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 مقـدمــة:

تحظى المعلومات العلمية والتقنية بأهمية كبيرة في مجتمع المعلومات، فهـي تعد المادة 
األولية واألساسية لتحقيق التطور في شتى مناحي الحياة لما لها من فوائد كبيرة تساعد في 

نتشارا واسعا في  وسائط إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما شهدت تطورا كبيرا وا 
وفضاءات مختلفة خاصة على شبكة األنترنت، هذه األخيرة تعتبر من أنجع الوسائل لنقلها 
مكانية اإلطالع على  وتداولها، لما تتصف به من سرعة في االيصال والقدرة على التخزين وا 

 هذه المعلومات بإختالف أشكالها وأنواعها بسهولة ويسر.

ة بفتح آفاق جديدة في مجال النشر واإلتصال وعلى هذا األساس ساهمت هذه التكنولوجي
العلمي وخلق نظم إتصالية حديثة تمكن من إتاحة المعلومات والمعرفة بطريقة مجانية دون 
عوائق قانونية وتقنية وهذا ما تقوم عليه فكرة الوصول الحر للمعلومات في الوسط العلمي إذ 

بإعتبارها نموذج جديد للبحث العلمي  تسعى هذه الحركة لإلتاحة الحرة والمجانية للمعلومات
كتشاف المعارف األكثر حداثة. ونظرا للفرص التي أتاحتها  كما أنه يعد فرصة لإلستثمار وا 

، والذي أصبح ضرورة ملحة للباحثين، فتحت مجاال واسعا لإلتصال العلميهذه الحركة فقد 
ل المعلومات حول حيث يسعى إلى تداول األفكار بينهم في إطار عملهم العلمي وتباد

البحوث الجارية من خالل ربط الصلة بين الباحثين في الوصول إلى المعلومات للجميع. 
ومن أبرز تجليات هذه الحركة المستودعات الرقمية كنمط جديد في النشر العلمي وأداة 

 لتسهيل تقاسم المعلومات والمعارف.

مي كونها تتيح الفرصة في ترقية وتعتبر الجامعات من بين الميادين الهامة لإلتصال العل
 البحث العلمي ودفع عجلة اإلتصال بين الباحثين كونها تعتبر من مؤسسات المعلومات.

لذا رتأينا أن نقوم بدراسة معمقة لنموذج الوصول الحر لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية عن  
ترض إنها تسعى ليات التي تعتمد عليها المكتبة في صورتها التي يفطريق البحث في اآل
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تاحة المعرفة بطرق  كثر فعالية من  خالل رؤيا في ألمجارات التطورات العالمية في نشر وا 
الواقع واألفاق. مع التركيز على أنواع مصادر المعلومات المتاحة، ومن أجل اإلحاطة أكثر 
بالموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، فصل نظري ويتوزع إلى مبحثين وفصل ميداني، 
 باإلضافة إلى اإلطار المنهجي والمقدمة والخاتمة، تتناول كلها جوانب مختلفة من الموضوع 

حيث يتطرق اإلطار المنهجي الجوانب المنهجية من خالل أساسيات موضوع الدراسة 
المتمثلة في تحديد إشكالية البحث الرئيسية، وأهم التساؤالت الفرعية، فرضيات الدراسة، 

الموضوع واألهداف التي يسعى إليها البحث لتحقيقها، ثم إدراج ألهم  باإلضافة إلى أهمية
الدراسات السابقة. مع التفصيل في إجراءات الدراسة الميدانية من ناحية المنهج المتبع 
واألدوات مستخدمة وتحديد جوانب الدراسة وحدودها مع ضبط الجانب المفاهيمي 

 لمصطلحات الدراسة.  

ن "الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية "يعالج مبحثين، يأتي أما الفصل األول بعنوا
المبحث األول ليلقي الضوء على ظهور حركة الوصول الحر وتطور مفهومها من خالل 

تحقيق النفاذ الحر للمعلومات  المبادرات العالمية، ثم التطرق إلى المكتبات الجامعية وآليات
 وفي األخير مميزات وعيوب هذه الحركة.

ثم يتطرق المبحث الثاني إلى اإلتصال العلمي وأهميته في تطوير البحوث العلمية من خالل 
فوائد الحر للمعلومة في تعزيز اإلتصال العلمي للباحثين ونماذج عن تطبيق هذه الحركة 

 وفي األخير إستراتيجية الوصول الحر للمعلومة. 

لى ثالث مباحث، في حين أن المبحث أما الفصل الثاني وهو الفصل الميداني فتم تقسيمه إ
األول والذي يحمل عنوان التعريف بمكان الدراسة الميدانية فقد تم التعريف بجامعة مستغانم 
وكلية العلوم اإلجتماعية ومكتبة كلية العلوم اإلجتماعية، أما المبحث الثاني فكان الحديث 

، تطرقنا فيه إلى Dspaceعن المستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
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وأهداف المستودع لجامعة مستغانم والقائمون على تسييره وتصنيف   Dspaceتعريف نظام 
المصادر المتاحة بالمكتبة. أما المبحث الثالث بدأنا بعرض إجراءات الدراسة الميدانية فقد تم 

ينة الدراسة عن إدراج فيها عرض المقابلة وكانت على ثالثة محاور، بدءا بتحليل إجابات ع
 جميع األسئلة، ثم نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات . 

 وأخيرا أختتمت الدراسة بخاتمة تم التطرق فيها إلى ما يمكن إستخالصه من الدراسة. 



 

  

                   التمهيدي  الفصل 

 إجراءات الدراسة
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 أساسيات موضوع الدراسة :-1

 للمعلومة العلمية والتقنية في مكتبة كلية  تتناول هذه الدراسة موضوع حركة الوصول الحر

 أين نبحث بذلك عن حضور هذه الممارسة في المكتبات الجامعية ومدى جتماعيةاإلالعلوم 

 بين أواسط الباحثين. نتشارهاإ

 مشكلة الدراسة: 1-1

في التأثير على  واالتصاالتلقد ساهمت الطفرات التكنولوجية العديدة في مجال المعلومات 
فرص الوصول إلى المعلومات خاصة العلمية والتقنية ) جمعا ونشرا ومعالجة ( مما أدى إلى 

في دورة حياة المعلومة. ونظرا للمكانة التي أصبحت تتبوأها  دخول مرحلة جديدة إنتقالية
قتصادها وهندستها وكذا المدن الذكية، أصبحت  المعلومة في ظل بروز مجتمع المعرفة وا 
العديد من المؤسسات المعلوماتية والهيئات والمنظمات على إختالفها في المجتمع تسعى 

تصال بحثي يمكن إفة، وخلق نموذج على إستحداث وتطبيق طرق من أجل دمقرطة المعر 
الباحثين من تعاقب المعلومات والحصول عليها قصد تدعيم بحوثهم دون مقابل، ودون أية 
قيود مادية أو قانونية أو تقنية، عرفت بمصطلح   " الوصول الحّر للمعلومات " والذي يعتمد 

ستودعات الرقمية والدوريات على إستراتيجية وأساليب لإلتاحة الحرة للنتاج الفكري منها : الم
 اإللكترونية. وهنا أصبح ضروريا على المؤسسات العلمية وعلى رأسها المكتبات الجامعية،

ذا أرادت أن توفر المعلومات المناسبة الحديثة أن تعمل جاهدة على تهيئة الوسائل و  ا 
متطلبات والتجهيزات الالزمة لتبني وتدعم حركة الوصول الحر للمعلومات بهدف تحقيق ال

العلمية في المجتمعات األكاديمية بشتى الطرق والوسائل من خالل تنظيم وتطوير خدمات 
 المعلومات وتيسير الوصول إليها.
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و من أجل اإلحاطة أكثر بهذا الموضوع إرتأينا أن نسلط الضوء على نموذج " الوصول 
لى أيّ  -جامعة مستغانم –جتماعية الحّر " بمكتبة كلية العلوم اإل مدى أثبت هذا المشروع  وا 

 .نجاعته في خدمة المستفيدين وخدمة أهداف الجامعة

 ومن كل ما سبق سنحاول في هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل التالي : 

جتماعية بجامعة هل تّم تجسيد و تفعيل نموذج " الوصول الحّر " في مكتبة العلوم اإل
 مستغانم ؟

 تساؤالت الدراسة  1-2

ينا طرح أرتإخدمة لإلشكالية المطروحة و  ام أكثر بحيثيات موضوع الدراسةلممن أجل اإل 
 جملة من التساؤالت الفرعية و هي :

 ما هي اإلمكانات التي يتطلبها تجسيد نموذج الوصول الحر؟ 

  ما هي الصعوبات أو النقائص التي واجهتها مكتبة كلية العلوم االجتماعية بمستغانم
 الحر؟في تجسيد نموذج الوصول 

  هل يعتمد تفعيل حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية على إستراتيجية علمية
 واضحة المعالم ؟

 فرضيات الدراسة : 1-3

المتغير  إن الفرضية بصفة عامة هي:" التفسيرات المقترحة للعالقة بين متغيرين أحدها
 1المستقل وهو السبب، واآلخر المتغير التابع وهو النتيجة". 

                                                             
ديوانالمطبوعات . الجزائر: 3. طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبوحوش، عمار، أحمد محمود، الذنيبات .  1

 .892 ،891. ص 9002الجامعية، 
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إن تحديد فرضيات الدراسة يعد مرحلة مهمة من مراحل البحث العلمي حيث أنها تتحكم في 
تسيير الدراسة من بدايتها إلى نهايتها فهي تربط العناصر النظرية والميدانية للبحث مما 
يستوجب صياغتها بشكل جديد لضمان الحصول على نتائج موضوعية واإلجابة على 

 ثم األسئلة المترتبة على اإلشكالية تعود إلى الفرضيات التالية:التساؤالت السابقة ومن 

 الفرضية الرئيسية:3-1

 تفعيل نموذج الوصول لى تجسيد و إجتماعية بمستغانم تسعى مكتبة كلية العلوم اإل
 للمعلومة العلمية و التقنية منت خالل المستودعات الرقمية . الحر

 الفرضية األولى:

 الوصول الحر إلى إمكانات تتراوح بين مادية وبشرية. يحتاج مشروع تجسيد نموذج 

 الفرضية الثانية:

  غياب سياسة وطنية موحدة تعتبر من أهم الصعوبات والنقائص التي يتعثر بها
 نموذج الوصول الحّر.

 الفرضية الثالثة:

  معالم ما جعل تفعيلها ستراتيجية علمية واضحة الإال تعتمد حركة الوصول الحر على
 بطيء.ل و غير فعا

 أسباب إختيار موضوع الدراسة :  4 -1

نما يرجع  لى إإن إختيار موضوع الدراسة لم يكن أبدا عن طريق الصدفة أو العشوائية وا 
 مجموعة من األسباب التي شجعتنا ودفعتنا إلى دراسة الموضوع منها :
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الرغبة في دراسة الموضوع ومعرفة دور جامعة مستغانم في دعم الوصول الحر  -  
 للمعلومات.

الرغبة في معرفة مواكبة جامعة مستغانم بمختلف مستجدات البيئة الرقمية وتطورها في  -  
 ظل المستودعات الرقمية.

للمعلومة العلمية العراقيل التي تؤثر على تفعيل حركة الوصول الحر الكشف عن العوائق و  -
 والتقنية.

 الغوص أكثر في غمار أهم المبادرات العالمية لتجسيد نموذج الوصول الحر واالرتقاء به.-

 قلة الدراسات التي تتناول نماذج عن نجاعة الوصول الحّر.-

 أهمية الدراسة :  1-5

دراسة علمية عن أخرى هو درجة أهميتها وقيمتها العلمية وكذا اإلضافة التي  إن أهم مايميز
 يمكن أن تضفيها في مجال البحث العلمي.

تكمن أهمية الدراسة من خالل تناولها موضوع علمي له أهمية بالغة، و يعتبر محل نقاش 
ديدا من على مستوى األوساط العلمية، وهو الوصول الحر للمعلومات، كما تدرس شكال ج

أشكال اإلتصال العلمي في البيئة الرقمية الذي لم يتم التطرق إليه في الدراسات األكاديمية 
لنموذج إال نادرا وهم المستودع الرقمي الذي فرض نفسه كنظام إتصالي جديد معارض ل

ويضفي الدراسة أهمية وهو تناولها لعنصر فعال في إيصال  ،الكالسيكي لإلتصال العلمي
ت وهي المكتبات الجامعية ودورها في دعم الوصول الحر للمعلومات، كما تتناول المعلوما

الدراسة موقف الجهات الفعالة من حيث الدعم والتشجيع الباحثين الجامعيين للمستودع 
ستغالل مصادر المعلومات  الرقمي ومدى ثقتهم من خالل نشر أعمالهم العلمية وتوظيف وا 
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ونشر المعرفة. وكذلك معرفة طبيعة العراقيل التي تواجه في المستودع الرقمي في إنتاج 
 حركة الوصول الحر للمعلومات في المكتبات الجامعية.

 أهداف الدراسة : 1-6

إن البحث العلمي يهدف بصفة عامة إلى حل مشكلة، تحقيق فرضية أو نفى أخرى وذلك 
من خالل زيادة الحالة المعرفية للشخص القائم بعملية البحث العلمي، وعليه هذه الدراسة 

 تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف منها :

 للمستودع  ضبط المفاهيم والمصطلحات التقنية والمنهجية المتعلقة بالوصول الحر
 الرقمي.

 .تبيان الدور الفعال للوصول الحر في تفعيل حركة االتصال العلمي بين الباحثين 

  جتماعية.ستخدام نموذج الوصول الحر ومدى فعاليته بمكتبة كلية العلوم اإلإتقييم 

  معرفة توجهات المكتبة الجامعية نحو الوصول الحر ومدى مشاركتها في نشر
 ج جديد لإلتصال العلمي.ذستودع الرقمي كنمو البحوث العلمية في الم

  إيجاد آفاق قد تساعد في تطوير وتفعيل حركة الوصول الحر لخدمة الجامعة
 الجزائرية.

  :الدراسات السابقة 1-7

الدراسات السابقة أساسا لموضوع البحث المعّد، فهي تساعد في الحد من تكرار ما سبق  تعد
كما أنها تبين لنا ما توصل إليه الباحثون في هذا المجال تدارك األخطاء التي تعرضوا لها 

 1من قبل.

                                                             
. القاهرة: المكتبة األكاديمية، أصول البحث العلمي وأساليب كتابة البحوث و الرسائل العلميةحسن، أحمد عبد المنعم. 1

 . 44. ص 8221
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العالقات وحركة الوصول للمعلومة: الدور و  )الشوابكة، يونس. المكتبات الدراسة األولى:
 Cybrarians )1مجلة  – 9002تأثيرات المتبادلة. وال

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام الوصول الحر للمعلومات كنظام ضامن 
وبديل للنظام التقليدي القائم على ربط الوصول إلى المعلومات بقيود مادية وقانونية، 

لومة بذلك تنقسم هذه الدراسة وتوضيح طبيعة العالقة بين المكتبات ونظام الوصول الحر للمع
إلى قسمين بكل ما يتعلق بحيثيات هذا الموضوع من بداية ظهور المفهوم إلى غاية الدور 
الفعال له. وأن تصبح للمكتبات دور نشر رقمية لألعمال المتاحة عبر الوصول الحر 

تقوم  المجانية والمساهمة في إنشاء المستودعات أو األرشيفات الرقمية المفتوحة. كما
المكتبات بتقديم الخدمات للمستفيدين أو الزائرين العابرين أو المستفيدين في منازلهم أو 
أعضاء هيئة التدريس الزائرين باإلضافة إلى المستخدمين خدمات اإلعارة المتبادلة، ستلعب 
به المكتبات دور الناشر وهذا الدور ليس جديدا على المكتبات ولكنه قد يصبح دورا رئيسيا تلع

عندما تصبح أكثر إنخراطا في حركة الوصول الحر، و قد أفادتنا هذه الدراسة في توضيح 
دور المكتبات الجامعية في دعم الوصول الحر للمعلومات والتعرف على واقع ومبادرات 

 حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية في المكتبات الجامعية.

، آمنة. األرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات ) بهلول الدراسة الثانية:
العلمية والتقنية. قسم علم المكتبات والتوثيق جامعة باجي مختار عنابة/ الجزائر. مجلة 

Rist2. (9012، 1، ع 
                                                                                                                                                                                              

 
 cybrariansالمتبادلة المكتبات ودورها في حركة الوصول للمعلومات:الدوروالعالقاتأحمد الشوابكية. ،إسماعيل.1

journal ،.متاح على الرابط9002. مارس 81)على الخط(. ع . https://www.cybrarians:   92)زيارة يوم-

00-9082.) 

كتبات والتوثيق جامعة باجي . قسم علم الماألرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنيةبهلول، آمنة. 2

.)زيارة يوم   :htpp://www.webreview.dz .(متاح على الرابط التالي8،9081،عRistالجزائر.مجلةمختارعنابة/

81/00/9082.) 

https://www.cybrarians/
htpp://www.webreview.dz/
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وتأثيراته الكبيرة في  على موضوع الوصول الحر للمعلومة هتمت هذه الدراسة بتسليط الضوءإ
تصال العلمي، لما يعود على المجتمع بأسره من العلمي وترقية سبل اإلدفع عجلة البحث 

تيسير تدفق المعلومات بطريقة مجانية دون قيود قانونية وتقنية، كما يعود على الباحث من 
إعادة إمتالك أبحاثه العلمية دون وساطة الناشرين التجاريين ودون مقابل مادي، فالوصول 

تاحة البحوث  الحر يهدف إلى تحقيق التواصل بين الباحثين والمؤسسات وتبادل األفكار وا 
العلمية وتهيئة الظروف المالئمة، ومن أبرز مظاهر الوصول الحر األرشيف المفتوح 
المؤسساتي الذي يعتبر كآلية مهمة للنشر الحر ويتخذه دعاة الوصول الحر كأداة ترويجية 

 رات الرقمية.يهدفون من خالله إلى زيادة فرص الوصول إلى المنشو 

وعلى هذا األساس جاءت هذه الورقة العلمية لتحديد دور األرشيف المفتوح المؤسساتي في 
دعم وتسهيل وصول الباحثين والمؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي لإلنتاج الفكري 

 بحرية دون قيود قانونية، مالية وتقنية.

 Sion . Hanrris. 2012. Morning taward an openالدراسة الثالثة:
1accesfuture: the role of accaimiclibriories. 

باالشتراك مع المكتبة  Sageطاولة المستديرة بتكليف جتماع الالدراسة عبارة عن تقرير إل
أثره على البحث ولت الدراسة تعريف الوصول الحر و ، تنا9019البريطانية في أغسطس 

المستقبل، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج نذكر  والتعليم باإلضافة إلى دور المكتبة في
 منها:

                                                             
1Sion . Hanrris. 2012. Morning taward an open accesfuture : therole of accaimiclibriories. 

disponiblesur : http :/ www. Uk. Sagepa.b.com/ouprt/.(Consulté le :11/04/2019). 

 

 

http%20:/%20www.%20Uk.%20Sagepa.b.com/ouprt/
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يصبح الوصول الحر أكثر أهمية كوسيلة إليصال نتائج البحث، وزيادة أهمية الوصول الحر 
ستغير المكتبات األكاديمية والبحثية، ويصبح دور المكتبات األكاديمية في الوصول الحر هو 

 ام المعلومات.ستخدإخلق و إتاحة طرق للباحثين والطلبة في 

لى معرفة واقع أفادتنا الدراسة في الجانب النظري ومحاولة ضبط موضوع الدراسة، إضافة إ
 تجاه حركة الوصول الحر.إالجزائرية  المكتبات الجامعية

  :اجراءات الدراسة الميدانية-2

تعتبر الدراسة الميدانية المنعرج  الحاسم الذي ينتقل فيه الباحث من البناء النظري لمشكلة 
الدراسة إلى ماهو أهم، أي الواقع المراد دراسته أين تسمح بالتوجه إلى الميدان لجمع 
المعلومات الضرورية لإلجابة عن مشكلة عن طريق مجموعة من التقنيات و التي سنتعرف 

 ل .عليها بالتفصي

  :منهج الدراسة 2-1

ينبغي على أي باحث في إعداد أي دراسة أن يتصور بحثه بالتفكير والوسائل التي يستعملها 
في كل مرحلة من مراحله، ويعتبر المنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث في هذا الصدد 
 عن طريق مجموعة من العمليات تسعى لبلوغ الهدف حسب ما أشار إليه موريس أنجرس

هو مجموعة اإلجراءات المتبعة في دراسة ظاهرة ومشكلة البحث الستكشاف الحقائق المنهج "
بعة ألجل المرتبطة بها واإلجابة عن األسئلة التي أثارتها مشكلة الدراسة وكذلك األساليب المت

، ويختلف المنهج باعتباره الطريقة التي يسلكها الباحث تحقيق الفروض التي صممت
نتيجة معينة، ويختلف المنهج من دراسة إلى أخرى حسب المشكلة المطروحة للوصول إلى 

 1والموضوع محل الدراسة."

                                                             
الجامعية، . الجزائر: ديوان المطبوعات مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود ذنيبات، 1

 .828، ص9002
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 وطبيعة الموضوع دائما تفرض نوع المنهج المتبع، لذا اعتمدنا على منهج البحث الميداني

الذي ينظر إليه كطريقة تتناول موضوع بحث باتباع إجراءات تقصي مطبقة على مجتمع 
فقد رأينا أن هذه الدراسة تنتمي إلى البحوث الوصفية التحليلية التي تستهدف  بحث، ولذلك

وصف خصائص وظروف مشكلة الدراسة وصفا دقيقا وشامال، والحصول على حقائق تتعلق 
 بالجوانب النظرية والتطبيقية لموضوع الدراسة. 

  :أساليب جمع البيانات 2-2

سة إعتمدنا على أدوات تكون مناسبة لمشكلة حتى نتمكن من جمع المعطيات من مكان الدرا
البحث المطروحة إنطالقا من كون أداة جمع المعطيات تمثل نقطة التالقي بين البناء 

الواقع المراد دراسته من جهة آخرى لذا إعتمدنا  اهيمي للمشكلة المدروسة من جهة والمف
 على :

 أداة المقابلة :  2-2-1

يعتبر موريس أنجرس المقابلة "تقنية مباشرة للتقصي العملي تستعمل إزاء األفراد الذين تم 
سحبهم بكيفية منعزلة غير أنها تستعمل في بعض الحاالت إزاء مجموعات من أجل 
إستجوابهم بطريقة نصف موجهة والقيام بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق على 

م إعداد دليل المقابلة والذي يحتوي على ثالثة محاور . إنطالقا من هذا ت1المستوجبين
 أساسية بأسئلة مفتوحة :

 ) رؤية في األهداف، الخدمات واإلمكانيات(.  Dspaceالمستودع الرقمي * المحور األول: 

 مع مهندس اإلعالم اآللي.

                                                             
.ترجمة : صحراوي، بوزيد، بوشرف، منهجية البحث في العلوم اإلنسانية: تدريبات علميةأنجرس، موريس.  1

 .821. ص.9004كمال.سبعون، سعيد.الجزائر: دار القصبة، 
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 التقنيات المعتمدة للوصول الحر للمعلومات لمكتبة كلية العلوم المحور الثاني:  *

 إلجتماعية . مع مديرة المكتبة.ا

 دور أخصائي المعلومات في تفعيل حركة الوصول الحر للمعلومات المحور الثالث:  *

 العلمية والتقنية؟

 حدود الدراسة الميدانية : 2-3

 الحدود الموضوعية : 2-3-1

تهتم هذه الدراسة بمعرفة دور الجامعة في الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية من 
خالل تحليل مصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية 

 مستغانم.

 الحدود المكانية  2-3-2

انية لهذه الدراسة وقد تم الحدود المك -جامعة مستغانم–تمثل مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية 
 إختيار هذا المكان دون غيره لألسباب التالية :

 الرغبة في حصر البحث والتحكم فيه من خالل مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية. -

 النشاط والحركية العلمية التي يتميز بها هذا القسم على غرار أقسام األخرى للمكتبة. -

 الحدود البشرية  2-3-3

الحدود البشرية ألي دراسة في مجموع المبحوثين الذين تطبق عليهم أدوات البحث تتجلى 
داخل المجال الجغرافي المحدد، وفي دراستنا هذه تتمثل الحدود البشرية من مهندس اإلعالم 

، ومديرة المكتبة وأخصائي المكتبة رئيس مصلحة تسيير  ITAاآللي لجامعة مستغانم بـ
 كلية العلوم اإلجتماعية.الرصيد الوثائقي لمكتبة 
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 الحدود الزمنية  2-3-4

تتمثل الحدود الزمنية في المدة التي إستغرقها البحث والتي دامت تقريبا خمسة أشهر، بداية 
من مرحلة إختيار البحث  وتحديد موضوعه، وتحديد عينة الدراسة ثم الشروع في الموضوع 

ع في الجانب الميداني بدءا من من جمع المعلومات النظرية وتحرير فصول البحث، ثم الشرو 
المقابلة وجمع المعلومات، وفي األخير عملية تحليل النتائج وتوظيفها فيما يخدم البحث إلى 

 كتابة إخراج مذكرة في صورتها النهائية.

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 2-4

قبل الخوض في غمار الدراسة والتفصيل في حيثياتها البد لنا من تحديد أهم المصطلحات 
التي ستظهر في البحث، وذلك من أجل تسهيل فهم وزيادة اإلستيعاب وضبط جانب 

 استخدامنا لهذه المصطلحات في الدراسة : 

 مايلي :لقد تعددت التعاريف التي تبين معنى اإلستراتيجية ومنها اإلستراتيجية : 

نتقاء الوسائل  -1 هو العملية التي تتحدد من خاللها الغايات المنظمية البعيدة المدى، وا 
 1وتخصيص الموارد وتطوير الخطط بعيدة األمد لبلوغ الغايات.

هي الطريقة والمنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة أهدافها التنموية التي يفرضها  -9
للوسائل واإلمكانيات التي تمتلكها لتحقبقفعاليةدائمة في  المحيط الذي تعيش حوله ووفقا

 2ديناميكية المؤسسة على مختلف أنشاطها.

 

                                                             
 . 39، ص9004، 8. دار الثقافة ،عمان، ط.اإلدارة اإلستراتيجيةنعمة، عباس الخفاجي.  1
 .91. ص9008. 9. ط.  اإلدارة اإلسستراتيجية، محمد إسماعيل، العريقي. منصور 2
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وصول مجاني لبحوث المقاالت العليمة والمتاحة على الخط المباشر ألي  الوصول الحر :
شتراكات شخص بصورة فورية ومستمرة، بدال من حجزها في الدوريات التقليدية ذات اإل

 1المنتشرة حاليا.المالية 

وهو أحد النماذج الجديدة لإلتصال العلمي الذي يتيح للقارئ الوصول إلى المنشورات العلمية 
 2المتوفرة في األنترنت، دون دفع أي رسوم أو قيود آخرى قيد تقيد إستخدام هذه المنشورات.

صول على كل المعطيات التي تقدم لنا معلومات ومنه الحالمعلومات العلمية والتقنية: 
 3تخاذ القرارات، فهي المادة الخام للجامعات ومراكز البحث.إالمعرفة التي تمكننا من 

بما أن مفهوم التقنية بصفة عامة يتجه نحو تطبيق المهارات تقنيات الوصول الحر: 
، ومنه تتجه تقنيات الوصول الحر إلى مختلف والمعارف لتلبية حاجيات اإلنسان بصفة عامة

تاحة المعلومات اإلجراءات  واألساليب التي تهدف  إلى تجسيد نموذج الوصول الحر وا 
 للمستفيدين من خالل طرق مختلفة.

 عرفت المكتبات الجامعية عند الكثير من المختصين في مجال المكتبات: المكتبات الجامعية
 بتعاريف مختلفة كل حسب الزاوية التي يراها منها، وفي مجملها تصب في واد واحد.

لمكتبة الجامعية في تعريفها البسيط :" عبارة عن المكتبة الملحقة بالجامعة، أو بمعهد عال، وا
وظيفاتها األساسية تقديم المواد المكتبية من أجل البحث والدراسة وتقديم المعرفة في عديد 

ن مختلف التخصصات األساسية في مكبير من الموضوعات المختلفة، وهي تستقبل روادها 

                                                             
: دراسة ميدانية  الوصول الحر للمعلومات العلمية ودوره في تفعيل األتصاالت العلمية بين الباحثين،نجود. بيوض1

. 9ق. جامعة قسنطينة بمركزالبحث في اإلعالم العلمي والتقني في جامعة بومرداس. دكتوراه في علم المكتبات والتوثي

 الجزائر،
2 Teresa, Lesher. Introduction to library and information science with an Arabic glossary. 
Cairo : dar al kitab al hadeth. 2008.p87. 

دانية : دراسة ميمصادر المعلومات ودورها في تكوين الطالب الجامعي وتكوين ميوالته القرائيةمزيش، مصطفى. 3

 262.ص .9002بجامعة منتوري قسنطينة. رسالة دكتوراه. علم المكتبات: قسنطينة 
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نسانية، اإلجتماعية، التطبيقية والتاريخية، وكافة التخصصات ذلك إلنه ال يمكن العلوم اإل
 1وضع حد نهائي مقرر لحجم موضوعاتها."

مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو مجموعة من الجامعات  :المستودعات الرقمية
ألعضاء مجتمعها إلدارة المواد العلمية الرقمية التي أنتجتها المؤسسة ونشرتها، وتشمل 
التقارير الفنية والرسائل الجامعية واألطروحات والمواد التعليمية وتلك المواد التي يتم تنظيمها 

 2للوصول الحر، ويتاح حفظها على المدى الطويل.في قاعدة بيانات متاحة 

، الذي يتبع Dspaceويقصد بالمستوعات الرقمية في هذه الدراسة المستودع الرقمي 
الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي ترغب في حفظ ونشر منتجاتها مجانا في 

 وى مؤسساتي.مستودعات الوصول الحر، وتكون مسؤولية حفظ األعمال العلمية على مست

 

 

 

 

                                                             
 .93، ص.8228. القاهرة: دار الفكر العربي، المكتبات وأثرها الثقافي، اإلجتماعي، التعليميحسن، سعيد أحمد.8

 المكتبات والمعلومات والحاسبات الموسوعة العربية لمصطلحات علومسيد حسب هللا، محمد أحمد الشامي.  2

 .984، ص9008. القاهرة : المكتبة األكاديمية، 3:إنجليزي_عربي. مج
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 تمهيد:

إتسعت حركة الوصول الحر إتساعا كبيرا على المستوى األكاديمي، وتكاد اآلن ال تخلو 
مكتبة جامعية في العالم المتقدم والوطن العربي من خدمة الوصول الحر سواء للدوريات أو 

 األكاديمية من القيود التيالكتب أو المؤتمرات أو البرامج الدراسية، وذلك لتحرير المعلومات 
ستخدام العادي لتيسير تحقيقا لمبدأ اإليود مالية أو قانونية أو تقنية و تكبلها سواء كانت ق

ستخدام هذا اإلنتاج إتصال األكاديمي في كافة مجاالت المعرفة، وكذا حرية إعادة اإلالبحث و 
 م وخبراتهم، وهذه هيومدى جسور التواصل بين الباحثين من خالل إمكانية تبادل أفكاره

إجماال مبادئ حركة الوصول الحر للمعلومات التي سنتناولها بشيء من التفاصيل في 
 السطور التالية.
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 ظهور حركة الوصول الحر " لمحة تعريفية": المبحث األول: -1

متمثل  إن الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية ما هو في الحقيقة سوى ثمرة لتقليد قديم
في رغبة العلماء في المشرق والمغرب، بأن ينشروا نتائج أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمية دون 

 ) أن الوصول الحر إلى المعلومات 6002. ويرى بوعزة 1مقابل مادي، حبا في البحث والعلم
نفك المجتمع األكاديمي ينادي بها بهدف تحقيق التواصل في مجال إيعّد من المبادئ التي 

ثراء الحوار بين الباحثين وتهيئة  البحث تاحة نتائج البحوث العلمية وا  العلمي وتبادل األفكار وا 
 .2الظروف المالئمة التي من  شأنها أن تساهم في التقدم العلمي(

 تطور مفهوم الوصول الحر من خالل المبادرات العالمية: 1-1

ت عرضية في تدفق إن مشاريع الوصول الحر في بداية تشكلها كانت عبارة عن بصما
النشر األكاديمي وأخذت في الزيادة والتطور تدريجيا مع األعوام خاصة مع االستخدام الواسع 

نتشار فكرة النشر الرقمي وما صاحبها من إمتيازات إللويب، وظهور العصر الرقمي، فمع 
ؤ فرص كبيرة تزايد اإلهتمام بفكرة الوصول الحر التي تعتبر فرصة لدمقرطة المعرفة وتكاف

الوصول للمعلومة هذا مع ما ظهر حاليا في إهتمامات المنظمات العالمية الدولية التي 
أخذت على عاتقها مسؤولية تجسيد هذا النموذج و تفعيله من خالل الملتقيات والندوات 

الذي أطلق  6006العديدة، وقد عرف الوصول الحر منعرجا حاسما منذ مؤتمر بودبست 
الحر للمعلومة الرقمية. وتدعيم االتصاالت العالمية من خالل ما  الوصول العنان لفكرة

" ثم نشر دليلين الطالق مجالت جديدة للوصول الحر وتحويل  تمخض من أعمال الملتقى،
فيفري  41في  Spareالمجالت التقليدية إلى الوصول الحر، بعدها جاء منتدى بودابست 

                                                             
والعالقات والتأثيرات المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات: الدور الشوابكة، يونس أحمد اسماعيل. 1

 :org.https://www.cybrarians ( متاح علىالرابط 9002، ) مارس.  81. ع .Cybrarains journalالمتبادلة

 .( 9082/ 00/ 01تاريخ االطالع) 

الباحثين العرب نحو األرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجانا من خالل شبكة إتجاهات بوعزة، ع. ا.  2

 .6002.األنترنت

https://www.cybrarians.org/
https://www.cybrarians/
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م رة تكرس مبدأ الوصول الحر، حيث ت، وفي نفس السنة كانت هناك مجهودات كثي6002
 6002. أما في أكتوبر 6002مايو  46في   DOAJإظالل دليل دوريات الوصول الحر

   Maxصدر إعالن برلين للوصول الحر للمعرفة في العلوم االنسانية من قبل جمعية 
plach أن حركة الوصول الحر  يمكن القول الثقافي األوروبي على اإلنترنت. والتراب

 ")انظر إلى الملحق(..مستمرة وفي كل وقت هناك تطورات كثيرة 

الوصول الحر  إلىمؤتمر إفريقيا والذي كان يهدف إلى ضرورة النشر  6040وفي نوفمبر 
 1في البيئة اإلفريقية من وجهة القراء والباحثين.

نيف قد ركزت على المنطقة أما بالنسبة للعالم العربي نالحظ في إطار تفعيل خطة عمل ج
العربية من أجل رفع التوزيع المتساوي للفرص وتحسين الوصول الشامل للمعلومات وتنفيذ 

 السياسات المالئمة.

62ية في من المبادرات العربية نجد نداء الرياض للوصول الحر للمعلومات العلمية والتقن  
لمية بينالثاني بالرياض، بشراكة عنعقاد المؤتمر الخليجي المغاربي إثناء أم 6002فيفري   

 ، فقد وجه نداء لكل المؤسسات وث العلمي و دار الملك عبد العزيزمؤسسة التميمي للبح
ذلك و  دبيات العلميةكل األفراد الذين يهمهم االمر للعمل على تحقيق الوصول الحر لكل األ

بيل تنمية البحث عن طريق رفع كل الحواجز بما فيها االقتصادية التي تقف عقبة في س
العلمي ومد جسور التواصل بين العلماء ، كما أكد النداء على أن الوصول الحر لألدبيات 

االرسال و  النسخع من القراءة والتحميل و الجميالعلمية يقتضي وضعها على االنترنيت لتمكين 

                                                             
. متاح على  نداء الرياض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنيةمن األنترنت  9080 مؤتمر إفريقيا1

 :/www.biomedcentral.com/developingcountries/events الرابط

 

http://www.biomedcentral.com/developingcountries/events/
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و ستعمالها كمعطيات من أجل البرمجة ، وكل هذا دون أي شروط أإو أومن أجل فهرستها 
 1ستثناء المتعلقة منها بالحقوق األدبية للمؤلف.إو تقنية، بأحواجز مالية أو قانونية 

 ومن أجل ذلك يوصي نداء الرياض بتبني موقفين متكاملين لبلوغ هدف الوصول الحر
 للمعلومات العلمية والتقنية هما:

 رشيفاتإألبحاثهم الشخصية في  خذ باألرشفة الشخصية: وذلك من خالل إيداع العلماءاأل
ستحداث مجالت علمية بديلة عن المجالت التجارية وذلك من ا  لكترونية متاحة للجميع، و إ

قل التكاليف كل هذا مع أحداث عناوين جديدة تنافس الموجودة من حيث المضمون وبإخالل 
 .2تاحة الحرة لمحتوياتهالى اإلإتشجيع المجالت المتواجدة 

والبيانات واإلعالنات الدولية والدراسات في وضع تعاريف وتأصيل لمفهوم  أسهمت المبادرات
 الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية أهمها:

عالن لالذي جاء مكمال  6002وبيان بيتادا  6004بودابست في ديسمبر  مبادرة بودابست وا 
والتقنية بأنه إتاحة  برلين في العام نفسه، وفقا لذلك يعرف الوصول الحر للمعلومة العلمية

 اإلنتاج الفكري العلمي على الخط المباشر مجانا بشكل مبدئي في المقاالت المحكمة

المنشورة ومسودات المقاالت التي لم تحكم بعد، لجميع الدارسين على شبكة األنترنت 
ة مع والسماح ألي مستفيد منهم بالقراءة والتحميل والنسخ دون قيود مادية أو قانونية أو تقني

حتفاظ هذه األعمال بحقوق المؤلف وذلك من خالل آليتين هما: الدوريات المجانية إ
 واألرشفة الذاتية.

ومن خالل ما سبق ذكره يتضح أن مشروعات الوصول الحر كانت عبارة عن بصمات 
عرضية في تدفق النشر األكاديمي وأخذت في الزيادة تدريجيا مع األعوام، في التسعنيات 

                                                             
متاح على الخط. متاح على الرابط:  الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية،نداء الرياض من أجل: 1

?rubrique3 Htpp://openaccess.inist.fr/spip ( 81/00/6082تمت الزيارة) 

 .811-811. صدور الوصول الحر للمعلومات في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائريةفروخي، لويزة.  2

htpp://openaccess.inist.fr/spip%20?rubrique3
htpp://openaccess.inist.fr/spip%20?rubrique3
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وظ وذلك إلستخدام الواسع للويب وظهور العصر الرقمي فمع إنتشار األنترنت تزايد ملح
والقدرة على نسخ وتوزيع البيانات اإللكترونية بدون كلفة زاد اإلهتمام بالوصول الحر ومن 

بدأت حركة الوصول الحر في الزيادة تدريجيا وهذا يعود إلى جهود لألفراد  6002عام 
والمبررات في التداول وكانت لمبادرة بودابست األثر الكبير في والجماعات وأخذت المبادرات 

دعم الوصول الحر. فمدت أساسيات الوصول الحر إلى األدب العلمي المحكم بواسطة 
تشجيع الحفظ الذاتي للمقاالت المنشوزة، و بواسطة دعم الدوريات الحرة وبالتالي نستنتج أن 

 .1كل وقت تمرة وهناك تطورات فيصول الحر مسو حركة ال

يمكن أن نستنتج من خالل التعاريف التي طرحت في هذا الصدد أنها تتفق على نقاط 
 أساسية تتمثل في:

 .إتاحة اإلنتاج الفكري بالمجان " 

   إتاحته على الشبكة العنكبوتية العالمية( Online). 

  إلى يتضمن اإلنتاج الفكري المتاح على الخط بداية المقاالت المحكمة، ثم التوسع
 باقي مصادر المعلومات المختلفة.

 .الوصول الحر يكون إلى النصوص الكاملة وليس الملخصات 

 .احتفاظ مؤلفو األعمال بحقوق المؤلف دون المساس بها 

  " 2إيداع األعمال في المستودعات الرقمية المفتوحة، مما يضمن الحفظ واإلتاحة 

                                                             
1Suber.Piter.Timeline of the open accsessmovemen.( on line ). disponiblesur : http 

:// legacy/ earlham. Edu/ peters/ fos / timeline.htm . Consulté le : ( 10/ 04/ 2019 ). 

/ 66. جامعة مستغانم كلية العلوم االجتماعية, يوم الوصول الحر للمعلوماتمحاضرة حول شايب الذراع بنت النبي.  2

00 /6082 . 

http%20:/%20legacy/%20earlham.%20Edu/%20peters/%20fos%20/%20timeline.htm%20.
http%20:/%20legacy/%20earlham.%20Edu/%20peters/%20fos%20/%20timeline.htm%20.
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في كتاب" سياسة األدلة اإلرشادية لتطوير  أهداف الوصول الحر للمعلومات وأهميته: 1-2
، الكتاب قدم تقريرا عن 6046عام UNESCO وتعزيز الوصول الحر " الذي نشر من قبل 

تطور الوصول الحر، لماذا هو مهم ومرغوب فيه، كيف يتم تحقيقه، تصميمه وتفعيل 
عالمية سياسته. الوصول الحر نظام جديد لبث معلومات األبحاث تجسد بفضل الشبكة ال

للمعلومات، فالمنهج المفتوح لالتصاالت العلمية يجلب عدة أهداف للبحث نفسه وللعلماء، 
معاهدهم ولممولي األبحاث، وبرزت أهمية أهداف الوصول لألبحاث في سياق بناء مستقبل 

نتاج البيانات كما أبرزته اليونيسكو.  1عالمي قوي للوصول للمعلومات العلمية وا 

 حركة الوصول الحر في: تشكل أهداف 1-2-1

 .إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى الدراسات واألبحاث 

 رتفاع المستمر في مساعدة المؤسسات العلمية واألكاديمية في التغلب على مشكلة اإل
 2كلفة االشتراك في الدوريات العلمية.

 .مساعدة الباحثين على مجابهة مشكلة اإلتاحة 

  بين الدول المتقدمة والنامية أو بين من ينتج المعلومة وبين من تقليص الفجوة الرقمية
 يستفيد منها.

 .ضمان موسع للعمل البحثي 

 .زيادة تأثير البحوث العلمية بزيادة الوصول إليها 

                                                             
)  UNESCO. انظر: 0202و التقرير العالمي للعلوم االجتماعية لعام  0202ورد في تقرير اليونيسكو للعلوم لعام 1

9080 )https://en.wikipedia.org/wiki/International_Social_Science_Council  تمت الزيارة(

99/00/9082.) 

، 99عCybrarian Journalالوصول الحر للمعلومات: المفهوم، األهمية ، المبادرات. أحمد، إبراهيم ماها. 2

 .(00/00/9082) : زيارة يومتمت https://www.cybrarians/org(. متاح على الرابط التالي: 9080)يونيو

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Social_Science_Council
https://www.cybrarians/org
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 .توفير العمل البحثي المفتوح بغض النظر عن المكان أو المصادر المالية 

 أو مخازن المؤسسة. توفير حلول التكلفة المنخفضة من خالل مستودعات 

  ستراتيجية قومية ضمن أولولياتها إتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لوضع
 صياغة سياسات واضحة للوصول الحر للمعلومات.

  ترسيخ مفاهيم الوصول الحر بين الباحثين ومؤسسات المعلومات بعقد ورشات العمل
فاهيم على مستوى المناهج إدراج تلك الم ات التدريبية والمؤتمرات ومحاولةوالندو 

 الدراسية في تخصص على المكتبات والمعلومات.

 أهمية الوصول الحر: 1-2-2

 حيحظى الوصول الحر للمعلومات بأهمية بالغة في الوسط المجتمع المعلوماتي حيث أصب
 المتخصصين لكي يسهل لهم الوصول الى المعلومات التي تمنحهممطلبا ملحا للباحثين و 

 على مستوى ممكنأنه يسمح بتحقيق أالفرصة لإلفادة منها والبحث فيها دون اية قيود، كما 
ممكن  كبر عددن يصلوا الى أألتوزيع المواد المنشورة، فمن خالله يمكن للمألفين والناشرين 

مالي عن  ستخدامها دون دفع مقابلا  لى مصادرهم و إمن المستفيدين الذين يصلون بسهولة 
مختلفة و  نه نموذج يخدم مجموعاتأاألهمية األساسية للوصول الحر في  ذلك. وتتمثل

ثراء إل عتبارها وسيلة فعالةإمام المألفين بأذ يعد مجال خصب جدا إمتنوعة من البشر 
فعل  معلوماتهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من اإلنتاج الفكري لهم، والحصول على ردود

 نه يعد وسيلة أخرى لتحديث المادةأالحديث، كما نتاجهم الفكري إمباشرة وسريعة حول 
المفروضة  و الحدودأعتباره كسر كل القيود إالمستفيدين ب. كما يخدم الوصول الحر و العلمية

أي  ةمتخطي نحو الحصول على اإلنتاج الفكري مقارنة بما كان عليه الحال في السابق
حواجز مالية أو مكانية أو زمانية، هذا باإلضافة لخدمة الوصول الحر لقطاع عريض من 

والمواطنين، ...إلخ حيث  سين الطالب، المكتبات، والجامعات، والناشرين، والحكومات،ر المد
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والسياسيين اليوم على سبيل  1ال يقتصر الوصول الحر على هذه الفئات بل أن اإلعالميين
ليه حيث إجميع القيود للوصول  رفعو  شد المطالبين للوصول الحر للمعلوماتالمثال من أ

 جوهري للديمقراطية وحرية التعبير. يعدون تدفق المعلومات للمستفيد أمر
 2وكذلك هناك العديد من القضايا التي ساهمت في أهمية الوصول الحر: 

  المكانية(هناك مشكل الوصول للمعلومات العلمية في أي مكان ) القيود. 

  هناك بعض المشاريع لتخفيف مشاكل الوصول في البلدان الفقيرة لكن بالرغم من
أنها توفر الولوج إال أنها ال توفر الوصول الحر، إنها ليست دائمة، توفر الوصول 
فقط لنسبة معينة من األدبيات العلمية، وال تجعل هذه المواد العلمية مفتوحة 

 .للجميع بل فقط لمعاهد محددة

  رتبط بمفاهيم أخرى في برنامج عام مفتوح يشمل النقاط مثل: إالوصول الحر اآلن
 مصادر التعليم المفتوح، العلوم مفتوحة المصدر، البيانات واالبتكارات المفتوحة.

  تفعيل حركة االتصال العلمي بين الباحثين في مختلف األمكنة مما يساهم في دفع
 التقدم. ةعجل

 لمي بمراكز البحث العلمي ومؤسسات المعلومات في تغطية زيادة دعم البحث الع
 متطلبات النشر اإللكتروني لتسهيل سبل الوصول الحر للمعلومات.

 

 
                                                             

 20-28ص .المرجع السابقفروخي، لويزة.  1
2Mishra ;Stija . Introduction to open access.( online)/ paris : Unesco ; pp. 17-30. 

Disponible sur : https// :LS1/2 open Access His.p.27. (consulté le : 08/04/ 2019). 

 

:%20https/%20:LS1/2%20open%20Access%20His
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 المكتبات الجامعية وآليات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات: 1-3

يرى هارناند أن المكتبات الجامعية بإمكانها دعم حركة النفاذ الحر للمعلومات من خالل 
من النفاذ الحر، األول يعرف بالنمط الحر األساسي والذي ينصب على اإلنتاج  نمطين

( ويمكن القول أن هذا 6040الفكري العلمي،  خاصة مقاالت الدوريات المحكمة ) فراج، 
 1النمط األساسي يتصل بأسلوبين رئيسيين للنفاذ الحر هما:

 :Gold roadالطريق الذهبي: 1.3.1

المادي وتسمح للمستفيدين  ريات علمية محكمة ال تهدف إلى الربحيقصد به القيام بنشر دو 
دون أي رسوم( بالتمكن من الوصول عبر االنترنت إلى النسخ اإللكترونية من منها )

و تعود تسمية هذا  DOAJوهذه الدوريات تدرج عادة في دليل  2المقاالت التي تقوم بنشرها.
صة بإنشاء الدورية الطريق بالذهبي لعدم تواجد أية عوائق حيث يكفي توفر البرمجيات الخا

 يكون فيها هيئة تحرير ومحكمين.اإللكترونية و 

 :Green Road الطريق األخضر 2.3.1

ضافة إلى ذلك يقوم بإتاحة الوصو  ل يقوم الباحثون بنشر دراستهم في الدوريات التقليدية وا 
إما  Depositإلى دراساتهم هذه مجانا على الخط المباشر وذلك عادة عن طريق إيداعها 

ملون فيها، أو في إحدى إلى مواقعهم الشخصية أو عبر مواقع المؤسسات التي يع
ذين الطريقين أن ختالف األساسي بين هواإلDigital repositories  ةالرقميالمستودعات

 ن مستودعات الوصول الحر  أالذهبي( تقوم بعملية التحكم و الطريق دوريات الوصول )
                                                             

. المكتبات الجامعية ومبادرات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات بودربان، عز الدين، قنوح، ناجية، بن الطيب، زينب1

: متاح على الخطجامعة قسنطينة..االلكترونية:  بين مساعي التحقيق ومعوقاتهوتداولها في ظل البيئة 

00167331/document-ouvertes.fr/tel-https://tel.archives  : 9082/ 00/ 91يوم (تمت الزيارة(. 

. التابع للجامعات واقع حركة الوصول الحر في المؤسسات المعلوماتيةهيم الذبيان. هند علي لبيان، مرضى إبرا 2

 .6086، سبتمبر 2الحكومية واألهلية في مدينة الرياض. مجلة دراسة المعلومات، ع. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00167331/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00167331/document


األدوات الفصل األول          الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية المفاهيم، األسس،  
 

43 
 

ختالفات األخرى ختالف يوضح العديد من اإل( ال تقوم بذلك وهذا اإلطريق األخضرال)
بينهما خاصة المتصلة بالتكلفة وصعوبة إطالقهما وتشغيلهما، كما أن التمييز بين األخضر 

 نفتاح.مستخدمين أو درجة اإلوالذهبي هو ببساطة عن األماكن وليس عن حقوق ال

 1(: يوضح طرق الوصول الحر للمعلومات11الشكل رقم)

  Openأن الوصول الحر ) 2( 6002أما عن أدوات الوصول الحر، يرى بوعزة ) 
access يعني إتاحة المقاالت األكاديمية للوصول الحر أما القراء المحتملين وفق طريقتين )

رئيسيتان هما: النشر في الدوريات الوصول الحر واإليداع في رصيد أرشيف إلكتروني يمكن 
التي  Digital Archives البحث فيه عن بعد من دون قيود تذكر أو األرشيفات الرقمية 

 يسمى " باألرشفة الذاتية "، ويمكن إجمالها في:تعتمد أساسا على ما 

 Open Access Journal of  Information.الدوريات الوصول الحر للمعلومات: أ
 دوريات الوصول الحر وفقا للتعريف دليل دوريات الوصول الحر هي:

                                                             
المحتوى العربي على االنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر. ورشة عمل المحتوى العربي فراج، عبد الرحمان. 1

متوفر . 9002جانفي  81-81. الرياض، المفتوح معهد بحوث الحاسب وااللكترونيات
 .(82/00/9082ة)تمت الزيا http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com:على

لباحثين العرب نحو األرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجانا من خالل شبكة إتجاهات ابوعزة، عبد المجيد. 2

 .6001.األنترنت

http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com
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الدوريات التي تستخدم نمط تمويل ال يتطلب رسوما من القراء، أو مؤسساتهم للحصول على 
إتاحة المقاالت مع منع الحق للمستخدمين بقراءة وتحميل ونسخ وتوزيع وطباعة وبحث 
الدورية إلى النصوص الكاملة لهذه المقاالت. كما تعرف دوريات الوصول الحر بأنها الدورية 

قيود أو متطلبات لالشتراك وهي في األساس تتاح بالكامل ألي فرد وتكون المتاحة بدون أي 
 وكنموذج لهذه القواعد نذكر: 1مجانا 

 

 

 

 (:  قاعدة بيانات إيريك12)الشكل

 ب. األرشيفات الرقمية:

( مجموعات رقمية من مواد open access archivesتعد أرشيفات الوصول الحر )
أما في حاالت مقاالت الدوريات فمن الممكن  ،مؤلفيهاالبحث التي تم إيداعها من قبل 

إيداعها قبل أو بعد النشر. هذا النوع من إيداع البحوث في األرشيفات الرقمية يطلق عليه 
. وعادة ما تعرض األرشيفات الرقمية البيانات Self archivingإسم األرشفة الذاتية 

الدورية، وغيرها من التفاصيل  ،لفالببليوغرافية الواصفة لكل مقالة ) العنوان، المؤ 
ستخدام محرك البحث غوغل إالببليوغرافية( وللوصول إلى محتويات هذه األرشيفات يمكن 

Google  أو أي محرك بحث متخصص للحصول على نتائج أكثر كفاءة و تركيزا يرى
تصال أن األرشيفات الرقمية تعد من البدائل الجديدة لنظام اإل Bergman( 6002بيرجمان )

                                                             
. متوفر على الوصول الحر للمعلومات وقواعد البيانات المجانيةوسيني، نور الهدى. سالم حياة. 1

 (.80/00/9082 )تم االطالع يومhttp://www.slideshare.net/ noueitaalim/ss- 42428388:الخط

http://www.slideshare.net/%20noueitaalim/ss-%2042428388
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العلمي التقليدي ألنها أصبحت أدوات للبحث يستخدمها الباحثون في مختلف المجاالت 
 العلمية وتساعد هذه األرشيفات المؤلفين في قيام بأرشفة ذاتية لبحوثهم من خالل إيداع
الوثائق الرقمية في المواقع المتاحة على الويب للجمهور العام. ويضيف بيرجمان أن 

عتراف العلماء ظهرت في عقد التسعينات من القرن الماضي نتيجة إل األرشيفات الرقمية
والباحثين والمكتبيين بأهمية االنترنت في تعزيز تبادل البحث العلمي ونتيجة للحاجة إلى 

رتفاع إمواجهة الصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى نتائج البحوث العلمية بسبب 
 أسعار الدوريات.

 

 

 

 

 

 ماذج أرشيفات مفتوحة(:ن13الشكل )

 Open access Data baseج. قواعد البيانات ذات الوصول الحر للمعلومات: 

عبارة عن ملف إلكتروني يشتمل على السجالت البيبليوغرافية والملخصات ووثائق النصوص 
الكاملة، الصور ، اإلحصائيات... ولها شكل واحد حتى يمكن البحث واالسترجاع للمعلومات 

 .plosمنها. إضافة إلى دوريات المكتبة العامة في النشاط العلمي 
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 امة(: دوريات المكتبة الع10الشكل رقم)

 Digital Repositoriesالمستودعات الرقمية: د. 

 لكترونية الحديثة والدورية، المعروضةعبارة عن أرشيفات مفتوحة للمنشورات العلمية اإل
وتداولها بين المستفيدين بدون قيود مالية أو قانونية، إال ما تعلق بطريقة منظمة ومهيكلة 

طالع عليها منها باالعتراف بحق المؤلف على المتاحة عبر شبكة االنترنت، بحيث يمكن اإل
لكترونية الحرة والمجانية. ويمكن اعتبار المستودعات مصنفه فهي تعبر عن اإلتاحة اإل

الرقمية عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الويب تقوم باستقطاب أنواع متعددة من اإلنتاج 
المواد الرقمية في موضوع ما أو مؤسسة ما لحفظها  أشكالالفكري العملي وبمختلف 

 .1وتنظيمها وبثها دون قيود مادية، وبحد أدنى من القيود القانونية للباحثين
 
 
 
 
 

 (: دليل المستودعات الرقمية10الشكل رقم )
 

                                                             
. مجلة دراسات وأبحاث الوصول الحر للمعلومات العلمية: نظام جديد في منظومة اإلتصال العلميبيوض، نجود. 1

 . 602. ص 6082. الجزائر. دار بهاء لنشر والتوزيع، جانفي 8لمعلومات والتوثيق العلمي والتكنولوجي.مج
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 وتنقسم المستودعات الرقمية الي نوعين أساسيين هم:
 المستودعات الموضوعية أوالمتخصصة:

مستودعات تخصصية تتبع مجاال موضوعا معينا، وتجمع المؤلفات العلمية لهذا هي 
التخصص ، ويعد مستودع )اركسيف( المتخصص في الفيزياء، والمنشأ في جامعة كورنل 

 1أول وأشهر مستودع موضوعي في العالم.
 المستودعات المؤسستية:

والباحثين والطالب والمنتسبين  وهي بمثابة أرشيف رقمي لإلنتاج الفكري الخاص باألكاديميين
دنى من القيود التي أو خارجها بحد أتاحته للمستفيدين سواء داخل المؤسسة ا  لمؤسسة ما و 

و خارجها بحد ادنى من القيود التي تحول دون االتاحة أتحول للمستفيدين سواء المؤسسة 
الخاصة بالطالب ن المستودعات الرقمية تتضمن: الرسائل والمطروحات الجامعية أفالواضح 

والمنشورات والمقاالت والدراسات المتعلقة بإنتاج أعضاء هيئة التدريس فضال عن التقارير 
 العلمية وبحوث الطالب السيما العلمية المتميزة.

 هداف المستودعات المؤسساتية نذكر:أومن بين  -
 إيجاد رؤية عالمية ألبحاث هاذي المؤسسة البحثية. -
 قع واحد.جمع المحتوى في مو  -
 تشجيع الوصول الحر للمعلومات والبحوث العلمية. -
 2التعريف بها.من خالل عرض بحوثها األكاديمية و الرفع من مكانة الجامعة و سمعتها  -
 
 

                                                             
. القاهرة: دار : مبادرات وخطط المكتبات الجامعية 00الوصول الحر للمعرفة في القرن رمضان محمد حسين، إيمان. 1

 .9080الجوهرة للنشر والتوزيع، 

: مفهوم، الكيانات الرقمية للمحتوى الرقمي في المستودعات الرقمية على شبكة األنترنتعطية، أسامة.  خميس2

 .12. ص6082البرمجيات، البناء، اإليداع الرقمي. القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق، 
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 :الدوريات الحرة .و
هي عبارة عن مجالت علمية عادة ما تنجز تحت إشراف هيئات للقراء وبطريقة دورية شأنها 

التقليدية، كما تتيح المقالت المقبولة بها مجانا للعالـم أجمع. ومن نماذج الدوريات العلمية 
 هذه الدوريات دوريات في تخصص علم المكتبات والمعلومات.

 
 
 
 
 

 .1( : دوريات حرة لعلم المكتبات والمعلومات10الشكل )
 أكاديميةالحر بأنها دوريات الوصول متصل بشبكة االنترنت. كما يمكن تعريف دوريات 

متاحة على الخط المباشر إلى القارئ بدون أي قيود فنية أو قانونية أو مالية غير تلك 
المتصلة بالحصول على إتاحة إلى االنترنت نفسيا، ويتـم إعانة البعض منها ماليا والبعض 

الدوريات التي يتـم مساعدتها ماليا بواسطة  تمويليتطلب دفع رسوم من المؤلفين، ويتـم 
 سسات األكاديمية أو مراكز المعلومات الحكومية، أما تلك التي تتطلب دفع من جانبالمؤ 

 المؤلفين فيتـم تمويلها نموذجيا بواسطة المال المتاح إلى الباحثين من وكاالت التمويل
 2.الخاصة والعامة كجزء منح األبحاث

                                                             
ورشة عمل المحتوى العربي المحتوى العربي على االنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر. فراج، عبد الرحمان.  1

متوفر . 9002جانفي  81-81. الرياض، المفتوح معهد بحوث الحاسب وااللكترونيات

 .(82/00/9082ة)تمت الزيا http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com:على

إستخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة السلكان قابوس للدوريات السناني، أحمد بن مسعود.  2 

الوصول الحر واألرشيفات المفتوحة المتاحة من خالل شبكة األنترنت. المؤتمر العشرين لإلتحاد العربي للمكتبات 

 .9080ديسمبر -88-2. الدار البيضاء: المغرب، والمعلومات

http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com


األدوات الفصل األول          الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية المفاهيم، األسس،  
 

49 
 

 مميزات وعيوب الوصول الحر للمعلومات: 1-0

 الحر للمعلومات فيما يلي: يمكن بلورة مميزات الوصول

" أن الوصول الحر للمعلومات يعد قوة يجذب للباحثين ونظرا للمعلومات شمولية بمعنى أنها 
تغطى بمجاالت االهتمامات كافة من أهمها المعلومات العلمية، تعني عرض المعلومات 

ة على بصورة متكاملة تظهر معها بمختلف الواجهات مما يضفي قيمة مضافة وفائدة كبير 
 ملتقى المعلومة.

 .سهولة و مشروعية التعامل مع مصادر الوصول الحر دون أي قيود تعيق ذلك 

 .مصادر الوصول الحر تتسم بأنها متاحة لجمهور المستفيدين مجانا 

  وجود ميزة التحديث المستمر للمعلومات مما يزيد قيمة المعلومة، وهذا تماشيا مع
 تسم بالتطور السريع والمتالحق.طبيعة العلم والبحث العلمي التي ت

 أيضا من المزايا التي أفاضت بها حركة الوصول الحر:

  كسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بالتوزيع العادل للمعلومة واألبحاث مما يجسد
 مبادئ ديمقراطية العلم.

  تحتفظ األعمال المنطوية تحت إطار الوصول الحر على حقوق المؤلف مما يضمن
 معترف بها.أهم حق 

 .ختراعات أول بأول  متابعة األخبار العلمية من ندوات وتقارير ونشاطات علمية وا 

 .1تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني خاصة التخصصات العلمية الدقيقة 

                                                             
اإليداع المعرفي األكاديمي في عصر المعلوماتية بين األرشفة الذاتية والوصول الحر ولي،نريمان إسماعيل. مت1

، جدة. 81: دراسة اإلتجاهات وتطبيقات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. ع.للمعلومات

 .66. ص.6086جامعة طيبة، 
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 ".1تقوية اإلنتاجية العلمية والتواصل بين الباحثين في أقل وقت ممكن قبل تقادمها 

الوصول الحر جملة من المشكالت التي يمكن تصنيفها من جهة أخرى رافق نموذج حركة 
 في خانة المعيقات التي تعترض هذه الحركة.

 يمكن تحديد العيوب أو المشكالت بـ:

 الباحثين نحو استخدام أدوات البحث خاصة  نعدم توفر الدراية الكافية لدى الكثير م
 .6.0في البيئة اإللكترونية، ومنصات الواب 

 نتقاء المعلومة إرته أمام التدفق المعلوماتي الهائل وصعوبة اضطراب الباحث وحي
 المناسبة، مما يترتب عليه ضياع الكثير من الوقت في عملية التصفح.

  مصداقية بعض األعمال المتاحة بالمجان في حركة الوصول الحر وهي قضية قد
 طرحت منذ بداية النشر االلكتروني الحر وضعف الرقابة عليه.

 التغير المست( مر أحيانا في عناوين العديد من المواقع االلكترونيةURL حيث ال )
 peterيستطيع الباحث العودة مرة أخرى للحصول على المعلومات نفسها، ويرى 

Suber :وجود أربعة عيوب واضحة مالزمة للوصول الحر هي 

 - الفلترة أو الرقابة حيث أن العديد من المؤسسات الخاصة بالبحث العلمي تقوم
 عملية فلترة قبل النشر بمعنى نشر الجزء دون الكل.ب

  القيود اللغوية، إذ أن معظم األعمال متاحة باللغة االنجليزية مما يعيق الوصول
الشافي للمعلومة، فهناك فئة معتبرة ال يجيدون اللغة االنجليزية، وفي المقابل توجد 

 مشكالت في الترجمة اآللية.
                                                             

، 99عCybrarian Journalول الحر للمعلومات: المفهوم، األهمية ، المبادرات. الوصأحمد، إبراهيم ماها. 1

 ( 00/00/9082) : زيارة يومhttps://www.cybrarians/org(. متاح على الرابط التالي: 9080)يونيو

https://www.cybrarians/org
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 فاقدي حاستي السمع والبصر ( ينقيود الوصول الحر أمام المعاق (. 

 ".1مشكالت االتصال التي مازالت تعاني منها العديد من الدول 

 العلمي وأهميته في تطوير البحوث العلمية االتصالالمبحث الثاني: -2

 فوائد الوصول الحر في تعزيز االتصال العلمي بين الباحثين: 2-1

والتقنية بالدور الذي تلعبه في مجال البحث العلمي تعود القيمة العلمية للمعلومات العلمية 
باعتبارها المادة األولية واألساسية التي يحتاجها الباحث في بناء مشاريعه بحيث يتطلب 
معارف سابقة يرتكز عليها. وعلى هذا األساس قيل أن المعلومات تشكل مع البحث العلمي 

تعتبر المعلومات الجديدة في ثنائي متكامل ال يمكن فصلها عن بعضهما البعض حيث 
إطارها العلمي والتقني مادام هدف أي بحث علمي هو خلق معارف وعلوم جديدة تضاف 

 إلى المعارف السابقة.

ونظرا ألهمية المعلومات داخل محيط البحث العلمي فإن الباحث يخصص لها أكبر وقت 
نشاطات الباحث ممكن، أكثر من الوقت الذي يستغرقه في معالجتها كما هي جزء من 

واهتماماته وفقا للمعايير المناسبة في عملية بحثه واختياره للمعلومات تسعى إلى تطوير 
تاحة أكبر قدر من الخدمات وتلبية  خدماتها ونظم معالجتها للمعلومات بهدف توفير وا 

حتياجات الباحثين بأفضل الطرق وأسرعها، حيث أن االهتمام بالمعلومة العلمية والتقنية إ
 2يجسد مظهر من مظاهر التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي. 

                                                             

. متاح 9080كردفان نموذجا، تجربة الجامعات السودانية. . الوصول الحر للمعلومات البحثية والعلمية:أحمد فردوس1 

 .( 9082/ 00/ 92تاريخ االطالع: ) /http://repository.sustech.eduعلى الرابط التالي: 

. العربية في تطوير البحث بجامعة قسنطينةدور المعلومات العلمية والتقنية المتاحة عبر موقع الويب بن عمار، دليلة.  2

 . 82. ص 6002مذكرة ماستر: قسنطينة، 

http://repository.sustech.edu/
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كما أصبحت سلعة تخضع لقوانين الطلب والعرض، كما تشوب معظم المعلومات درجة عدم 
ا وعلى هذا فأن جودة المعلومات هو اليقين إذ ال يمكن الحكم إال على قدر ضئيل منه

عنصر أساسي، التي يمكن قياسها بواسطة مجموعة من مقاييس المعلومات التي تمتاز 
بمجموعة من الخصائص، تميز المعلومات والسلع االستهالكية بخصائص متعددة، فالسلع 

تنمو وتتجدد تصبح عديمة الفائدة بعد استعمالها واستهالكها، أما المعلومات فإنها تتضاعف و 
تنميتها ينبغي العمل على الحصول عليها و  بفعل تطوير البحوث والدراسات العلمية لهذا

 ستعمالها للنجاح في الدراسة وتقدم البحث العلمي.ا  و 

لقد أدى االرتفاع الكبير وغير الطبيعي في رسوم االشتراك بقواعد المعلومات والدوريات 
اك إلى التأثير الكبير في حركة البحث العلمي وعدم العلمية وما تفرضه من حقوق في االشتر 

تكافؤ الفرص واحتكار المعلومة التي أصبحت سلعة ومصدر اقتصادي جديد، هنا أصبحت 
المسألة مقلقة وتستدعي تدخل الهيئات الدولية التي حاولت من خالل النموذج الوصول الحر 

صور المكتبات في توفير إلى خلق توازن في عالم نشر المعلومة وتبادلها في ظل ق
المعلومات الضرورية للباحثين والمكتبات والمعلومات من القيود االقتصادية ليشهد العالم 
المعاصر تحوالت سياسية واجتماعية وثقافية تنادي بتعزيز حق المواطن في الحصول على 

 المعلومة.

 ئر:نماذج عن تطبيق الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية بالجزا 2.2

هناك تحرك نحو تفعيل الوصول الحر واالتصال العلمي من خالل بعض المبادرات التي 
 قامت بها والجامعات و مراكز البحث في الجزائر وهي:

 البوابة االلكترونية لألطروحات الجامعية: 1.2.2

، وسيلة شاملة للوصول إلى اإلنتاج  PNSTتعد البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات
 للباحثين فيما يخص األطروحات.العليا 
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هي عبارة عن مستودع رقمي لألطروحات الجامعية ماجستر ودكتوراه، أنشئ بموجب المادة و 
 لغرض الوصول لهذه األطروحات 6046/ 05/ 41المؤرخ في  452الثانية من القرار رقم 

الجزائرية بإيداع عبر الموقع االلكتروني على االنترنت، وألزم المشروع كل المكتبات الجامعية 
تهدف البوابة أساسا إلى تسريع عملية  نسخة رقمية عن كل المذكرات بعد مناقشتها.

 المصادقة على الموضوعات، تيسير إيداع أطروحات المناقشة. 

 

 

 

 

 

 

 PNSTالواجهة الرئيسية للبوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات : (10)الشكل رقم

 Web revieus البوابة إتاحة الدوريات العلمية الجزائرية:  2.2.2

إلى يومنا هذا ، وهي عبارة عن  6006الفعلية لجمع مجموعاتها من سنة  االنطالقةكانت 
مستودع رقمي مفتوح يحوي معظم الدوريات العلمية في موقع واحد في مختلف المجاالت 

 1.العلمية وتتيح البوابة خدمة اإلبحار، اإلطالع والبحث

 
                                                             

. المكتبات الجامعية ومبادرات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات بودربان، عز الدين، قنوح، ناجية، بن الطيب، زينب1
: تاح على الخطمجامعة قسنطينة..وتداولها في ظل البيئة االلكترونية:  بين مساعي التحقيق ومعوقاته

00167331/document-ouvertes.fr/tel-https://tel.archives  : 9082/ 00/ 91يوم (تمت الزيارة(. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00167331/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00167331/document
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 :( Ceristالتابع )   Archi Algاألرشيف المفتوح المؤسساتي  3.2.2

 26يف شومنذ هذا التاريخ أحصى األر  6002هو مستودع جزائري تم إنشاؤه في جويلية 
 (.  Cerist) مؤلف وباحث ينتمون إلى مركز البحث في اإلعالم اآللي والتقني

يتيح الوثائق العلمية بمختلف أنواعها المتمثلة في المقاالت بصدد النشر، المقاالت المنشورة، 
األطروحات، المذكرات، تقارير البحوث، المداخالت العلمية ، أعمال المؤتمرات، الدروس، 

مجاني عبر دراسات عليا متخصصة، براءة االختراع بشكل حر و فصول الكتب، هندسة، 
 1االنترنت.

 

 

 

 

 

 Arciv alg2( : الواجهة الرئيسئة لمستودع 10الشكل رقم)

أرشيفات مفتوحة لكل من جامعة البويرة، جامعة  0.6كما قامت الجامعة الجزائري بفتح 
مستودعات مؤسساتية خاصة بجامعة بومرداس، باتنة ، الجزائر ،  02سوق اهراس، و 

تلمسان، الشلف بسكرة, تحوي هذه المستودعات المؤسساتية عدد من الوثائق و المنشورات 

                                                             
العلمي لمركز البحث : نموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج Archivalgكريمة بن عالل، مجيد دحمان. 1

. الجزائر : مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني. (ristفي اإلعالم العلمي والتقني. مجلة اإلعالم العلمي والتقني )
. متاح على الرابط التالي: 9000، 9، ع80(. مجCeristمجلة اإلعالم العلمي والتقني )

ww.weberview.dzhtpp://w  :(.91/00/9082.)زيارة يوم 
  .متاح على الرابط االرشيف المفتوحمركز البحث في االعالم العلمي و التقني .2

Htpp://www.dst.cerist.dz/openarchivalgerie/index.html:(.   92/00/9082. )تم االطالع يوم 

htpp://www.weberview.dz/
htpp://www.weberview.dz/
htpp://www.dst.cerist.dz/openarchivalgerie/index.html
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 . وأحيانا مجالت التي تصدر منخرج، مؤلفات علميةلت، مذكرات وأطروحات االعلمية
الجامعة نفسها، باللغة العربية والفرنسية واالنجليزية، وقد صممت واجهة البحث لهذه 

 wordpressDspace .1أو  tnEpriستخدام منصات البرمجية إالمستودعات ب

هي منصة إلكترونية للمجالت العلمية  ASJPالبوابة الجزائرية للمجالت العلمية:  2-2-0
الوطنية، وتندرج في إطار وطني للمعلومات العلمية والتقنية، وتعتبر هذه المنصة أهم حماية 

أو الناشرين المفترسين كما يطلق عليهم في هذا للكتاب من الوقوع في فخ المجالت الوهمية 
المجلة، حيث تعتبر المنصة  المجال، وهي بمثابة ضمانة لوصول المقال المراد نشره إلى

الموقع اإللكتروني  طرفا ثالثا بين الكاتب و الناشر فتقوم بتوثيق جميع المراحل حتى النشر.
 htpp://www.asjp.cerist.dzللبوابة : 

 2البوابة الجزائرية للمجالت العلمية(:الواجهة الرئيسية09الشكل رقم )

                                                             
1Association Littéraire et artistique internationale ALAI. Note sur les contrat de 
licence creativecommans.2006(onligne).disponible sur : http :// www. Alai. Org/ 
assets/ files/ resolutions/ licence- creativecommans.(consultèe le 22/04/2019). 

 
)تم  .htpp://www.asjp.cerist.dz. البوابة الجزائرية للمجالت العلميةمركز البحث في االعالم العلمي و التقني.  2

 .(  :29/04/2019االطالع يوم

http%20:/%20www.%20Alai.%20Org/%20assets/%20files/%20resolutions/%20licence-%20creativecommans
http%20:/%20www.%20Alai.%20Org/%20assets/%20files/%20resolutions/%20licence-%20creativecommans
htpp://www.asjp.cerist.dz./
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رغم وجود هذه المبادرات إال أنها ال تنبئ عن تحرك كافي نحو تبني وتطبيق سياسة 
تجاه إالوصول الحر بالمجتمع األكاديمي وال تعبر عن مدى تكريس الجهود والطاقات في 

حركة الوصول الحر للمعلومات. ولمعرفة الواقع الفعلي لحركة الوصول الحر بالمكتبات 
 ئق التي تواجهها.الجامعية الجزائرية والعوا

 ستراتيجية الوصول الحر للمعلومة:إ 3.2

ستراتيجيات تعزيز نهج الوصول الحر في ثالثة قطاعات هي السياسات والتأييد وتطوير إتقع 
البنية التحتية، كما تتقاطع القضايا ذات الصلة بالوصول الحر في هذه االستراتيجيات مع 

لواسعة ) مثل: المصادر التعليمية الحرة، والبرمجيات مثيلتها التي تقع في مظلة " االنفتاح" ا
مفتوحة المصدر ( وعلى الرغم من أن حدوث ذلك يمكن أن يؤدي إلى بناء حالة راسخة في 
بعض الظروف، فإننا ينبغي أن نتذكر أن نهج الوصول الحر إلى المعلومات العلمية هو 

 1دافع آخر برنامج فعال للتأييد. حجة في حد ذاته، وال يحتاج بالضرورة إلى االستناد إلى

 االستراتيجيات التي ترتكز على السياسات: 1.3.2

ليس هناك شك في أن إعداد السياسات من قبل كبرى أجهزة تمويل البحوث ومؤسسات 
البحث العلمي، وغيرها من المؤسسات قد أدى إلى زيادة الوعي بالوصول الحر كما أن 

إلى اإلسراع في تطويره. ومن خالل وجود هذه السياسات تطبيق السياسات الخاصة به أدت 
فإنها تعمل على تعزيز أهداف الوصول الحر وأغراضه، وتدفع إلى االهتمام به وتطبيقه، كما 
أنها تعد بمثابة نماذج لغيرها. وكثير من األشخاص والجماعات والمؤسسات التي تروج 

البحث العلمي، ومؤسسات تمويل للوصول الحر، وركزت مجهوداتها على إقناع مؤسسات 
 البحوث، و غيرها من األطراف المؤثرة، بالحاجة إلى سياسة محددة بشأن الوصول الحر.

                                                             
. ترجمة د. سليمان 802ه. ص 8021. الرياض، صول الحر: مبادئ توجيهية للسياساتوتطوير وتعزيز السوان، الما. 1

 عبد الرحمن أحمد فراج.بن سالم الشهري. د. 
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 ستراتيجيات قائمة على التأييد:إ 2.3. 2

ركزت االستراتيجيات القائمة على التأييد على عاملين رئيسين هما: إنشاء قاعدة من البراهين 
تخاذ إحر، ووضع هذه القضية بين يدي الجهات المسؤولة عن العملية عن منافع الوصول ال

 القرار، والجهات القائمة بتمويل البحوث، ومديري مؤسسات البحث.

وقد كانت مبادرة بودابست للوصول الحر مبادرة تأييد مبكرة على المستوى الرسمي. وبنشرها 
العقد األول من القرن فإنها مهدت الطريق لتأييد الوصول الحر فيما تبقى من  6006عام 
 م. 64

وهناك كثافة متزايدة في نشاط التأييد والدعوة للوصول الحر، بعضها ذو  6006ومنذ عام 
اختصاص دولي، والبعض اآلخر يعمل في إطار الحدود الوطنية أو اإلقليمية. وفي نفس 

نما للفئات األخرى، وا لفئات المستهدفة الوقت تزايدت الدالة العلمية ليس فقط لفئة الباحثين وا 
لعلمية التأييد هذه، هي صناع القرار والباحثون، وبصورة متزايدة الطالب المستقبلين لفكرة 

 االنفتاح والمنفتحين،  بالفعل أمام تطوير أفضل السبل إليصال النشاط العلمي .

ولمجتمع مكتبات البحث صوت قوي في الدعوة للوصول الحر. وتعد مؤسسة "سبارك" 
SPARC) ( ) بية واليابانية ( إحدى أبرز مؤسسات التأييد الفعالة، والتي ر و األونظائرها

 أحدثت تغيرات على مستويات عدة.

 أساليب البنى التحتية :3.3.2

ال يمكن للوصول الحر أن يتحقق بصورة تامة مع توافر البنية التحتية السليمة، وذلك للتمكن 
تبادلها بشكل صحيح، ومسألة تبادل  من الوصول الشامل إلى المعلومات ومن إمكانية

البيانات هذه في سياق المعايير التقنية لواصفات بيانات المستودعات ) وذلك لضمان وصف 
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مصادر الوصول الحر بنفس الطريقة(، ومع ذلك ووليس هذا كل ما هو مطلوب، وال يزال 
 ضعها.هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع األسس الكاملة في مو 

عات و وما تم تحقيقه حتى اآلن هو إنشاء شبكة على العنكبوتية من المستودعات ومن مجم
دوريات الوصول الحر، إضافة إلى المؤسسات الداعمة التي تحدد وتلتزم بالمعايير التقنية 

 وتطوير الحلول التقنية للمشكالت العالقة، وتعزيز الوصول الحر.

 :الوصول الحر المؤسسات المشاركة في تعزيز 0.3.2

كثيرة هي المؤسسات الكبرى والصغرى المشاركة في تعزيز الوصول الحر. والقائمة التالية 
لهذه المؤسسات ليست شاملة بأي حال، لكنها تقدم مجموعة مختارة من أبرز المؤسسات 

ة للتعاون والشراكة مع الفاعلة، ولجميع هذه المؤسسات مهام واضحة، ويقدم كل منها فرص
 منظمة اليونيسكو.

 مؤسسات دولية تنتسب لمجتمع المكتبات: 1.0.3.2

  سبارك) تحالف النشر العلمي والمصادر األكاديمية (: الذي أنشأته جمعية مكتبات
 البحث في الواليات المتحدة.

  سبارك أوروبا SPARC Europe:  وهو النظير األوروبي لتحالف سبارك الرئيسي
في الواليات المتحدة، يدير برنامج األنشطة الخاصة بصورة مستقلة عن سبارك 

 .الرئيس

  سبارك اليابان( Sparc japan ). 

 اليبر libre  .) االتحاد األوروبي لمكتبات البحث( 
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 ( إيفل EIFLوهي مؤسس : )ة دولية تعمل ( ) المعلومات اإللكترونية للمكتبات
دولة من الدول النامية والدول التي تمر  15بالتعاون مع المكتبات في أكثر من 

نتقالية. وذلك لتحقيق الوصول إلى المعرفة الالزمة للتربية والتعلم والبحث إبمراحل 
 .العلمي والتنمية المستدامة للمجتمع

  كوار COAR  (وهي مؤسسة ذات إ :)عضوية تحاد مستودعات الوصول الحر
 . 6002عالمية لمديري المستودعات، تم انشاؤها عام 

 مؤسسات دولية نابعة من مجتمع البحث العلمي: 2.0.3.2

 أوكيه أف ( مؤسسة المعرفة الحرة OKF والتي نشأت عام )لتعزيز المعرفة  6001
 الحرة لجميع أنماطها بالمملكة المتحدة إال أنشطتها ذات طابع دولي.

  إي أو أس ( مؤسسة تمكين البحث العلمي المفتوحEOS والتي نشأت عام )6002 
 لتعزيز مبادئ البحث العلمي الحر وأسسه التطبيقية.

 مؤسسات تعمل على مستوى البنى التحتية: 3.0.3.2

 جيسكJISC  اللجنة المشتركة لنظم المعلومات( بالمملكة المتحدة: وهي مؤسسة(
وطنية لتقنيات المعلومات واإلتصاالت، ترعى برنامجا واسع النطاق لتغطية تطوير 

 .البنية التحتية والبحوث العلمية القائمة على البراهين
 يدعم على  إتحاد المستودعات الرقمية باليابان: وهو إئتالف من الجامعات اليابانية

 .وجه الخصوص جوانب تطوير المستودعات في اليابان

 مؤسسات التمويل الداعمة للوصول الحر : 0.0.3.2

المجتمع المنفتح (: والتي تقوم بتمويل البحث والتطوير  أسس) OSFأو إس إف -
 وأنشطة التأييد على المستوى الدولي لدعم الوصول الحر.



األدوات الفصل األول          الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية المفاهيم، األسس،  
 

60 
 

 دي إ فجي DFG لبحوث(: هيئة التمويل الوطنية األلمانية )المؤسسة األلمانية ا
للبحث العلمي، والتي تدعم تطوير البنية التحتية وأنشطة التأييد ذات الصلة بالوصول 

 الحر.
  المفوضيية األوربية: والتي تقوم بتمويل البحث والتطوير في جميع أنحاء اإلتحاد

 لوصول الحر.األوربي، وتدعم تطوير البنية التحتية والسياسات المتعلقة با

 جمعية الناشرين: 0.0.3.2

  واسباOASPA  )مؤسسة تضم في )جمعية الناشرين العلميين للوصول الحر :
 .1عضويتها ناشري الدوريات والكتب المتاحة وفقا للوصول الحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1Open access scholarly publishers association.The international community of 

open access publishers.disponiblesur :http://www.oaspa.org/ (consultèe le 
:14/05/2019). 

http://www.oaspa.org/
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 خالصة الفصل األول:

بأهمية اإلتاحة مدى وعي المكتبات الجامعية  حاولنا في هذه الدراسة التسليط الضوء على
الحرة والمجانية للمعلومات العلمية في الوسط األكاديمي البحثي، والوقوف على أبرز 
مساهماتها ومبادراتها في دعم وتحقيق مبدأ "الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية" دون 

ية تقييد مالي أو قانوني، مبرزين بذلك المستوى الذي وصلت إليه مساعي المكتبات الجامع
الجزائرية في دعم البرامج البيداغوجية من جهة، وتثمين البحوث العلمية من جهة آخرى. 
 خاصة وأن هذه المساعي تعتبر حديثة االنطالق مقارنة بنظرياتها من مكتبات جامعة الدول

نما لفئات آخرى كثيرة مثل األطباء والمهندسين  ليس للمنخرطين في االتصال العلمي، وا 
ال عن الجمهور العام، ودعمها لمبادئ المشاركة والتعاون في المعلومات، والتقنيين، فض

تساق كثير من مبادئها وأدواتها التقنية مع العالم المفتوح، فإن التوقعات تشيير  وتجاوبها وا 
 والنشر العلمي في مستقبل األيام. إلى إزدهار حركة الوصول الحر كإتجاه رئيس في األرشفة



 

 الفصل الثاني
دراسة ميدانية حول تطبيق حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية 

 علوم اإلجتماعية بجامعة مستغانم المستودع الرقمي نموذجابمكتبة كلية   ال
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 تمهيد:

الدراسة الميدانية بالنسبة لألعمال األكاديمية وخاصة في مجال العلوم اإلنسانية     
واإلجتماعية أكثر من ضرورية، إذ أنها ال تعد مجرد تكملة لدراسة نظرية بل هي إسقاطات 
علمية على واقع نعيشه إضافة إلى أنها تعطي البحث ككل مصداقية إضافية، حيث يتم 

ها كونها تمكن الباحث من أخذ نظرة حقيقية وواقعية لمشكلة الدراسة، وبالتالي اللجوء إلي
جذرية أو مقتراحات علمية لتغيير الواقع لألفضل خاصة إذ تم إنتهاج إمكانية وضع حلول 

عتماد وسائل وآليات مناسبة لجمع المعلومات، حيث أن دراستنا  منهج علمي صحيح وا 
كننا من إستخدام أدواته في جمع البيانات والمعلومات من تتوافق والمنهج الوصفي الذي يم

 أجل تحليلها وتفسيرها ثم إستنباط النتائج منها.
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 التعريف بمكان الدراسة:المبحث األول : 

 :-مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس  نشأة 1-1

استها في الناحية تقع رئ ،جامعة عبد الحميد بن باديس هي إحدى جامعات الغرب الجزائري
الشرقية لوالية مستغانم بخروبة، وتتوزع كلياتها على مختلف أنحاء الوالية، وهي مؤسسة 
عمومية ذات طابع إداري، علمي، ثقافي ومهني تهتم بالتكوين والبحث العلمي، تتمتع 

 31في  المؤرخ 222-89بموجب المرسوم  بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي. أنشأت
تخضع لوصاية وزارة التعليم العالي  1 .3889جويلية  7 ـالموافق ل 3138األول ربيع 

 لى ما هي عليه اآلن وهي كالتالي :إوالبحث العلمي، ومرت بعدة مراحل إلى أن وصلت 

المدرسة العليا لألساتذة متخصصة في العلوم األساسية في مستغانم أحدثت بموجب  -
 .39/29/3891المؤرخ في  222-91المرسوم رقم 

المدرسة العليا لألساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم أحدثت  -
 .3899مارس  22المؤرخ في  99-41بموجب المرسوم رقم 

 .27/27/3882المؤرخ في  122-82مركز جامعي أحدث بموجب المرسوم رقم  -

 .27/27/3889مؤرخ في  222-89إنشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم  -

وبموجب هذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العليا لألساتذة المتخصصة في العلوم 
األساسية والمدرسة العليا لألساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية والمركز الجامعي 
مستغانم، وتحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق واإللتزامات التي كانت تحوزها هذه 

 دراس إلى جامعة مستغانم.الم
                                                             

يتضمن إنشاء   1889يوليو 20الموافق لـ 1818ربيع األول  11المؤرخ في  222-89من المرسوم التنفيذي رقم  1مادة ال 1

 جامعة مستغانم.
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 1:جامعة مستغانم كلية العلوم اإلجتماعيةبتعريف  1-2

 أدرجت كلية العلوم اإلجتماعية إلى جامعة مستغانم. 3889_ في شهر سبتمبر 

 قسم العلوم اإلجتماعية كان تابعا لمعهد اللغات األجنبية. 3889/3888_في 

 ومعهد التربية البدنية. إنشاء كلية العلوم اإلجتماعية 3889في جويلية _

 عالم واإلتصال.إنشاء قسم علوم اإل 2222_في سبتمبر 

 إنشاء كلية العلوم اإلجتماعية. 2221في جويلية 

 ( في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية.LMDأدرج النظام الجديد ) 2224في سبتمبر   _

 )المكتبة(لة:ـؤسسة المستقبـريف بالمــالتع 1-3

–مكتبة من بين المكتبات الجامعية التابعة لجامعة عبد الحميد بن باديس تعتبر هذه ال
وتعد دعامة علمية ومعرفية تعمل على خدمة األسرة الجامعية من أساتذة وطلبة  -مستغانم

وباحثين، وذلك بتزويدهم بمختلف المصادر الضرورية إلعداد بحوثهم العلمية وبناءا على 
وائل إستقطاب للباحثين من أجل دعم عملية التعلم، التدريس هذه المكانة، تعتبر من بين األ

بمقرها القديم بالخروبة وكانت حينها  2222فتتحت أبواب المكتبة سنة أوالبحث العلمي.  
تم نقلها إلى مقرها  2234تابعة لمعهد الرياضة البدنية، ثم إنفصلت عنه. وفي ديسمبر 

خدمات بنفس الجامعة تحت إسم مكتبة كلية  الحالي ليتناسب مع ما تقدمه هذه المكتبة من
ختصارها   Bibliothèque de Faculté de Science Socialeالعلوم اإلجتماعية  وا 

 وتضم التخصصات التالية: .BFSSهو ك. ع. إ. وباللغة الفرنسية 

 علم النفس -علوم إجتماعية جذع مشترك                            -
                                                             

 .10، ص 5102، كلية العلوم اإلجتماعية. مستغانم : 5102/5102. دليل الطالب لسنة كلية العلوم اإلجتماعية 1
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 علم اإلجتماع -                              علوم إنسانية جذع مشترك-

 فلسفة -                               أرطوفونيا              -

 تصالعلوم اإلعالم اإل -                                 ديموغرافيا           -

 تاريخ -                              علم المكتبات           -

 مواصفات المكتبة:وقع و م  1-3-1

 122، تقدر مساحته ب إن المكتبة لكلية العلوم اإلجتماعية هي وحدة تحتل موقع إستراتيجي
اإلدارة، مخزن للرصيد الوثائقي، قاعة للبحث  متر مربع، ويتمثل في بهو المكتبة

ية، قاعة البيبليوغرافي اآللي، قاعة المعالجة الوثائقية، قاعة الجرد، قاعة المطالعة الداخل
 .المطالعة للطلبة، قاعة خاصة باألساتذة، ، بنك اإلعارة

 المصالح داخل المكتبة:  1-3-2

من أجل السير الحسن للمكتبة واالستعمال األمثل والعادل لمصادر المعلومات والخدمات 
المقدمة وتبيان مهامها ومصالحها وكيفية سيرها وعملها، تسير المكتبة وفق ثالث مصالح 

 متمثلة في: رئيسية

ضمن السلسلة تمثل مصلحة اإلقتناء الحلقة األولى  مصلحة اإلقتناء والمعالجة الوثائقية:*
حيث تعقد صالحياتها ابتدءا من تنظيم عملية اإلختيار وهي عملية علمية إذ تعمل  ،الوثائقية

على تجميع المعلومات من مختلف المصادر المتعلقة بأحدث اإلصدرات العلمية ووضعها 
إلقتناء الوثائق التي تخدم إحتياجات الجامعة في  "األساتذة"  في متناول اللجان المختصة

ثم تأتي العملية  واالطالع على البرنامج البيداغوجي للكلية، مجال البحث العلمي والتدريسي،
الثانية المتمثلة في إقتناء الوثائق مهما كان نوعها وتتحكم في هذا األخير عدة عوامل تم 
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في سياسة اإلقتناء المعتمدة في المكتبة. كما تقوم هذه المصلحة بمعالجة هذه يدها تحد
 مصادر من كتب، موسوعات، مجالت ودوريات المقتناة وجردها.ال

تقدم المكتبة العديد من الموارد من عشرات اآلالف من الكتب،  مصلحة التوجيه:*
أراد أي شخص إكتشاف المكتبة  المجالت، والمواد السمعية البصرية وما إلى ذلك، فإذا

على إرشادات أو أجوبة مصلحة اإلستقبال والمعلومات في بهو المكتبة، تقوم  والحصول
باإلرشاد في البحث الخاص على الفور أو التوجيه إلى مصالح أخرى من المكتبة التي لديها 

 الجواب على كل سؤال.

مات المباشرة لرواد المكتبة سواء تقدم هذه المصلحة الخد مصلحة البحث البيبليوغرافي:*
أساتذة، طلبة، باحثين أو طلبة الدرسات العليا، وتتمثل هذه الخدمة في مساعدة الرواد على 

مجال اإلعالم واالتصال حيث تضع ، وذلك بإستعمال التكنولوجيا الحديثة في إنجاز أبحاثهم
قاعدة معطيات تحتوي كما توفر  المكتبة تحت تصرفهم الفهرس اإللكتروني ربحا للوقت.
بعة للتخصصات الموجودة في الكلية على جميع مذكرات الماستر والماجستر والدكتوراه، التا

 التي تنتج جميع هذه المذكرات عبر شبكة األنترنت. Dspaceإضافة إلى األرضية الرقمية 

ما نسبتهم المئوية حسب كل فئة كو عدد المسجلين بالمكتبة  المسجلين بالمكتبة: 1-3-3
 هو مبين في الجدول التالي:
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 : يوضح عدد المسجلين بالمكتبة11جدول رقم 

 العدد أصناف المسجلين

 LMD 3+2+1 طلبة

 2+3طلبة ماستر 

2824 

 EPSS 127األساتذة الدائمين 

 EVSS 40 المؤقتين األساتذة

 DSS 118طلبة الدكتوراه 

 PGSS 01طلبة الماجستير 

 

 بة:الموظفون بالمكت 1-3-4

 يمثل عدد الموظفين بالمكتبة :12جدول رقم 

 المصلحة العدد الموظفون 

ملحق بالمكتبات الجامعية من  23
 22المستوى 

 مديرة المكتبة- 22
 رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي-

ملحق بالمكتبات الجامعية من  22
 23المستوى 

 مصلحة الجرد- 21
 تسيير الرصيد الوثائقي

 غرافيالبحث البيبليو 
 اإلعارة والبحث البيبليوغرافي 21 مساعد بالمكتبات الجامعية 21

 اإلعارة- 22 عون تقني بالمكتبات الجامعية 21
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 أوقات العمل: 3-3-5

صباحا حتى  29:12المكتبة مفتوحة من يوم األحد إلى يوم الخميس، وذلك من الساعة 
 مساء دون إنقطاع وتعتمد على نظام داخلي. 32:12

 الهيكل التنظيمي للمكتبة: 1-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الهيكل التنظيمي لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية11الشكل رقم 

 

 

مصلحة التوجيه والبحث 

 البيبليوغرافي

 العـــــــمـــــادة

 

ةــبــلــمــكــتا  

 اإلعارة الداخلية والخازجية

ةالتسيير الرصيد الوثائفي مصلح  

 

م المعالجةقس قسم الجرد  
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 البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة: 1-3-7

الذي يتكون من خمس  Syngebتعتمد المكتبة في تسيير رصيدها على برنامج السنجاب 
 د على ثالث وحدات منه فقط وهي:وحدات، إال أن هذه األخيرة تعتم

INVENT: .تقوم بتسيير الجرد ويسمح بإنجاز سجل جرد ألي، كما يمكننا طبع السجل 

SYNGEB: نظام فرعي يسمح بإنشاء قواعد معطيات مرجعية للكتب، ويمكننا من إنجاز 
وهو نسختين بالعربية  UNIMARCوكذلك  ISBDبطاقات فهرسية حسب التقنين الدولي 

 سية.والفرن

FINDER:  نظام فرعي للبحث متعدد المفاتيح وهو فهرس ألي، يمكن الحصول على
 بطاقات الفهرسية لعناوين الخزن في قاعدة المعطيات.

 )حديث النشأة( لديها. PMBكما أنها تسعى لتضييق نظام 

 الرصيد الكلي للمكتبة: 1-3-8

 تبةصيد الوثائقي اإلجمالي للمكر ال: يمثل في عدد 13جدول رقم 

 19777 الكتب باللغة العربية -

 1874 الكتب باللغة األجنبية -

 3274 القواميس، المعاجم، الموسوعات بالعربية -

 182 القواميس، المعاجم، الموسوعات بالفرنسية -

 3347 المجالت، وكتب مهداة-

 282 رسائل دكتوراه وماجستر-
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 : dspace حميد بن باديس مستغانمالمستودع الرقمي لجامعة عبد ال : المبحث الثاني

كبرنامج مفتوح المصدر من خالل  جرى تطويره هو نظام: Dspace نظام فيتعر  2-1
بمنحة  HPوشركة هيلوت باكرد  MITبين مكتبات معهد ماساتشوس للعلوم التقنية التعاون 

 .2222م، وقد جرى أول نسخة للعامة في عام 2222، وقد بدأ المشروع عام HPمن شركة 
ويقوم على هيكل بيانات متميزة ومرنة ويمكن شرح هيكلة النظام بالتعرف على أجزائه 

 :وتفصيلها كالتالي

 *الوحدة: تتألف الوحدات من عدة مجموعات، ال يمكن إيداع الوثائق فيها.

 *المجموعة: وال تضم مجموعات أصغر، وفيها تجري عملية إيداع الوثائق.

المكونة للمجموعة، فالرسالة العلمية هي وثيقة واحدة داخل  العنصر: وهي الوثائق-*الوثيقة
 مجموعة الرسائل العلمية.

القائم على  Dspace*سجل توصيف الوثيقة: هو ملف به يجري وصف الوثيقة ونظام 
حقول الدبلن كور األساسية للوصف الببليوغرافي ويمكن النظام من تعديل سجل الوصف 

 كل مجموعة. الببلوغرافي، ليواكب حاجات وصف

لعرض الوثيقة بواسطة  HTML*التجميع: وهو تجميع لمجموعة من الوثائق، لتكون ملفات 
 شبكة األنترنت، حيث يعرض الوثيقة الرقمية والسجل الببليوغرافي الخاص.

الملف الرقمي: وهو الملف الرقمي للوثيقة، فبعد توصيف الرسالة العلمية، يمكن مجموعة من 
ع الكامل أو اإلطالع على البيانات الوصفية، والملف الرقمي وهذا يعد المستفيدين لإلطال

 بغض النظر عن النظام الذي يقوم بإدارتها. األساس ألية مجموعة رقمية
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ويوفر نظام الدي سبيس عدة طرق ووسائل للمستفيد للوصول إلى المعلومات بأقصر وقت 
صفح واإلستعراض(، والبحث وأقل جهد ممكن وبأعلى مستويات الدقة، وذلك بعرض )الت

كما يتيح إمكانية تحديد نوع البحث بالتقيد الحقلي وفق المحددات  بنوعية البسيط والمتقدم.
التالية: كلمات الدالة، والمؤلف، والعنوان، والموضوع، والملخص، والسلسلة، والممول، 

 1واللغة.

 نم:المستودع الرقمي لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغا أهداف 2-2

هو عبارة عن قاعدة للبيانات على شبكة األنترنت يمكن الوصول إليه عبر موقع الجامعة، 
عادة توزيع المخرجات Dspaceيعتمد على برنامج  ، ويستخدم كمستودع رقمي لحفظ وا 

الفكرية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. إعتمدته جامعة عبد الحميد بن باديس 
 .2237بدأت العمل به خالل و  2234مستغانم منذ 

 يهدف المستودع الرقمي لجامعة مستغانم إلى تلبية إحتياجات المستفيدين وتسهيل عملية
 والمعاهد، حيث يسعى منالوصول إلى مختلف المصادر اإللكترونية الموجودة بالمكتبات 

 خاللها إلى تحقيق العديد من األهداف منها:

  بجامعة مستغانم.التعريف باإلنتاج الفكري للباحثين 

 .دعم الحفظ الطويل المدى، واإلتاحة المجانية لمصادر المعلومات 

 .النهوض واإلرتقاء بجامعة مستغانم وبالمكتبات الكليات والمعاهد 

                                                             

 23ع - Cybrarains Journal.نموذجا Dspaceستودعات الرقمية: نظام نظم بناء المقباني، نسرين عبدالطيف.  1 

تم  http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com :(.متاح على الرابط التالي3102)سبتمبر 

 (12/10/3102)  االطالع يوم

 

http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com
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 .دارتها  مساعدة المكتبات والمعاهد على حفظ المجموعات وا 

 عبر المستودع الرقمي دعم حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية. 

 .جمع وحفظ مخرجات البحث العلمي إلعضاء هيئة التدريس 

 .سرعة بث نتائج البحوث العلمية 

 القائمون على تسير مصادر المعلومات بالمستودع الرقمي لجامعة مستغانم: 2-3

وتتمثل مهمته في التأكد من كافة عمليات اإلتاحة وتصحيح األخطاء  مسؤول المستودع:
 .المستودع الرقميحة المصادر عبر وجدت وتصريح بعملية إتا إذا

تاحتها أمناء المكتبات والمعاهد:  حيث تتولى مصادر المعلومات الخاصة بالكلية، وا 
 بالمستودع الرقمي.

 يعتبر أعضاء هيئة التدريس عنصر فعال في عملية نشر مصادرأعضاء هيئة التدريس: 
 لمشاركة في نشر جلالمعلومات حيث يساهمون في زيادة فعالية المستودع من خالل ا

 أبحاثهم ومصادرهم في المكتبات عبر المستودع الرقمي.

 :إتاحة مصادر المعلومات بالمستودع الرقمي لجامعة مستغانم 2-4

تاحتها بالمستودع الرقمي إلى مجموعة من الخطوات  تخضع مصادر المعلومات قبل نشرها وا 
عبر  تي قد تقع، وتتم اإلتاحةيتم إجرائها من قبل المسؤول، وذلك لتصحيح األخطاء ال

 مرحلتين:



الفصل الثاني  دراسة ميدانية حول تطبيق حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية بمكتبة كلية   
  علوم اإلجتماعية بجامعة مستغانم المستودع الرقمي نموذجاال

 

74 
 

 تبدأ بإتاحة مصادر المعلومات بالمستودع ويتم وضع كافة المعلومات المرحلة األولى:
 الخاصة بالمصدر في حقول الوصف والمتمثلة في : المؤلف، العنوان، تاريخ اإلصدار،

 المعرفات، نوع المصدر، اللغة....الخ.الناشر، االستشهاد، السلسلة، 

 يتم فيها الوصف الرقمي لمصدر المعلومات الذي يعبر عنه لتسهيل الباحثلمرحلة الثانية: ا
 فهم المحتوى.

لمكتبة كلية العلوم تصنيف مصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي  2-5
 اإلجتماعية:

يعتمد مستودع مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية في تحديد بيانات الوصف البيبليوغرافي 
الرقمية على معيار دبلن كور، وذلك من أجل تنظيم المصادر في المستودع، ويتم  لكياناتل

تاحاتها على أربع تصنيفات، وذلك من أجل تسهيل عملية التصفح والبحث. تصنيفها  وا 

 :حيث يتم تصنيف مصادر تصنيف مصادر المعلومات حسب نوع مصدر المعلومات 
 مذكرات التخرج ماستر، ماجستر،المصدر: مات التي يتم إتاحتها حسب نوع المعلو 

 أطروحات الدكتوراه  والمجالت العلمية.

 :يتم إتاحة المصادر حسب إسم المؤلف تصنيف مصادر المعلومات حسب المؤلف 
 المصدر أوصاحبه.

  :وذلك حسب التخصص أو المجالتصنيف مصادر المعلومات حسب الموضوع 
 ت، فالمصادر التي يتم إتاحتها حسبالموضوعي الذي ينتمي إليه مصدر المعلوما

 .التخصصات والمواضيع
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  :ة يتم فيها إتاحةنحيث نجد كل ستصنيف مصادر المعلومات حسب الفترة الزمنية 
 المصادر ويتم تصنيفها حسب السنة التي أتيحت فيها.

 وسائل الدعاية والترويج لمصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي للمكتبة:

 على أي وسائل للترويج والدعاية لمصادر المعلومات التي يتم إتاحاتهاالمكتبة ال تعتمد 
 بالمستودع الرقمي.

 عدد مصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية:  2-6

 يعكس عدد مصادر المعلومات والمتمثل في الرسائل الجامعية بالمستودع الرقمي للمكتبة
 سهامها في عملية البحث العلمي، ومساهمتها في دعم حركة الوصول الحر للمعلوماتمدى إ

 من مذكرات التخرج ماستر، العلمية والتقنية، حيث وصل إجمالي الرصيد لرسائل الجامعية
رسالة جامعية، ويضم  3121إلى  22/22/2238 إلى غاية بالمستودع الرقمي منذ نشأته

واضيع والتخصصات الخاصة باإلنتاج الفكري داخل الكلية الم العدد اإلجمالي جميع هذا
العدد على الدور الكبير الذي تلعبه مكتبة الكلية في تطوير  أنواعها، ويعبر هذا بمختلف

الوصول الحر للمعلومات، وهذا من خالل تشجيعها  وسعيها إلى تحقيق البحث العلمي،
تاحتها عبر  التدريس بإيداع أبحاثهم ألعضاء هيئة أما فيما يخص المستودع الرقمي.وا 

أطروحات الدكتوراه، المنشورات العلمية، المجالت العلمية ومنشورات  مذكرات ماجستر،
كلية العلوم ب لجنة علمية متابعين لكلية العلوم اإلجتماعية تشرف عليه (مختبرات)علمية 

ستودع الرقمي تاحتها على الما  مر المعالجة الفكرية لها و أالدقيقة و الرياضيات تتولى 
dspace.. 
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 التوزيع الجغرافي لمصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي للمكتبة: 2-7

 من أبرز أماكن حفظ مصادر المعلومات، خاصة المستودعاتيعتبر المستودع الرقمي 
 الجامعية والتي تقوم بإتاحة اإلنتاج الفكري ويتم توزيعه حسب الكليات التابعة لها، وفيما

 فهي بالمستودع الرقمي للمكتبة كلية العلوم اإلجتماعيةت ص توزيع مصادر المعلومايخ
 ، حيث أنوتحتوي على العديد من التخصصات  تملك إنتاج فكري قيم ونشط عنصر فعال

 وبالرغم من)مذكرات التخرج ماستر(،  اإلنتاج الفكري المتاح بها عبارة عن رسائل جامعية
 مثل مذكرات ماجستر، أطروحات الدكتوراه ومات أخرىالمعل عدم إتاحتها لمصادر

 ،إال أنها تدعم حركةومنشورات علمية )مختبرات( المجالت العلمية  المنشورات العلمية،
 يميلون إلى إستخدام المصادر غلبية الطلبة أصبحواأ، ألن الوصول الحر للمعلومات

 اإللكترونية في ظل التطورات التكنولوجية.

وضح التوزيع الجغرافي لمصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي : ي14جدول رقم 
 للمكتبة:

 العدد التخصص

 145 قسم علم المكتبات

 571 قسم اإلعالم واإلتصال

 0 قسم التاريخ

 92 قسم الفلسفة

 346 قسم علم النفس
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 214 قسم علم اإلجتماع

 35 (Orthophonie)قسم علم النطق واللغة 

 3121 المجموع

 

 :مالحظة

 أما فيما يخص التوزيع الجغرافي  لمذكرات ماجستر، أطروحات الدكتوراه، المنشورات
 تابعين لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعيةالمجالت العلمية ومنشورات علمية )مختبرات(  العلمية،

مر المعالجة أشراف لجنة علمية في كلية العلوم الدقيقة و الرياضيات تتولى إحاليا تحت 
 .dspaceالرقمي تاحتها على المستودع ا  الفكرية لها و 

 جراءات الدراسة الميدانيةإ :  المبحث الثالث

 :عرض المقابلة  3-1

 وطرق كيفية Dspaceبخصوص المحور اإلول الذي يبحث في سياسة المستودع الرقمي 
 ودع الرقميمهندس وتقني اإلعالم اآللي المكلف بإنشاء المستإنشاءه كانت المقابلة فيه مع 

 1 .لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 

 

                                                             
لجامعة ع. ب. يوم  Dspaceومصمم المستودع الرقمي  مهندس اإلعالم اآللي عمور جمال قابلة أجريت مع السيدم1

  12:01على الساعة  ITAجامعة بمقر 51/12/5102
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 ) رؤية في األهداف، الخدمات واإلمكانيات( Dspaceالمحور األول: المستودع الرقمي 

 لجامعة عبد الحميد بن Dspaceبداية كيف جاءت فكرة إنشاء المستودع الرقمي  -1س

 ؟باديس مستغانم

 وهو خدمة يقوم بجمع وتخزين  وتوزيع المستودع الرقمي يمثل مساحة البيانات -1ج
المستندات الرقمية، ويعد من األدوات المهمة لتخزين مؤسسة رقمية، ويسهل عملية النسخ 

 اإلحتياطي الرقمي ويوفر عملية بحث أفضل.

 أما فيما يخص فكرة إنشاءه تعود إلى زيارة طالبة من قسم بيولوجيا تبحث في المكتبة
عود لسنوات سابقة، ونظرا إلى تواجد هذا النوع من المذكرات المركزية عن مذكرة تخرج ت

القديمة في األرشيف تعذر عليها الوصول إلى المادة العلمية المطلوبة من هنا تنبهت 
بضرورة إيجاد بدائل آخرى واالستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة في جمع وتخزين 

ج. بعد ظرف سنة جاءت تعليمة من سترجاع مصادر المعلومات خاصة مذكرات التخر ا  و 
 السيد رئيس الجامعة بتعميم هذا النظام اإللكتروني.

 لجامعة ماهي اإلمكانيات والمتطلبات األساسية لنجاح مشروع مستودع رقمي -2س

 مستغانم؟

 ستودعات الرقمية وكذلك مراجعة اإلنتاج الفكريمن خالل دراسة نماذج ألفضل الم -2ج

 شاء المستودع الرقمي والتي تعتمد على المتطلبات التالية:للتواصل إلى آلية إلن

 المتطلبات اإلدارية:

  للمستودع من إتاحة الوصول إلى المصادر دراسة الجدوى اإلقتصادية والتنظيمية 
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تاحة الفرص لتبادل المعلومات والمعرفة على النطاق المحلي واإلقليمي،  التعليمية، وا 
 رها في دعم العملية التعليمية والبحثية بالمجتمع.على مكانة الجامعة ودو  والتأكد

 والتي تشمل في تحديد البرنامج المناسب إلنشاء إعداد السياسات الخاصة بالمستودع 
 المستودع، وتحديد أنواع مصادر المعلومات، وتحديد اللغات المدرجة في المستودع. 

 محطات عمل، وتوفيريجب توفير التجهيزات المادية من خادم و المتطلبات التقنية: 
 Adobe Acrobat) )برامج إلدارة المحتوى ونظم تشغيل وبرنامج التجهيزات البرامجية من

 الدعم المالي المناسب للمستودع المراد إنشاؤه الجامعة ينبغي أن توفرالمتطلبات المالية: 

 ويتمثل في توفير تكلفة التجهيزات المادية والبرمجية وتوفير مكافآت العاملين.

 وجامعة ماهي العوامل المؤثرة في إنتشار الوصول الحر في الجامعات الجزائرية -3س

 مستغانم خاصة؟

 يلي: نتيجة لعدة عوامل منها ما ظهر نظام الوصول الحر للمعلومات -3ج

 .نشوء األنترنت وتقنيات المشابكة وتطورها وتالحمها مع تقنيات النشر اإللكتروني 

 لمية.إرتفاع أسعار الدوريات الع 

 .زدياد اإلنتاج الفكري على مستوى الجامعات الجزائرية  نمو حركة النشر العلمي وا 

 .تناقص في الميزانيات والمخصصات المالية الموجهة إلقتناء اإلنتاج الفكري العلمي 

  من إرضاء جميع إحتياجات المعلومات لدى المستفيدين.عدم تمكن المكتبات 

 ين والمؤسسات العلمية للوصول إلى البيانات األوليةاإلهتمام المتزايد من قبل الباحث 
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 ألجل التحقق من نتائج البحوث .

 ي المضي قدما إلنجاح هذه العملية مايعطيها مكانة.رغبة الجامعة ف 

 على الجامعة؟ Dspaceكيف ترى تأثير تبني المستودع الرقمي  -4س

 المستودع الرقمي يسمح بـ: -4ج

 ه وسرعته.تسهيل عملية البحث وضمان دقت 

 .)مواجهة اإلنتحال )إلنه سيتم نشر الوثائق على األنترنت 

 حث العلمي.بتسهيل عملية اإلتصال العلمي بين الباحثين ما يعزز قيمة ال 

 الحدود الجغرافية وذلك بالوصول الفوري للمعلومات. تجاوز 

 فيبخصوص الجوانب التقنية في هذا المشروع ) الوصول الحر(، كيف تم الشروع  -5س

 العملية التطبيقية أو التنفيذية؟ وماهي األدوات المستخدمة في ذلك؟

 .Dspaceالحل الذي وضعناه هو المستودع الرقمي  -5ج

 وصف الحل:

 نشاء المحفوظات والمكتباتإهو برنامج مجاني يسمح ب Dspaceالميزات العامة لـ 
 ظمات البحثية لتخزينمن قبل الجامعات أو المن Dspaceاإللكترونية. كثيرا مايستخدم 

 مجموعة من المقاالت  االطروحات والكتب للوصول المجاني أو المقيد، يمكن للبرنامج

 أيضا أرشفة الصور والتسجيالت الصوتية أو مقاطع الفيديو. ويتيح سير عمل النشر
 المختلفة، بما في ذلك األرشفة التلقائية.
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 Java و JSPالتي تستخدم  JSPUIواجهة  وتتوفر واجهات الويب على واجهتين:
Servlet API  وواجهةXMLUI  على أساسApache Coocoon ومعاييرXML  و

XSLT. 

 جموعاتـمخدمين، إدارة ـات والمجتمعات الفرعية للمستـويتيح البرنامج إلدارة المجتمع
 المستندات اإللكترونية. يتم تحديد عمليات اإليداع لكل مجموعة ويتم تعيين المهام عن طريق

 تنبيهات البريد. قد تكون حقوق الوصول إلى مجموعة مقصورة على مجتمع المستخدمين. تتم

 إدارة حظر الوصول تلقائيا.

 وظائف اإلدارة الرئيسية هي كمايلي:و 

 يانات أو تحديد المستخدمين )يمكن تحديد الهوية عبر قاعدة البLDAP 
 (IP أو عنوان Shibbolethأو

 خدم، المودع، مسؤول التحصيل (.إدارة حقوق المستخدم )المست 

 .إدارة المستندات/البنود 

 .جمع/ إدارة المجتمع 

 .) إدارة حقوق الوصول ) المحجوزة أو حرية الوصول، الحظر 

 .دفعة الواردات والصادرات 

  محرك بحثSolr 

 .إحصاءات التشاور 
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  التعرضOAI-PMH .للبيانات الوصفية 

  المصادقة عبرLDAP. 

 ؟ Dspaceوالفوائد التي يقدمها مستودع ماهي االمتيازات  -6س

 االمتيازات والفوائد التي يقدمها مستودع كاألتي: -6ج

 .الوصول السريع والفوري إلى الوثائق اإللكترونية 

 .تساهم في كسر إحتكارات الناشرين وزيادة الوعي لدى الباحثين 

  وتصدره في  أهمية جامعة مستغانمزيادة اإلنتاج الفكري بمثابة مؤشرات مهمة على
 السباق البيداغوجي.

 بالمكتبات لجامعة Dspaceماهي الطرق المستخدمة لحماية المستودع الرقمي  -7س

 مستغانم؟

 تتمثل الحماية في: -7ج

 خادم تطبيق تحديث ال( خوادم المخصصة للحلDspace .)وخادم قاعدة البيانات 

 .التحديث اليومي للنظام بشكل منتظم لشبكة المكتبات وجميع محطات العمل 

 ( تكرار الخوادمSERVER.) 

 .النسخ اإلحتياطية لقواعد البيانات 

 .نعلم أمناء المكتبة على كيفية التعامل مع المشكالت األمنية 

 للرقم السري الخاص بالمستودع الرقمي.ر الدوري يالتغي 
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ت لمكتبة كلية العلوم ت المعتمدة للوصول الحر للمعلوماالثاني: التقنياالمحور 
 ؟ اإلجتماعية

 1أما عن المحور الثاني المتعلق بالتقنيات المعتمدة للمكتبة فكانت المقابلة مع مديرة المكتبة.

 ما نوع مصادر المعلومات المتوفرة لديكم في المكتبة ؟ -1س

ن المستلزمات الضرورية التي يجب تعتبر مصادر المعلومات على إختالف أشكالها م -1ج
التعامل معها، فهي من الضروريات الملحة في إنجاز البحوث، والدراسات النظرية والتطبيقية 
مهما أختلفت أنواعها التي تمد الباحثين بما يحتاجونه من معلومات بواسطة القنوات التي 

اهدين إلى تلبية يمكن عن طريقها إيصال المعلومات إلى المستفيدين منها. ونسعى ج
 حاجيات مستفيدين من خالل:

_ وجود مصادر معلومات مساعدة للمناهج الدراسية، كما تعتبر مواد مساعدة لتحقيق 
 أغراض البحوث والدراسات العليا.

 _ وجود مصادر ورقية المقصود بها كل المصادر واألوعية التي يكون الورق مادتها

 ية والدوريات وبحوث المؤتمرات وتقارير البحوث.األساسية، مثل الكتب والرسائل الجامع

 3121الذي يحتوي على عدد كبير من الرسائل الجامعية  Dspace_ وجود مستودع رقمي 
 http://dspace.univ.mosta.dzعنوان وهي مرقمنة ومتاحة على الموقع التالي 

عنوان. وكذلك وجود مصادر حوامل  3134العلمية بلغ عددها  باإلضافة إلى المجالت _
 (.CD.DVDإلكترونية )

                                                             
في مكتبها على الساعة  22/20/2218مقابلة أجريت مع مديرة المكتبة لكلية العلوم اإلجتماعية لجامعة ع. ب. مستغانم يوم 1

12022. 

http://dspace.univ.mosta.dz/


الفصل الثاني  دراسة ميدانية حول تطبيق حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية بمكتبة كلية   
  علوم اإلجتماعية بجامعة مستغانم المستودع الرقمي نموذجاال

 

84 
 

 هل لديكم موقع إلكتروني خاص بالمكتبة على شبكة األنترنت؟ -2س

من خالل اإلجابة حول إمتالك المكتبة موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة لتحقيقها نظرا  -2ج
لترويج لخدماتها المعلوماتية من جهة لما تكسبه من أهمية كبيرة في مزوالة نشاطات ا

ومسايرة التطورات الحديثة من جهة أخرى، فقد أكدت لنا مسؤولة المكتبة عدم وجود موقع 
إلكتروني، وهي بصدد محل دراسة من خالل إتاحته، من أجل إتاحة خدماتها إلكترونية 

 تتوافق مع إهتمامات المستفيدين.

 كم من إنشاء أي مستودع رقمي للوصول الحر؟هل البنية التحتية للمكتبة تمكن -3س

إن إنشاء أي مستودع رقمي للوصول الحر يتطلب وجود بنية تحتية ومن خالل إجابة  -1ج
 المبحوث يتبين لنا أن المكتبة إتخذت هذا العنصر من خالل:

 _ توفير الوسائل اإللكترونية وكذلك البرمجيات الساعدة والحواسيب.

وكافي يقوم بمختلف عملية الرقمنة وكذا التحكم في تقنيات  _ وجود طاقم بشري مكون
 الحاسوب لمسيارة التطورات والتكنولوجيا المعلومات واإلتصال.

 هل تستخدمون آليات الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية؟ -4س

 تعتمد المكتبة على تفعيل وتجسيد عملية الوصول الحر للمعلومات وذلك من خالل -1ج
الذي يمكن المستفيدين من األطالع على الوثائق اإللكترونية ما  Dspaceالرقمي  لمستودعا

يتيح للباحثين تحميل كل مايرغبون في من الموقع التالي: 
http://dspace.univ.mosta.dz 

    

                                    

http://dspace.univ.mosta.dz/
http://dspace.univ.mosta.dz/
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 : يمثل واجهة المستودع الرقمي لجامعة مستغانم 11الشكل رقم

كيف تتم طريقة البحث والتصفح عن مصادر المعلومات بالمستودع الرقمي  -5س
Dspace بالمكتبة؟ 

تتم طريقة البحث والتصفح عن مصادر المعلومات التي يسعى الباحث للوصول إليها  -2ج
المفتاحية الدالة في حقول محددة مسبقا، مثل  وذلك عبر طريقة مبسطة، عن طريق الكلمات

 العنوان، المؤلف، التخصص.
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 : يمثل البحث عن المصادر بواسطة الكليات 12الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 صل البحث عن المصادر بواسطة التخص: يمث 13الشكل رقم
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 العنوان  : يمثل البحث عن المصادر بواسطة 14الشكل رقم

 

 

 

 لبحث عن المصادر بالمستودع بواسطة المؤلف: يمثل ا15الشكل رقم 

 

 

 

 المؤلف  : يمثل البحث عن المصادر بواسطة 15الشكل رقم
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للمصدر بالمستودع الدالة : يمثل البحث عن المصادر بجميع الكلمات 16الشكل رقم
 الرقمي

 هل شرعتم في عملية أتمتة )تألية( األرصدة الوثائقية الموجودة بالمكتبة؟ -6س

 PMB  شرعنا في عملية أتمتة األرصدة الوثائقية عن طريق برمجية نعم -4ج

Pour Ma Bibliothèque  ورواجا الذي يعتبر من أكثر البراج الحرة لحوسبة المكتبات 

 مجانيا في أواسط المكتبات على الصعيد العالمي، يتميز هذا البرنامج عالوة على كونه
 ومفتوح المصدر بالميزات التقنية التالية:

 .مطابق للمعايير الدولية في مجال علم المكتبات 

 .رائج في أواسط المكتبات 

 .متعدد اللغات في واجهة اإلستخدام أو في البيانات المدخلة 
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  والمستفيدين وسهولة اإلدراك واالبحار.ذات واجهة واضحة بالنسبة للمكتبيين 

 ومن بين خصائصه الوظيفية:

 ، الملفات اإلستنادية، التقارير، اإلعارة، البحثالتزويد، الفهرسة الوصفية والموضوعية

 .OPACاإلنتقائي للمعلومات، إدارة النظام، الفهرس اإللكتروني المتاح للجمهور

 المحور الثالث: دور أخصائي المعلومات في تفعيل حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية
 والتقنية؟

 لومات في تفعيل حركة الوصول الحردور أخصائي المعوالمتعلق ب المحور الثالثأما عن 
رئيس مصلحة التسيير فكانت إجابة المبحوث  وكيفية تسويقه للمنتوج الفكري  للمعلومات

 1كاألتي:الرصيد الثائقي 

 ؟Dspace هل لديكم معلومات مسبقة حول المستودع الرقمي  -1س

 حوار والنقاشابة المبحوث يظهر أن المكتبة محل الدراسة تشجع فتح المن خالل إج -3ج
 الدراسية لدعم حركة الوصول الحر للمستودع الرقمي من خالل الملتقيات والمؤتمرات وااليام
مختلف  واالعالمية. باإلضافة إلى الدورات التكوينية داخل وخارج الوطن للتدريب على

 التقنيات الجديدة التي تحدثها التكنولوجيا الحديثة.

 ؟ا الباحثون في عملية البحث ماهي المصادر التي يلجأ إليه -2س

 إستخداما هي مذكرات المصادر التي يلجأ إليها الباحثون في عملية البحث واألكثر -2ج
 تدل التخرج كونها تقدم االتاحة المجانية لمحتوياتها على نطاق واسع دون أي رسوم، والتي

                                                             
رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية لجامعة ع. ب. بمقر المكتبة يوم أجريت المقابلة مع  1

 . 28022على الساعة  29/20/2218
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 لوثائق ذاتعلى وعي الباحثين بأهمية هذا النوع من المصادر والتي تضم في مجملها ا
 الطابع العلمي واالكاديمي.

 هل يلجأ الباحثون إلى اإلنتاج الفكري المتاح عن طريق المستودع الرقمي أم إلى -3س
 اإلنتاج الفكري المتاح بطريقة تقليدية ؟

 معلومات بطريقة تقليدية أم رقمية، كانت أكثرهابخصوص إتجاهات الباحثين عن ال -1ج
 قة الرقمية كونها تستوعب مذكرات التخرج التي أصبحتإعتمادا للوصول الحر الطري

 إستخداما بالنسبة للطلبة المقبلين على التخرج، حيث يتم الحصول عليها بالنص الكامل عن
 طريق االشتراك المجاني وبدون أي قيود.

 سائل المناسبة للتعريف بما تحتويهأما اإلنتاج الفكري المتاح بطريقة تقليدية يعد من بين الو 
 بطريقة سهلة وأقل وقت وجهد ممكنين. من كتب، وتقتنيه المكتبة من مصادر معلومات

 مراجع والمواد السمعية البصرية لخدمتهم كباحثين ودارسين على مختلف المعلومات إلثراء
 بحوثهم العلمية، إضافة إلى المجالت والدوريات العلمية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية.

 ساهمة ومساعدة المستفيدين في الوصول إلى المعلومات للمستودعكيف يتم الم -4س
 للمكتبة؟ الرقمي

 يعتمد الباحثون في الوصول إلى المعلومة عن طريق خدمة اإلطالع على األطروحات -1ج
 والذي يوفر مصادر المعلومات Dspaceومذكرات التخرج المتاحة على المستودع الرقمي 

 عليمات المصممة من قبل مهندس اإلعالم اآللي والتيعن طريق إتباع الت PDFفي شكل 
 بإسم مؤلف تظهر في واجهة البحث من خالل إختيار الشعبة ثم التخصص ثم البحث سواء

 العمل أو عنوان العمل المراد الحصول عليه أيضا بالكلمات المفتاحية، ثم تخرج نتائج البحث
 ل عليها.بعدها يبدأ الباحث بإنتقاء المعلومة المراد الحصو 
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 :تحليل المقابلة  3-2

 تحليل المحور األول:

 كنتيجة لهذا المحور ومن خالل اإلجابات المتحصل عليها:

أنه ال يوجد معيقات تعرقل حركة الوصول الحر للمعلومات بالمكتبات لجامعة مستغانم، 
 ات دون أيفاذ إلى المعلوملهم خبرة كافية في الن أن أغلبية الباحثين في هذا المجال له حيث

 صعوبات، ولتسهيل هذه الحركة أكثر فالمكتبات بجامعة مستغانم توفر للمستفيدين مجانية
 بالمكتبة المركزية SNDLاإلنخراط ويبقى اإلشتراك في حالة إذا ماتم البحث في بوابة 

 لجامعة مستغانم والتي تحتوي على العديد من اإلطروحات ومصادر المعلومات. وهذا دليل
المكتبات والمعاهد مع اإلعالم اآللي في تطوير  يدات القائمين من مهندسعلى مجهو 

 مراكز البحوث لتلبية إحتياجات مستفيديها، وذلك بوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير مختلف
 وتفعيل التوجه نحو الوصول الحر، وتسعى إلى اإلنفتاح على العالم الخارجي وتنمية

 كذلك من خبرات المكتبات المتطورة سواء داخل ستفادةاالمستودعاتها الرقمية ومحاولة 
 الوطن أو خارجه.

بالمكتبات والمعاهد  أما فيما يخص الطرق المستخدمة في حماية المستودعات الرقمية
مستغانم سخرت مجموعة من الطرق أهمها وجود فريق من مهندسي اإلعالم اآللي  لجامعة
تأمينها. إال أن ضعف القوانين والتشريعات التي يسهر على حماية البيانات الموجودة و  الذي
من حماية حقوق الملكية اإلنتاج الفكري المتاح عبر المستودع الرقمي تبقى ضعيفة  تحمي
 والسرقة العلمية وهذا ما يتنافى مع تنشيط حركة الوصول الحر. الفكرية
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 تحليل المحور الثاني:

 ل عليها يتبين لنا أنه يوجد تقنيات تعتمدهاكنتيجة لهذا المحور ومن خالل اإلجابات المحص
 المكتبة محل الدراسة فهي تفي بالغرض وتلبي حاجيات المستفيدين من خالل مصادر

، Dspace الرقمي المعلومات  من مذكرات التخرج بجميع تخصصاتها عن طريق المستودع
الوصول الحر يقدمها ينا إرجاع السبب في ذلك إلى الدراية الكاملة بالمساهمة التي تأوقد إر 

كذلك  ،أي قيود للمكتبة من خالل إعطاء للمستفيدين الحرية في القراءة ولتحميل النسخ دون
وتبادل األفكار.  اعتماد على مبدأ مجانية للوصول وتحقيق التواصل في مجال البحث العلمي

لنا مسؤولة  أكدته هذا النوع من المصادر. وهذا مابشكل كبير في إتاحتها ل وتساهم المكتبة
وفرزها وتصنيفها  الرسائل الجامعيةالمكتبة وذلك من خالل قيام أخصائيو المعلومات بتنظيم 

تساهم في دعم  حسب التخصصات التابعة لها، ليتم إتاحتها عبر المستودع الرقمي، فهي
المدى لمذكرات  حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية من أجل الحفظ الطويل

هذه النتيجة مع  ج وزيادة في عدد اإلستشهاد المرجعي لدى الباحثين والطلبة، وتتفقالتخر 
ودورها في دعم  نتائج الدراسة الباحثة مروة عبيد بعنوان المكتبات الجامعية الجزائرية

الذي يتم إتاحته  المكتبات الجزائرية أغلبية إنتاجها الوصول الحر للمعلومات حيث أكدت أن
وأطروحات الجامعية  الرسائل يالرقمية أو المواقع اإللكترونية للجامعة ه عبر المستودعات

 عن الهيئة الوصية. الموجهة لجميع المستفيدين وذلك بموجب القرارت والمراسيم الصادرة

تجسد على أرض الواقع حيث أتضح لنا أن مكتبة الكلية قامت بإتاحة مذكرات  وهذا ما
تخصصات الكلية والتي كانت عدد إتاحتها ع التي نوقشت على مستوى جمي التخرج

مذكرة، وهذا النوع يتيح الفرصة أمام جميع الباحثين لتحليل العلمي  3121 بالمستودع
واالستفادة منها، مما يساهم في زيادة فعاليتها داخل الجامعة وخارجها ودعمها والبحثي 

 للمعلومات عبر المستودع الرقمي. للوصول الحر



الفصل الثاني  دراسة ميدانية حول تطبيق حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية بمكتبة كلية   
  علوم اإلجتماعية بجامعة مستغانم المستودع الرقمي نموذجاال

 

93 
 

 ثالث:تحليل المحور ال

 من خالل المحور الثالث والذي يدرس دور أخصائي المعلومات في تفعيل حركة الوصول

 الفعال الذيومن خالل مالحظتنا يتضح لنا دور  بالمكتبةالحر للمعلومات العلمية والتقنية 
 يلعب هذا األخير، حيث يمثل نقطة الربط بين الباحث عن المعلومة، ويزيد من أهمية مراكز

 والمعلومات بكافة أشكالها بين مصادر المعلومات والمستفيدين وتقديم خدماتالمكتبات 
 البحث اآللية والمعالجة اآللية للمعلومات، حيث يؤدي وظائف متعددة إبتداءا من إعداد

تاحتها في المستودع الرقمي  هو في طور الذي PMB  المصادر لتصبح جاهزة لألرشفة وا 
 موسوعات، الموجودة بالمكتبة من الكتب، مراجع، ئقيةة األرصدة الوثاتإلنشاء من أتما

 Dspaceقواميس، مجالت ودوريات...إلخ. ومذكرات التخرج على المستودع الرقمي
الحركة وتبسيط  وتزويدها بأحدث الدراسات والبحوث العلمية، والتي تعد آلية مهمة لتنفيذ هذه

إلى إستقطاب  المكتبة يسعى جاهداب أخصائي المعلوماتسبل النفاذ للمصادر، وبالتالي فإن 
كيفية اإلشتراك  حركة المكتبة رقميا من خالل توجيههم على لتفعيلأكبر عدد من المستفيدين 

 وكيفية التعامل مع أدوات الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية.

 النتائج العامة للدراسة: 3-3

 ت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:بعد تحليل البيانات المتحصل عليها من المقابلة توصل

 التأكد أن المستودعات الرقمية والوصول الحر للمعلومات أدى إلى نتائج مهمة خاصة 
 وتطورها بجميع فروعها وأنواعها. مضاعفة إنتاج البحوث العلمية

 سهولة تبادل المعلومات بين الباحثين على إختالف إختصاصاتهم. 
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 افية بين الباحثين من خالل والوصول الحر للمعلوماتوالجغر  إزالة الحواجز العلمية 
 عبر المستودعات الرقمية.

  ثاني أكثر كليات إتاحة لمذكرات التخرجتعتبر مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية هي 
 بالمستودع الرقمي لجامعة مستغانم.

 من مصادر المعلومات المستودع الرقمي لجامعة مستغانم يدعم إتاحة أنواع مختلفة 
 ن أطروحات الدكتوراه، مذكرات ماجستر، مذكرات ماستر، المجالت العلمية،م

 .منشورات العلمية )مختبرات(

 يتم إتاحة مصادر المعلومات بصيغة PDF فقط ، بالرغم أن المستودع الرقمي 
 للجامعة يدعم صيغ آخرى من الملفات.

  برنامجDspace سات األكاديمية،األكثر إستخداما لبناء المستودعات الرقمية للمؤس 
ويرجع ذلك إلى الهيكلة المرنة القابلة للتعديل لتلبية إحتياجات المستخدمين 

 المستقبلية.

 وعي المكتبة محل لدراسة بموضوع الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية وذلك 
 لدرايتهم لمفهوم ميزات هذا األسلوب.

 اح عبر المستودع الرقمي.تماليوجد قوانين وتشريعات تحمي اإلنتاج الفكري ال 

 اليوجد صعوبات تواجه الباحثين في الوصول إلى المعلومة وهذا يؤدي إلى قدرتهم 
 على تحديد موثوقية المعلومات.

 تبقى وضعية األنترنت عائق في عملية اإلتصال العلمي بسبب اإلنقطاع وعدم 
 سرعتها، وهذا ما يحول دون تجسيد الوصول الحر.
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 قائمة لغات مصادر المعلومات المتاحة بالمستودع الرقمي  تصدر اللغة العربية
)الفرنسية  األجنبيةالكلية خاصة من اللغات  مستغانم عامة ومكتبة لجامعة

 .(واالنجليزية

 مستودع جامعة مستغانم هو ملك للعام ويستطيع أي باحث اإلستفادة منه والوصول 
 إليه دون أي قيود.

  الوصول الحر. قمي الطريق الذهبي إلنجاح حركةتسلك جامعة مستغانم للمستودع الر 

 :االستنتاجات  3-4

 حركة الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنيةجاءت هذه الدراسة في إطار معالجة موضوع 
 من خالل تسليط الضوء على جوانب تأسيسية كان  Dspaceعن طريق المستودع الرقمي 

العلمي  وتعزيزه، وبعد تتبع خطوات ومراحل البحث تاحة اإلنتاج الفكريإلها الدور الفعال في 
 بغية التأكد من الفرضيات الموضوعة تبين لنا مايلي:

 الفرضية الرئيسية:

 لقد جاءت هذه الدراسة لتبرز جانبا من جوانب تفعيل حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية
 عليها لتثمين العالقة مع ستخدام المستودعات الرقمية كأداة ناجعة يعولإوالتقنية من خالل 

 المستفيد، وكمصدر لشرعية وجود المكتبات في التصور األكاديمي.

 وبعد تتبع خطوات ومراحل البحث العلمي بغية التأكد من الفرضيات الموضوعية تبين لنا
 مايلي :

 أن المكتبات الجامعية عرفت إستفاقة ولو كانت متأخرة من أجل تفعيل وتجسيد حركة
 ر من خالل المستودعات الرقمية، الذي يعتبر مشروع الوساطة بين الباحثين.الوصول الح
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 الوصولإلجتماعية في تجسيد وتفعيل نموذج مكتبة كلية العلوم ا تساهمساس وعلى هذا األ
 دعم وتسهيل وصول الباحثين ومؤسساتفي  Dspaceرقمي المستودع ال عن طريقالحر 

 ودون قيود قانونية. التعليم العالي لإلنتاج الفكري بحرية

 االتاحة بما يتفق مع شرعية الوصول، تتمثل إتاحة الوصول الحر في السياسات التي تكفلو 
 هذا راجع من توافر بنية تحتية أساسية تتمثل في المتطلبات اإلدارية والمتطلبات التقنية في

 لعدد كبير من الجامعة. دليل على إعتماد المكتبة على إستراتيجية واضحة من خالل إتاحتها
 مصادر معلومات من مذكرات التخرج ماستر، ماجستر ، أطروحات الدكتوراه، المجالت
حصائها حسب التخصصات، كما أنها تقوم  العلمية حيث تقوم بتنظيمها وفهرستها وترتيبها وا 
 بتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على ضرورة وضع إنتاجهم الفكري بالمستودع

 االستفادة منها ما يزيد من فاعلية في رفع القيمة العلمية للمكتبة خاصةالرقمي بهدف 
 والجامعة عامة في دعمها للوصول الحر.

 األولى: الجزئية الفرضية

 باإلضافة إلى اإلمكانيات المادية من عتاد وحواسيب وخوادم وأجهزة إلكترونية تساعد في
 لى البرمجيات المستخدمة لذلك نجد أنعمليات جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها إضافة إ

ستراتيجية واضحة المعالم يراعي فيها جملة  مشروع الوصول الحر ككل يحتاج إلى تخطيط وا 
أهمية  من اإلعتبارات التي تضمن من الوصول إلى المعلومة مجانا دون قيود ذلك ما يبرر

األولى القائلة بأن ومنه تكون الفرضية الجزئية  العنصر البشري القائد لهذا المشروع.
ستمراره  الوصول الحر للمستودعات الرقمية اإلمكانيات التي يتطلبها تجسيد مشروع ونجاحه وا 
بشري فعال  والجانب المادي المتمثل في األجهزة  هي وجود بيئة مكونة من عنصر
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سياسة واضحة المعالم، منه تكون الفرضية محققة  المستخدمة في إدارة هذا المشروع تحت
 كن األخذ بها.يم

  الثانية: الجزئية الفرضية

الحركة  الوصول الحر للمعلومات يجسد سة وطنية موحدة لتبني حركةاوالتي تتعلق بوجود سي
عليها  في الواقع وبالعودة إلى النتائج المستسقاة من أسئلة المحور الثاني وتحليلها والتعليق

الوطني مع  رشيفات رقمية على المستوىطار رسمي يقضي بإلزامية فتح أإيتبين أنه ال يوجد 
، الوصول الحر عدم تكثيف مجال النقاش والحوار بين جميع المكتبات الجامعية  حول مفهوم

ومنه نستطيع القول  كما لم يتم سن قوانين وتشريعات تحمي اإلنتاج الفكري في هذا المجال.
 حركة الوصول. ة لتبنيأن الفرضية الثانية لم تتحقق وأنه ال توجد سياسة وطنية موحد

 الثالثة: الجزئية الفرضية

 تفعيل نموذج الوصول الحر للمعلومة العلمية والتقنية قائم باألساس على وجود إستراتيجية
 ه يعمل فيه كل عنصرواضحة المعالم مبنية على أطر علمية ممنهجة هذا ما هو متفق علي

 دي بها في محافل دولية كدمقرطةعلى ضمان فعالية هذه الحركة لتحقيق مبادئ كثيرة ينا
 العلم والثقافة إال أنه ما هو مالحظ وجود قصور واضح في تلك السياسة الغير واضحة في
 تطبيق هذا النموذج نظرا لعدم تنسيق الجهود في سبيل ذلك وغياب سياسة وطنية موحدة

 للمعلومات في الجامعة الجزائرية.

 ئلة بأنه ال تعتمد حركة الوصول الحر على إستراتيجيةمنه تكون الفرضية الجزئية الثالثة القا
 علمية واضحة المعالم تكون صحيحة يمكن األخذ بها.
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 خالصة الفصل الثاني:

 من خالل ما تم التطرق إليه في إجراءات الدراسة الميدانية من عرض المقابالت وتحليلها
 لمكتبة كلية العلومية والتقنية وصوال إلى النتائج تبين لنا أن الوصول الحر للمعلومات العلم

 ا في تزويد المستفيدين بنوعية مالئمة منأساسيا لعب دور ياإلجتماعية لجامعة مستغانم 
 المعلومات لتخصصاتهم، وذلك باإلعتماد على األساليب الجديدة في تطوير وتحديث الموارد

 .Dspaceي المكتبية بمهارات البحث عن المعلومات وذلك بإستعمال المستودع الرقم
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 ة:ـــــخاتم

في  أمر إن معرفة سلوك البحث عن المعلومات لدى الباحثين وسبل إستخدامهم للمعلومات
 غاية األهمية حتى نتمكن من تلبية إحتياجتهم من المعلومات بكل فعالية، كما أن هذه

 المعلومات المعرفة تؤدي إلى توفير خدمات معلوماتية متميزة لمستخدمي المكتبات ومراكز
 على إختالف تخصصاتهم ومستوياتهم العلمية، وألن الباحثين من المستفيدين الذين يجب
 اإلهتمام بهم في توفير الخدمات المعلوماتية المتطورة خاصة في بيئة المعلومات الرقمية،
 وذلك ألهمية المعلومات بالنسبة لهم في أداء مختلف الوظائف المنوطة بهم خدمة للبحث

 ومن هذا المنطلق إهتم القائمين للجامعة والمكتبات ومراكز المعلومات بدراسة سلوكي، العلم
 إذ المستودعات الرقمية،إلى تأسيس نظام جديد يتجسد في يحتاجونه  ومعرفة ماالمستفيدين 

 أنها أحد اإلستراتيجيات حركة الوصول الحر للمعلومات إلتاحة اإلنتاج الفكري العلمي
ويعتبر الوصول الحر للمعلومات موجة جديدة إلعطاء  .ود المفروض عليهوتحريره من القي

، المشاركة  والتفاعلية والوصول الالنهائي للمعلومات يتحقق من خاللهالباحثين فضاء جديد 
المستودعات الرقمية فهي تعد أداة فعالة إلدارة ونشر  وهذه الحركة ساعدت كثيرا في ظهور

وتجعله متاح أمام قدر ممكن من الباحثين عل الشبكة  رفي،وتقييم وتسويق اإلنتاج المع
تاحتها دون قيود العنكبوتية،  للمستفيدين. وا 

 إنشاء مستودعات رقمية لها على فيوبناءا على ذلك جاءت دراستنا لمعرفة دور الجامعة 
 مجبرة على المساهمة في إتاحة الوصول الحر للمعلومات، فهي حركة دعم االنترنت في

 ا الفكري، خاصة وأن المكتبات الجامعية لها أهمية كبرى في هذه الحركة، من خاللإنتاجه
 دعمها في بناء المستودع الرقمي والعمل على جلب خدمات أشكال جديدة من الدعم
 للمستفيدين لخدمة العملية البحثية والتعليمية، حيث هذا األخير إستطاع أن يحقق نقلة نوعية

 ة والتدفق الهائل وكذلك ضرورة أن تحرص على إعداد سياساتمن خالل اإلتاحة المجاني
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دارة المحتويات وضبط الجودة، والبد من تضافر جهود  خاصة بعمليات اإليداع والحفظ  وا 
 كل األطراف الفعالة  من أجل تحقيق األفضل للبحث العلمي عامة والمجتمع األكاديمي

 جيعهم على نشر إنتاجهم الفكريخاصة، وتبادل المعارف والخبرات بين الباحثين وتش
 واالنخراط في حركة الوصول الحر للمعلومات عبر المستودع الرقمي المؤسساتي.

 وعليه نأمل أن يكون مواكبة التطورات التكنولوجية في جميع المكتبات الجامعية الجزائرية،
 وذلك بوضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية للنهوض بواقع المكتبات الجامعية.



 

  

 الببليوغرافيا
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http://repository.sustech.edu/  ( :1012/ 04/ 13تاريخ االطالع ). 

في حركة الوصول المكتبات ودورها أحمد الشوابكية. ،إسماعيل -34
. مارس 12)على الخط(. ع.، cybrarians journalللمعلومات:الدوروالعالقات المتبادلة

  . متاح على الرابط1002
on=com.http://www.journal.cybrarian.org/index.php?opti.:   زيارة يوم(

15-03-1012.) 
المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات: الدور الشوابكة، يونس أحمد اسماعيل.  -35

( متاح  1002، ) مارس.  12. ع Cybrarains journal.والعالقات والتأثيرات المتبادلة
 : علىالرابط

.http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com. (تاريخ االطالع
02 /04 /1012 ). 
األرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات العلمية بهلول، آمنة.  -31

، 1، عRist. قسم علم المكتبات والتوثيق جامعة باجي مختار عنابة/ الجزائر. مجلة والتقنية
.)زيارة يوم   :htpp://www.webreview.dz متاح على الرابط التالي .(1014

12/03/1012.) 
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. المكتبات الجامعية ومبادرات بودربان، عز الدين، قنوح، ناجية، بن الطيب، زينب -32
للمعلومات وتداولها في ظل البيئة االلكترونية:  بين مساعي التحقيق تحقيق النفاذ الحر 

 : متاح على الخطجامعة قسنطينة. .ومعوقاته
00167331/document-ouvertes.fr/tel-https://tel.archives  : تمت الزيارة

 .)1012/ 04/ 12يوم (
المحتوى العربي على االنترنت في ضوء مبادئ الوصول الحر. فراج، عبد الرحمان.  -32

-12. الرياض، المحتوى العربي المفتوح معهد بحوث الحاسب وااللكترونيات ورشة عمل
 .متوفر على: 1002جانفي  12

http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com 
 .(12/04/1012الزياة)تمت 
 Dspaceنظم بناء المستودعات الرقمية: نظام قباني، نسرين عبدالطيف.  -32

 (.متاح على الرابط التالي :1013)سبتمبر  31ع -Cybrarains Journal.نموذجا
http://www.journal.cybrarian.org/index.php?option=com (تم االطالع يوم .

03/01/1012) 
 

مفتوح مؤسساتي : نموذج أرشيف Archivalgكريمة بن عالل، مجيد دحمان.  -40
خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني. مجلة اإلعالم العلمي 

. الجزائر : مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني. مجلة اإلعالم العلمي (ristوالتقني )
 . متاح على الرابط التالي: 1001، 1، ع11(. مجCeristوالتقني )

htpp://www.weberview.dz  :(.12/04/1012.)زيارة يوم 
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اإليداع المعرفي األكاديمي في عصر المعلوماتية بين متولي، نريمان إسماعيل.  -41
األرشفة الذاتية والوصول الحر للمعلومات: دراسة اإلتجاهات وتطبيقات أعضاء هيئة 

 على الخط المتاح التدريس بجامعة طيبة. 

.cybrarians.org/index.php?option=comhttp://www.journal 

 .(05/05/1012زيارة يوم)

.تم   .http://www.jisc.ac.uk./open accessالوصول الحر .متاح على الرابط  -14
 -(. 11/05/1012االطالع يوم )

 
  .متاح على الرابط االرشيف المفتوحو التقني .مركز البحث في االعالم العلمي  -34

Htpp://www.dst.cerist.dz/openarchivalgerie/index.html:                             .
 (.   04/1012/  12) تم االطالع  يوم

 . البوابة الجزائرية للمجالت العلميةمركز البحث في االعالم العلمي و التقني.  -44
htpp://www.asjp.cerist.dz. (  :29/04/2019)تم االطالع يوم. 

. الوصول الحر للمعلومات وقواعد البيانات المجانيةوسيني، نور الهدى. سالم حياة.  -45
 :http://www.slideshare.net/ noueitaalim/ss- 42428388 متوفر على

 (.10/05/1012 ) تم االطالع يوم
 
 : المراجع باللغة األجنبية 
 

Ovrages : 
 
41-Teresa, Lesher.Introduction to library and information science 
with an Arabic glossary.Cairo :dar al kitab al hadeth. 2008.p87. 

  الويبوغرافية باللغة االجنبية: 
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42-Association Littéraire et artistique internationale ALAI.Note sur 
les contrat de licence creativecommans.2006(onligne).disponible 
sur : http :// www. Alai. Org/ assets/ files/ resolutions/ licence- 
creativecommans.(consultèe le 22/04/2019). 

42-Open accessscholarlypublishers association.The international 
community of open accesspublishers.disponible sur 
:http://www.oaspa.org/ (consultèe le :14/05/2019). 

42-Mishra ;Stija . Introduction to open access.( online)/ paris : 
Unesco ; pp. 17-30. Disponible sur : https// :LS1/2 open Access 
His.p.27. (consulté le : 08/04/ 2019). 

50- science with and for society.disponiblesur : 
http ://ec.europa.eu/research/science-soceity/index.cfm. (consultèe 
le :12/05/2019) . 
51-Suber.Piter.Timeline of the open accsessmovemen.( on line ). 
disponible sur : http :// legacy/ earlham. Edu/ peters/ fos / 
timeline.htm . 
Consulté le : ( 10/ 04/ 2019 ). 
51-Sion .Hanrris. 2012. Morning taward an open 
accesfuture :therole of accaimiclibriories. disponiblesur : http :/ 
www. Uk. Sagepa.b.com/ouprt/.(Consultéle :11/04/2019). 
 

 

 
 

http%20:/%20www.%20Alai.%20Org/%20assets/%20files/%20resolutions/%20licence-%20creativecommans
http%20:/%20www.%20Alai.%20Org/%20assets/%20files/%20resolutions/%20licence-%20creativecommans
http://www.oaspa.org/
:%20https/%20:LS1/2%20open%20Access%20His
:%20https/%20:LS1/2%20open%20Access%20His
http://ec.europa.eu/research/science-soceity/index.cfm.%20(consultèe
http%20:/%20legacy/%20earlham.%20Edu/%20peters/%20fos%20/%20timeline.htm%20.
http%20:/%20legacy/%20earlham.%20Edu/%20peters/%20fos%20/%20timeline.htm%20.
http%20:/%20www.%20Uk.%20Sagepa.b.com/ouprt/
http%20:/%20www.%20Uk.%20Sagepa.b.com/ouprt/


 

  

 المالحق 



 مالحق
 

 :10ملحق رقم 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة مستغانم

 شعبة علم المكتبات والمعلومات                                                كلية العلوم اإلجتماعية  

 قسم العلوم اإلنسانية

 إستمارة المقابلة

 المكتبات والمعلوماتفي إطار تحضير رسالة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم 

 المعلومات الموسومة بــ : اهندسة وتكنولوجي:تخصص 

 

 

 

 

 تحت إشراف األستاذ :                                                                                                  من إعداد الطلبة :

 وزار سليمان د.                  زنايني صديق                                              

  بن عجمية محجوب

 التخرج نرجو من سيادتكم المحترمة اإلجابة على األسئلة المقدمة فيفي إطار إتمام التحضير لمذكرة 

 المقابلة ونحيطكم علما أنها لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي. وشكرا على تعاونكم. إستمارة

 

 8102/8102السنة الجامعية : 

 

 إستراتيجية الوصول الحر للمعلومة العلمية و التقنية في مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية

 : بمستغانم

 .نموذجا Dspaceالمستودع الرقمي
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 تقديـم :

 الوصول الحر  إستراتيجيةنشكركم على تعاونكم معنا في إطار دراستنا التي تتناول موضوع

 كممارسة وتنشيطها ونرجو أنللمعلومة العلمية والتقنية في مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية، 

 نساهم وأياكم في الوصول إلى نتائج ذات فائدة. 

 ) رؤية في األهداف، الخدمات واإلمكانيات( Dspaceالمحور األول: المستودع الرقمي 

 لجامعة عبد الحميد بن Dspaceكيف جاءت فكرة إنشاء المستودع الرقمي  بداية -0س

 باديس مستغانم؟

 ماهي اإلمكانيات والمتطلبات األساسية لنجاح مشروع مستودع رقمي لجامعة -8س

 مستغانم؟

 ماهي العوامل المؤثرة في إنتشار الوصول الحر في الجامعات الجزائرية وجامعة -3س

 مستغانم خاصة؟

 على الجامعة؟ Dspaceف ترى تأثير تبني المستودع الرقمي كي -4س

 بخصوص الجوانب التقنية في هذا المشروع ) الوصول الحر(، كيف تم الشروع في -5س

 العملية التطبيقية أو التنفيذية؟ وماهي األدوات المستخدمة في ذلك؟

 ؟ Dspaceالرقمي ماهي االمتيازات والفوائد التي يقدمها مستودع  -6س

 بالمكتبات لجامعة Dspaceماهي الطرق المستخدمة لحماية المستودع الرقمي  -7س

 مستغانم؟
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المحور الثاني: التقنيات المعتمدة للوصول الحر للمعلومات لمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية 
 ؟

 ما نوع مصادر المعلومات المتوفرة لديكم في المكتبة ؟ -0س

 مكتبة على شبكة األنترنت؟هل لديكم موقع إلكتروني خاص بال -8س

 هل البنية التحتية للمكتبة تمكنكم من إنشاء أي مستودع رقمي للوصول الحر؟ -3س

 هل تستخدمون آليات الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية؟ -4س

كيف تتم طريقة البحث والتصفح عن مصادر المعلومات بالمستودع الرقمي  -5س
Dspace بالمكتبة؟ 

 شرعتم في عملية أتمتة )تألية( األرصدة الوثائقية الموجودة بالمكتبة؟ هل -6س

 المحور الثالث: دور أخصائي المعلومات في تفعيل حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية 

 والتقنية؟

 ؟Dspaceهل لديكم معلومات مسبقة حول المستودع الرقمي  -0س

 ي عملية البحث ؟ماهي المصادر التي يلجأ إليها الباحثون ف -8س

 هل يلجأ الباحثون إلى اإلنتاج الفكري المتاح عن طريق المستودع الرقمي أم إلى -3س

 اإلنتاج الفكري المتاح بطريقة تقليدية ؟

 كيف يتم المساهمة ومساعدة المستفيدين في الوصول إلى المعلومات للمستودع  -4س

 الرقمي للمكتبة؟
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 ملخص الدراسة :

كتطور رئيسي في عالم  تناولت هذه الدراسة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية
 اإلتصال العلمي، لما يعود على المجتمع بأسره من تيسير تدفق المعلومات بطريقة مجانية

أبحاثه العلمية دون  دون قيود قانونية وتقنية، كما يعود على الباحث من إعادة إمتالك
وساطة الناشرين التجاريين ودون مقابل مادين فالوصول الحر يهدف إلى تحقيق التواصل 
تاحة البحوث العلمية وتهيئة الظروف المالئمة  بين الباحثين والمؤسسات وتبادل األفكار وا 
ر التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التقدم العلمي، ومن أبرز مظاهر الوصول الح

المستودعات الرقمية التي تعتبر كآلية مهمة للنشر الحر ويتخذها دعاة الوصول الحر كأداة 
 إلى زيادة فرص الوصول إلى المنشورات الرقمية. ترويجية يهدفون من خاللها

وعلى هذا األساس جاءت هذه الورقة العلمية لتحديد دور المستودعات الرقمية في دعم 
ؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي لإلنتاج الفكريدون وتسهيل وصول الباحثين والم

 قيود قانونية، مالية، وتقنية.

 

 

 الوصول الحر، المعلومات العلمية والتقنية، المستودعات الرقمية. الكلمات المفتاحية:


