلحات واملفاهيم.  

 الدراسات األجنبية: 
(  Stacy Konkiel and Dave Scherer ،2018الرابعة: )الدراسة 

، New opportunities of repositories in the age of Altmetricsبعنوان
حيث تناولت الدراسة أمهية القياسات البديلة يف املستودعات الرقمية كمؤشرات ذات قيمة 

دام التقليدية، إضافة إىل للنشاط على اخلط للمقتنيات واليت ميكنها تدعيم إحصائيات االستخ
، حيث Eprintsو  digital commons ،DSpaceخمتلف القياسات املتوفرة يف برامج 

تتوفر هوه الربامج على حساب مرات التحميل على مستوى اجملموعات، ومستوى كيان حمدد، 
مصطلحات البحث، عدد الزيارات اإلمجالية واخلاصة، عدد املشاهدات، والوسم على مواقع 

لتواصل اإلجتماعي، حيث متثل هوه البيانات أنواعا خمتلفة من البيانات القيمة ملدراء ا
املستودعات الرقمية، اإلداريني على مستوى اجلامعة، واملؤلفني، فهي جتسد  كال من الشعبية 
والتأثري العلمي، وتظهر مستوى القراءات للمحتوى، ومسعة املؤسسة، وتربر الرتقيات على مستوى 

معة وكولك تشري إىل اجتاهات تنمية اجملموعات، وتوصلت الدراسة على إىل أنه جيب األخو اجلا
باحلسبان تكاليف اخلدمة، الدعم التق ي، إدماج واهتمام املستفيد، ألن القياسات البديلة 

Altmetrics  ال تستخدم من أجل تصنيف املؤلفني أو املقارنة، وأهنا جيب أن يعاد تقييمها
 جل احلصول على الصلة.دوريا من أ
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( واليت كانت بعنوان " Brian Kelly et al, 2012الدراسة اخلامسة:  للباحث )
Open Metrics for Open Repositories حيث  تناولت الدراسة بعض املناهج ،

للقياسات بالنسبة للمستودعات الرقمية عن طريق إعطاء حملة عن اإلجيابيات العالية للقياسات 
أصحاب املصلحة، حبيث استشرفت الدراسة الفوائد احملتملة، واليت ناقشتها الدراسة للعديد من 

من أجل حماولة الوصول إىل إعطاء نظرة عالية املستوى لفوائد القياسات واإلحصائيات لكل 
أصحب مصلحة يف املستودع الرقمي، حيث شددت الدراسة على أمهية خدمات قياسات الطرف 

فري إحصائيات دقيقة ملدى استخدام املستودعات الرقمية وحمتواها، كما الثالث ومصادرها يف تو 
ناقشت الدراسة األسباب املهمة وراء استفادة املستودعات الرقمية من القياسات وحاجتها إليها 
للعديد من األغراض وكولك ألصحاب املصلحة من املشروع وخلص الباحثون إىل أن على 

ري املستودعات الرقمية أن يستفيدوا من اإلحصائيات الغنية فيما صانعي السياسة، واملطورين ومدي
خيص استخدام املستودعات الرقمية، كما تنوه الدراسة بأن القياسات متثل قيمة عالية من أجل 
األغراض اإلسرتاتيجية والعملياتية بالنسبة ملدراء املستودعات الرقمية يف اململكة املتحدة وعامل 

وتعترب العوامل ، فاض نسبة األرشفة الواتية وإيداع املقاالت من طرف املؤلفنيمهم يف زيادة أو اخن
التقنية من أهم العوامل اليت حتدد مدى إثراء وتوسيع القياسات داخل املستودع باالعتماد على 

وكولك الرغبة يف إتاحة اإلحصائيات املفتوحة يف املستودعات، ، فريق املستودعل التقنية هاراتامل
وأفادت هوه الدراسة يف دور اجلانب التكنولوجي يف بزوغ قياسات ومؤشرات جديدة لتلبية 

 احتياجات الباحثني من ناحية تقييم أحباثهم وتأثريها يف الوسط االجتماعي والعلمي.   
 تعريف قياسات المعلومات  -4 

املنشور  اإلطار الرقمي أو التقليدي أوكل القياسات اليت تتم يف هي   علوماتقياسات امل
مدى استخدام  ، حيث تعاجل وتقيسللمصادر العلمية الورقية أو غري الورقية وغري املنشور

. ويعرف ومؤشرات أخرى تابعة لالستخدام  قد طخص املؤلفني و اجملالت اليت تنشر ومدى جودهتا
" بأهنا دراسة اجلوانب الكمية للمعلومات يف  قياسات املعلومات Tague-Sutcliffeالباحث 

أي شكل هلا، وليس فقط االنتاج الفكري املنشور، ويف أي قطاع اجتماعي وليس فقط بني 
املشتغلني بالبحث العلمي، ولولك فهي تعىن باجلوانب الكمية لالتصال غري الرمسي و الشفهي 

لوثائقي، كما تعىن باجلوانب الكمية للحاجة إىل املعلومات واإلفادة جنبا إىل جنب مع االتصال ا
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منها، ليس املنتقى منها فحسب، بل املعلومات الثانوية أيضا، أي أن بإمكان هوه القياسات 
احتواء واإلفادة من وتوسيع عديد من دراسات مقاييس املعلومات اليت تقع خارج حدود كل من 

 (.كولك، توجد138ص ،2018يجيلين وقشايري فبو علمية. )سات البيبليومرتية والالقيا
مصطلحات أخرى مثل مصطلح القياسات اإللكرتونية رغم قله شيوعه يف الوسط العلمي، من 

باإلجنليزية، ويف بيئة الويب، ظهرت الكثري من  E-Metricsحيث أنه ترمجة عن مصطلح 
املصطلحات اليت عادة ما تكون أقرب إىل مفهوم تقييم استخدام تلك املصادر واآلليات املتبعة يف 
سبيل ذلك، سواءا كانت للمصادر العلمية أو لنشاطات معينة ميكن تعقبها يف بيئة الويب، من 

م النشاطات العلمية للباحثني، ووفقا للباحث أجل تقييم استخدام حمتوياهتا وكولك تقيي
(Nazir,2016.p201)  ،توجد العديد من املصطلحات اليت تصف علم تسجيل، قياس

وتفسري احصائيات املواقع منها، قياسات الويب، حتليال الويب، إحصائيات الويب، واليت هي 
دام املصادر اإللكرتونية، وأن أمثلة عن القياسات، وأن القياسات اإللكرتونية تشري إىل قياس استخ

القياسات بينما تشري قياسات الويب إىل علم قياس مواقع الويب ونشاطات مواقع الويب 
واستخالص االجتاهات بصورة خاصة، وأن القياسات اإللكرتونية تستخدم يف جمالني األول هو ) 

هو اخلدمات اليت تدعم  الدوريات اإللكرتونية، الكتب اإللكرتونية(، والثاين قواعد البيانات،
اإلتاحة لتلك املصادر) البنية التحتية التقنية، املراجع على اخلط، مشاريع الرقمنة(. وبتطور النظم 
املدجمة للمكتبات ونظم املعلومات اإللكرتونية، واحلاجة إىل آليات جديدة يف حميط الويب 

قبل عقدين كوسائل رئيسية لتعزيز  الداليل، بالتزامن مع انتشار املكتبات واملستودعات الرقمية 
الوصول إىل املنشورات البحثية  بالدرجة األوىل، وكولك توفري فرص املرئية وتثمني هوه املصادر 
البحثية، ما استدعى احلاجة إىل تب ي قياسات خمتلفة األغراض لرصد وقياس تطور سلوكيات 

أن املكتبيني كانوا  (Brinly et al, 2009,p.19االستخدام للمصادر، ولولك يوكر الباحثون)
أشياء هي االهتمام بقياس أداء  اهتمامهم بثالثةيقيمون بيانات استخدام اجملموعات، حيث كان 

املكتبة، االهتمام جبمع اإلحصائيات للجمعيات املهنية والوكاالت احلكومية، رصد االقتطاعات 
ا اجملموعات، حيث كانت تعمل يف امليزانية واحلاجة لتحديد الكيفية اليت كانت تستخدم هب

دراسات االستخدام بغرض قياس استخدام جمموعات املكتبة عندما مل يكن باألساس أي دليل 
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سبب استبعاد كتاب من الرف أو حركة دوران لوثيقة  لتوضيحملموس أو تفسري مرتابط ومنطقي 
 ما.

نبذة تاريخية عن تطور القياسات في البيئة الرقمية :من القياسات الببليومترية  - 5
 إلى القياسات األلتمترية:

حمور اهتمام كل املؤسسات الداعمة للبحوث العلمي وتتبع األثر لطاملا كان قياس النشاط 
 دورة حياة والباحثني يف خمتلف قطاعات النشاط البشري النشاطات البشرية، ومبا أن الفاعلني يف

عرفة مدى تأثري مل يف حاجةكل واحد من هؤالء ف البحث العلمي خمتلفون من أصحاب املصلحة، 
املعلومات  ومراكز، واملكتبات من أي مشروع ينخرط فيه بالشراكة مع اي جهة وقياس خمرجاته

فهي  الحتياجات املستفيدين، تلبيتهاإىل تقييم مصادر املعلومات ومدى  بصفة مستمرةحباجة 
 اليت تسهل قياس واالحصائياتتعترب من أولويات املكتبات ومراكز املعلومات من خالل األرقام 

، حبيث حيتاج املكتيب دائما مع بروز وسائل قياس جديدة يف البيئة مدى دقة تلبية رغباهتم املختلفة
يف البيئة الرقمية إىل االعتماد على هوه  الرقمية نظرا ملا وفرته من سهولة النشر وازدياد مرئيته

الوسائل ومسايرهتا واليت وفرت العديد من اآلليات لتقييم استخدام وتأثري املصادر العلمية وسهولة 
معرفة ذلك أكثر من البيئة التقليدية، حبيث أدت عمليات الرقمنة املتزايدة إىل ظهور أشكال رقمية 

يث مل تكون األدوات املناسبة لقياس وتقييم هوه األشكال حب، وصيغ خمتلفة للمنشورات العلمية
تتماشى جنبا غلى جنب لتواكب االحتياجات املستجدة للتقييم ومؤشراته وآلياته متمثلة يف 

 .2010القياسات البديلة اليت ظهرت منو العقد األخري سنة 
 تطور القياسات في العلوم  :1 رقم الشكل

 
 ( (European Commission,2017, p.8: المصدر



 بهجة بومعرافي، مطاعي خالد 

474 

ة:القياسات الببليومتري  2- 5  
فهي ظهرت مع العامل التقليدي ، تعترب القياسات البيبليومرتية من أقدم القياسات املعلوماتية

 ص. ،2018نيمور، عبد اإلله،تشري دراسة ) و  للمصادر املادية للمعلومات يف أشكاهلا املختلفة،
( إىل أنه وفقا لدائرة املعارف الدولية للمعلومات واملكتبات، فإن مصطلح الببليومرتيقا، وضع 124

كبديل للببليوغرافيا اإلحصائية وقد عرفته على أنه دراسة   1969من طرف آالن بريتشارد سنة 
 استخدام الوثائق وأمناط النشر بطرق رياضية وإحصائية وقسمت تلك الدائرة الببليومرتيقا إىل
قسمني: الببليومرتيقا الوصفية والببليومرتيقا التقييمية. وكل منهما ميكن أن ينقسم بدوره إىل: عد 

، وعد اإلنتاج الفكري،املصادر، االستشهادات(، اإلنتاجية ) مثل التوزيع اجلغرايف، والوقت، واجملال
وتستطرد الدائرة فتقول بأن هناك مصطلحان آخران يستخدمان على الرتادف مع مصطلح 
ببليومرتيقا مها: القياسات العلمية، وقياسات املعلومات، ويستنتج من ذلك أن القياسات 
البيبليومرتية ظهرت كمصطلح وكآلية قياس كتطور للجانب اإلحصائي يف قياسات الكتب 

  National) ) األمريكية جملس البحثي الوط ي يف الواليات املتحدة ومصادر املعلومات . ويوكر
Research Council,2014,p 57   يف تقرير له أن القياسات الببليومرتية هي قياسات ذات

نوع كمي لكمية حمددة  ومدى نشر حمتوى املنشورات العلمية، فهي تكشف حجم املخرجات 
املعلومات، وميكنها تسليط الضوء على طرق نقل املعرفة والروابط املوجودة بني جماالت من نظام 

علمية متعددة، لكن استخدام اإلستشهادات املرجعية كمقياس للجودة أو التأثري خيتلف بني 
التخصصات والباحثني أنفسهم، مما جيعل هوا النوع من القياسات صعبا للتطبيق عرب النظام 

أنه مع بروز وسائط التواصل االجتماعي والبيانات املرتابطة كجزء مهم من كيان غري  العلمي.
الويب اجلديد ودوره يف تقييم البحث والباحثني وتأثريهم  حبيث مهد هوا لظهور القياسات هتتم 
أكثر باجلانب النوعي يف احمليط الشبكي، ويتمثل القياسات الببليومرتية، رغم أن الكثري من 

بيليومرتية مزالت حمل اعتماد من طرف العديد من دور النشر الرقمية والقواعد البيانات املؤشرات ال
 العاملية اليت تقيس جودة االنتاج الفكري يف املنشور يف بيئة الويب.

  القياسات الويبومترية 1-5
فهي تعمل يف إطار البيئة الرقمية عن طريق  ،بالقياسات الويبومرتية هي قياسات قائمة على الوي

( فقد ظهر مصطلح 595ص.،2018بوفجلين، قشايري، لدراسة )  ووفقا الروابط التشعبية،
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، حيث اقرتحا استخدام ilgwersen و Almind من طرف 1997القياسات الويبومرتية سنة
 لويبومرتيةطرق لقياسات املعلومات يف شبكة الويب، وأطلقا عليها اسم القياسات ا

webometrics ، حيث تغطي البحث يف القواعد الشبكية، االتصال الشبكي باستخدام
قياسات املعلومات، أو قياسات أخرى، حبيث أن قياسات املعلومات تستعمل حساب الكلمات 
وتقنيات مشاهبة ميكن تطبيقها يف الويب، حبيث أن اجلديد يف هوه القياسات أن شبكة الويب 

.  على املصادر املادية االستشهادات التقليدية واليت تقابل ستشهادات والروابط التشعبيةهي مبثابة ا
 : بأن اجملاالت الرئيسية للقياسات الويبومرتية فيما يليوكر كما ت

 .ليل الروابط، وهي الدراسة الكمية للروابط التشعبية بني صفحات الويبحت -
 .حتليل االستشهادات املرجعية يف الويب -
 .تقييم حمركات البحث -
 .الدراسات الوصفية للويب -
 .، كمجال ظهر حديثا2.0التحليل الكمي للظواهر املتعلقة بالويب  -

يالحظ أن القياسات الويبومرتية هي قياسات كان البد هلا أن تكون حيث أن أرضية عملها هي 
ن بني أمهها تقييم بيئة الويب الشبكية، حبيث أضافت آليات جديدة تقوم على هوه البيئة، م

ورصد حركة دوران االستشهادات املرجعية يف مصادر املعلومات على الويب، وبتطور الويب 
الداليل وظهور الشبكات االجتماعية األكادميية وتطور املعرفات الرقمية، زادت احلاجة إىل ظهور 

ا يعرف بالويب يف تقييم النشر العلمي وقياس خمرجاته من بيانات يف مأدوات دقيقة وفعالة 
، الوي حيتوي على عدة أرضيات مدجمة يتشارك فيها أيضا Social webاالجتماعي أو 

الباحثون خمتلف املنتجات الفكرية مثل املدونات، وشبكات التواصل االجتماعي، وقياس جوانب 
تأثريها، كل هوه االحتياجات اجلديدة مهدت لظهور ما يسمى بالقياسات البديلة مع بداية 

يف بيئة  عملها العقد األخري، حبيث أتاحت الكثري من اآلليات اجلديدة يف جمال القياسات وأمناط
 الويب اجلديدة.

 القياسات األلتمترية )البديلة(  5 -3
 مصطلح ومت استحداث، تعترب القياسات البديلة قياسات حديثة نسبيا يف بيئة الويب 

Altmetrics   طالب متخرج من جامعة  حيث كان يف ذلك الوقت جاسون برمي، من الباحث
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والوي أصبح بعد ذلك من أكرب الداعمني واملؤيدين لفكرة  كارولينا الشمالية يف شابل هيل،
القياسات البديلة، حيث اكتسب يف البداية اهتماما واسع النطاق يف جمتمع القياسات ملا نشر 

، 2010سجل فيه يف سبتمرب سنة والوي  Almetrics.org على موقع  Altmetrics  بيان
    وتع ي البديلة وكلمة alternative كمصطلح مركب من كلمتني مها   Altmetrics و

metrics   واليت تع ي القياسات، حيث مت يف األصل إدماج الكلمتني يف لتصبح كلمة واحدة
إنشاء ودراسة بأهنا "  Altmetrics.org متثل املصطلح، وتعرف القياسات البديلة يف موقع

قياسات جديدة قائمة على الويب االجتماعي لتحليل والتعريف باحملتوى. وحيتوي هوا املصطلح 
جوانب مميزة لكل القياسات، أوهلا أن القياسات البديلة جزء ال يتجزأ من األنرتنت،  3على 

تماعي، وثانيا وبشكل أكثر دقة، من اجلوانب االجتماعية وجماالت االنرتنت املعروفة بالويب االج
أن القياسات البديلة حتركها املستجدات، من ناحييت داللة اإلنشاء الضروري لقياسات جديدة، 
ومدى توفر بيانات جديدة متعلقة بالويب االجتماعي. وثالثا، تكون القياسات البديلة دائما 

وخالل ، (Reomer and Rachel, 2015,p.100) مربوطة نوعا ما باإلنتاج الفكري
 لتقييم احملتوى الرقمي ومفاهيم جديدة مؤشرات استحداث إىل احلاجة زادت، نوات األخريةالس

شاركة احملتوى على ملواإلمكانية الكبرية ، اجلديدة بأدواته مع انتشار الويب االجتماعيبطريقة 
، بني مستخدمي هاته الشبكات من الباحثني وغري الباحثني لشبكات االجتماعيةنطاق واسع يف ا

أن القياسات البديلة اكتسبت   (Michael and Garlos,2019, p.20) ةوتشري دراس
شعبية كبرية يف السنوات األخرية، وقد ابتدأت الكثري من دور النشر العمالقة بتوفري هوه 

العديد  Semantic Scholarالقياسات لقرائها، إضافة إىل ذلك  فقد وفرت قاعدة بيانات 
من القياسات املختلفة لتقييم األوراق البحثية وتأثري الباحثني، كما يعترب القياسات البديلة تعميما 

، حبيث تأخو Article-Level-Metricsللقياسات على مستوى املقاالت أو ما يعرف ب 
ارات يف احلسبان جوانب أخرى لتأثري العمل مثل عدد التحميالت، عدد القراءات للمقال، اإلش

يف وسائل التواصل االجتماعي وأكثر. حبيث تعترب القياسات البديلة قد أنشأت آليات ووسائل 
جديدة ملفهوم القياس والـتأثري عرب آليات جديدة وفعالة لتدارك اخللل يف فعالية مؤشرات 

(  أن القياسات البديلة Judy, Luther,2012) القياسات اليت سبقتها .ولولك يرى
بتوفري قياسات آنية مناسبة للباحثني  يف بيئة الويب اجلديدة القياسات فاعلية جوةف سد تستهدف
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 استخدام مؤشرات مثل التحميالت واملدونات، وكولك مثل التغريدات متكن رغم أنومقاالهتم، 
الرهان حبيث يبقى ، هباته األحباث عن االهتمام ودالالت متنوعة  من إعطاء مؤشرات فورية أيضا
االستثمار إلنتاج قياسات طخدم الباحث وجمتمعه وكولك الوكاالت املمولة للبحوث. كما على 
إىل أن أبعاد القياسات البديلة توسعت ألكثر من جمرد رصد نشاط وسائل  الباحث خيلص

التواصل االجتماعي، وأصبحت تستخدم كمؤشر لتصنيف االستشهادات القادمة، وهي تسعى 
 ث وبالتايل زيادة تأثريها يف اجملتمع العاملي.إىل قياس االستجابة للبحو 

 مزايا القياسات البديلة في بيئة الويب االجتماعي  -6
زاد استخدامها خاصة حيث منو ظهور القياسات البديلة وأدواهتا املختلفة كمجموعة حتليالت، 

لة ال من حيث أهنا نظم رقمية، ومن حيث أن القياسات البدي يف أوساط املستودعات الرقمية
تعمل مع احملتوى الفكري املنشور يف بيئة رقمية حبتة، فقد أضافت ميزات كثرية لكيفية تأثري العمل 

( مزايا القياسات البديلة عن القياسات 9،ص2016متولي،ويربز ). يف احمليط البحثي وتقييمه
  : نقاط هي 3املعتمدة يف حتليل االستشهادات املرجعية يف 

أسرع يف قياسها من القياسات القائمة على االستشهادات، اعتمادا على مصدرها على الويب  -
وليس من اجمللة أو الكتاب، فيمكن مراقبة وجتميع من يشري إىل املقالة على االنرتنت مبجرد 

 .نشرها
  .ميكنها التقاط تأثريات أكثر تنوعا من االعتماد على االستشهادات املرجعية فقط -
تقتصر فقط على املقاالت العلمية والكتب، ولكنها متتد إىل أي منتج علمي قد تتم ال  -

مشاركته بني الباحثني مثل البيانات والربامج والعروض التقدميية، أو أي منتج علمي متاح على 
  .االنرتنت

توى وبشكل واضح، تعترب القياسات البديلة وسيلة فعالة لتوسيع نطاق تقييم وتكشيف وتقييم احمل
لإلنتاج املرقمن الوي ال ميكن استكشافه يف غري البيئة الرقمية أو قياس تأثريه، وبالتايل فهو امتداد 
للمؤشرات اليت مت اعتمادها ملدة طويلة يف الوسط األكادميي والعلمي من قبل كبار دور النشر 

 الويب االجتماعيتتوسع املؤشرات يف ، 2كما هو موضح يف الشكل و  التجارية وقواعد البيانات،
قياس املشاهدات والضغوط على الروابط والتحميالت، إىل مراجعات الكتب، واملفضالت يف  من

املواقع املختلفة، التعليقات واالشارات يف مواقع التواصل االجتماعي، وغري ها من وسائل االلتقاط 
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اليت ترمز للوسائل للمحتوى الفكري يف بيئة الويب االجتماعي، حبيث ميكن مالحظة اإلشارات 
 واملؤشرات املختلفة اليت تقوم عليها القياسات البديلة يف الويب االجتماعي.  

 آليات تقييم المحتوى في القياسات البديلة:  2الشكل رقم 

 
   altmetrics-https://www.nap.edu/content/aboutاملصدر :

 

  نموذجا PLUMXوسائل القياسات البديلة في المستودعات الرقمية :  1-6
مع ازدياد االعتماد على القياسات البديلة يف حميط النشر العلمي، ودورها الكبري يف توفري 
مؤشرات تقييم للباحثني ومنشوراهتم وتأثريها يف حميط البحث العلمي يف بيئة الويب عامة، والويب 
االجتماعي خاصة، من أجل تقييم وإعطاء أرقام ذات مصداقية على جدوى املشاريع ألصحاب 

صلحة منها، وتربير التمويل، وبعث التنافسية وتقييم البحث والباحثني، اجتهت العديد من امل
املستودعات الرقمية ودور النشر العاملية لتب ي وسائل القياسات البديلة واليت منها حتليالت 

PLUMX  واليت هي من الوسائل اليت تضيف معىن جديدا ملفهوم تأثري األعمال واملنشورات
يف الويب االجتماعي، حبيث يضيف فعالية أكثر لتقييم دورة البحث العلمي يف املؤسسة   البحثية

، ويفيد يف تقييم الباحثني ومؤسساهتم، وتاليف نقص الفعالية 3 رقم كما هو موضح يف الشكل
 املوجود يف القياسات والوسائل األخرى، حيث ميكن االطالع على كل املؤشرات اخلاصة.

 :PLUMXتحليالت  2-6
هي لوحة قيادة لقياس الـتأثري أنشئت  (AJAY, 2018,p.193)دراسة الباحث أجاي وفقا ل

جلمع البيانات من مصادر خاصة خمتلفة مثل تويرت، ويكيبيديا،    Plumxتحليالت من طرف
فهي اليت توفر املعلومات عن املخرجات البحثية عن الطريقة اليت يتفاعل  واملستودعات الرقمية،

https://www.nap.edu/content/about-altmetrics
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ويستعمل ويتكلم عنها يف العامل. وتعترب هوه التحليالت مهمة جدا للمستودعات الرقمية على 
خدمة  3ويظهر كما يف الشكل رقم ، وجه اخلصوص، من حيث أهنا مرتبطة بالبيئة الرقمية فقط

تستخدم  كما يف مستودع جامعة امللك عبد اهلل باململكة العربية السعودية و plumxحتليالت 
هوه التحليالت وسائل كثرية منها وهي تستخدم آليات جديدة ومؤشرات ترتكز على البنية 
االجتماعية للويب، حبيث تعترب امتداد وتطور عن االستشهادات املرجعية التقليدية، وإعطاءها 

 معاين أخرى لـتأثري األعمال وتقييمه من النظراء املختلفني يف الويب االجتماعي.
في مستودع جامعة الملك عبد اهلل للعلوم  PLUMXلوحة القيادة لتحليالت  : 3م الشكل رق

 والتكنولوجيا.

 
 

    https://plu.mx/kaust/g : المصدر
يف  plumxيالحظ من خالل الشكل أعاله أن تقييم الباحثني من حمور اهتمام حتليالت 

كما تنشر أعداد املواد املودعة وفقا لنوع املصادر ،  املستودعات الرقمية، وعدد منشوراهتم املودعة
وتأثريها يف البحث العلمي وتفاعلها مع اإلنتاج الفكري لآلخرين، كولك ميكن البحث يف تأثري 

بكل مؤسسة مثل ميكن البحث ملعرفة تأثري األرقام املتعلقة  كما  املؤلفني ومنشوراهتم العلمية،
املكتبة اجلامعية، مراكز البحث، واألقسام األكادميية، وخمابر البحث، حيث ميثل التقييم ومعرفة 
تأثري أصحاب املصلحة يف مشروع املستودع الرقمي أمرا بالغ األمهية من أجل تربير التمويل 

آلياهتا املختلفة يف بتساعد  هوه التحليالتو  ،العلمي يف أي مؤسسة حبثية واإلنفاق على البحث

https://plu.mx/kaust/g/
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إدارة بيانات القدرة على  ، وحول استخدام احملتوى معينة لتنبؤات تعزيز القدرة على الوصول
البحوث بشكل فعال، واملسامهة يف ارتقاء اجلامعة يف التصنيف العاملي للجامعات، وكولك يف 

طخصيص أصول مادية  حتتاج  اجلامعات إىل، تصنيف املستودعات الرقمية عامليا، وكخدمة مدفوعة
والتوعية بأمهية املعرفات الرقمية للباحثني وضرورة ، plumx Analyticsلتب ي خدمات 

التسجيل يف املواقع اليت تتشابك مع قواعد البيانات العاملية من أجل زيادة مرئية حبوثهم وتصنيف 
 مؤسساهتم.

 تقييم وقياس تأثير المنشورات العلمية في المستودعات الرقمية الجزائرية: آليات -7
يعترب تقييم وتثمني اإلنتاج الفكري من أهم الوظائف اليت يقوم عليها املستودع الرقمي واليت يسعى 
إليها من خالل ما يتيحه من وسائل لتحقيق هوا الغرض، وتوجد لدى املستودعات الرقمية 

ري احملتوى واليت تنبث من الربجميات املفتوحة املصدر اليت تبىن هبا املستودعات أدوات لقياس تأث
، Google Analytics الرقمية، حيث حتصل البيانات من حتليالت غوغل أوما يعرف ب

  وتوفر قياسات معيارية طختلف باختالف الربجمية اليت يبىن هبا املستودع، وقد توصلت دراسة
(Mettai and Boumarafi, 2020,p.34-43)  بعد تقييم املستودعات الرقمية

مستودعا مسجال يف الدليل، إىل  15مستودعا من أصل  12ومشلت  DOAJ املسجلة بدليل
أن املستودعات الرقمية اجلزائرية تتوفر بدرجات متفاوتة على وسائل لتثمني وقياس تأثري نشاط 

  ج املتوصل إليها ما يلي : ومن بني النتائ، املستودعات الرقمية وحمتواها الفكري
 .85.33أماكن الزوار بنسبة %  -
 .% 83.33اإليداعات احلديثة بنسبة  -
 .%58.33العدد اإلمجايل للزيارات بنسبة  -
 .%58.33عدد الزيارات الشهرية للمستودع بنسبة  -
 .%58.33الدول األكثر مشاهدة  -
 .% 10للدوريات بنسبة  h-INDEX معامل -
 %.10التأثري بنسبة معامل  -
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 : RAMPبوابة تحليالت وقياسات المستودع  مشروع -8
 أو ما يعرف ببوابة حتليالت وقياسات املستودع خدمة على الويب RAMP يعترب مشروع

"Repository Analytics Metrics Portal"، يف  وهي خدمة تساهم بفعالية كبرية
، كما تزود اليت يشملها هوا املشروع املستودعات الرقميةالرفع من جودة حتليل املنشورات العلمية ب

التحميالت املختلفة مية بإمكانية الوصول لبيانات االستخدام اخلاصة بمديري املستودعات الرق
كان واحد لكل املؤسسات املشرتكة يف اخلدمة محملتوى املستودع، وتوفري القياسات و جتميعها يف 

 املتحصلمن أجل رسم السياسات املستقبلية و التحليل بناءا على ما تقدمه بيانات االستخدام 
  .PLUMXمن طرف خدمة  عليها

 RAMPبوابة تحليالت وقياسات المستودع  واجهة مشروع:  4الشكل رقم 

 
   https://www.montana.edu/disc/projects/ramp :املصدر 

موضح من أهم املشاريع االحصائيات االستخدام يف اململكة املتحدة  RAMPمشروع يعد 
تكشيف وقياس تأثري  احملتوى  امهت كثريا يف حتسنيس خدمة ويعترب ، 4رقم  يف الشكل أعاله

حمتوى املستودعات املنضوية حتت لواء حول  إحصائيات دقيقة وتوفرياملرجعي  لالستشهادالقابل 
( أن (OBrien et al, 2017,p.144-158توكر دراسة أوبرين وآخرون )  و، هوا املشروع

االستخدام وهي توفر حال للحصول على بيانات واليت عادة ما تكون  سهلة RAMPخدمة 

https://www.montana.edu/disc/projects/ramp
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صعبة لإلتاحة وبطيئة من ناحية الصيانة، وبدون مهارات كبرية يف الربجمة، حيث أكدت دراسة 
لنفس الباحثني من قبل أن هوا النموذج املقرتح حسن من إظهار حتميالت احملتوى القابل 

باملئة من احملتوى ملستودعني رقميني من أصل  800ثر من لالستشهاد املرجعي والوي قدر بـأك
حمل الدراسة، يف حني أن املشاركني يف املستودعيني الباقني كانوا غري مدركني بأن مستودعات   4

باملئة من حتميالهتم القابلة لالستشهاد املرجعي كانت مفقودة ومستبعدة من تقرير حتليالت  100
حتميل يف فرتة جتريبية قدرت   299662توى املستبعد  قدر ب حمرك البحث غوغل، وأن هوا احمل

يوما. وهوه النتائج تؤكد على جانب التعاون التق ي وجدوى املشاريع التعاونية سواء   134ب 
كانت على مستوى الوط ي أو الدويل، حيث تعاجل الكثري من االختالالت املوجودة ونقص 

والوي بدوره يؤثر على تصنيف وجودة قياس جناح  الفعالية يف تكشيف وقياس تأثري احملتوى
 .املستودعات الرقمية يف اجلامعات احلاضنة هلا

 : IRUS-UK  مشروع -9
فرصا لعرض قيمة وتأثري  COUNTER توفر هوه اخلدمة، واليت متوافقة مع احصائيات مشروع

،  الرقمية املنضمة إليهاحيث توفر دعامة حقيقية لتطوير سياسة املستودعات ة املستودعات الرقمي
حصائيات شاملة ودقيقة حول كل اجتاهات االستخدام للمحتوى على إكما تتميز بتقدمي 

املستوى الوط ي، وهوا من أجل تطوير البنية التحتية لبيانات االستخدام وتشجيع تفاعل جمتمع 
 .   املستخدمني مع اخلدمة لتلبية متطلباهتم. 

 يف اململكة املتحدةحصائيات استخدام املستودعات املؤسساتية اواجهة مشروع  : 5الشكل رقم 

 
  https://irus.jisc.ac.uk  (2020 (accessed, 21 Juneالمصدر :

https://irus.jisc.ac.uk/
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فوائد قياسات االستخدام في المستودعات الرقمية حسب الجمهور في المحيط  -10
 األكاديمي:

مشروع علمي قائم على جتميع احملتوى  هي الوسيلة األكثر فاعلية لتقييم قياسات االستخدام
يعترب مشروع ، و ثقافية، أو ذات أي نشاط معني، سواءا كانت علمية الفكري ملؤسسة ما

نتاجها الفكري، وحيث أن إعلميا ألي مؤسسة تعىن حبفظ  مشروعااملستودعات الرقمية 
واليت تتكون من  اجملتمع األكادمييمن  أطراف عديدة ااجلامعات ومراكز البحوث تتشارك فيه

، ستودع الرقميملشروع املخارجني، اجلامعة أو املكتبة احلاضنة  املمولني، الطالبساتوة، األ
كل طرف يف نشاط املستودع  ولولك حتتاج إىل أن تكون هناك قياسات وأرقام مفيدة ملخرجات

الباحث كاليكوت  ويوكري، وخمرجات كل طرف، ومعرفة مدى قياس جناح مشروع املستودع الرقم
أن أصحاب املصلحة من مشروع املستودع  (callicott et al ,2016,p.100)وآخرون 
وأن نوع و ، من املشروع القياسات اليت تناسب تلبية احتياجاهتم ميكنهم احلصول علىالرقمي 

التدرج، وتكرار القياسات املستخرجة يعتمد على اجلمهور، حبيث أن لكل مجهور اهتمامات 
 :ومن بينها خمتلفة يف املستودعات، 

 :أ. إدارة الجامعة
 .إظهار املخرجات العلمية -
 .زيادة املرئية والتأثري -
 .اإلعتمادية -
 .املاحنة/املمولةموائمة متطلبات اإلتاحة العامة للوكاالت  -
 .املقارنة مع نظرياهتا من املؤسسات األكادميية األخرى -

 :ب. أعضاء هيئة التدريس
 .إظهار املخرجات العلمية -
 .زيادة املرئية والتأثري -
 .موائمة متطلبات اإلتاحة العامة للوكاالت املاحنة/املمولة -
 .حتقيق الرتقية والرتسيم، وعمليات تقييم األداء -
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 : خاتمة
قياس جناح املستودعات الرقمية وتوفري ما ميكن أن يساهم يف تقييمها على املدى البعيد من أجل 
استمرارية وظائفها يعد أمرا بالغ لألمهية ملدراء املستودعات الرقمية، وبالنظر إىل موقعها كأدوات 

ا، حتتاج املستودعات مهمة يف سبيل تعزيز حركة الوصول احلر للمعلومات العلمية مبختلف أنواعه
وبالتايل فإهنا حتتاج قياسات فعالة تبني ، الرقمية دائما إلثبات قيمتها يف هوه احلركة كفاعل رئيسي

مسامهتها يف تعزيز مرئية حمتوى املنشورات العلمية املودعة باملستودعات، وكولك تقييم وقياس 
ل القياسات املتضمنة يف مدى مسامهة أصحاب املصلحة يف مشروع املستودع الرقمي من خال

منها ما ينتج عرب تقارير حملية تنتج على مستوى املستودع، ومنها ما ، برجميات املستودعات الرقمية
) فرج عبد وهوا ما توافقت معه الدراسات السابقة مثل دراسة ، يكون متوفرا عرب حتليالت غوغل

مع هاته ( حبث تتقاطع أيضا مع بعض نتائجها 2017؛ عمر حسن عبد الرحمان،  2016الرحمان،
تب ي قياسات بديلة يف إطار الدراسة من حيث األمهية املتزايدة للقياسات املعلوماتية و وجوب 

الويب اإلجتماعي من أجل إعطاء دفعة جديدة لوسائل قياس وتقييم تأثري املنشورات العلمية 
البيئة اجلديدة لالتصال العلمي املدجمة مع خصائص بصيغها املخلتفة بطريقة فعالة تتوائم مع 

دراسة بريان وآخرين  مع أيضاكما توافقت استنتاجات الدراسة وسائل االتصال اإلجتماعي.
Brian Kelly et al, 2012))  القياسات املعلوماتية اليت تتوفر  تنوعاليت أكدت على أمهية

ادة منها لكل عضو من أصحاب ومدى جدواها وإمكانية اإلستفعليها املستودعات الرقمية 
أن  على ، فهما تؤكداملستودع الرقمي يف حتقيق أهدافهاملصلحة يف اجملتمع األكادميي أو مشروع 

اليت تساعد يف و  والبيانات اليت توفرها القياسات هوهأهداف حيققها من خالل تب ي  مشروع لكل
 حتقيق هاته األهداف. 

وظهور الويب اإلجتماعي، فقد أعطى هوا  الداليلمع تطور الويب  ميكن القول بأنهو 
اليت يوفرها اجلديدة  األدواتووسائل تقييم بديلة قائمة على  دالالتللقياسات املعلوماتية  األخري

عرب الشبكات االجتماعية مثل فايسبوك، وتويرت، وبعض املنصات  ويب االجتماعيال
 وطخطيها حيث إمكانية مشوليتها منهبا أصبحت القياسات البديلة أكثر فعالية و   األخرى،

 وامتدادها، وقياس التحميل والقراءات االستشهادات املرجعية املتمثلة يفللمؤشرات التقليدية 
، واليت ستكون الويب االجتماعيللقياس املعتمد على  حىت الوصوللقياسات بديلة أكثر فعالية 
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على مستوى البلد الواحد  ملستودعات الرقميةالحصائيات ا أكثر فعالية مع بروز املشاريع الشبكية
هي إال دليل على األمهية املتزايدة يف قياس وتقييم خمرجات العملية  واليت ماأو على نطاق عاملي، 

البحثية يف املؤسسات األكادميية  وإمكانية توفري القياسات جلمهور خمتلف من املستفيدين من 
قياس ل حمددة حتياجاته من املستودع الرقمي ومؤشراتحيث أن كل مجهور له ا، املستودع الرقمي

خمرجاته، وتوجد يف املستودعات الرقمية اجلزائرية قياسات معيارية لقياس استخدام اإلنتاج الفكري 
غري أهنا ال تتوفر يف كل املستودعات  واليت تكون غالبا يف حزمة برامج املستودعات الرقمية،

قياسات نوعية أخرى تساهم يف تقييم مرئية و  للمستودعاتحتليالت غوغل املوجودة، منها 
فاملستودعات الرقمية اجلزائرية حباجة إىل تطوير البنية ، املستودع وحمتواه على نطاق عاملي، ولولك

التحتية إلحصائيات االستخدام وتوفري اإلمكانيات التقنية واملادية من أجل تطوير ومتويل أدوات 
والتوجه حنو االعتماد  بطريقة مستمرة ستمرارية تقييم املستودعات الرقميةالقياس البديلة، ضمانا ال

يف البحوث املرجعية االستشهادات  تقييم استخدام أحدث، حيث متتد من قياسمؤشرات  على
أكثر مشولية، خاصة مع طبيعة  ومؤشرات وحمددات أكثر عمقاخبصائص  الدقيق قياس التـأثريإىل 

وإمكانية  ،مع خصائص الويب االجتماعيه وسائل القياسات البديلة الوي تتميز ب  اإلندماج
من أجل فاعلية أكرب يف قياس وتقييم مدى جناح املستودع  تثبيتها مع برامج املستودعات الرقمية

يف بيئة  األكادميي يف املستودعات الرقمية للمحتوى الكبري تأثريوجودة حمتوياته ودور ذلك يف ال
 .وله على مرئية أكرب واستشهاد مرجعي أوسع من جمتمع البحث العامليالبحث العاملية وحص
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