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 :مستخلص 
تعد الجامعة مؤسسة إلنتاج المعرفة والمستودعات الرقمية سهلت الوصول من تلك المعرفة على نطاق واسع 
واالستفادة منها. تتناول هذه الدراسة إحدى أهم مشاريع مستودعات الرقمية األكاديمية لدعم الوصول الحر للمعلومات 

 NETWORKED(NDLTD)ية الرقمية على المستوى العالمي، وهي شبكة الرسائل واألطروحات الجامع
DIGITAL LIBRARY OF THESES AND  DISSERTATIONS كمشروع  تعاوني يدعم الوصول الحر ،

لإلنتاج العلمي المتمثل في األطروحات األكاديمية المنجزة من قبل الباحثين  المنسوبين لمختلف الجامعات في 
في التعاون األكاديمي وتقاسم المعرفة على نطاق واسع  العالم  من أجل تبيان دور هذا المستودع في المساهمة

، NDLTDودون قيود، حيث اتبعت الدراسة منهج تحليل المحتوى لموقع شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمي 
باالعتماد على معايير لتحليل الموقع وجمع البيانات الالزمة من أجل الدراسة، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن 

روع  له دور فعال إطار التعاون بين الجامعات على المستوى العالمي كوسيلة إلبراز نشاطها العلمي وحفظ المش
ذاكرتها الفكرية، حيث توفر الشبكة واجهة بلغات متعددة، تساعد المجتمع األكاديمي العالمي على اإلتاحة واالستفادة 

 ETD-dbبجدية غير الالتينية ، كما أن برمجية من مختلف لغات اإلنتاج الفكري بما فيها اللغات ذات األ
المستخدمة أصبحت نموذجا في بناء مستودعات الرسائل واألطروحات اإللكترونية ، كما تتوفر الشبكة على 
استراتيجية للحفظ بأساليب تكنولوجية متطورة وبشكل تعاوني يضمن ديمومة المصادر اإللكترونية على البعيد 

أجل ديمومة المصادر الموجودة، كما أن أغلب الجامعات المنخرطة ببرامج للرسائل بأساليب تكنولوجية من 
اإللكترونية في إطار المشروع  تفضل اإلتاحة الواسعة للمصادربدون قيود. ونتيجة لذلك فقد ساهم مشروع شبكة 

ي معات المساهمة فالرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية في دعم الوصول الحر من خالل التزايد السنوي للجا
المشروع بمخرجاتها الفكرية إلكسابه دعم دولي حيث تبنته جامعات من جميع القارات، ويبقى الرهان على الجامعات 
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العربية التي تفتقر إلى تعاون فعال وسياسة واضحة للتعاون من أجل إنجاح مشاريعها والتمهيد للتعاون والشراكة في 
 .  NDLTDمحتوى العربي األكاديمي  وزيادة مرئيته في إطارمشروع  اإلطار الدولي، من أجل إخراج ال
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Abstract : 
The role of theses and dissertations repositories in supporting worldwide open access to 

academic information and knowledge: the NDLTD model. 
The University is an institution for the production of knowledge and digital repositories 

have facilitated access to and use of that knowledge worldwide. This study deals with 

one of the most important academic digital repositories to support the open access to 

information at the global level, namely the Digital Network of theses and Dissertations 

(NDLTD), as a collaborative project that supports the free access of scientific 

production of researchers in the world. the study  adopted the content analysis method 

based on some criteria to analyze and collect data from the website of the NDLTD 

project  for conducting this research.  The study revealed that  the Project provides a 

multi-language search interface that helps in increasing the access to the content in 

different languages includes non-Latin alphabet languages, as the ETD-db software is 

the model one for ETD repositories over the world, the NDLTD projects also involves 

in a long-term preservation strategy with modern technologies to guarantee the 

longevity of resources, the study also revealed that most of the universities participated 

with an ETD program in the project offer access free of charge for the resource, as a 

result, NDLTD project has contributed in supporting open access and the sharing of 

knowledge with no restrictions through the increasing the universities that share its 

research outputs, which has been adopted by countries from all the continents, the study 

emphasized that the real challenge is the theArabic universities lack to an effective 

policy for cooperation to make the EDT programs successful and prepare for the 

partnership in the international context for increasing the visibility of the academic 

content   in Arabic in the NDLTD project . 
 

Keywords: Academic digital repositories, university theses, free access to 

information, the NDLTD repository. 
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 مقدمة
سارت عليها وارتكزت عليها حركة الوصول الحر،  تشكل المستودعات الرقمية إحدى أهم األدوات والوسائل التي

بحيث تبعتها عدة مبادرات داعية لدعم الوصول الحر للمعلومات والمخرجات البحثية للجامعات، بحيث تساهم في 
استرجاع  نشر وإتاحة المحتوى الرقمي وتثمينه، وجعله قابال لالستكشاف والمرئية في بيئة الويب ، من أجل فاعلية

يم العالي، تشكل الرسائل الجامعية اإللكترونية أهمية كبيرة في التعلباحتياجات الباحثين والمستفيدين ،و  دقيقة تفي
حيث أنها تمثل جزء ثمين من مصادر المعلومات في المؤسسات األكاديمية والجامعات، حيث حظيت الرسائل 

سات المهنية، نظرا ألهميتها كمخرجات واألطروحات اإللكترونية باهتمام واسع من طرف المكتبات وجميع المؤس
بحثية لدعم التعليم العالي واإلتاحة السريعة بدون قيود من أجل اإلستفادة من نتائجها في دعم التنمية والنهوض  ، 

ث الباحثين وأعضاء المجتمع األكاديمي، حيبما أنها تمثل نتاج المخرجات الفكرية للبحوث التي أنجزت من طرف 
( أن هناك الكثير من الميزات والفوائد للرسائل الجامعية في الشكل اإللكتروني  2015نهم عبد الجواد،يؤكد ) سامح زي

 سواء للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة تكمن تلك الميزات في: 
 من المحتمل أن يتم قراءة رسائل الطلبة بشكل أكثر اتساعا لو أنها متاحة بسهولة  من خالل الويب. -
 تسمح الرسائل اإللكترونية للطلبة بالتعبير عن نتائج أبحاثهم بطرق إبداعية ومرنة. -
 إنتاج رسالة إلكترونية يعد بديال اقتصاديا عن طباعة وتجليد عدد كبير من النسخ الورقية. -

 كما يمكن أجمال فوائد الرسائل واألطروحات اإللكترونية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في:
 الباحثين على اإلتاحة للرسائل اإللكترونية على الويب في أي وقت.قدرة  -
 يمكن أن تتاح الرسائل اإللكترونية بسرعة من مواقع بعيدة ومتعددة. -
يمكن أن يحصل الباحث على الرسائل اإللكترونية بصرف النظر عن عدد األكاديميين اآلخرين الذين  -

 يستخدمون نفس المادة في نفس الوقت.
 المتزايد للرسائل اإللكترونية يؤدي إلى إعالن متزايد من المشرفين والطلبة. االستخدام -

ولقد بادرت العديد من المنظمات والمؤسسات األكاديمية في مختلف دول العالم بإطالق مشاريع رقمية سواء على  
الميزانيات  في ظل انخفاضالمستوى المحلي ، أو مشاريع تعاونية بالشراكة مع مؤسسات أخرى لتقاسم الموارد المالية 

المؤسساتية التي تعنى بالدرجة األولى، بحفظ وإتاحة اإلنتاج  المخصصة لهاته المشاريع، إلنشاء المستودعات الرقمية
الفكري للجامعة والتي تنتج من طرف المجتمع األكاديمي الذي يمثله أعضاء هيئة التدريس من أساتذة ، باحثين، 

أن تبني الرسائل واألطروحات اإللكترونية في إفريقيا  (Baro and Otiode, 2014)يذكر و  طلبة الدراسات العليا ،
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هي  D-Sspaceجامعة تبنت الرسائل واألطروحات اإللكترونية في المستودعات الرقمية، وكانت برمجية  56بلغ 
أن هناك نموا ملحوظا  (zhang et al, 2001)األكثر إستخداما  إلدارة الرسائل اإللكترونية، كما وجدت دراسة 

في استخدام الرسائل واألطروحات اإللكترونية من طرف المستخدمين المحليين وحتى من دول أخرى، كما تذكر 
استخدام الرسائل واألطروحات في المملكة المتحدة ألغراض البحث قد نما بشكل  ( بأنGould, 2016سارة غولد )

و خدمة من الخدمات الدائمة في المكتبة البريطانية، والذي ه EThOSأسرع من ذي قبل، ولذلك أصبح مشروع 
يدعم التعليم العالي في المملكة المتحدة عن طريق جعل المخرجات البحثية لرسائل الدكتوراه المنتجة من قبل كل 

  2016الجامعات في بريطانيا متاحة على نطاق واسع من خالل نقطة إتاحة واحدة، حيث بلغت التسجيالت حتى 
من الرسائل الممنوحة حديثا من المؤسسات األكاديمية في المملكة المتحدة، والهدف هو الوصول   %87بة نس

ومن أبرز المشاريع الرقمية التي تهدف إلى نشر وإتاحة اإلنتاج األكاديمي للجامعات قدر اإلمكان.   % 100لنسبة 
 Networked Digital Library of Thesesةامعيالشبكة الرقمية للرسائل واألطروحات الجعلى المستوى العالمية 

and Dissertations (NDLTD) حيث يضم المشروع كبرى الجامعات العالمية من مختلف أنحاء العالم، كما،
أن المشروع بدوره يخدم مجتمعات أكاديمية متعددة لغويا، من أجل التشارك في نشر المحتوى األكاديمي وحفظه 

ع البحثي واألكاديمي، وسنتناول في هذه الدراسة هذا المشروع العالمي والحيوي ودوره في وإتاحته بدون قيود للمجتم
تعزيز الوصول الحر لإلنتاج األكاديمي على مستوى الجامعات العالمية المنخرطة في المشروع للمجتمع األكاديمي 

اإلتاحة للرسائل واألطروحات العالمي ، وكذلك التطرق إلى خدمات المعلومات ، واألطر القانونية التي تحكم 
الجامعية اإللكترونية وأهم المعايير المستخدمة في تحقيق مختلف الجوانب الوظيفية لواجهة االستخدام والبحث، 

البحث فيه السترجاع محتوى بلغات متعددة و مختلفة ومدى تحقيقها للحاجيات الوظيفية لمستفيدين يستخدمون لغات 
ة، وكذلك خدمة الفهرس الموحد ومدى موائمة المعايير المستخدمة في فهرسة وإتاحة من خالل واجهة استخدام واحد

 وحفظ اإلنتاج األكاديمي المتنوع للجامعات المنخرطة في المشروع.
 

 :إشكالية الدراسة
أصبحت المستودعات الرقمية في الوقت الحاضر تشكل إحدى أهم أدوات دعم الوصول الحر للمعرفة والبحوث 
األكاديمية خاصة األدب الرمادي المتمثل في الرسائل الجامعية التي تنتج من طرف أعضاء المجتمع األكاديمي، 
ومن أجل المساهمة بقوة في دعم تلك الحركة، بادرت العديد من الجامعات والمؤسسات األكاديمية عبر العالم في 

واالستمرارية من أجل حفظ إنتاجها الفكري  وضع خطط وبرامج إلنشاء مشاريع رقمية ناجحة تتسم بالديمومة
 ) األكاديمي، وشبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية التي انطلقت كفكرة من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا

Virginia Tech ) ثم أخذت هذه الفكرة في التوسع لتصبح مشروعا عالميا يدعم التوجه نحو إتاحة المخرجات
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لمؤسسات األكاديمية بطريقة مجانية و بدون قيود على مستوى العالم، وكان للتنوع اللغوي البحثية للجامعات وا
والثقافي للبلدان المشاركة بجامعاتها ومؤسساتها األكاديمية في المشروع تأثيرا كبيرا على نمو المشروع، وزيادة اإلنتاج 

لغة،  وتأييده على نطاق واسع لدعم الوصول العلمي األكاديمي الذي تحتويها الشبكة من حيث الكم والنوع ، وال
الحر للمخرجات البحثية للجامعات والمعرفة العلمية في أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق يمكن بلورة إشكالية الدراسة 

 في اآلتي : 
إلى أي مدى ساهم مشروع  شبكة المكتبة الرقمية للرسائل واألطروحات في دعم الوصول الحر للبحوث  -1

 والمعرفة األكاديمية على مستوى الجامعات العالمية ؟
هل كان لهذا المشروع دور في تشجيع الجامعات على إنشاء مشاريع مستودعات الرسائل واألطروحات  -2

 الجامعية وإدارتها؟
هل حققت البرمجية المستخدمة في إنشاء مشاريع مستودعات الرسائل واألطروحات الجامعية االنتشار   -3

 طرف المستودعات في استخدامها في مشاريع أخرى؟ والتبني من
هل تدعم واجهة البحث في الشبكة الرقمية للرسائل واألطروحات الجامعية لغات مختلفة في عملية البحث  -4

 واالسترجاع؟
 هل يتوفر مشروع الشبكة على استراتيجية للحفظ الرقمي على المدى البعيد؟ -5
 ت الجامعية في الشبكة؟ما هي أنواع  اإلتاحة للرسائل واألطروحا -6

 
 منهج الدراسة:

لكل دراسة منهج يتفق مع غاياتها، ولذا فقد تم اختيار المنهج الوصفي القائم على تحليل المحتوى ودراسة حالة 
البيانات عن الدراسة حيث ، من أجل جمع www.ndltd.orgلموقع الشبكة الرقمية للرسائل واألطروحات الجامعية 

 تم جمع المعلومات من أجل الدراسة بناء على المعايير التالية:
 الدول المنخرطة في المشروع  ببرامج للرسائل واألطروحات الرقمية على مستوى المستودع .  -
 حجم ونمو المجموعات على مستوى المستودع. -
 خيارات البحث المتاحة على مستوى  المستودع. -
 الرسالة الجامعية الرقمية في المستودع. دورة حياة -
 البرمجية المستخدمة لبناء مشروع المستودع. -

http://www.ndltd.org/
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 خطة ما رواء البيانات الخاصة بالرسائل واألطروحات الرقمية على مستوى المستودع. -
 استراتيجية الحفظ الرقمي للرسائل واألطروحات الرقمية المتبعة في المشروع.  -
 ات الرقمية على مستوى المستودع. نمط اإلتاحة للرسائل واألطروح -

 
 أهداف الدراسة :

 التعريف بمشروع الشبكة الرقمية لألطروحات والرسائل الجامعية وبيان مركزه على المستوى العالمي . -
إبراز قيمة التعاون العالمي األكاديمي بين الجامعات في إخراج هذا المشروع الحيوي لتشاطر المخرجات  -

 الجامعات المنخرطة في المشروع.الفكرية لمختلف 
تبيان دور مشروع الشبكة األطروحات والرسائل الجامعية الرقمية في دعم التعدد اللغوي في الوصول  -

 إلى اإلنتاج األكاديمي للجامعات من طرف المجتمعات البحثية عبر العالم.
در للمعرفة األكاديمية كمص معرفة قيمة ودور الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية في اإلتاحة الحرة -

 رئيسي يستفاد منه في دعم البحث والتقدم العلمي.
-  

 الدراسات السابقة: 
 الدراسات العربية:
 تناولت الدراسة واقع األرشفة اإللكترونية للرسائل: دراسة للباحثة يسرى محمد الجدعاني ، ( 2011الدراسة األولى ) 

وطرق تطبيق األرشفة اإللكترونية للرسائل الجامعية والكشف عن أهم الجامعية في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
 لكترونيةعلى مراحل العمل بمشروع األرشفة اإلدوافع تطبيقها، ومدى توافر متطلبات األرشفة اإللكترونية، والتعرف 

عوقات التي تواجه تطبيق أرشفة الرسائل الجامعية ، ومدى التعاون بين المكتبة وبين  مؤسسات المعلومات والم
األخرى في مجال أرشفة الرسائل الجامعية ، وتقديم تصور مقترح لتطوير واقع األرشفة اإللكترونية للرسائل الجامعية 

اسة الحالة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها بالمكتبة الجامعية،  واعتمدت الدراسة على منهج  در 
رسالة تنوعت بين رسائل الماجستير والدكتوراه باللغتين 114.11 : أن عدد الرسائل الجامعية المتوافرة بالمكتبة

غرات صتنوعت أشكالها ما بين رسائل ورقية، ورسائل إلكترونية ، ورسائل مخزنة على م العربية واإلنجليزية، كما
هناك عدة  وأن المكتبة اعتمدت على وحدة األرشيف االلكتروني في تنفيذ مشروع األرشفة اإللكترونية ، وأن فيلمية ،

للرسائل الجامعية ، وسهولة  دوافع لتطبيق األرشفة اإللكترونية للرسائل الجامعية بالمكتبة ، منها الفائدة العلمية
أكبر من المستفيدين، واالرتقاء بمستوى البحث  ، وإتاحة المعلومات لعددالوصول عن بعد وسرعة البحث واالسترجاع

مناسبة للبدء في مشروع األرشفة اإللكترونية ولكنها غير كافية  العلمي ، كما اتضح أن المكتبة تمتلك بنية تحتية
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عية على شبكة كذلك أوضحت النتائج تأخر المكتبة في إتاحة الرسائل الجام للعمل واالستمرار في المشروع ،
 التخطيط والدراسة الكافية لمشروع األرشفة اإللكترونية بالمكتبة. اإلنترنت نتيجة لغياب

إتاحة الرسائل الجامعية  بمعهد علم   ، وهي رسالة ماستر بعنوان"(2014): بابوري، أحسن.  الدراسة الثانية
وقع ويب حيث هدفت الدراسة إلى تصميم مالمكتبات والتوثيق" وهو مشروع  فهرس للرسائل الجامعية  اإللكترونية، 

، مع إمكانية  Joomla، وباستخدام نظام إدارة المحتوى 2لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة
لعام للرسائل الجامعية، حيث قام الباحث بإنشاء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية اإللكترونية الوصول إلى الفهرس ا

رسالة جامعية  250، التي تحتوي على أكثر من  PMBباستخدام النظام المتكامل إلدارة المكتبات المفتوح المصدر 
وحات الدكتوراه، والتي يمكن الوصول من مذكرات ماستر، ورسائل الماجيستير، وأطر  PDFإلكترونية بالنص الكامل 

، وتمثل  المشروع  في إتاحة الرسائل الجامعية  OPACإليها من خالل الفهرس المتاح على الخط المباشر 
اإللكترونية لمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق، بحيث يهدف إلى إيداع وتجميع الرسائل الجامعية المتواجدة على 

وحفظها وإتاحة هذي الرسائل بصيغة الوصول الحر ، و خلصت  نتائج الدراسة إلى أن مستوى المكتبة وتنظيمها 
الوصول الحر للرسائل  الجامعية اإللكترونية  يعد أحد الطرق التي على المكتبات الجامعية أن تتبناها كمشاريع 

من فوائد في جعل برامج رقمية، وإتاحة هذا المصدر المهم من مصادر المعلومات  على شبكة  األنترنت لما لها 
، وكذلك نشر نتائج البحوث األكاديمية على المستوى الوطني والعالمي ،  الدراسات العليا معروفة على نطاق واسع

 كما عملت الدراسة  بعض  المقترحات منها :
حث المكتبات الجامعية على إتاحة الرسائل الجامعية اإللكترونية دون عوائق تأكيدا لمبدأ ومفهوم  -

 لوصول الحر للمعلومات.ا
 إنشاء مستودعات رقمية خاصة بالرسائل الجامعية اإللكترونية. -
 تكوين المستفيدين على استخدام الرسائل الجامعية اإللكترونية. -
 ضرورة استخدام البرمجيات المفتوحة المصدرفي إتاحة الرسائل الجامعية. -

: دراسة للباحثتين، دلهوم انتصار، وحبيبة عاشوري بعنوان " البوابة العربية لتوثيق الرسائل (2016الدراسة الثالثة )
واألطروحات األكاديمية اإللكترونية في العلوم اإلجتماعية، حيث استعرضت فيها الباحثتان مشروع "البوابة العربية 

ات تماعية"، حيث استعرضت الباحثتان الخدملتوثيق الرسائل واألطروحات األكاديمية اإللكترونية في العلوم االج
التي توفرها البوابة والتي تسعى للتعزيز من التواجد العربي على شبكة األنترنت من حيث المحتويات العلمية، حيث 

 ،تطوير البوابات ألغراض  البحث العلمي في بلدان العالم العربي من شأنه أن يدعم المحتوى العربيسلطت الدراسة 
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خيارات البحث الموجودة على مستوى البوابة، والخدمات التي توفرها من حيث دراسة الضوء على سلطت الو 
المحتويات العلمية، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة إتاحة رسائل الدكتوراه واألطروحات ويتم جمعها من ثالثة 

 مصادر رئيسية هي :  
 شراء الرسائل العلمية أو المكتسبة -
 احة في مختلف جامعات المنطقةالرسائل العلمية المت  -
 الرسائل العلمية المتاحة على  الخط بصيغة الوصول الحر.  -

و تمثل هذه المبادرة وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسات المبادرة والتي من أهمها استخدام المعلومات والمعرفة العلمية 
الجودة، و المبدأ وفق واالستدامة وبشكل من خالل اإلنتاج العلمي للجامعات عبر الرسائل واألطروحات العلمية ذات 

شامل وحر ومؤسس؛ بحيث يضمن التواصل والفائدة العلمية لألجيال الجديدة والقادمة من الباحثين، حيث خلصت 
نتائج الدراسة إلى أن التحدي القائم يدور حول مدى معرفة البوابة واالستخدام من طرف الجمهور المستهدف و يبقى 

  .ةور حول مدى معرفة البوابة و االستخدام  من طرف الجمهور المستهدف بهده المبادر التحدي القائم يد
 

 : الدراسات األجنبية
 &) Emmanuel E. Baro, Vera Z. Godfrey)(: دراسة لمجموعة من الباحثين  2014) الدراسة الرابعة

Monica E. Eze,2014  حيث تناولت مدى تبني الرسائل الرسائل واألطروحات اإللكترونية في المكتبات الجامعية
في نيجريا، حيث جمع الباحثون البيانات عبر استبيان على الخط، حيث بدأت عملية الرقمنة للرسائل الجامعية بين 

ث ة الرسائل واألطروحات، حي، وتوصلت الدراسة إلى أن القليل من المكتبات الجامعية تبنت رقمن 1995و 1980
تم تعريف فوائد الرسائل واألطروحات اإللكترونية  ستزيد من مرئية وتصنيف الجامعة، وزيادة اإلتاحة للرسائل 
واألطروحات، وتمكين اآلخرين من ربط أعمالهم بمعرف دائم على الخط، وحفظ العمل لألجيال القادمة، وخفض 

ص ثل هذه المشاريع تواجه تحديات مثل البنية التحية غير المستقرة لألنترنت، نقالتكاليف بالنسبة للطالب، كما أن م
التمويل، التزويد غير المنتظم بالطاقة، نقص الكوادر المؤهلة في الجانب التكنولوجي، غياب سياسة إيداع للرسائل 

 . واألطروحات اإللكترونية وحقوق النشر المتعلقة بها
 Jamal Alsalmi, Chern Li Liew, Brenda): دراسة لجمال السالمي وآخرون  2014)الدراسة الخامسة )

Chawner)  بعنوانAdopting Electronic Theses and Dissertations (ETD) programmes: 
Benefits for the Arab Gulf States وهي ورقة بحثية قدمت في النسخة السابعة عشر للندوة العالمية حول ،

روحات اإللكترونية في المملكة المتحدة، حيث كانت الورقة جزءا من مشروع بحثي واسع، والتي تتناول الرسائل واألط
تطوير وتبني برامج الرسائل واألطروحات اإللكترونية في دول الخليج العربي ، حيث اتبعت الدراسة طريقتين لجمع 
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ا ا لوجه مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمالبيانات عن الدراسة، األولى بطريقة نوعية باستخدام مقابالت وجه
فيهم طلبة الدراسات العليا، مسيري المكتبات، إداريي المكتبة، والطاقم األكاديمي ومدراء الدراسات العليا، حيث 

جامعات ) جامعة السلطان قابوس، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، جامع اإلمام  5من أفراد العينة من  45شارك 
عود اإلسالمية، جامعة البحرين، جامعة الكويت(، ثم كانت نتائج المقابلة، هي أساس الطريقة الثانية محمد بن س

من أفراد العينة  309حيث تم عمل استبيان يهدف الى اختبار عينة أوسع للقضايا التي تمت في المقابلة ، وأكمل 
يد خط المباشر، وساعدت نتائج المسح في تأكمن أربع جامعات في الدول الخليجية االستبيان الذي توزيعه على ال

 وتكملة النتائج المتوصل إليها من خالل المقابالت، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي :
التوعية بتقدير فوائد برامج الرسائل واألطروحات اإللكترونية  كان من أهم العوامل الممكنة لتبني وتطوير  -

 لكترونية في دول الخليج العربي.برامج الرسائل واألطروحات اإل
التوعية بقدير فوائد برامج الرسائل واألطروحات اإللكترونية  يؤثر على مجموعة من العوامل األخرى  -

 مثل العوامل التكنولوجية.
يؤكد المبحوثون على أن تقدير أهمية البرامج سيساعد ويحفز ويشجع األشخاص على دعم تبني هذه  -

 البرامج.
المبحوثين ال يعون بشكل كامل أهمية برامج الرسائل واألطروحات اإللكترونية ، ولذلك توصي عدد معتبر من 

الدراسة بعمل التوعية ونشاطات لكسب التأييد بطريقة مالئمة، بما أن عدد معتبر من المبحوثين ال يفهمون بشكل 
م طلبة الدراسات العليا، والطاق كامل أهمية هذه البرامج ، حيث يجب أن تستهدف هذه النشاطات مجتمع الجامعة،

 األكاديمي على وجه الخصوص، وتركز على تزويدهم بمعرفة عميقة حول تلك البرامج وفوائدها.
 Ensuring access to theses" 3بعنوان   Tbaishat, Dina: هي دراسة للباحثة 2018)الدراسة السادسة )

in the Arab speaking world University of Jordan initiatives حيث قامت الباحثة بعض مشاريع ، "
الرقمنة، حيث عملت المكتبة كمركز إيداع للرسائل الجامعية من جامعات العالم العربي، وتوضح بعض عمليات 

من المكتبيين في قسم المعلومات،  8تدفق العمليات ويبين التحديات والتحسينات الممكنة، حيث تمت مقابلة عمل مع 
علومات مفصلة حول المناهج المستخدمة في المجموعات وإدارة الرسائل المطبوعة واإللكترونية في الذي أدلوا بم

جامعة األردن، باإلضافة لبعض مشاريع الرقمنة، كما تم عمل إحصاء غير منشور تم عمله من طرف العاملين 
ي، دة دول في العالم العربفي قسم تطبيقات الحاسوب وقواعد البيانات لمعرفة معطيات اإليداع للرسائل من ع

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج وهي :
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 بعض الجامعات العربية بطريقة منتظمة، وبعض الجامعات ال تتعاون على اإلطالق. -
 تدفق العمليات يختلف وفقا لشكل األطروحة. -
قرص  وفي كل الرسائل الجامعية التي تجاز من الجامعات األردنية تكون في الشكل المطبوع   -

مضغوط، لكن بعض المؤسسات الخارجية قد تستخدم طرقا مختلفة مثل إرسال القرص المضغوط  
 بواسطة البريد، أو الرفع المباشر موقع الويب الذي تستضيفه جامعة األردن.

 اإلتاحة إلى الرسائل الجامعية تبقى مقيدة نسبيا، كما يمكن اإلتاحة للرسائل المطبوعة في المكتبة. -
ودع الرسائل على الخط  النص الكامل، بحيث يستطيع كل المستفيدين، من الطاقم األكاديمي، يتيح مست -

 الطالب، والباحثين من أي محطة عمل في الحرم الجامعي.
 فقط المستفيدون يمكنهم اإلتاحة لقاعدة بيانات الرسائل الجامعية )نمط القراءة فقط( خارج الشبكة.  -

 : NDLTDات الجامعية الرقمية شبكة الرسائل واألطروحتعريف -1
 ،Networked digital Library of Theses and Dissertationsشبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية

تهدف إلى الترويج  لتبني وإنشاء واستخدام وتوزيع وبث وحفظ الرسائل  منظمة دولية هي  NDLTDالتي تعرف  ب 
والوصول الحر لإلنتاج األكاديمي من أجل تعزيز  واألطروحات الجامعية اإللكترونية، كما تدعم النشر اإللكتروني

الب والجمهور طتشارك المعرفة عبر العالم، حيث توفر المصادر لإلداريين والمكتبيين وأعضاء هيئة التدريس، وال
كما أنها أيضا مشروع تعاوني بين الجامعات العالمية إلنشاء وأرشفة وتوزيع وإتاحة الرسائل واألطروحات  1العام.

جامعة إلى المبادرة، مع التأكيد على أهمية 100، انظم أكثر من 1996الجامعية اإللكترونية، ومنذ إنشائها سنة 
ال الجديدة لنشر وإتاحة المعلومات،كما أن التدريب على استخدام شبكية تدريب طالب الدراسات العليا على األشك

 .الرسائل واألطروحات الجامعية متوفرة ألعضاء الشبكة من مؤسسات وجامعات
  وأهدافه : رسالة المشروع -2

لى عككل مشروع تهدف  شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية إلى تحقيق مجموعة من األهداف والغايات 
 المستوى العالمي :

  تطوير التعليم العالي عن طريق السماح للطالب بإنتاج الوثائق اإللكترونية واستخدام المكتبات الرقمية وفهم
 قضايا النشر.

 .العمل على الحفظ الرقمي إلنتاج الطلبة الباحثين وإتاحته 

                                                           

1www.NTLDTD.org visited on 7/01/2017. 
 

http://www.ntldtd.org/
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 .خفض تكلفة إيداع ومعالجة الرسائل واألطروحات الجامعية 
 من إثراء معرفتهم عن طريق استخدام الوسائط المتعددة، وتكنولوجيا الوسائط الفائقة. تمكين الطلبة 
 .تمكين الجامعات من إتاحة مصادر المعلومات المتوفرة لديها 
 .تعزيز تكنولوجيا المكتبات الرقمية 
  ات الجامعية.حتوفير مصادر إبداعية ومفيدة، والمعايير والتكنولوجيا لتطوير برامج وأنظمة الرسائل واألطرو 
 .تشجيع مؤسسات التعليم العالي على استخدام المصادر الموجودة في الشبكة والمشاركة في نشاطاتها 
 .تمكين هذا المشروع العالمي للترويج للرسائل واألطروحات الجامعية عبر العالم 

 أنشطة المشروع:  3 
  الجامعية الخاصة بهم عن طريق اإليداع دعم مؤسسات التعليم العالي لتطوير نظم الرسائل واألطروحات

 والتجميع واألرشفة في مستودعاتهم الخاصة أو المستودعات الرقمية العالمية.
 . دعم حركة الوصول الحر 
 ي تتضمنلجامعية اإللكترونية والتتنمية الوعي لدى مؤسسات التعليم العالي بفوائد الرسائل واألطروحات ا: 
 تسهيل عملية الكتابة للطالب. .1
 سرعة تبادل النتائج البحث. .2
تحسين بث نتائج ومناهج البحث من خالل األرشفة والنشر اإللكترونيين، بحيث يؤدي ذلك إلى تحسين  .3

 مستوى التعليم في مراحل التدرج الجامعي والبحوث العلمية .
 1خفض تكلفة الطباعة والمعالجة والتخزين. .4

 : ETDs رونيةمفهوم  األطروحات والرسائل الجامعية اإللكت - 4
تعتبر الرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية من المفاهيم الجديدة نسبيا في مجال الوصول الحر 
لإلنتاج األكاديمي للجامعات الكبرى حول العالم، فهي تصنف في خانة األدب الرمادي، إضافة إلى أنها 

 على الخط على أنها : ODLISتعتبر شكل جديد من أشكال االتصال العلمي  ويعرفها قاموس 
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رسائل درجة الماستر وأطروحات الدكتوراه المودعة في شكل رقمي من غير كتابتها على الورق، على  
عكس تلك المودعة في شكل مطبوع، والتي تحول فيما بعد إلى صيغة قابلة للقراءة آليا، وتكون عادة  

 .( odlis, 2017عن طرق المسح الضوئي. ) 
التعريف على أصل المنشأ للرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية وغالبا ما يكون برنامج فقد ركز هذا 

WORD  هو الذي تكتب به الرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية ثم تحول إلى صيغةPDF ودع تل
 بغرض اإلطالع عليها وفق نمط اإلتاحة الذي تقره سياسة المستودع. في المستودع الرقمي

 :  NDLTDتطور شبكة المكتبة الرقمية للرسائل واألطروحات الجامعية -5
يرجع تاريخ فكرة الرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية إلى االجتماع األول الذي كان عبارة عن ورشة عمل 

 ، نظم من طرف جامعة ميتشيغان وممثلين من جامعة فيرجينيا1987في والية ميتشيغان األمريكية في سنة 
 Michigan-basedو  Toronto-based SoftQuadللتكنولوجيا وشركتين صغيرتين للبرمجيات هما 

ArborText. 
م، حيث تعاون في إخراج مشروع إلى الظهور، كل من 1991عرف المشروع تحركا بطيئا لسنوات قليلة حتى عام 

وعميد كلية الدراسات  Ed Foxمعة والبروفيسور في نفس الجا Gary Hooperمدير جامعة فرجينيا للتكنولوجيا  
 1حيث تمت مناقشة التحديات المتعلقة باإلنتاج واألرشفة واإلتاحة لألدبيات الرمادية. John Eatonالعليا  

،تم التوصل إلى ETDsبعد سلسلة اجتماعات تمت فيها مناقشة مفهوم الرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية 
بجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، وتوسعت  1996في عام  األطروحات الجامعية الرقميةاتفاق إنشاء شبكة الرسائل و 

مؤسسة عبر العالم، ولغاية نهاية عام  100جامعة في الواليات المتحدة األمريكية، وـأكثر من  40لتشمل أكثر من 
مستودع  OpenDOAR 1400 الحر ، أحصى الدليل العالمي لألرشيفات المفتوحة و مستودعات الوصول2013

للرسائل واألطروحات الجامعية عبر العالم، ما يمثل تقريبا نصف عدد األرشيفات المفتوحة المسجلة في تلك الفترة، 
 ,Aquil et al)مستودعا مؤسساتيا يحتوي الرسائل واألطروحات الجامعية  285كما يحصي نفس الدليل أكثر من 

ت الجامعية في دعم إتاحة اإلنتاج العلمي األكاديمي لمختلف الجامعات . ما يعكس أهمية الرسائل واألطروحا(2014
عبر العالم والتأسيس لبنية تحتية تضمن انتقال المعارف والتعاون لسد الفجوة الرقمية بين مختلف بلدان العالم في 

 اإلنتاج الفكري و األكاديمي.
 NTLTDاألطراف المشاركة في المشروع  - 6
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لى المستوى علكثيرة التي بذلت من أجل الترويج للرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية بالنظر إلى الجهود ا
المحلي والدولي ، ونجاح سلسلة االجتماعات التي عقدت في العديد من البلدان التي أبدت اهتمامها بالمشروع ، فقد 

، 1996ا الشبكة منذ إنشائها في سنة تزايد بالموازاة مع ذلك ارتفاع عدد الجامعات والمؤسسات المشاركة في هذ
عضوا،  131تضاعف العدد ليشمل  2001، وسنة 1999عضو في مايو  59حيث زاد العدد ليشمل أكثر من 

مؤسسة، ومراكز جهوية، ومنظمات مختلفة مثل  17جامعة غير أمريكية، إضافة إلى  56جامعة أمريكية  58منهم 
 .2017لي يوضح تطور العضوية في الشبكة لغاية والشكل التاFox et al, 2002) اليونسكو )

 
 1999: عدد الجامعات في الشبكة منذ سنة 1الشكل 

 
نالحظ ارتفاع ملحوظ مع مرور السنوات في أعداد المؤسسات والجامعات األعضاء في  1من خالل الشكل رقم 

شبكة المكتبة الرقمية للرسائل واألطروحات الجامعية. ونظرا لالهتمام المتزايد من طرف العديد من الدول المنخرطة 
يوضح  1ول المشاركة مع مرور السنوات والجدول رقم بمشاريع فردية التي تم دمجها في الشبكة، فقد تزايد عدد الد

 :  2002الدول التي لديها جامعات تشترك في الشبكة بالرسائل واألطروحات الجامعية حتى سنة 
 2002: البلدان األعضاء المنخرطة بجامعاتها في المشروع حتى سنة  1لجدول ا

عدد الجامعات المنخرطة في  الدولة أو الجهة 
 المشروع 

 عدد الجامعات في الشبكة ولةالد

 / / 17 مؤسسات ومنظمات عالمية
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 2 بريطانيا 58 الواليات المتحدة األمريكية
 1 إيطاليا 7 أستراليا 
 1 النرويج 12 إسبانيا 

 2 البرازيل 6 كندا 
 1 الصين 4 ألمانيا

 1 روسيا 2 هونغ كونغ
 1 كولومبيا 1 تايوان
 3 الهند 2 السويد
 1 الشيلي 2 الجنوبيةكوريا 

 1 المكسيك 2 سنغافورة
 / / 1 هولندا

 131 المجموع 3 جنوب إفريقيا

 
جامعة،  56يمكن مالحظة التفوق العددي للجامعات األمريكية المنخرطة في المشروع ب  1من خالل الجدول رقم 

ا التي تشترك ب المرتبة الثانية إسبانيهذا ليس غريبا ألن الفكرة انطلقت من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، و تأتي في 
جامعات، كما يالحظ تواجد الجامعات من القارات الخمس ويعود  6جامعات وكندا ب  7جامعة، ثم استراليا ب 12

هذا إلى التبني الواسع للمشروع على المستوى الدولي مما يدل على أن المشروع أحدث تأثيرا إيجابيا في األوساط 
ة. وقد انضمام من العالم العربي لهذه الشبكة العالمية جامعة الملك عبد هلل للعلوم والتكنولوجيا األكاديمية العالمي

وكذلك المكتبة اإللكترونية الوطنية السودانية من أجل زيادة المرئية لإلنتاج األكاديمي العربي على المستوى العالمي، 
 صول الحر لإلنتاج العلمي العربي.وتعزيز تواجد اللغة العربية على شبكة اإلنترنت ودعم الو 
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 NDLTD  ((NDLTD, 2017: الدول المشاركة بمشاريع للوصول الحر في إطار مشروع 2الشكل

 
نالحظ أن شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقميةيضم دوال من القارات الخمس، ما يدل  2من خالل الشكل 

ع على مستوى العالم،حيث نجد مشاريع إلتاحة الوصول إلى اإلنتاج على التنوع اللغوي والقبول الذي لقيه المشرو 
األكاديمي من إفريقيا، وآسيا و أمريكا الجنوبية، إضافة إلى كندا واستراليا وطبعا الواليات المتحدة األمريكية، إضافة 

 إلى منظمات عالمية أخرى.
 البنية التحتية لمشروع المكتبة الرقمية للرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية -7 

لكل مشروع بنية تحتية يرتكز عليها من أجل االستمرار، وبالنسبة لمشروع شبكة المكتبة الرقمية للرسائل واألطروحات 
دعم  عدد المشاركين فيه،  ومن أجل الجامعية، فقد تطورت البنية التحتية مع بداية المشروع لما بدأ ينتشر وزاد

بالعديد من البرمجيات، وخادم، بغرض تشغيل IBMالمشروع على مستوى جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، تبرعت شركة 
، وحتى تخدم الملفات المتعددة الوسائط التي ترافق الرسائل واألطروحات IBMبرمجية المكتبات الرقمية لشركة

جيجابايت، أي ما يسمح  40.000يعادل حوالي  تيرابايت أي ما 4ه التخزينية األفقية اإللكترونية، حيث بلغت سعت
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مليون رسالة جامعية من الحجم المتوسط. كما ناقشت فرق عمل المشروع إمكانية اختبار  40بتخزين ما يعادل 
 طة في الشبكةسات المنخر قابلية التشغيل البيني لدعم المشروع وإمكانية البحث في األنظمة المختلفة الخاصة المؤس

 . (Fox et al, 1997)  أما عن حجم الرسائل واألطروحات الجامعية واإللكترونية، فيذكر مدير المشروع ادوارد
 80كيلوبايت و  49أن متوسط حجم رسالة اإللكترونية واحدة يتراوح بين Fox et al, 2002,p.115) فوكس )

ن الوسائط المتعددة في النص، فحجم الرسالة الجامعية اإللكترونية ميغابايت، وألن معظم الطلبة أصبحوا يدمجو 
كيلوبايت، بالرغم أن كل الرسائل الجامعية  800ميغابايت، بحيث أصبح متوسط الحجم حوالي  1ارتفع إلى أكثر من 

 ميغابايت. 100كيلوبايت و  100اإللكترونية تنحصر بين 
  نمو المجموعات  في شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية -8

منذ التبني الواسع للمشروع وتجاوب األوساط األكاديمية العالمية، ففي دراسة لسليمان حسين زاد نمو عدد مواد 
يعة من ر الرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية للجامعات والمؤسسات التي لها عضوية في المشروع بوتيرة س

 21رسالة وأطروحة جامعية في  4.328إلى  1996عشرات الرسائل في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في سنة 
، هذا باألخذ بعين االعتبار أن 2001مؤسسة سنة  25في  7.268، وتم إحصاء 2000مؤسسة في مارس سنة 

ي، من الشكل التناظري إلى الشكل الرقم اإلحصائيات لم تشمل الرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية المحولة
رسالة محولة بمعهد نيو جرزي للتكنولوجيا  26والتي تمثل نسبة معتبرة من مجموعات الشبكة الرقمية، حيث توجد 

في مركز  12.000و (MIT)في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،  5.581في جامعة جنوب فلوريدا و 150و
 رسالة  وأطروحة مرقمنة في تلك المؤسسات.  17.763يمثل التوثيق الوطني في اليونان، ما 

إضافة إلى أن هناك من المحتمل وجود آالف الرسائل المرقمنة في مؤسسات أخرى  غير معلن عنها 
(Suleman,et al, 2001)  و تكشف إحصائيات األرشيف الموحد لNDLTD  أن العدد اإلجمالي للرسائل

رسالة وأطروحة جامعية، مع ازدياد يومي  4.957.157ماليين ، أي 5يقارب  واألطروحات الجامعية اإللكترونية
 (. /http://union.ndltd.org/portal,2017 لهذا العدد بإيداع تسجيالت جديدة. )

  NDLTDالمؤسسات المشاركة بأكبر عدد من المجموعات في األرشيف الموحد لشبكة  3نبين في الشكل رقم 

http://union.ndltd.org/portal,2017/
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 NDLTD: الجهات األكثر مساهمة في 3الشكل 

البرازيلي،  IBICTهو المساهم األكبر في الشبكة بما يفوق المليون تسجيلة لوحده، متبوع   oclcحيث يتضح أن 
السويدية، كما   UPSALLAابة نصف مليون تسجيلة لكل منهما، ثم مساهمة جامعة بقر  Ethosثم البريطاني 

 ألف تسجيلة.  100يالحظ وجود مشروع من القارة اإلفريقية ممثال في جنوب إفريقيا بمساهمة معتبر تفوق 
 ETD-dbالبرمجية المستخدمة في إنجاز مستودع شبكة األطروحات والرسائل الجامعية  -9

المشروع العالمي للرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية، بدأ فريق عمل بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا  من أجل تسيير
باختبار إمكانية إنشاء مجموعات للرسائل واألطروحات الجامعية اإللكترونية، أخذين في االعتبار القضايا  1990في 

ر خرج، والمكتبيين .وعلى هذا أساس  تم تطويالتي تواجه الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمقبلين على الت
وبوابة للسماح للمؤلفين وكذلك المكتبيين بإنشاء وإدارة  CGI (the Common Gateway Interface)واجهة

الرسائل الجامعية الرقمية باستخدام جهاز الحاسوب المتصل باإلنترنت مع متصفح ويب، حيث كان إيداع النسخة 
امعية يتم بواسطة الطلبة، حيث كانت البرمجية في األول تسهل عملية اإلنشاء، لكنها بالمقابل اإللكترونية للرسالة الج

، وبالتعاون مع فريق 1997جعلت إمكانية التعديل صعبة لما وراء بيانات الرسالة الجامعية المرقمنة. وفي سنة 
DIGITAL LIBRARY ARCHIVESيانات عالئقية لتحويل ، تم تطوير عملية اإليداع عن طريق عمل قاعدة ب

م تدفق أو نظاالرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية إلى وثيقة حية يمكن إدارتها بفعالية من خالل دورة الحياة، 
 العمليات أيضا.
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في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا وبدأ العمل بها. حيث  ETD-dbوبعد عدة محاوالت ظهرت الطبعة األولى لبرمجية 
للمؤلفين والمراجعين والمفهرسين والقائمين على صيانة النظام والباحثين، وكان المشروع من  وفرت عدة واجهات

في سنة . NDLTDبدايته يهدف إلى جعل البرمجية مفتوحة المصدر وتوزيعها للمؤسسات المنخرطة في مشروع 
انات، بحيث ما وراء البي تم تحديث البرمجية وتطويرها لتدعم مبادرة األرشيفات المفتوحة وبروتوكول حصد 2001

تصبح  مجموعات المواقع التي تتوافق مع هذا المعيار، قابلة لالستكشاف والحصد في المجموعات الموحدة للفهرس 
 NDLTD UNION CATALOG.( Atkins, 2005) الموحد لشبكة للرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية

الحزمة األكثر انتشارا واالستخداما  حيث تعتمد البرمجية  2005حتى  2000وقد كانت حزمة البرنامج من سنة 
في نظم قواعد البيانات المفتوحة، كما أحصى سجل مستودعات الوصول الحر لغاية  MySQL و  Perl على لغة

 .ETD-db (Bhat,2014)مستودع رقمي مطور باستخدام  برمجية  14، 2014جويلية  29
 

 
 NDLTD: نموذج لدورة الحياة للرسالة الجامعية الرقمية في مشروع  4الشكل 
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 NDLTD البحث في شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية -10 
منذ بداية مشروع شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية، عرف عدة تطورات، وتحسينات خاصة في 
واجهة البحث التي تتسم بالسهولة والبساطة نظرا للمزايا الكبيرة والتحسينات تقنية في البرمجية التي تدعم معيار 

 المفتوحة وبروتوكول حصد ما وراء البيانات، ثم معيار مبادرة األرشيفات Z39.50نقل البيانات بين األنظمة 
OAI-PMH  يبين واجهة االستخدام والبحث في األرشيف الموحد لجميع الرسائل واألطروحات  5. والشكل

الجامعية الرقمية في جميع الجامعات المشاركة بمجموعاتها في مشروع شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية 
 .الرقمية

 
 NDLTDنتائج البحث بلغات متعددة في الفهرس الموحد:  استرجاع  5الشكل 

 Cross-lingual searching. البحث عبر اللغات 11
إضافة للبحث البسيط الذي تمتاز به واجهة االستخدام، واستخدام الروابط البوليانية، وخيارات فلترة نتائج البحث، 

دعم مشروع عالمي يعني دعم لغات متعددة ، فهذا يؤدي إلى ظهور قضيتين رئيسيتين،األولى هي أن  وبما أن 
دعم الوثائق وعمليات البحث والمسائلة بالعديد من اللغات الطبيعية في وقت واحد ، أي )االسترجاع المتعدد 
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صلة  بلغة واحدة استرجاع الوثائق ذاتاللغات(، يجعل القضية الثانية تظهر وهي أنه من الممكن لعمليات المسائلة 
 .(Oard, 1997]بلغات أخرى، ما يمكن أن نطلق عليه البحث عبر اللغات. 

فأي وثيقة تركب من اللغة الطبيعية تعتبر كيان من صنف النصوص، و بما أن إدارة أقسام النصوص في نظام  
MARIAN  ،مسؤول عن كل أنواع النصوص، فالنصوص تخزن من طرف النظام في قسم أو عدة أقسام فرعية

وهذا يتضمن إدارة األقسام النصية بلغات طبيعية مختلفة من بينها اإلنجليزية واإلسبانية واأللمانية والكورية، إضافة 
ا، كما التي تنتمي للغة التي يعرفه إلى لغات فرعية أخرى وأسماء األشخاص ولذلك فكل مدير قسم يعرف الكلمات

أن معالجة نظام الجملة قد تختلف باختاف اللغات، ولذلك يتم تكشيف تلك البنى من عدد المصطلحات التي يتم 
 .Query) )استكشافها في النص، من أجل حساب الدرجة التي يترابط فيها النص مع الكلمات الموجودة في المسائلة 

يوفر عناصر قوية ومرنة لوظائف استرجاع المعلومات، حيث تمثل الكيانات كوسيط  MARIANويعمل نظام 
الرقمية في النظام بالنموذج الموجه، وهذا النموذج يشجع على ربط طرق البحث في كل قسم من الكيانات باألقسام 

لوثائق المهيكلة، م اذات العالقة، فعلى سبيل المثال الوثائق النصية المهيكلة، مثل الرسائل الجامعية تخزن في أقسا
والتي  DCاو تسجيالت  ما وراء البيانات بصيغة  XMLوأسماء األشخاص والوثائق مثل الرسائل الجامعية بصيغة 

لها بنية خاصة لكنها عموما، تستمد في طريقة استرجاعها من األقسام الرئيسية. فاألقسام النصية تعرف على أنها 
بين مجموعة المصطلحات الموجودة في المسائلة والتسلسل الموجود في  طريقة بحث خاصة تقوم على ربط تقريبي

 (.Weibel,1999المصطلحات الموجودة في النص، ويكون أكثر تخصصا في األقسام الفرعية لمختلف اللغات. )
 

 
 MARIANجزء من هرمية األقسام المستخدمة في نظام  6: الشكل 

 
 :(ETDMS)واألطروحات الجامعية اإللكترونيةمعيار ما وراء البيانات للرسائل - 12
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طور معيار ما وراء البيانات بالتعاون مع شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية وكان الهدف األول منه هو 
ألجل تشفير النص الكامل للرسالة الجامعية الرقمية، فالرسالة الجامعية  XML DTDتطوير معيار  واحد للغة 

 .ن تتضمن ما وراء بيانات غنية والتي يمكن استخالصها بسهولة لالستخدام في قاعدة البياناتالمشفرة يمكن أ
تم إنشاء معيار ما وراء البيانات للرسائل الجامعية الرقمية من منطلق أن العديد من المؤسسات والجامعات تستخدم 
أدوات مختلفة في إنشاء الرسائل الجامعية الرقمية وال تتفق في معيار واحد لتشفير النص الكامل للرسالة، وظهر 

شاركة ما وراء البيانات للرسائل الجامعية بين المؤسسات هذا المعيار كعنصر مكون من خطوط إرشادية لتشفير وم
 Dublin  Core)والجامعات المشاركة في المشروع، ويقوم هذا المعيار على  عناصر ما وراء البيانات لدبلن كور، 

لكنه يتضمن عناصر إضافية مخصصة للرسائل واألطروحات الجامعية، كما أنه مصمم للتعامل مع الرسائل  (
 ,Suleman et al (باستخدام المعيار  بشدة ويشجع على ذلك.NDLTDتلفة، و يوصي مجتمع بلغات مخ

2001). 
  البحث عبر األنظمة في شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية:- 12

 Federated Searchالبحث اإلتحادي  12.1
األنظمة التي تمكن البحث في هي  Federated search systemsأنظمة البحث اإلتحادية أو مايعرف ب 

مجموعة لمجموعات مستقلة بحيث تدمج النتائج بفعالية ثم ترجعها لعمليات المسائلة،كما أن النتائج التي تسترجع 
من عدة مجموعات تجمع وترتب قبل إخراجها للمستفيد، وبما أن الوثائق التي تسترجع من المجموعات تكون 

يب، فالترتيب يكون غير متساوي، ولذلك فالهدف من تقنيات دمج النتائج هي بإحصائيات  معجمية ومواصفات الترت
 Shokouhi)أنها تقوم بحوسبة نقاط النتائج للوثائق المسترجعة من مجموعات مختلفة، ويتم ترتيبهم وفقا لذلك. )

and Si, 2011 
لى حث الفعال واسترجاع المصادر عكما أن ما وراء البيانات المعيارية تدعم قابلية التشغيل المتبادل من أجل الب

الخط، حيث أن واجهات البحث يمكنها أن تستغل ما وراء البيانات عبر مجموعات ال متجانسة وتسمح  للمستفيدين 
بالبحث في حقول خاصة بالبيانات التي تبنى عن طريق ما وراء البيانات التي يتم حصدها من قواعد بيانات وأنظمة 

 .(Xiaoming et al , 2002)أخرى. 
 استراتيجية الحفظ الرقمي على مستوى شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية لرقمية : - 13

 ETDs: للحفظ الرقمي للرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية   التعاوني Meta Archiveمشروع13.1
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 Meta Archiveمن أجل الحفظ الرقمي للمحتوى األكاديمي في هذا المشروع العالمي، انضمت الشبكة إلى مبادرة  
لتوفير خدمات الحفظ لمجموعات الرسائل الجامعية اإللكترونية بواسطة تنفيذ مشروع  2008التعاونية في سنة 
 distributedف بشبكة الحفظ الرقمي الموزع باستخدام طريقة تكنولوجية تعر  Dark Archive)األرشيف األسود )

digital preservation network ،(DDPN)، و تكون بمشاركة األطراف في المشروع بخادم شبكي يقوم على
 Meta archive، حيث يتم إدخال جميع المجموعات إلى األرشيف األسود عن طريق نظام LOCKSSحزمة 

وتنسخ، وتوزع في الخوادم المؤمنة لستة مؤسسات من  شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية مشاركة في 
المبادرة وتكون متباعدة جغرافيا، حيث تتلقى كل ما وراء البيانات الخاصة بكل المجموعات لجميع المؤسسات 

وم إضافة المحتوى )رسائل جامعية(، وتخزينه، وتق المنخرطة في المشروع، وتقوم تلك الخوادم بوظائف متعددة، منها
بعملية استطالع لتقييم كل النسخ المتوفرة  للمحتوى اإلجمالي في الخوادم، حتى يمكن معرفة أن النسخ غير منقوصة 

 وتصحيح أو إصالح  أو استرجاع أي محتوى يكتشف خالل عملية االستطالع.
األصلي من أجل اكتشاف أجزاء جديدة أو متغيرة ) بدون أن تحل ودوريا تتم إعادة إدخال المحتوى من مصدره 

محل النسخة القديمة(، ونشر نسخة من المحتوى عند الضرورة لطرف مرخص له وعادة ما تكون المؤسسة المشاركة 
 ,McMillan &  Skinner) )للملف الذي يتضرر نتيجة الكوارث الطبيعية، أو الخلل التقني أو األخطاء البشرية 

2010 . 
يعد الحفظ الرقمي حجر األساس في ديمومة الكيانات الرقمية، والوثاثق في البيئة الرقمية بشتى أنواعها من أجل 
حفظها لألجيال القادمة ولالستفادة منها متى دعت الحاجة، ومن خصائص المواصفات الناجحة التي تتوفر عليها 

ي لحفظ التعاوني التي تعمل على مستوى تكتالت مختلفة هأي استراتيجية للحفظ الرقمي هي التعاون ألن جهود ا
 (Brian,2017ما يجعل المشروع يحافظ على استمراريته. )

 مستويات اإلتاحة والحظر الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية-14
 مستويات إلتاحة األدب الرمادي المتمثل في الرسائل واألطروحات الجامعية:   4توجد 

  Worldwide Access العالمية: اإلتاحة 14.1
يسمح هذا النوع من إتاحة كل الرسائل واألطروحات الجامعية بمجرد ما يتم إيداعها سواء على الموقع الشبكة أو 

 خارجه، بحيث يستطيع المستفيدون قراءة الرسائل الجامعية وتحميلها.
 Campus-only Accessاإلتاحة على مستوى الحرم الجامعي فقط:  14.2

هذا النوع من اإلتاحة مخصص لمجتمع المستفيدين في الحرم الجامعي، بحيث يتم إدارة هذه اإلتاحة بواسطة 
 PROXY .بروتوكول اإلنترنت أو البطاقة الخاصة بالطالب، أو من خالل خادم مفوض

  Temporary Restricted Access اإلتاحة المقيدة مؤقتا: .314
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حتى ثالث سنوات، قبل أن تصبح متاحة عبر العالم، أي بعد أن يعطي القسم يمكن تحديد مدة اإلتاحة من سنة 
 في الجامعة تأكيده اإلتاحة.

 Mixed Access:: اإلتاحة المختلطة 14.4
حيث تتاح للمستفيدين الفرصة لإلطالع على أجزاء فقط من الرسالة الجامعية، وليس كلها، كأن ينشر طبعتين من 

 (.Shantashee, 2015). إتاحة مختلف فصل مثال، كل فصل مع مستوى 
 النتائج العامة للدراسة : 15

ناءا بمن خالل الدراسة االستطالعية لموقع شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية وتحليل محتوى موقعها  
 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، توصلنا إلى بعض النتائج نوجز ها في اآلتي: على المعايير السالفة الذكر 

ساهم مشروع شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية في دعم الوصول الحر من خالل التزايد السنوي  1
 قارات.لللجامعات المساهمة في المشروع بمخرجاتها الفكرية إلكسابه دعم دولي حيث تبنته جامعات من جميع ا

أصبح المشروع نموذجا يستخدم في سياسات إنشاء مستودعات الرسائل واألطروحات الجامعية عبر العالم، كما  2
والتي أصبحت ETD-db يدعم المعايير التي تتبع في إنشاء محتوى هذه المستودعات وإدارته، باستخدام برمجية 

 دعات رقمية لألطروحات والرسائل الجامعية.من ضمن البرمجيات التي تتبنها الجامعات في مشاريع مستو 
توفر الشبكة واجهة البحث بلغات عديدة، من ضمنها لغات ذات األبجدية غير الالتينية كالصينية واليابانية  3

والكورية والعربية في البحث واالسترجاع، ما جعله يدعم التعدد اللغوي والثقافي  في النشر العالمي مما يجعلها حقا 
 مية.شبكة عال

لتحقيق  MARIANإضافة إلى البرمجية المذكورة تستخدم الشبكة بروتوكوالت عديدة وآليات لبرمجيات أخرى مثل  4
وظيفية عالية في البحث واالسترجاع للنتائج عبر المجموعات غير المتجانسة التي يحتويها األرشيف الموحد للشبكة 

لضمان قابلية التشغيل الداللي للمحتوى ETD-MSواستخالص ما وراء البيانات عن طريق استحداث معيار 
 الرقمي.

تطورة ى المدى البعيد، و الحفظ التعاوني بأساليب تكنولوجية متتوفر الشبكة على إستراتيجية للحفظ الرقمي عل 5
 تضمن إلى حد كبير ديمومة المصادر اإللكترونية الموجودة في الشبكة.

ضل اإلتاحة ات تفتختلف المؤسسات والجامعات المنخرطة في الشبكة في سياسة اإلتاحة، غير أن أغلبية الجامع 6 
 ئل وأطروحات، للمستفيدين عبر العالم بدون قيود .الواسعة إلنتاجها األكاديمي من رسا
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للجامعة الحرية في إدارة مجموعاتها الخاصة، شريطة أن يتم االحتكام إلى المعايير التي يدعمها المشروع من  7
 أجل التحكم في سياسة المشروع الذي يتشكل من دول ولغات وثقافات مختلفة.

 
 خاتمة 

شبكة الرسائل واألطروحات الجامعية الرقمية الذي تجسد نتيجة التعاون بين مختلف تطرقت هذه الدراسة إلى مشروع 
الجامعات عبر العالم وكان له دورا كبيرا في دعم الوصول الحر من خالل اإلتاحة على مستوى العالم لألطروحات 

رجات كاديمي وتبادل المخالجامعية، وتوفير السبل واآلليات البحث واالسترجاع، من أجل االستفادة من اإلنتاج األ
البحثية بين الجامعات والمؤسسات األكاديمية، كما أن المشروع يعرف تزايدا كبيرا في حجم المجموعات التي تعد 
بالماليين وكذلك في عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد والمؤسسات المختلفة، كما يحرص القائمون على 

رقمي لمحتوى الشبكة و إصدار المعايير التقنية التي تدعم إنشاء مثل هذه المشروع تبني سياسات فعالة للحفظ ال
المشاريع من قبل المؤسسات والجامعات وكذلك المكتبات، كما اهتموا أيضا بوضع أخالقيات استخدام المصادر ، 

ألكاديمي إنتاجها ا وما يأمل من مثل هذه المشاريع هو انضمام الجامعات العربية لهذه الشبكة العالمية من أجل إخراج
لمرئية عالية من خالل واجهة الشبكة وتبادل المعارف األكاديمية ونتائج البحوث  مع الجامعات المختلفة عبر 

 العالم.
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