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 89 ( Dspace )أٔٛاع اٌّذز٠ٛبد اٌزٟ رغزخذِٙب داخً اٌّغزٛدع اٌشلّٟ 09

 91 (Dspace)األسالٌب و الطرق المستعملة فً البحث بالمستودع الرقمً  10

 93  (Dspace) المستودع الرقمً  نظام من المعلومات استرجاع طرق 11

 96 والتعلٌم التدرٌب أو العلمً البحث  وظائف فً الرقمً المستودع هذا االعتماد إمكانٌة 12

 98 التدرٌبٌة الدورات أو والدراسات البحوث إلعداد المطلوب والجهد إمكانٌة توفٌر الوقت 13

 100  (Dspace) الرقمً  المستودع على البحث فً ااالعتماد مدى 14

 102  (Dspace) الرقمً  المستودع هذا فً المتاح التصفح لكفاءة العام التقٌٌم 15

 104  (Dspace ) الرقمً المستودع مستوى على وجود نقائص وعدم وجودها 16

 106  ( Dspace) الرقمً  المستودع من اإلفادة سبل لتحسٌن مقترحات 17



 

 :قائمة األشكال وانصور 

انصفحة عنوانه رقم  

انفصم انثاني 

 46 (لغُ اٌّؼٍِٛبد)٠ّثً ٚاجٙخ ٌّغزٛدع سلّٟ ِؤعغبرٟ ٌجبِؼخ اٌٍّه اٌغؼٛد 1

 Arxiv 47))٠ٛػخ ٚاجٙخ ٌّغزٛدع سلّٟ ِٛػٛػٟ   2

االطار انتطبيقي 

 59 ئ١غ١خ ٌٍّغزٛدع اٌشلّٟ ٌجبِؼخ ِؼغىش٠ٛػخ اٌظفذخ اٌش 3

 ٠60ٛػخ ػ١ٍّخ اخز١بس اٌزخظظبد ٚ اٌشرت  4

 ٠60ٛػخ ػ١ٍّخ رذذ٠ذ اٌّغز٠ٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ   5

 ٠61ج١ٓ اخز١بس اطشٚدبد اٌذوزٛساٖ  6

 62 ٠ٛػخ ػ١ٍّخ ٚطف ث١بٔبد االطشٚدخ 7
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 : المقدمة

 کثر في اآلونة األخيرة الحديث حول النماذج الحديثة لبلتصال العممي ولعل السبب يرجع إلی

التطورات المتسارعة لتكنولوجيات اإلعبلم واالتصال عموما وشبکة االنترنيت خصوصا، حيث فتحت ىذه 

.  التكنولوجيات آفاق جديدة في مجال النشر واالتصال العممي

 المكتبة الجامعية كنوع ميم من أنواع المكتبات تعد وتعتبر أبرز العناصر الفعالة في االتصال و

فبعدما كانت ومنذ وقت ليس ببعيد مجرد أماكن لحفظ اإلنتاج الفكري ،جاءت تكنولوجيا المعمومات  العممي

واالتصاالت الحديثة اليوم لتتيح المجال أكثر ليتو المكتبات لتصبح موزعا وموردا إلكترونيا لممعرفة لكل 

من يطمبيا وفي أي مكان يتواجد فيو المستفيد ،وربما كانت اإلنترنت أكثر مفرزات تكنولوجيا المعمومات 

التي مكنت المكتبات الجامعية وساعدتيا حتى اآلن في توفير المعمومات لممستفيد، بل وتأمين وصولو إلى 

مختمف مصادر المعمومات اإللكترونية المخزنة في أماكن بعيدة وبالشكل الذي يناسبو ، كل ذلك ضمن 

. ما يعرف بحركة الوصول الحر لممعمومات التي أصبحت تشغل حيزا كبيرا وميما من اإلىتمام العالمي

وتعتبر المستودعات الرقمية  أحد أبرز الموضوعات التي تدور اآلن عمى جبية البحث في مجال 

المكتبات والمعمومات ، وذلك لما أحدثتو من تغيرات جذرية في صناعة النشر عمى المستويات الوطنية 

والعالمية ، إذ أنيا أحد استراتيجيات حركة الوصول الحر لممعمومات إلتاحة اإلنتاج الفكري العممي 

وتحريره من القيود المفروضة عميو ، حيث تكتسب المستودعات الرقمية أىمية كبيرة خاصة ما كان منيا 

تاحة تبادل المعمومات  ومن . بالجامعات والمراكز البحثية لما توفره من إمكانيات لحفظ المحتوى الرقمي وا 

ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لمعرفة استخدامات المستودعات الرقمية وما يحيط بيا تحت 

دراسة ميدانية بالمكتبة :اتجاىات المستفيدين في استخدام المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية " عنوان

." أنموذجا . معسكر "  مصطفى اسطمبولي. "المركزية لجامعة د
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طار تطبيقي باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة ،  حيث شممت الدراسة إطار منيجي وفصمين نظريين وا 

حيث تطرقنا في اإلطار المنيجي إلى أساليب الدراسة من خبلل صياغة إشكالية عامة وتساؤالت فرعية 

وفرضيات الدراسة المقترحة ، إضافة إلى تحديد أىمية وأىداف الموضوع وأسباب اختياره والمنيج المتبع 

لمدراسة ، كما تطرقنا إلى أىم الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بموضوع بحثنا ، في حين جاء الفصل 

المكتبات الجامعية وتحديات البيئة الرقمية  والذي تناولنا فيو مبحثين ، : النظري األول الموسوم بعنوان 

المبحث األول بعنوان أساسيات المكتبات الجامعية والذي يحتوي عمى أربعة عناصر تمثمت في مفاىيم 

أنواع المكتبات الجامعية ،وظائف المكتبات الجامعية و أىداف المكتبات   المكتبات الجامعية ،حول

 يحتوي عمى أربعة الجامعية أما المبحث الثاني  جاء بعنوان استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية ،

دوافع استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية مفاىيم حول الرقمنة ، متطمبات الرقمنة ، عناصر تمثمت في 

 .و مزايا استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية

تاحتيا لئلنتاج الفكريويأتي الفصل النظري الثاني تحت عنوان   تمحور المستودعات الرقمية وا 

المستودعات الرقمية يحتوي عمى أربعة عناصر تمثمت في ماىية عمى مبحثين المبحث األول بعنوان 

 المستودعات الرقمية وفوائد نماذج منمفيوم المستودعات الرقمية ،نشأة مستودعات الرقمية ، 

المستودعات الرقمية ، أما المبحث الثاني  جاء بعنوان إتاحة اإلنتاج الفكري داخل المستودعات الرقمية 

،يحتوي عمى    عناصر تطرقنا فيو إلى  إتاحة المكتبات الجامعية لمصادر الوصول الحر، الخدمات 

األساسية لممستودعات الرقمية، دور المكتبات الجامعية في تنمية المستودعات الرقمية ومزايا وفوائد 

. الوصول الحر لممعمومات 

أما الجانب التطبيقي يعكس الجانب الميداني لمدراسة اتجاىات المستفيدين في استخدام   

مصطفى . "دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة د:المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية 

حيث تطرقنا فيو إلى التعريف بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر .أنموذجا . معسكر "  اسطمبولي



 المقدمة 

 15 

ثم تحميل أدوات جمع البيانات ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة  (Dspace) والتعريف بالمستودع الرقمي 

ومناقشتيا عمى ضوء الفرضيات و تقديم التوصيات المناسبة وفي األخير اختتمت الدراسة بخاتمة تم 

 .التطرق  فييا إلى ما يمكن استخبلصو من الدراسة
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: تمييدال

البد عمى كل باحث يريد كتابة رسالة التعرف عمى ماىيتيا و اىدافيا ولعل اجمل تعريف 

من انيا تقرير واف يقدمو باحث عن عمل تعيده وأتمو ،عمى ان يشمل " آرثر كول"لمرسالة ما ذكره 

التقرير كل مراحل الدراسة ،منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة ،مرتبة ،مؤيدة بالحجج و 

. (1)االسانيد

 ولكن يتوقف نجاح ىذه الرسالة عمى وضع خطة او منيج الذي يعتبر اساس ىذا البحث،

بحيث يرسم الباحث خطوات ومراحل دراستو لمموضوع خطوة بخطوة ،لكي يتمكن من ترتيب افكاره 

يصاليا بطريقة سميمة و ممنيجة    . وا 

 :إشكالية الدراسة 

لقد عرفت المكتبات بمختمف أنواعيا وخصوصا في اآلونة األخيرة العديد من التغيرات 

 مع زيادة اإلنتاج الفكري والكم اليائل لممعمومات وتفاديا لضياع ىذه المعمومات أصبح ذلكوالتطورات 

وطرق لحمايتيا من  من الضروري حمايتيا وىذا ما أدى بالباحثين المتخصصين في إيجاد أساليب

شتى األخطار وىذا ما يعرف بالبيئة الرقمية والتي تمتاز بالدقة والسرعة واآلنية في تقديم المعمومات 

الحديثة ، ىذا ما اكسب ىذه البيئة مكانة مرموقة في قموب الباحثين بمختمف  المتنوعة والثرية و

أصنافيم ، حيث ان اغمب المواد المنتشرة اليوم توجد في شكل قابل لمقراءة بواسطة الحاسب اآللي 

يعرف أيضا بالرقمنة ،ومما ال شك فيو اآلن المكتبات الجامعية تركز بشكل كبير عمى إتاحة  وىذا ما

موادىا في شكل رقمي والذي يساىم ىو األخير في تسييل الوصول إلى الكتب واألبحاث العممية و 

األكاديمية والقدرة عمى ضبط وتنظيم تدفق المعمومات و تخزينيا واسترجاعيا إلشباع حاجة المستفيدين 

أين ومتى دعت الحاجة إلى ذلك ،فالمكتبات الجامعية اليوم في حرص عمى أن تخطو خطوات 
                                                           

 .13ص.1992.مؤسسة االىرام لمنشر والتوزيع ،القاىرة. أحمد ،كيف تكتب بحثا او رسالةيشمب  1
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واضحة نحو الوصول الحر لممعمومة ،من خبلل إنشاء مستودعات رقمية ليا ،و لعل المشكمة الرئيسية 

لمدراسة تكمن في قمة الدراسات التي تصب في ىذا الموضوع وما ليا من أىمية بالغة في تطوير ذلك 

سبق تجمت إشكالية دراستنا والتي تصب في موضوع اتجاىات المستفيدين في  من خبلل ماو .

ما ىي توجيات المستنيدين : استخدام المستودعات الرقمية األمر الذي جعمنا نطرح التساؤل التالي 

 في استخدام المستودعات الرقمية ؟

:  وتندرج تحتو التساؤالت التالية

 :تساؤالت الدراسة

ىل لمباحث الجامعي معمومات عن وجود مستودع رقمي في المكتبات الجامعية ؟  .1

 ما ىي طرق و أساليب البحث لموصول إلى المعمومة في البيئة الرقمية ؟ .2

 ما مدى استخدام الباحثين بالمكتبة المركزية لممستودع الرقمي عمى االنترنيت ؟ .3

 :فرضيات الدراسة 

: ولئلجابة عمى ىذه التساؤالت تم صياغة الفرضيات التالية 

إن إدراك الباحث لمفيوم الوصول الحر أو المستودعات الرقمية ما يزال ضعيفا بسبب تقصير  .1

 .المؤسسات المعنية

من طرق و أساليب الوصول إلى المعمومة في البيئة الرقمية استخدام محركات البحث و التي  .2

 .بدورىا تستخدم المغة الطبيعية والعوامل البوليانية والمكانز و األمثمة و البحث في حقول محددة

كمما توفرت الخدمات الجيدة بالمستودعات الرقمية بالمكتبة الجامعية كمما زاد اإلقبال عمييا من  .3

 .طرف الباحثين
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 :منيج الدراسة 

يعد اختيار المنيج المناسب من أىم العناصر المساعدة عمى أنجاز البحوث العممية المعتمدة 

عمى الدراسة الميدانية ،فيو عموما الطريقة المتبعة لئلجابة عمى األسئمة التي تثيرىا اإلشكالية ،كما أنو 

الطريقة التي يسمكيا العقل في دراسة أي عمم من العموم لموصول إلى قضاياه الكمية أي القوانين 

العممية وعميو فان الباحث يعالج موضوع بحثو عمى نحو معين بحسب طبيعة الموضوع المبحوث 

. 1فيو

انطبلقا من طبيعة الدراسة و األىداف و األسئمة التي سوف تحاول الدراسة اإلجابة عنيا و 

في ضوء السعي إلى معرفة اتجاىات المستفيدين في استخدام المستودعات الرقمية بالمكتبة الجامعية 

أسموب من أساليب التحميل :" سوف تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،حيث يعرف بأنو 

الذي يعتمد عمى معمومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع محدد من خبلل فترة أو فترات معمومة 

، وذلك من اجل الحصول عمى نتائج عممية وتفسيرىا بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات 

 . 2"العقمية لمظاىرة

ويعد منيج الوصف من انسب المناىج العممية لوصف الدراسة وصفا شامبل ودقيقا و 

. الحصول عمى حقائق تتعمق بالجوانب النظرية و التطبيقية لموضوع الدراسة

كما تطمب موضوع دراستنا استخدام المنيج المسحي الذي يستخدم في تفسير وتشخيص 

المستودعات الرقمية وتقييميا لتحديد مدى كفاءتيا لخدمة المستفيدين من خبلل توزيع استمارات 

االستبيان عمى العينة محل البحث وىذا ما يصب في موضوع دراستنا لمعرفة مدى استخدام 

. المستفيدين لممستودعات الرقمية
                                                           

 
عداد الرسائل و األبحاث و المؤلفات. عبد الفتاح، مراد  1 : اإلسكندرية.عربي.فرنسي.انجميزي: موسوعة البحث العممي وا 

  .1269ص]ن.د[مراد، عبد الفتاح 

.66.ص.2006،   cirta copy : قسنطينة . أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعية.  غربي، عمي 2 
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: عينة الدراسة 

اشتمل مجتمع الدراسة المستفيدين المسجمين والموظفين بالمكتبة المركزية لجامعة مصطفى 

اسطمبولي بمعسكر 

: أما العينة باألرقام فتمثمت فيما يمي 

:  ـ الموظفين بالمكتبة 

 01: مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األولـ                  01: ميندس إعبلم آليـ 

 06: ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األولـ         02:  محافظ بالمكتبات الجامعيةـ 

 03: عون تقني بالمكتبات الجامعيةـ 

: ـ المستفيدين المسجمين بالمكتبة

 10:                ـ طمبة الماستر12: ـ طمبة الدكتوراه             05: األساتذةـ 

 40: العدد اإلجمالي 

 :    أسباب اختيار الموضوع 

: ىناك جممة من األسباب كانت وراء اختيارنا ليذا الموضوع ، نوردىا فيما يمي 

تقديمو من كيفية إلى معرفة مختمف جوانب الموضوع من خبلل ما تسعى المستودعات الرقمية  .1

يداع و استخدام و استرجاع الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية  .بناء وا 

أردنا أن نقدم ىذه الدراسة لنعرف بما يمكن أن تحتويو المكتبة المركزية لجامعة معسكر من  .2

 .كيانات رقمية تم إيداعيا في مستودعيا الرقمي

قمة الدراسات التي تصب في ىذا الموضوع وما لو من أىمية بالغة في مساعدة الباحثين في  .3

 .الوصول إلى المعمومات بكل سيولة
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 .معرفة أىمية المستودعات الرقمية بالنسبة لمباحثين ومدى استعماليم ليا في إعداد بحوثيم .4

مواكبة التطورات الحاصمة في المكتبات و االستفادة من المستودعات الرقمية في المكتبات  .5

الجامعية ، وتسميط الضوء عمى ىذه المستودعات في المكتبة الجامعية المركزية بمعسكر ، كونيا من 

 .المكتبات التي قامت بمبادرات في مجال الرقمنة 

ترسيخ ثقافة الوصول الحر لممعمومات لدى الباحثين عن طريق النشر الرقمي في المستودعات  .6

. الرقمية

: أساليب تجميع البيانات 

يحتاج الباحث في غالب االحيان الى بعض االدوات لتجميع المعمومات البلزمة الثراء بحثو 

 :لموصول الى نتائج اكثر دقة  وموضوعية ومن بين ىذه االدوات مايمي

: اإلستبانة 

ىي وسيمة من أساليب جمع البيانات وتعتمد عمى مجموعة من األسئمة التي توجو لؤلفراد 

لمحصول عمى المعمومات والحقائق التي تخدم موضوع معين فيي إذا قائمة تشمل مجموعة من 

مجموعة  :" ،و يعرف االستبيان بأنو( 1)األسئمة يستخدميا الباحث لبناء تساؤالتو وتوجيييا إلى المجيب

من األسئمة حول موضوع معين ،يتم وضعيا في استمارة ترسل لؤلشخاص المعنيين بالبريد أو يجري 

تسميميا باليد تمييدا لمحصول عمى أجوبة األسئمة الواردة فييا ،وبواسطتيا يمكن التوصل إلى حقائق 

،لذلك جاءت ( 2)"جديدة عن الموضوع أو التأكد من معمومات متعارف عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائق

الحقيقة ممثمة دائما باألرقام والتحري عن طريق االستبيان ييدف إلى إنتاج معرفة معينة ،وقبل البدء 

                                                           

.807ص.مراد، المرجع السابق. عبد الفتاح  1  
ديوان المطبوعات :الجزائر.مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث. الذنيبات ،محمد محمود. بوحوش، عمار  2

  .67، ص2009الجامعية، 
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بالتحري يجب معرفة األىداف التي ترمي إلييا ،فنظرا لغناه وتعقده فانو يمزم االختيار بينما يجب 

االحتفاظ بو وما يجب استبعاده ففي كل وقت يكون اختيار العناصر الوثيقة الصمة بالموضوع واستبعاد 

. العناصر الثانوية

فمن خبلل قيامنا بوضع أسئمة اإلستبانة ،قمنا بصياغتيا بشكل يخدم إشكالية البحث منيا ما جاء 

وأخرى جاءت مفتوحة وىذا يعني أنيا تدرج تحتيا  (ال)أو  (نعم)مغمق وىنا أدرجنا خيارين لئلجابة ب 

. مجموعة خيارات لئلجابة ،وتتعداىا إلى أخرى يدرجيا القائم باإلجابة عمى اإلستبانة

: المقابمة 

تعد المقابمة إحدى أىم الطرق التي يتم إتباعيا في تقصي الحقائق بل أكثر أساليب جمع 

،فيي إذا المحاولة ( 1)البيانات إنتاجية وفاعمية حيث تساعد في الحصول عمى معمومات لخدمة البحث 

التي تتم بين القائم بالمقابمة والمبحوث بغرض جمع البيانات التي يحتاج إلييا البحث ،فيي تختمف عن 

الحديث العادي الذي ييدف إلى تحقيق غرض معين باعتبارىا أكثر الوسائل استخداما في جمع 

،لذلك رأيت من الضروري اعتمادىا في ( 2)البيانات في كثير من العموم اإلنسانية نظرا لميزاتيا ومرونتيا

ىذا البحث ،وخاصة المقابمة المقننة التي تكون فييا األسئمة محددة من قبل ،حيث أن األجوبة تصب 

. كميا باتجاه أسئمة واحدة

: أىمية الدراسة   

تنبع أىمية الدراسة من أىمية تطبيق آليات المستودعات الرقمية من ناحية زيادة اإلتاحة 

لممعمومات مما يضمن توفير آليات الوصول لممعمومات والذي حضي باىتمام دولي من قبل الباحثين 

ومراكز المعمومات في مجال المكتبات والمعمومات وتأتي أىمية الدراسة في أنيا توضح مدى وعي 

                                                           

.151ص.1995القاىرة المكتبة األكاديمية، . أساليب إعداد وتوثيق البحوث العممية. اليادي محمد، محمد  1  

807.ص.مراد،المرجع نفسو.عبد الفتاح  2  
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المستفيدين أو الباحثين والمكتبات البحثية بالوصول الحر لممعمومات بصفة عامة والمستودعات الرقمية 

بصفة خاصة ، وااللتزام بما تفرضو من متطمبات مما يساىم في وضع خارطة معالم الطريق الصحيح 

لمباحثين أو المستفيدين والمكتبات البحثية  لئلفادة من ثمار ىذه الحركة والمشاركة اإليجابية بإتاحة النتاج 

. الفكري دون عقبات أو قيود 

: أىداف الدراسة 

 .دراسة ماىية المستودعات الرقمية وأىميتيا وأىم  القضايا المرتبطة بيا 

.  الكشف عن كيفية اإلفادة المكتبات الجامعية من المستودعات الرقمية 

. بمورة الوعي بحركة الوصول الحر لممعمومات والمستودعات الرقمية لدى المستفيدين 

. التعرف عمى برمجيات إعداد المستودعات الرقمية واألكثر مبلئمة لممكتبات الجامعية 

ثراء المكتبة             إبراز دور المكتبيين في دعم الوصول الحر إلى المعمومات والمساىمة في البحث العممي وا 

.  الجامعية 

: مصطمحات الدراسة

 تحويل البيانات والمعمومات من الشكل الورقي إلى الشكل اإللكتروني ويتم تسجيل تمك :الرقمنة 

المعمومات إما عن طريق المسيح الضوئي أو إنشاءىا إلكترونيا عن طريق لوحة المفاتيح ويتم تسجيل  

 1.تمك المعمومات عمى وسائط إلكترونية والتي من أىميا األقراص المضغوطة 

إمكانية اإلفادة من مصادر المعمومات المختزنة إلكترونيا أو "  يعرف الوصول الحر بأنو :الوصول الحر

 2".في أوعية التخزين و إمكانية الوصول إلييا بواسطة شبكات المعمومات المتاحة لمجتمعيا 

                                                           
ص .2010. كنوز المعرفة .عربي ـ إنجميزي :خالد ، عبده الصرايره ، الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات  1

134 
 8ص.2008.مجمة النشر العممي . تريستا لمنشر .معجم عمم المكتبات المعمومات .ياسر، يوسف عبد المعطي  2
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 يعرف المستفيد بأنو الفرد الذي يشغل جياز أو يستخدم وسيمة من الوسائل أو يستفيد من :المستنيد 

 1.خدمة معينة كمن يستعمل المكتبة 

 تعرف مكتبة الكونجرس المستودع الرقمي بأنو مرفق لتخزين وصيانة المعمومات :المستودعات الرقمية 

    2.الرقمية في شكل سيل الوصول إليو ، وىو المكان الذي يتم فيو مجموعات من المعمومات الرقمية 

: الدراسات السابقة 

: الدراسات العربية 

حول الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية عمى شبكة  (2013أحمد عطية خميس )دراسة  .1

ففي الفصل األول من الكتاب تناول الباحث مفيوم المستودعات والكيانات الرقمية، . االنترنت

أما في الفصل الثاني من الكتاب تناول . اإليداع الرقمي، وبرمجيات إدارة المستودعات الرقمية

حيث وضع الباحث .  الباحث طرق تنظيم واسترجاع الكيانات الرقمية بالمستودعات الرقمية

تصور مقترح لبناء مستودع رقمي مؤسساتي، وبعدىا تطرق الباحث لتجربتو في بناء وتجريب 

المستودع الرقمي لقسم عمم المكتبات والمعمومات، كمية اآلداب بجامعة المنوفية، ومن أىم النتائج 

: التي توصمت إلييا الدراسة 

نجاح تجربة بناء المستودع الرقمي المؤسسي لقسم عمم المكتبات والمعمومات في كمية اآلداب بجامعة  -

. المنوفية 

. تمبية المستودع الرقمي لبلحتياجات البحثية أو التدريبية  -

االعتماد عمى المستودع الرقمي في التدريب والتعميم وانجاز البحوث والدراسات والدورات التدريبية  

                                                           
دار : الرياض . المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات . الشامي ، أحمد محمد ، حسب اهلل ، السيد  1

 1167ص . 1988.المريخ 
المفيوم ـ البرمجيات ـ البناء : الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية عمى شبكة االنترنت . محمد عطية خميس ، أسامة 2

. 72ص. 2013الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات ، : القاىرة . ـ اإليداع الرقمي 
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. سيولة التصفح لمكيانات الرقمية داخل المستودع الرقمي وسيولة واجية البحث  -

.       دقة النتائج المسترجعة من المستودع الرقمي  -

وتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في جانب دراسة المستودعات الرقمية وأىميتيا بالنسبة 

لممؤسسات الجامعية، وتختمف في كون أن ىذه الدراسة تسعى لبناء مستودع رقمي مؤسساتي خاص 

. باإلنتاج الفكري، أما الدراسة الحالية تسعى لمعرفة اإلنتاج الفكري بالمستودع الرقمي

دراسة من إعداد مروة عبيد بعنوان المكتبات الجزائرية ودورىا في دعم حركة الوصول الحر  .2

،تخصص التكنولوجيا الجديدة في المؤسسات الوثائقية، .عمم المكتبات. مذكرة ماستر. لممعمومات

 جاءت ىذه الدراسة الكتشاف طبيعة مبادرات المكتبات الجامعية 2،2015جامعة قسنطينة 

الجزائرية في ظل الوصول الحر لممعمومات العممية والتقنية وطبيعة العبلقة بين المكتبات 

دورىا في دعم الوصول الحر لممعمومات العممية والتقنية، وقد توصمت الجامعية والوصول الحر و 

إلى العديد من النتائج أىميا أن المكتبات الجامعية تسمك الطريق الذىبي إلنجاز مبادرات 

الوصول الحر لممعمومات، إال أن نقص القاعدة المعرفية لممكتبات جعل ىذه المبادرات تتسابق 

مع مكتبات أخرى، وتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية  في دورالمكتبات الجامعية في 

 .الوصول الحر لممعمومات من خبلل إسياماتيا في إتاحة مصادر المعمومات لممستفيدين

: الدراسات األجنبية 

 Repository institutional projects in india بعنوان  kamila kachanدراسة من إعداد  .3

 تطرقت ىذه الدراسة إلى أىم مزايا وفوائد المستودعات الرقمية ومدى مساىمتيا في 2009، 

الوصول الحر لممعمومات وقد توصمت إلى نتائج منيا زيادة الحاجة إلى األرشفة الذاتية  و زيادة 

الطمب لموصول إلى المعرفة، الحفاظ عمى األرشفة الرقمية و المواد البحثية العممية ، وتتشابو ىذه 
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الدراسة مع الدراسة الحالية في دور المستودعات الرقمية ومدى مساىمتيا في الوصول الحر 

. لممعمومات

حول المستودعات الرقمية باليند الخصائص واإلمكانات المستقبمية،  (Singh 2016)دراسة  .4

والتي ىدفت إلى معرفة نمو المستودعات الرقمية بالعالم، وضبط الجودة بالمستودعات الرقمية في 

اليند، وكذا معرفة خصائص المستودعات الرقمية في اليند من حيث النوع، البرمجيات 

المستخدمة، المحتوى، المغة، الوصول الحر لمصادر المعمومات، خطط الميتاداتا، وخاصة 

وتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في دراسة خصائص ومسؤوليات .  OAI-PMHبرتكول 

. المستودع الرقمي في ظل الوصول الحر لممعمومات

:  الخالصة  

ان لئلطار المنيجي اىمية كبيرة فنحن بحاجة اليو في البحث العممي ،ألنو يسمح باإلجابة 

عمى االشكالية والتساؤالت المطروحة حول موضوع الدراسة ،وبتعدد المناىج يكون امام الباحث المجال 

.  مفتوح عن ما ىو مناسب لموضوع دراستو وعينة بحثو
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: التمييد 

    إن التوجو المتسارع  نحو مجتمع المعمومات الرقمي عرف إنتشارا واسعا في العديد من القطاعات 

وخاصة قطاع المعمومات، حيث وجدت المكتبات الجامعية بصفة خاصة في تقنية الرقمنة أسموبا يدعم 

أىدافيا ويساىم في تحقيق رسالتيا المتمثمة في توفير كافة التسييبلت لتوصيل أكبر عدد من المعمومات 

التي تمبي احتياجات المستفيد في أقل وقت وجيد ممكنين، من خبلل تحويل أرصدتيا إلى ممفات رقمية 

. قابمة لمنقل والتبادل عمى مختمف  األنظمة والشبكات

: أساسيات المكتبات الجامعية ـ1

:  المكتبات الجامعيةمناىيم حولـ 1ـ1

المكتبة الجامعية ىي سند الجامعة وساعدىا األيمن في الوفاء بالتزاماتيا اتجاه التعميم والبحث 

العممي وتنمية المجتمع ، فيي لمجامعة بمثابة القمب واألوعية الدموية حيث تتدفق من خبلليا المعمومات 

 .  (1)عبر شبكات االتصاالت التي تربط  المكتبة الجامعية بمجتمع المستفيدين منيا 

عمى أنيا المكتبة الممحقة بالجامعة ، أو بمعيد : "وتعرف المكتبة الجامعية في الشكل البسيط 

عال ، وظيفتيا األساسية تقديم المواد المكتبية من أجل البحث والدراسة وتقديم  المعرفة في عدد كبير من 

الموضوعات المختمفة ، وىي تستقبل روادىا من مختمف التخصصات األساسية في العموم اإلنسانية، 

اإلجتماعية، التطبيقية، البحثية والتاريخية ، وكافة التخصصات ذلك ألنو ال يمكن وضع حد نيائي مقرر 

.  (2)" لحجم موضوعاتيا

                                                           
  .  2007 .215مكتبة غريب ،ص : القاىرة  .3ط . مدخل لدراسة المكتبات وعمم المعمومات . حشمت قاسم   1

2
 دراسة ميدانية -المكتبات الجامعية و دورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية .  سيام عميمور  

ستراتيجية البحث : أطروحة ماجستير .بالمكتبات الجامعي لجامعة جيجل  تخصص المعمومات اإللكترونية االفتراضية  وا 
  متاح عمى 2019 – 04 -29 تمت الزيارة يوم . 18ص  .2012 – 2011. جامعة منتوري:قسنطينة . عن المعمومات 

 :
https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AAMI3795.pdf  

https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AAMI3795.pdf
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وىناك من يرى بأن المكتبة الجامعية ىي مرفق حضاري ىام، يقوم بدور بارز فـي مجـال التربيـة 

والتعميم، ومن ثمة فإن دورىا نابع بالمقام األول من أىداف التعميم العالي، فميس ىناك جيـاز أكثـر ارتباطـا 

بالبرامج الدراسية البحثية لمجامعة بصورة مباشرة مثل المكتبة، فيي بمثابة مؤسسة عممية تـؤدي دورا بـارزا 

في مجال التعميم لعالي والبحث العممي، وىي تمثل بحق تمك الرسالة العممية لمجامعة ولـذا فـإن االتجاىـات 

المعاصرة تؤكد عمى ضرورة العمل لزيادة الدور العممي ليذه المكتبات وتحسينيا حتى تساير التطـور الـذي 

 ( 1) .يشيده التعميم العالي والبحث العممي

وعندما نتحدث عن المكتبة الجامعية نقصد بيا تشكيل المكتبات التي تعمل عمى خدمة مجتمع 

 .الجامعة بكل مكوناتيا وعمى اختبلف مستوياتيا 

:  أنواع المكتبات الجامعية2ـ1

تختمف أنواع المكتبات الجامعية داخل الجامعة الواحدة حسب كمياتيا وأقساميا، ويمكن ىذه 

 :حصر األنواع فيما يمي

:   ـ المكتبة المركزية

وىي المكتبة الرئيسية لمجامعة، وتيتم بصفة أساسية بخدمة طبلب الدراسات العميا وأعضاء ىيئة 

التدريس والباحثين، وتقديم خدمات المعمومات المتقدمة، وتقوم المكتبة بالتنسيق والتكامل مع مكتبات 

 2.الكميات، وقد تحتوي عمى المواد المكتبية التي ال يمكن توفيرىا بمكتبات الكميات

 

                                                           
1
دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية :نظم التصنيف العالمية وتطبيقاتيا في المكتبات الجزائرية .  محي الدين كساسرة  

 -30 تمت الزيارة يوم . . 26ص  . 2007. قسنطينة . جامعة منتوري . رسالة الماجستير في عمم المكتبات . بقسنطينة 
:   متاح عمى 2019 – 03

https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AKES2338.pdf  
2
 236ص.(د ت).مكتبة غريب: القاىرة . 2ط. دراسة في المكتبات األكاديمية والشاممة: المكتبات الجامعية.  أحمد بدر 

https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AKES2338.pdf
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: ـ مكتبات الكميات

وتقوم ىذه المكتبات داخل الكميات الجامعية، وتوجو خدماتيا لمجتمع المستفيدين من الدارسين 

واألساتذة والعاممين في الكمية، وتكون متخصصة في تخصص الكمية، وتطور مجموعاتيا في ىذا اإلتجاه، 

 (1).كما تشرف عمى مكتبات األقسام في حالة وجودىا

: ـ مكتبات األقسام

وتقوم بخدمة الدارسين والييئة التدريسية في القسم، وتنمي مجموعاتيا وتقدم خدماتيا لخدمة 

تخصص القسم التابعة لو، وقد ظيرت ىذه األقسام مع تعدد التخصصات العممية وزيادة عدد الدارسين في 

        2.التخصصات المختمفة

:  وظائف المكتبات الجامعية3ـ1

: إن لممكتبات الجامعية وظائف ىامة ورسائل ضرورية وىي 

ـ تخطيط نمو المكتبة ورسم سياستيا والمشاركة في وضع الموائح والقوانين التي من شأنيا تسيير العمل 

. بالمكتبة ومتابعة تنفيذه 

. ـ اإلتصال بالمسئولين بالجامعة إلعداد ميزانية المكتبة والمشاركة في توزيعيا 

. ـ اختيار العاممين في المكتبة وتدريبيم واإلشراف عمييم ومتابعة أعماليم وتقييميا 

ـ بناء وتنمية المجموعات وأوعية المعمومات مما يضمن توافر المقتنيات األساسية لقيام الجامعة بمياميا 

.  في التعميم والبحث العممي 

                                                           
1
 .104ص .2001.منشورات جامعة قسطينة. مدخل إلى عموم المكتبات والمعمومات.  عبد المطيف صوفي 

2
. 52ص.2001. دار الثقافة العممية: اإلسكندرية. المدخل إلى عموم المكتبات. ابو الفتوح حامد 
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. ـ تنظيم المجموعات والمصادر باستخدام التقنيات المناسبة 

 (1).ـ تقديم خدمات المعمومات لمدارسين والباحثين وتسير سبل اإلفادة من المقتنيات وأوعية المعمومات 

: ىداف المكتبات الجامعية  أ1-4

:     تكمن األىداف التي تسعى المكتبات الجامعية إلى تحقيقيا كما يمي 

ـ اختيار وتوفير المواد المكتبية والمناسبة التي تساىم في دعم وتطوير المناىج الدراسية المقررة والبرامج 

. المختمفة في الجامعة 

. ـ تسيير سبل الدراسة والقراءة والبحث لمطمبة والباحثين والمدرسين 

عداد الفيارس البلزمة  . ـ تنظيم المصادر والمجموعات من خبلل فيرستيا وتصنيفيا وا 

. ـ تقديم الخدمات المكتبية المختمفة وبالطرق المناسبة 

ـ تييئة أفضل الشروط والوسائل المساعدة لمقراءة والدراسة والبحث العممي من خبلل توفير المؤثثة 

. والمجيزة بالشروط الجيدة 

ـ تدريب المجتمع الجامعي عمى حسن استخدام المكتبة ومصادرىا وخدماتيا من خبلل برامج تدريبية 

رشادية منظمة وتدريب المكتبيين خارج الجامعة  . وا 

ـ المساىمة في نقل التراث الفكري العالمي إلى المجتمع األكاديمي من خبلل  توفير مجموعة جيدة من 

. المصادر والمراجع األجنبية 

. ـ إصدار النشرات والدوريات والبيبميوغرافيات التي تسيم  في تسيير البحث العممي 

. ـ تنظيم المعارض المختمفة والندوات والحمقات الدراسية في مجال المكتبات 

                                                           
1
مكتبة : القاىرة . دراسات في المكتبات األكاديمية والبحثية : المكتبات الجامعية .  أحمد بدر، محمد فتحي عبد اليادي  

  . 30ص . 1978.غريب 
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 ( 1). ـ تطوير عبلقات التعاون مع المكتبات الجامعية األخرى داخل البمد وخارجو 

 استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية- 2

 : تمييدال

ييدف ىذا البحث إلى التعريف بكيفية استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية من خبلل تحويل 

المكتبات الجامعية مقتنياتيا التناظرية إلى مواد رقمية، وسوف نتعرف من خبلل ىذا المبحث عمى مفيوم 

الرقمنة ومتطمباتيا وسنوضح بشكل مبسط دوافع استخداميا من قبل المكتبات الجامعية وسنتعرض في 

. النياية عمى أثر استخداميا في المكتبات الجامعية

 مناىيم حول الرقمنة  : 2-1

ىناك العديد من التعريفات لعممية الرقمنة لذا نأخذ منيا ما ىو أكثر تداوال و وضوحا عمى سبيل 

عممية تحويل المواد :" المثال ال الحصر ونأخذ تعريف الدكتور سامح زينيم عبد الجواد حيث يقول انيا 

ي يمكن أن يقرأ فقط بواسطة ذإلى الشكل ال (تناظرية)من األشكال التي يمكن أن تقرأ بواسطة اإلنسان 

،كما يمكن استخدام الماسحات المسطحة والكاميرات الرقمية والعديد من األجيزة " )رقمية(الحاسبات 

األخرى لرقمنة المواد التناظرية المختمفة ،وعند تحويل المعمومات إلى شكل رقمي فيي تخزن في ممفات 

لج كأي ممف آخر،فمثبل يمكن أن ترسل من حاسب آلخر أو تنسخ أو اعمى الحاسوب الذي يمكن أن تع

بالتالي تتضمن الخطوات التالية األساسية الكاممة لمرقمنة ما  ،و تمغى أو تطبع أو تعرض عمى الشاشة

 :يمي 

 تحويل  المواد التناظرية الى الممفات الرقمية .1

 وتخزينيا معالجة الممفات .2

                                                           
عالم الكتب : األردن . أساسيات المكتبات والمعمومات والبحث األكاديمي .  ربحي مصطفى عميان ، حسن أحمد المومني 1

  .45ص . م 2009 ىـ  ـ 1429.الحديث لمنشر والتوزيع 
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 (1 )المستخدمتوصيل الممفات إلى  .3

و تعرف الرقمنة حسب ما جاء بو الدكتور محمد فتحي عبد اليادي انيا عممية يتم فييا تحويل 

ا بتحويل النصوص ضالبيانات ونقميا في شكل رقمي لممعالجة بواسطة الحاسب اآللي ،كما تعرف اي

وئي إلمكان ضاحيات والخرائط إلى اشارات ثنائية باستخدام أجيزة المسح الضالمطبوعة او الصور و االي

تحويل االشارات التناظرية "وفي االتصاالت عن بعد يقصد بالرقمنة .عرض النتيجة عمى شاشة حاسب آلي

عممية إنشاء نصوص رقمية :"و أما في عمم المكتبات يقصد بالرقمنة "المستمرة الى اشارات رقمية نابضة

. (2)"من الوثائق التناظرية 

ومن خبلل ما سبق ذكره يمكن اعتبار الرقمنة عممية يتم عن طريقيا تحويل المعمومات من شكميا 

التقميدي الى شكل رقمي سواء كانت ىذه المعمومات صور ،بيانات نصية ،ممف صوتي أو أي شكل آخر 

.  لتقرأ بواسطة الحاسب اآللي

 متطمبات الرقمنة :  2-2

البد عمى المؤسسات  التي ترمي إلى تحويل مكتباتيا من التقميدية إلى الرقمية أو تمك التي تسعى 

إلى إنشاء مكتبات رقمية أن تأخذ بعين االعتبار ان ىذا االمر ليس باألمر اليين ،ألنو يتطمب مواجية 

 .الحواجز او التحديات التي تقف في طريق تحقيقو

ولتأسيس المكتبة الرقمية يجب طرح كل التحديات الجدية ،الن تحويل المواد التقميدية إلى مواد 

رقمية لن يكون باألمر السيل ،نظرا لدخول التقنيات السابقة إلى المكتبات كالفيديو و االسطوانات 

إدخال المعموماتية في : وغيرىا، اذن إلنشاء المكتبة الرقمية ينبغي اوال المرور بعدة مراحل اىميا

                                                           
،سنة  االدارة ،دار الكتاب الحديث االرشيفات الرقمية التخطيط والبناء و   سامح زينيم عبد الجواد ،المكتبات و1

 .22-21ص . ص.2013
 .  2ص .2011،،نوفمبر 7،ع 17 محمد فتحي عبد اليادي ،مجمة الممك فيد الوطنية ،مج 2
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الوظائف الرئيسية لممكتبة التقميدية والتي تشمل التزويد و الفيرسة واإلعارة وغيرىا ،وإلتمام ذلك و اكثر 

 .(1):البد من توفر االحتياجات و المكونات البلزمة لذلك وىي 

احتياجات تنظيمية وقانونية حيث يجب عمى المكتبة الحصول عمى اذن خاص من صاحب الحق  -1

عمبل بقوانين حقوق الطبع والحماية الفكرية عند تحويل موادىا النصية من تقارير وبحوث ومقاالت 

وغيرىا إلى أشكال يمكن قراءتيا آليا، حيث تحدد الحقوق والواجبات لمييئة أو المؤسسة التي يمكن 

من خبلليا بناء إستراتيجية واضحة ألن االحتياجات القانونية والسياسية والتنظيمية تأتي في المرتبة 

. األولى ، لتحديد األبعاد واألىداف من ىذا المشروع

 .ربط المكتبة بشبكة اتصاالت داخمية وشبكة االنترنيت العالمية من خبلل توفير أجيزة خاصة -2

توفير احتياجات من أجيزة تقنية بتحويل مواد المعمومات من تقميدية إلى رقمية باإلضافة إلى أجيزة  -3

. الحاسب واالتصاالت المختمفة ،وطابعات ليزرية متطورة ،وماسحات ضوئية ،وأجيزة تصوير 

 لربط نظم استرجاع المعمومات عمى الخط ،السيما software) (توفير بروتوكوالت و برمجيات -4

 .المتعمقة بتعريب نظم الحاسبات

 االشتراك في الدوريات اإللكترونية ،حيث يتم ربط المكتبة بالناشر أو مقدم الخدمة برقم النطاق -5

 (ip address) . 

الربط بين موقع الدوريات التي يحتوييا نظام الفيرس اآللي في المكتبة و الدوريات االلكترونية ،  -6

 .وكتابة الحواشي الخاصة بموقع الدوريات االلكترونية

احتياجات بشرية فنية مؤىمة  وقادرة عمى التعامل مع ىذه التقنيات الحديثة بوجييا المادي  -7

 :أي بمعنى أخر توفير اليد العاممة الكافية والمدربة ذات القدرة عمى انجاز الميام التالية ،والفكري

                                                           
 .73ص . 2012موزعون، دار البداية ناشرون و . المكتبات الرقمية واقعيا و مستقبميا.  جعفر حسن جاسم1
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  انتقاء المعمومات التي يمكن بثيا. 

  إدخال المعمومات بأشكال مختمفة، بمعنى أن يكون قادرا عمى التعامل مع أوعية المعمومات شكبل

 .ومضمونا

 اكتساب الميارات البلزمة في نظم االسترجاع ،وىي ذات أبعاد تكنولوجية في آن واحد. 

 .احتياجات إلى بناء مجاميع رقمية بحجم يمكن أن يجعميا ذات فائدة حقيقية -8

 .توفير الغبلف المالي القوي و الكافي الذي يساعد عمى انجاح المشروع الرقمي وتشغيمو -9

العمل عمى توعية الباحثين والمستفيدين من خدمات المكتبات الرقمية من خبلل توفير وخمق وعي  -10

معموماتي لدييم ، وربما ىذا االحتياج يعد األىم، ألنو ما فائدة توفير كل المستمزمات السابقة الذكر 

 .وال يوجد من يقدر أو يثمن قيمة ىذا المشروع

الحاجة الى خمق بيئة رقمية الجديدة تستوعب ىذا النوع من المشاريع من خبلل وضع برامج  -11

 .لتدريس مادة تقنية المعمومات في كافة المراحل الدراسية بما فييا الجامعات والمعاىد العميا

 (1 )المتطمبات المادية والتجييزية*

 :يجب أن يتم التأكد من العناصر التالية لكل مصدر معمومات الكتروني نرغب في اقتنائو 

 . إمكانية العمل عمى أكثر من نوع من أنواع األجيزة - أ

 . إتاحة برامج التعامل واالسترجاع تجاريا - ة

 .احتكار المنتج لمصدر المعمومات االلكتروني مع األجيزة و البرامج- ج

 .إمكانية العمل عمى أكثر من برنامج تشغيل- د

 .إمكانية العمل عمى شبكات حاسبات- ه

                                                           
 .75ص  .  السابقالمرجع.  جعفر حسن جاسم1
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 .الزمن المطموب لتركيب واختبار النظام - و

مما يتطمب ذلك "المتاح عمى قرص مدمج"ثابت أو تغير مواصفات مصدر المعمومات االلكتروني- ز

 .تغيير سريع في األجيزة والبرامج المطموبة

 توجيو تسجيبلت معينة من خبلل البريد االلكتروني ألحد المستفيدين  إمكانية التحميل و الطباعة ،و-ح

   (1 )دوافع استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية : 2-3

 من ظيور المكتبة الرقمية ىو توصيل المعمومة بشكل أحسن مما كان عميو ييسئان اليدف الر

ي ، فان تأثير الشبكات و الحاسبات اآللية قد غير اساليب التواصل بين األفراد ،وبتوفير ىذه ضفي الما

الشبكات لممعمومات عمى ىذا النوع ستصبح متوفرة لمجميع بشكل مباشر ،وباستطاعة الباحثين تتبع 

مصادر المعمومات المتاحة حول العالم من خبلل الحاسوب الشخصي فقط  ،وعمى العكس فان المتعمقين 

.  بالمواد المطبوعة الذين يرون انيا اساس الحضارة ،يجدون المعمومات االلكترونية امرا غير مرغوب فيو

ومن خبلل تفكيرنا عن فائدة وجود المكتبة الرقمية ، فإننا نسعى لتطويرىا لتمبية احتياجات 

. المستفيدين حسب تخصصاتيم العممية بأسموب سيل ومرن 

: وفي ما يمي سنتطرق لبعض المبررات إلنشاء المكتبة الرقمية 

بالنسبة لمرافق المعمومات   /أ

لقد كان عمى القارئ في الماضي عند استخدامو لممكتبة التقميدية الذىاب الييا في  :تعزيز الوصول  .1

اوقات عمميا وكانت المكتبات بعيدة عمى بعضيم ،وزيادة عمى ذلك كان االطباء والميندسين يجدون 

  .صعوبة في الحصول عمى المعمومات الحديثة التي تيميم

                                                           
نشاؤىاتصميميا :المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية.عكنوش نبيل  1 جامعة منتوري . ،مكتبة جامعة االمير عبد القادر وا 

:  متاح في 19:50: عمى الساعة {07/05/2019}تاريخ االطبلع  .2010 افريل، قسنطينة
https://www.univ-constantine2.dz/blog/theses/  

https://www.univ-constantine2.dz/blog/theses/
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وعند ظيور المكتبة الرقمية سيمت نقل المعمومة الى مكتب المستفيد في منزلو في مكان عممو ،ومن 

ىذا اصبح القارى الذي في متناولو المكتبة الرقمية عمى غنى من زيارتو مبنى المكتبة فقد اصبحت 

 . ىناك مكتبة حيثما يكون ىناك حاسب شخصي متصل باالنترنت

ان تحديث المعمومات ىو أمر سيل عندما تكون اإلصدارة األصمية في :التحديث المستمر لممعمومة  .2

صيغة رقمية ومختزنة في حاسب آلي مركزي ،ولكن بعض المواد المطبوعة يصعب تحديثيا الن ذلك 

يعني أن الوثيقة كميا تحتاج إلى إعادة الطباعة ،وليذا تستبعد جميع النسخ الطبعة القديمة وتحل 

 .محميا النسخ الجديدة

تاحتيا عمى الشبكة لجميع :تنمية العمل التعاوني  .3 ذلك من خبلل اقتناء المكتبة لممعمومات الرقمية وا 

الباحثين دون استثناء ،ونجد االن العديد من المطبوعات االلكترونية تحفظ في مواقع مستقمة مركزية 

،ويعرف ذلك بالتطور الكبير الذي قضى عمى التكرار المادي المكمف لممواد الفريدة التي ال يمكن 

 .الوصول إلييا إال باالنتقال إلى الموقع الذي تختزن فيو

يمكن اعتبار ىذه الطريقة وسيمة لحماية المجموعات النادرة  و : الحد من تداول النسخ االصمية  .4

 أنيا ال يمكن إالذلك لمحفاظ والتقميل من الممارسة المادية عمى ىذه الوثائق ،ذات القيمة التاريخية ،

  (1 ).في أي حال من األحوال أن تعوض األصل

ادى تطور صناعة الحواسيب الشخصية وتقدم الشبكات لجعل البيئة : توفير بيئة رقمية جديدة  .5

الرقمية واقعا يوميا معاشا ،ىذا ما جعل لرقمنة مكانة في سموكيات األفراد ،لتنظم بدورىا إلى 

 .المنظومة والمخزون الثقافي لمفرد

                                                           

بن يوسـف بن "دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية : الرقمـنة في المكتبات الجامعية الجزائـرية.  باشــيوة سالم1
متاح . 16:07:عمى الساعة {02/05/2019}تاريخ االطبلع . 2009، ديسمبر 21ع  . Cybrarian Journal".خــدة
  http://www.journal.cybrarians.org : في

http://www.journal.cybrarians.org/
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ساىم ظيور الحاسوب في تسييل الكثير من االعمال : التسييالت التي تقدميا الحواسيب  .6

والنشاطات عمى االنسان واختصر عميو الوقت و الجيد ،ومن ىذا المنطمق فميما توسعت ميارات 

وكفاءات أمناء المكتبات و تطورت أدوات الضبط الببميوغرافي المساعدة في البحث في المعمومات 

 .الورقية ،فانو ال يستطيع أن يكون في مستوى المردود المطموب منو ،خاصة في المكتبات الكبيرة

لقد ادى ظيور الحاسبات ذات السعات التخزينية الكبيرة و الجودة : توفير المساحات التخزينية  .7

العالية الى دفع مشاريع الرقمنة إلى األمام ،فإذا تصورنا ان شريحة حاسوب ال تزيد عن كف اليد 

يمكن أن تحمل مكتبة مكونة من مبليين الكتب الورقية ،فان المكتبات الورقية قد خسرت احد اكبر 

 .رىاناتيا في مواجية المكتبة الرقمية

تقوم الرقمنة بتنويع اساليب الوصول الى الوثيقة او المعمومة :توفير الجيد بزيادة المداخل  .8

بمضاعفتيا لممداخل دون بذل الجيد ،مثل ما ىو الحال في بيئة الفيارس التقميدية ،حيث تكون 

العبلقة طردية بين الجيد المبذول والمردود المحصل ،لذلك فالبيئة الرقمية اصبح بإمكانيا بجيد قميل 

 .مضاعفة مردودىا العديد من المرات

بإمكان الرقمنة الوصول لمعديد من المعمومات التي ال توافق : تحرير المعمومة من أشكال الحجب  .9

 .مرافق المعمومات إتاحة الوصول إلييا و ذلك ألسباب سياسية أو تنظيمية أو مؤسساتية

 بالنسبة لممستنيدين / ب

 . تحميل المعمومات  بكل سرعة و سيولة من خبلل بعض الكممات الدالة -

 . امكانية طباعة المعمومات  واخذ صور طبق االصل عنيا عند الحاجة -

 . الحصول عمى المعمومات المناسبة من المجموعات الكبيرة، وفي اقل وقت ممكن -

 .إمكانية تطوير البحوث العممية والحصول عمى المعمومات بالصوت و الصورة واأللوان -
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 (1) مزايا استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية : 2-4

يحدد الدكتور المتخصص في مجال المكتبات ويميام آرمز مجموعة من المزايا الستخدام الرقمنة في 

: ما يمي  المكتبات الجامعية نذكرىا في

إن المكتبة الرقمية تصل الى المستفيد اينما كان فيي تحمل مجموعاتيا إليو حيثما يوجد حاسب  .1

   a network connectionإلكتروني ،متصل بشبكة 

 .اإلفادة من قوة الحاسبات في استرجاع المعمومات وتصفحيا .2

إمكانية تقاسم المعمومات ومشاركتيا مع اآلخرين ،اذ يمكن لمعديد من االشخاص قراءة الكتاب  .3

 .نفسو او رؤية الصور نفسيا في الوقت نفسو 

 .  سيولة تحديث المعمومات فبلبد من مواكبة التغيرات والتطورات الحاصمة في عالم المعمومات .4

إمكانية إتاحة المعمومات بصورة دائمة و عمى مدار الساعة فعامل الوقت يؤثر في نوعية وطبيعة  .5

 .الخدمات التي تقدميا المكتبات لممستفيدين 

 .إمكانية إتاحة أشكال جديدة من المعمومات، قد ال يمكن تخزينيا وبثيا من خبلل القنوات التقميدية .6

لم ،كما يمكن او مما سبق تبين انو يمكن الوصول لممعمومات الرقمية بسرعة عالية من أي مكان من الع

، stored  compactlyنسخيا ألغراض الحفظ دون حصول أي أخطاء ،ويمكن تخزينيا بصورة مكتنزة 

 .والبحث فييا بسرعة فائقة

: كما يمكن االفادة ببعض أىداف المكتبات الرقمية والمتمثمة في

المساىمة في انتاج المعرفة وتقاسميا واإلفادة منيا ،لتعظيم درجة التعاون بين تمك المجتمعات  .1

نتاجية  .وجعميا أكثر فعالية وا 
                                                           

 : متاح عمى 10العدد.مجمة المعموماتية .مفاىيم أساسية في المكتبات الرقمية . عبد الرحمن فراج 1

http://archive.li/wnq1p : 29/04/2019 :تم الدخول a11:28 
 

http://archive.li/wnq1p


 الفصك االول                             المكتبات الجامعية و تحديات البيئة الرقمية 

 40 

 .التيسير واإلعانة عمى إنشاء المجتمعات الجديدة القائمة في قطاعات البحث والتعميم  .2

كما تفيد ىذه المكتبات في إدارة المصادر الرقمية والتجارة االلكترونية و النشر االلكتروني  .3

والتدريس والتعمم وغيرىا من األنشطة ،مما جعميا تصبح مؤسسات رئيسية في العديد من 

،وتفيد بوصفيا أداة رئيسة في توصيل المحتوى ألجل أغراض  المجاالت المختمفة والمتنوعة

 .، والحفاظ عمى التراث الثقافي والتعريف بوcommerceالبحث العممي ،والعمل التجاري 
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: الخالصة 

تعد المكتبات من اىم مؤسسات المعمومات نظرا لتعدد وتنوع الخدمات التي تقدميا لروادىا ،ونظرا 

لما تميز بو عصرنا من تطورات تكنولوجية ،وجب عمى المكتبات اثبات وجودىا في ظل ىذه التطورات 

وذلك باستغبلل كل ما ىو جديد ،فيما يخص الخدمات المقدمة لمستفيدييا ،ويمكن القول أن ظيور المكتبة 

الرقمية ساىم بشكل كبير في خدمة البحث العممي ،من خبلل ما تقدمو من المصادر المعمومات الرقمية 

في شتى الميادين العممية ،وذلك باقتنائيا لممجموعات المكتبية سواء الرقمية منيا او التقميدية لتقوم برقمنتيا 

وتنظيميا إلتاحتيا عبر شبكة االنترنت ،ليقوم الباحثين من خبلل طرق البحث واالسترجاع بالتنقل بين 

مصادر المعمومات المكتبة الرقمية ليختاروا منيا ما تمبي احتياجاتيم الفكرية لتوظيفيا وتوثيقيا في بحوثيم 

العممية ،فاعتماد الباحث عمى ىذا النوع من مصادر المعمومات المتاحة عمى الخط قد ال يمبي كل 

احتياجاتو وىذا ما استوجب ظيور فظاءات رقمية جديدة عمى االنترنيت ،من بينيا المستودعات الرقمية 

     . وىذا ما سنتطرق اليو في الفصل الموالي
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: تمييدال

لقد ادى التطور الحاصل في العقد الماضي الى بروز استراتيجيات ميمة التابعة لموصول الحر 

لممعمومة ومن بينيا المستودعات الرقمية ،والتي يمكن اعتبارىا بمثابة الدليل الذي يعرف بالمؤسسة التابع 

ليا ،فأصبحت بذلك محط األنظار لمختمف مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي لتأسيس مستودعات 

رقمية خاص بيا ،ليكون لتمك المؤسسة نافذة يتاح فييا كامل المخرجات العممية بغية تحقيق التواصل بين 

. الباحثين والطمبة ،وفتح المجال لييئة التدريس بإتاحة انتاجيا الفكري

وليذا كانت المستودعات من المواضيع التي اثارت الكثير من الجدل بين الباحثين ،بل اكثر من 

ذلك فقد اصبحت االن احد مؤشرات نجاح الجامعات وما فرض تواجدىا عمى الويب و زاد من قيمتيا وىذا 

.    ما سنتعرف عاليو من خبلل ىذا الفصل

 ماىية المستودعات الرقمية  -1

        (1) تعريف المستودعات الرقمية1-1: 

 المستودعات الرقمية من احدث مؤسسات المعمومات من خبلل تصفحنا لشبكة االنترنيت نرى بان

أطروحات :الرقمية عمى شبكة االنترنيت وتيدف إلتاحة اإلنتاج العممي ألعضاء المؤسسات العممية مثل 

الماجستير والدكتوراه ،والمحاضرات التعميمية ،وأعمال المؤتمرات ،ومقاالت الدوريات والعديد من أشكال و 

أنواع الكيانات الرقمية دون قيود أو عوائق مع الحفاظ عمى حقوق الممكية الفكرية لممودعين ويعد ظيور 

المستودعات الرقمية من معايير تقييميا ،بل وصل االمر الى وجود ترتيبات عالمية ليذه المستودعات 

  .عمى شبكة االنترنيت

 

                                                           
المركز العربي لمبحوث :المستودعات الرقمية لمجامعات في الدول العربية ،جامعة القاىرة .اىداء صبلح ناجي محمد  1

 .28 ص. 2016، والدراسات في عموم المكتبات والمعمومات
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 :منيوم المستودعات الرقمية 

ان المستودع الرقمي ىو  (ODLIS)اورد قاموس المكتبات و المعمومات عمى الخط المباشر 

تنتج بمشاركة العديد من المكتبات االكاديمية والبحثية في بناء المجموعات الرقمية من كتب و خدمة 

االوراق البحثية واالطروحات والتقارير وكل ما ييم المؤسسة ويستخدم كوسيمة لحفظ و اتاحة االعمال 

. البحثية بإيصاليا لمباحث دون قيود

 نظام معموماتي متاح عبر شبكة االنترنيت يعمل عمى يعرفيا الدكتور محمد محمود احمد بأنيا 

دارتيا بالتكامل مع نظام إدارة المقررات االلكترونية  ،كما تعرف بأنيا  حفظ الكائنات التعميمية ومعالجتيا وا 

بنوك أو مخازن لجمع وتخزين الكائنات التعميمية ،وتحتوي بيانات بيدف توصيفيا وتصنيفيا وتيسير 

إمكانية الوصول إلييا عبر محركات البحث المتاحة عمى االنترنيت ،كما تضم ىذه البنوك والمخازن العديد 

 (1) .من اإلمكانات

عادة ما يشار الى المستودعات الرقمية :"ويعرف عبد الرحمن فراج المستودعات الرقمية بأنيا 

باألرشيفات الرقمية او الطبعات االلكترونية  ويمكن ان تشمل ىذه المستودعات في اكثرىا عمى النسخ 

االلكترونية من مقاالت و الدوريات العممية  كما تحتوي انماط اخرى من المطبوعات ، كالرسائل الجامعية 

(2)"والتقارير والكتب االلكترونية 
. 

من أكثر أساليب األرشفة الذاتية :كما يمكن تعريفيا ايضا حسب ما جاء في مجمة البعث انيا 

معيارية و منيجية ،ألنيا تدار وفقا ألحد نظم إدارة المحتوى ،وتدعم تطبيقات تبادل المعمومات ،وعادة ما 

يتم إدراجيا بأحد أدلة المستودعات ،مثل دليل مستودعات الوصول الحر ،وتتاح المستودعات لعموم 

                                                           
 ص.ص. 2012سنة . دار الثقافة العممية. االتجاىات الحديثة في المكتبات الرقمية. أبو الدىب، محمود محمد أحمد 1

105-106. 
 2الشركة العربية المتحدة ،ج.خميس اسامة محمد عطية ،الكيانات الرقمية في المستودعات الرقمية عمى شبكة االنترنيت 2

 .73.ص.2013،مصر،
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المستفيدين دون أية عوائق أو قيود ،كما تشمل عمى كثير من أنماط اإلنتاج الفكري مقاالت ،الدوريات 

 (1)الخ ... العممية ،كتب ،التقارير ،الرسائل الجامعية ،ممفات باوربوينت 

وفي األخير تعرف المستودعات الرقمية حسب الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات 

 من الخدمات التي تقدميا الجامعات ألعضاء مجتمعنا إلدارة الموارد العممية "والمعمومات والحاسبات بأنيا 

الرقمية التي أنتجتيا المؤسسة ونشرتيا وتشمل التقارير الفنية والرسائل الجامعية واألطروحات و المواد 

 (2)".التعميمية 

  نشأة مستودعات الرقمية : 1-2

يف شاء المستودعات الرقمية ليست بجديدة ،ألنو منذ سنوات بدأ ظيور فكرة عمل ارشان فكرة ان

لمطبعات االلكترونية عند بعض التخصصات العممية ،وىكذا بدأت مثل ىذه المشروعات عند العديد من 

و نشطت من ، لقد برزت المستودعات الرقمية )3(االفراد لعمل مستودعات رقمية إلتاحة انتاجيم الفكري 

قبل الباحثين كممارسات فردية حيث تنبيوا لممخاطر والتحديات التي تواجو البحث واالتصال العممي ،ومن 

ىذه المخاطر الزيادة المطردة ألسعار الدوريات العممية في جميع المجاالت ،وعجز ميزانية المكتبات 

البحثية عمى مبلحقتيا وىذا ما ادى الى تراجع البحث العممي وخاصة في مجال العموم و التكنولوجيا 

 ،وقد بدأت عممية إتاحة اإلنتاج الفكري والعممي  (stm)والطب ،ويشار إلييم اختصارا بمجموعة 

بالمستودعات الرقمية المفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات بشكل اجتيادي وفردي من قبل الباحثين ،ىذا 

وتحرك  م2002قبل إعبلن المبادرات والسياسات التي تقنن حركة الوصول الحر لممعمومات عام 

م ظير اتجاه نحو 1990المؤسسات والمنظمات المعنية بالبحث العممي ،فمع تنامي شبكة االنترنيت عام 

                                                           
  .146-145ص .ص. 2016 عام 34العدد . 38المجمد .  نورس احمد ،مجمة جامعة البحث1

– انجميزي :الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات .  سيد حسن اهلل، محمد احمد الشامي2
 .214 ،ص 2001المكتبة االكاديمية ،:القاىرة . 3مج. عربي

 .26 ص.المرجع نفسو.اىداء صبلح ناجي محمد 3
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،والعديد من  إتاحة المواد العممية دون مقابل متمثبل في بضع مئات من الدوريات العممية المجانية المحكمة

المتخصص في مجال الفيزياء  " arxiv " ويعد مستودع"e-print archives"أرشيفات مسودات المقاالت 

 كموقع لتبادل الرأي  "Paul Ginsparg" بإنشائو الفيزيائي قامأول و أشير مستودع في العالم ،و الذي

. 1991حول مسودات المقاالت عام 

وقد بدأ االىتمام الدولي بالمستودعات الرقمية في كل من المممكة المتحدة ،كندا ،استراليا ،حيث 

قامت الواليات المتحدة منذ ثبلث سنوات بجمع ومراجعة وتخزين وتصنيف وتبادل مصادر المعمومات 

الكندي مصدرا لتوفير  "merlot"المختمفة التي تم إنتاجيا من قبل أعضاء ىيئة التدريس ويعد مشروع 

 .معمومات تعميمية تساعد المتعممين عمى القيام بمياميم التدريسية

تتمثل في ضعف المحتوى ،الكم ،الكيف بصفة عامة ،مما نجد فجوة رقمية وفي الوطن العربي 

أدى إلى ضعف االستفادة من المعمومات المتاحة لذلك نحن في حاجة لتفعيل دور مثل ىذه المستودعات 

والعمل عمى زيادة عددىا و خاصة المستودعات المؤسسية الجامعية ،ليتسنى لنا إثراء المحتوى العربي 

. (1 )الرقمي عمى االنترنيت ،واإلسيام في تطوير بنية البحث العممي

 المستودعات الرقمية  نماذج من1-3

 : بصفة عامة تنقسم المستودعات الرقمية إلى فئتين 

ىي مستودعات متاحة عمى شبكة االنترنت تابعة لمؤسسة معينة مثل : مستودعات المؤسسية ال (1

الجامعات ،وىدفيا الرئيسي جمع و اقتناء الكيانات الرقمية التابعة لمجامعة ،باإلضافة الى ابحاث العاممين 

بالمؤسسة ،سواء كانت ابحاث عممية او اطروحات صدرت عن المؤسسة ،مما يعني ان المستودع الرقمي 

                                                           
 .107-106ص .ص.المرجع السابق. أبو الدىب محمود محمد1
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،وفي ما يمي نموذج لمستودع رقمي مؤسساتي ( 1)المؤسسي بمثابة ذاكرة رقمية تسجل كل انشطة المؤسسة

  .لجامعة الممك عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)(قسم المعمومات)يمثل واجية لمستودع رقمي مؤسساتي لجامعة الممك السعود: 1شكل رقم

ىي مستودعات رقمية يودع الباحثون فييا تطوعا من جميع المؤسسات البحثية المستودعات الموضوعية 

سواء عمى مستوى العالم أو في نطاق عدة دول او دولة بعينيا بحيث انيا تتخصص في مجال عممي 

واحد أو اكثر وفقا لمجال التغطية الموضوعية لممستودع ،وقد تتبع إحدى الكميات أو األقسام و المعاىد 

 .(3 )،أو يدعميا عدد من المؤسسات المتخصصة في المجال الموضوعي العممية

 

 
                                                           

 .83ص. خميس اسامة محمد عطية ،المرجع السابق1
  https://art.kau.edu.sa/Default-125-AR : متاح عمى11:34 عمى الساعة 09/06/2019: تم الدخول يوم 2
دراسة حالة المستودع الرقمي لكمية العموم لجامعة : الوصول الحر بالمكتبات الجامعية . محمود المور أحمد ، فاطمة 3

:  متاح عمى17:22 عمى الساعة 02/05/2019:  تم الدخول يوم 37ص . 2012: السودان. الخرطوم 
 http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/974 

https://art.kau.edu.sa/Default-125-AR
http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/974


 الفصك الثاني                          المستودعات الرقمية و اتاحتها لإلنتاج الفكري

 47 

:  (Arxiv)شكل يوضح واجية لممستودع الرقمي الموضوعي وفي ما يمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) (Arxiv)يوضح واجية لمستودع رقمي موضوعي :  2شكل رقم

ومن الممكن تصنيف المستودعات الرقمية إلى عدة تقسيمات ،فمن الممكن تصنيف المستودعات 

: (2)  كما يمي (Heery , 2005)وفقا ل

نوع المحتوى  : أوال 

  (األولية)مستودعات بيانات البحوث الخام  Raw research data Repositories 

   مستودعات النص الكامل لمسودات البحوث العمميةFulltext pre-print scholarly papers 

  مستودعات النص الكامل لمبحوث العممية المحكمة وأوراق المؤتمراتreviewed 

 final drafts of journal/Conference proceedings papers Fulltext peer- 

 مستودعات الرسائل الجامعيةElecronic Thesis and dissertation Repositories(ETD) 

                                                           

 (Consulté le 04/04/2019 à 14 :50) disponible en ligne : http://arxiv.org 1 
. 30-29ص.ص. المرجع السابق. اىداء صبلح ناجي محمد 2

 

http://arxiv.org/
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      مستودعات التقارير الفنية الصادرة عن الييئات والمؤسسات.publications (institutional 

or departmental technical reports)Fulltext original 

  مستودعات الكيانات التعميمية.Open Educational resources 

  (1)مجال التغطية: ثانيا 

  المستودعات الموضوعية.discriplinary repository                                                              

   المستودعات المؤسسية.Institutional repositories 

 المستودعات الشخصية.Personal Repositories  (األرشيف الشخصي لمباحث). 

  مستودعات المجبلتJournal Repositories ( الناتج عن مجمة واحدة أو مجموعة من

 (المجبلت 

  المستودعات الوطنيةNational Repositories  

  المستودعات اإلقميميةRegional repositories  

  المستودعات العالميةInternational Repositories 

مجموعات المستنيدين المستيدفين : ثالثا

 مستودعات الدارسين أو المتعممين.Learners Repositories 

  مستودعات المعممينTeachers Repositories 

  مستودعات الباحثينResearchers repositories  

 

 

 
                                                           

1
.  30-29ص.ص. اٌّشجغ اٌغبثك ،اىداء صبلح ناجي محمد 
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 فوائد المستودعات الرقمية 14-

: (1)تعود المستودعات الرقمية عمى الباحثين بعدة فوائد ومن اىميا

 .تسييل الوصول إلى اإلنتاج الفكري لممؤسسات ومراكز البحوث .1

يعتبر اإلنتاج الفكري األكاديمي بمثابة مؤشرات ميمة عن جودة المؤسسة العممية األكاديمية وتزايد  .2

 .مراكزىا، وبالتالي فان زيادة اإلنتاج الفكري فيما يعد مؤشرا عمى أىمية تمك الجامعة

تساىم المستودعات الرقمية في كسر احتكارات الناشرين وزيادة الوعي لدى الباحثين بزيادة نمو  .3

 .اإلنتاج الفكري الواضح عمى نحو متزايد

تمكن المستودعات الرقمية الباحثين من اإلطبلع عمى الدراسات المماثمة في تخصصيم والوقوف  .4

. عمى التجارب األخرى في الموضوع نفسو

: (2)ويمكن ان تفيد المستودعات الرقمية من خبلل العديد من المزايا أىميا 

 إتاحة المحتوى التعميمي و الوصول إليو بسرعة في أي مكان وزمان . 

 سيولة التحديث المستمر. 

 المساىمة في تطوير المقررات األكاديمية. 

وتساعد المستودعات الرقمية عمى تطوير العممية التعميمية من خبلل المزايا التي تمثميا ،فيي 

تستخدم التكنولوجيا وتوظفيا لخمق موارد جديدة لمتعمم الفعال ،كما توفر الشراكة في المحتوى من خبلل 

توفيرىا إمكانية تحرير المحتوى وتعديمو وتطويره ،وىذا ما يوطد العبلقات بين المجتمعات المستفيدة من 

،واحد الموارد اليامة إلمداد المعممين  خبلل المستودعات وينعكس بالفائدة عمى جودة ىذا المحتوى

 .بالمحتويات االلكترونية البلزمة ليم لتصميم مقرراتيم ودروسيم االلكترونية بمستوى عال من الجودة

                                                           
 . 152ص  .السابق،المرجع  نورس أحمد 1
 .109ص . المرجع السابق،محمود محمد أحمد،   أبو الدىب2
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  إتاحة اإلنتاج النكري داخل المستودعات الرقمية 2

:  إتاحة المكتبات الجامعية لمصادر الوصول الحر2-1

: ىناك مستويين أو درجتين من اإلتاحة لمصادر المعمومات وىما

: إلتاحة المباشرة أو المحمية ا 2-1-1

وتعني إمكانية الوصول إلى المصادر اإللكترونية لممعمومات بشكل مباشر، حيث يكون محمبل 

عمى قرص مميزر أو قرص ممغنط، ويمكن لممستفيد تشغيمو من خبلل جياز الحاسب اآللي وتتم اإلتاحة 

 :عن طريق

عمى   حيث تتاح المصادر اإللكترونية لممعمومات:Access Via Networkـ شبكات المعمومات 

  تعامل رسومية حاسب آلي مركزي ، فيمكن إجراء عمميات البحث لممستفيدين باستخدام واجيات

       تتم بالنسبة إلى المصادر اإللكترونية:Access Via Fileserverـ  اإلتاحة عبرالخادم  

لممعمومات تحتاج المكتبة إلتاحتيا، ومخزنة كوثائق  غير مكشوفة، ومن ثم فيي ليست قابمة لمبحث لذا 

تخزن في ممف إلكتروني عام، ويطمق عميو اسم الممف بالمكتبة، ويتم تمثيل المصادر المتاحة بيذه 

  (1 . ).الطريقة في الفيرس العام المتاح عمى الخط المباشر لربط المستفيدين بمصدر المعمومات المتاحة

ويستخدم ىذا النمط في : Workstation Acces Via Stand aloneـ اإلتاحة عبر محطة مستقمة 

 :التالية  الحاالت

ـ  إتاحة المصادر اإللكترونية لممعمومات التي تقع في نطاق اىتمام عدد محدود من المستفيدين، 

والمصادر التي يصعب الوصول إلييا عن طريق الشبكة، نظرا إلى حجم البيانات بو 

                                                           
دراسة تحميمية لمصادر المعمومات المتاحة بالمستودع : دور الجامعة في دعم الوصول الحر لممعمومات .  شمار لويزة 1

بسكرة . جامعة محمد خيضر. تخصص تكنولوجيا المعمومات والتوثيق: مذكرة ماستر .الرقمي لجامعة محمد خيضر بسكرة 
:   متاح عمى 2019 – 05 -17تمت الزيارة يوم . عمى الخط   . 63ص  . 2018 ـ 2017.

 Fshs.univ-biskra.dz/images/notes2/mastermaktabet.dox    
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. ـ  ا اللتزام بقيود الترخيص لبعض المصادرالتي تشترط عدم إتاحة المصدر عمى الشبكة

 ـ  إتاحة المصادر التي تحتاج إلى برامج متخصصة لتشغيميا 

: Acces Via Networked CD ROMـ اإلتاحة عبر األقراص المميزرة متصمة بشبكة المعمومات 4

وتمجأ المكتبة إلى ىذا النوع من اإلتاحة في حالة عدم كفاية إتاحة مصدر المعمومات اإللكتروني عبر 

محطة عمل واحدة إلحتياجات المستفيدين أو عندما يرتفع معدل الطمب عمييا، فعندئذ ينبغي لممكتبي أن 

يبادر بالحصول عمى ترخيص من أجل إتاحة مصدر المعمومات عمى قرص مميزر متاح عمى شبكة 

. محمية 

:    Remote Accessـ اإلتاحة عن بعد 2ـ1ـ2 

 يستخدم ىذا المصطمح لمتعبيرعن إمكانية التعامل مع المصادر اإللكترونية لممعمومات، بشكل غير مادي 

وغير ممموس،وذلك عبر أجيزة المدخبلت والمخرجات المتصمة إلكترونيا بجياز الحاسب اآللي عمى الخط 

المباشر، وعادة ما يستخدم أمناء المكتبات من اإلتاحة، إلحاطة المستفيدين عمما بالمصادر اإللكترونية 

الموجودة خارج المكتبة، من خبلل عدد من مصادر المعمومات البيبموغرافية مثل الفيارس، الممفات  

  (1). البيبموغرافية والنصية والرقمية والصوتية، وممفات البيانات والبرامج

:  الخدمات األساسية لممستودعات الرقمية2ـ 2

تمتمك المستودعات الرقمية خدمات كثيرة ذات قيمة مضافة لكل من الباحثين والمؤسسات البحثية 

: والتعميمية والمجتمع العممي بصفة عامة ،وتتمثل ىذه الخدمات فيما يمي

وتتمثل ىذه الخدمة في دعم عمميات اإليداع الشخصي وحذف الكيانات : خدمة اإليداع واإلسترجاع ـ 

. الرقمية

دارة الحقوق . وىذه الخدمة لتقييد الوصول إلى المعمومات:ـ خدمة التحكم في اإلتاحة وا 
                                                           

1
 64ص . المرجع السابق. دور الجامعة في دعم الوصول الحر لممعمومات .  شمار لويزة  
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برامج المستودعات الرقمية تدعم العديد من الوظائف اإلدارية مثل تصميم سير العمل :ـ الخدمات اإلدارية

work fow واستعراض المقاالت واألوراق العممية التي قدمت من قبل أو بعد النشر ومراجعة ما وراء

. Metadataالبيانات 

تقديم الدعم إلنشاء الميتاداتا والتأكد من أنيا ستكون متاحة لمحركات :Metadata ـ خدمة الميتاداتا 

.   Harvesetersالبحث سواء البحث داخل المستودع أو الحاصدات 

تأسيس إدارة آمنة لمبيانات وذلك من خبلل تقديم خدمات مثل النسخ اإلحتياطي  :ـ مساحة التخزين

.  والتدقيق في البيانات الخاطئة والحساسة ضد التعديل أو الحذف الغير المسموح بو

 1.وذلك لدوام أسماء الكيانات الرقمية داخل المستودع:ـ خدمة تسمية الممفات 

 :  دور المكتبات الجامعية في تنمية المستودعات الرقمية3ـ 2

:        تقوم المكتبات الجامعية بدور ميم في إيداع الموارد داخل المستودع الرقمي، وىذا يشمل مايمي

تشجيع األعضاء في الجامعات عمى إيداع إنتاجيم الفكري الخاص بيم ورفع مستوى الوعي بينيم حول 

. قضايا اإلتصاالت العممية لمباحثين

 ـ إيداع المواد مباشرة نيابة عن أعضاء الجامعات الذين ليس ليم أرشيف ذاتيا 

 .ـ تحويل المواد إلى صيغة إلكترونية مناسبة لتسييل عممية اإلستيراد من المستودع

. ـ فيرسة المواد وتصنيفيا تبعا لرؤوس موضوعات موحدة ومقننة وخصوصا لممواد المؤرشفة ذاتيا

. ـ التفاوض مع المستفيدين بشأن أولويات نوع المحتوى الذي سيتم إتاحتو عمى المستودع

. ـ تقييم أداء المجموعات وعدد المواد التي يتضمنيا ومقارنتيا  بالمواد المماثمة 

. ـ الصيانة والحفظ الرقمي طويل المدى لممجموعات 

                                                           
دليل المكتبات والجامعات والباحثين والناشرين : عبد الجواد، سامح زينيم، اإلتاحة الحرة لممعمومات في البيئة األكاديمية 1

 .339ص.2013. السعودية
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ـ اتخاذ القرارات بشأن تحديد من لو الحق في الوصول الحر إال أن ىناك حاجة إلى وضع قيود عمى 

مسودات المشروعات، المواد التي عمييا قيود مؤقتة بسبب حقوق : اإلتاحة بشأن بعض فئات المواد، مثل

 .  (1)الممكية الفكرية

: مزايا وفوائد الوصول الحر لممعمومات  2-4

تشكل حركة الوصول الحر ميمة واضحة في إتاحة العمم وحرية البحث والوصول إلى المعمومات 

لجميور المستفيدين  

تاحة اإلنتاج الفكري عمى نطاق واسع وبوتيرة أسرع من النشر التقميدي ،مما يسمح بالوصول  .1  بث وا 

 .إلى ذلك اإلنتاج واالستفادة منو والبناء عميو وفقا لمتراكم المعرفي 

مكانية التعرف والوصول إلى كل ما  .2 الحد من تكرار إجراء الدراسات واألبحاث من خبلل سيولة وا 

نتاج فكري   .يتم تنفيذه من دراسات وا 

الترشيد في ميزانيات دعم البحث العممي وتوجيييا نحوى موضوعات معرفية جديدة والحد من  .3

 .تكرار دعم نفس الموضوعات والمحاور 

 .الحد من التكاليف واألعباء المالية التي تتكبدىا المؤسسات الداعمة لمبحث العممي  .4

إتاحة اإلنتاج الفكري وفقا لمبدأ الوصول الحر عبر أداة عالمية كاإلنترنت أمر ميم ومفيد لمباحثين  .5

واألكاديميين في الدول النامية التي ال تستطيع تحمل التكاليف الباىظة لبلشتراكات في الدوريات 

 .العممية 

الحد من اختبلل سوق النشر و احتكار بعض الناشرين لتمك السوق المتمثل في السيطرة عمى  .6

الدوريات العممية األساسية ورفع أسعار االشتراكات بيا مما تسبب في عدم قدرة الباحثين 

                                                           
1
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والمكتبات عمى تحمل تمك النفقات ، إال وأنو مبدأ  الوصول الحر لممعمومات يتبلشى ذلك 

  (1.) االحتكار والتحكم في األسعار 

: الخالصة 

تعد المكتبات من اىم مؤسسات المعمومات نظرا لتعدد وتنوع الخدمات التي تقدميا لروادىا ،ونظرا 

لما تميز بو عصرنا من تطورات تكنولوجية ،وجب عمى المكتبات اثبات وجودىا في ظل ىذه التطورات 

وذلك باستغبلل كل ما ىو جديد ،فيما يخص الخدمات المقدمة لمستفيدييا ،ويمكن القول أن ظيور المكتبة 

الرقمية ساىم بشكل كبير في خدمة البحث العممي ،من خبلل ما تقدمو من المصادر المعمومات الرقمية 

في شتى الميادين العممية ،وذلك باقتناءىا لممجموعات المكتبية سواء الرقمية منيا او التقميدية لتقوم 

برقمنتيا وتنظيميا إلتاحتيا عبر شبكة االنترنت ،ليقوم الباحثين من خبلل طرق البحث واالسترجاع بالتنقل 

بين مصادر المعمومات المكتبة الرقمية ليختاروا منيا ما تمبي احتياجاتيم الفكرية لتوظيفيا وتوثيقيا في 

بحوثيم العممية، فاعتماد الباحث عمى ىذا النوع من مصادر المعمومات المتاحة عمى الخط قد ال يمبي كل 

احتياجاتو وىذا ما استوجب ظيور فظاءات رقمية جديدة عمى االنترنيت ،من بينيا المستودعات الرقمية 

.   وىذا ما سنتطرق اليو في الفصل الموالي

 

                                                           
1
نحو رؤية لمشروع :المستودعات الرقمية المؤسسية في الجامعات السعودية .  فيد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الضويحي  

المممكة العربية . جامعة الممك عبد العزيز . قسم عمم المعمومات : رسالة دكتوراه . وطني لدعم مبادرات إنشائيا و إدارتيا 
:   متاح عمى 2019 – 05 -27تمت الزيارة يوم . عمى الخط   . 21- 20 ص .ص. 2014يوليو .جدة :السعودية 

https://zenodo.org/record/249666/files/tmp_975Saudi%20institutional%20digital%20%20rep

osit.pdf  

https://zenodo.org/record/249666/files/tmp_975Saudi%20institutional%20digital%20%20reposit.pdf
https://zenodo.org/record/249666/files/tmp_975Saudi%20institutional%20digital%20%20reposit.pdf
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التعريف بمكان الدراسة    -1

  (المكتبة المركزية بجامعة معسكر) نبذة تاريخية لممصمحة 1-1

 واستفادت من مبنى جديد سنة 1986فتحت المكتبة المركزية مع افتتاح المركز الجامعي سنة 

 كتاب من جميع التخصصات تم توزيعيا عمى 192824 مقعد وبمغ رصيدىا الوثائقي 500 يسع2002

. نسخة (2227)الكميات حسب االختصاص واحتفظت لنفسيا بالقواميس والموسوعات وعددىا 

 انتقمت المكتبة المركزية 2013أما المكتبة المركزية محل التربص تعتبر حديثة النشأة ففي سنة 

 مقعد 1000إلى القطب الجديد سيدي سعيد واستفادت من مبنى جديد وفق معايير دولية وقدرة استيعاب 

وسط فضاء حر لممطالعة حيث يمكن لمقارئ الدخول إلى قاعات المطالعة والتجوال في أروقتيا دون 

مقعد مجيزة بأجيزة اإلعبلم اآللي وتدفق عالي 401وسيط زيادة عمى ذلك فضاء لبلنترنيت بسعة 

. لبلنترنيت

في جميع التخصصات  (نسخة12731) عنوان 8182توفر المكتبة المركزية حاليا ما يقرب 

وتسعى إلثراء رصيدىا باقتناء احدث اإلصدارات ، مع اعتماد نظام إلي لتسيير والفيرسة ويسير عمى 

. تنفيذه إطارات مختصة في مجال المكتبات والمعمومات

تسعى المكتبة المركزية إلى رقمنة الرصيد العممي من مذكرات و أطروحات من خبلل تخزينيا آليا 

وأتاحتيا عمى موقع الجامعة بيدف استغبلل تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال لفائدة البحث العممي وىذا عمبل 

. بوصاية الوزارة التي تحث وتشجع كل عمل ييدف إلى تحسين نوعية التعميم

 أطروحة رقمية ىي 100 أطروحة ماجستير ودكتوراه منيا 254:لحد الساعة تم تزويد المكتبة ب

 مذكرة ماستر رقمية في اآلداب 16متاحة عمى موقع الجامعة من جميع التخصصات ، زيادة عمى 

. والمغات 
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  (sndl) في موقع النظام الوطني لمتوثيق2وتقوم المكتبة المركزية بالتسجيل لطمبة الدكتوراه و الماستر 

.  طالب740عمى الخط ولحد اليوم سجمت ما يقارب 

 : موقع المكتبة المركزية 1-2

المكتبة المركزية بجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، وىي تقع في والية معسكر وبالضبط في 

يحدىا شماال وشرقا السكنات الوظيفية لؤلساتذة، . القطب الجامعي سيدي سعيد بجانب طريق وىران 

 سرير بنات، أما من الناحية الجنوبية مديرية الجامعية، وتعتبر ىذه المكتبة 2000وغربا اإلقامة الجامعية 

.  حديثة النشأة

 ، 2002 واستفادت من مبنى جديد سنة 1986ـ فتحت المكتبة المركزية مع افتتاح المركز الجامعي سنة 

 وانتقمت المكتبة المركزية إلى القطب الجامعي الجديد سيدي سعيد واستفادت من مبنى 2013وفي سنة 

 مقعد مجيزة 40 مقعد، زيادة عمى فضاء لؤلنترنت بسعة 1000جديد وفق معايير دولية وقدرة استيعاب 

. بأجيزة اإلعبلم اآللي وتدفق عالي لؤلنترنت

 : مجاالت الدراسة 1-3

 تيتم ىذه الدراسة بعرفة دور المكتبة الجامعية في الوصول الحر لممعمومات من :المجال الموضوعيـ 

.  خبلل تحميل مصادر المعمومات المتاحة بالمستودع الرقمي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر

 اتخذت الدراسة المستودع الرقمي بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر مكانا جغرافيا :المجال المكانيـ 

. لمدراسة

 يعبر عن الوقت الذي استغرقتو الدراسة الميدانية بدءا من تصفح المستودع الرقمي :المجال الزمني ـ 

جراء المقابمة مع مسؤول المستودع الرقمي لممكتبة المركزية لجامعة  وتصميم االستمارة التحميمية ،وا 

  .10/06/2019 الى 28/04/2019معسكر،وصوال إلى تحميل نتائج الدراسة حيث كانت من 
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:  التعريف بالمستودع الرقمي لممكتبة المركزية لجامعة معسكر1-4

: مخصص إلتاحة المذكرات الخاصة بجامعة معسكر لمدرجات العممية التالية  ىو عبارة عن موقع

ماجيستر ودكتوراه أما ليسانس وماستر تستقبل عمى مستوى الكميات وتسجل ىذه المذكرات عن  

 طريق إدخال معمومات متعمقة باالسم والمقب والكممات المفتاحية والممخص والمذكرة  اإللكترونية عمى 

  (.PDF )شكل

العمميات و الطرق المستخدمة في بناء المستودع الرقمي  -2

 1(Dspace) المتطمبات التقنية لتثبيت برمجية 2-1

 . ىو نظام التشغيل لمحاسوب يتكون  من برمجيات حرة ومفتوحة المصدر: (Debian )ـ دبيان

ىي بيئة تطوير برمجيات  (JDK)وُتعرف إختصارا بـ  (Java Development Kit )ـ ُعدة تطوير جافا

 (.JRE) ، وتحتوي عمى بيئة وقت التشغيل شركة اوراكلُتصدرىا . تستخدم لتطوير تطبيقات الجافا

عبلئقي يعتمد التعامل معو عمى  نظام ادارة قواعد البيانات ىو : ( PostgreSQL  ) ـ بوستجريسكل

 ، و"IBM AIX" مثل يونكس  ، يعمل عمى منصات متعددة مثل أنظمة التشغيل المستندة إلى SQL لغة

"HP-UX " و"Red Hat Linux" وغيرىا من منصات " Linux" . 

SQL- : يسمح لك  تعني لغة االستعبلم الييكمية وSQLبالوصول إلى قواعد البيانات ومعالجتيا . 

 JavaServer و Java Servletىو تطبيق مفتوح المصدر لتقنيات : Apache Tomcatبرنامج 

Pages و Java Expression Language و Java WebSocket. 

                                                           
 ،عمى الساعة 15/05/2019: من طرف ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي بجامعة معسكر يوم  رّذ االعزفبدح 1

11:00 . 
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 MD5- : خوارزمية "ىو اختصارMessage-Digest 5 " يستخدم خوارزمية،MD5 كدالة تشفير أو 

 غالًبا لتشفير كممات مرور قاعدة البيانات ، كما أنو قادر عمى إنشاء بصمة MD5ويستخدم  بصمة لممف

 . ممف لمتأكد من أن الممف مطابق بعد النقل

 (dspace ) الخطوات المتبعة في عممية االيداع عمى برمجية 2-2

يقوم بيذه العممية مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم االلي وبما ان عممية االيداع 

اجبارية عمى كل طالب ،فبلبد عمى المتخرجين من طمبة ماستر او دكتوراه توفير كيانات رقمية في صيغة  

pdf سواء كانت مذكرات او اطروحات لتسييل عممية االيداع ولمقيام بيذه العممية يجب المرور بعدة 

:    مراحل وىي كاألتي

 لممستودع الرقمي عمى الحاسوب لصفحة الرئيسيةفي الخطوة االولى لعممية االيداع نتوجو الى ا:أوال 

الخادم  

 

 

 

  

 

 

 

 1ئيسية لممستودع الرقمي لجامعة معسكريوضح الصنحة الر: 3الشكل رقم 

                                                           
1

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم  رّذ االعزفبدح
 . 10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:

 الصفحة الرئٌسٌة
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 communties & collections ونختار من القائمة browseننقر عمى :ثانيا

 

 

 

 

 

 

 1 يوضح عممية اختيار التخصصات و الرتب:4الشكل رقم 

.  نختار عمى سبيل المثال االيداع في كمية الحقوق والعموم السياسية:ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح عممية تحديد المستويات التعميمية: 5الشكل رقم 
                                                           

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم رّذ االعزفبدح  1
 .  10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
 

للتحدٌد التخصص و 

 –دكتوارة : الرتبة 

ماستر- ماجٌستر   

 دكتوراه 

 ماجستار 

 ماستر
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 :ثم نختار . ماستر/ ماجستار/ دكتوراه: نحدد بعدىا المستوى -

 

 

 

 

 

 

 

 1يبين اختيار اطروحات الدكتوراه: 6الشكل رقم 

مرحمة مؤل البيانات الخاصة باألطروحة :رابعا 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح عممية وصف بيانات االطروحة: 7الشكل رقم 
                                                           

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم رّذ االعزفبدح  1
 . 10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
 

 اطروحات دكتوراه

اسم المؤلف الثانً 

 لالالالثن

 اسم المؤلف االول

 إلضافة مؤلفٌن اخرٌن

 العنوان

 عنوان اضافً

بالٌوم والشهر والسنة: التارٌخ  

 الناشر

 نوع دار النشر
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 1يوضح المرحمة النيائية لعممية وصف بيانات االطروحة: 8الشكل رقم 

 مرحمة تحميل الممف الرقمي لؤلطروحة : خامسا 

 Next: في ىذه المرحمة ننتظر حتى ينتيي التحميل ثم نضغط 

.  وبيذا نكون قد انتيينا من ايداعيا في المستودع الرقمي بسيولة

 

 

 

 

 

 

. ضغط التحميل النيائية لمرحمةيبين العممية : 9الشكل رقم 
                                                           

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم  رّذ االعزفبدح 1
 . 10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
 

 لالضافة الكلمات المفتاحٌة

 االستاذ المؤطر

 بعد االنتهاء من كل المراحل نضغط

 ملخص المذكرة

 مالحظات و لواحق

 بعد االنتهاء من كل المراحل نضغط

 

 ضغط التحمٌل

 

 بعد االنتهاء من كل المراحل نضغط



 الجانب التطبيقي        واقع المستودعات الرقمية بالمكتبة المركزية بجامعة معسكر

 63 

 (dspace)البحث داخل المستودع الرقمي و مرحمة الولوج 2-3

 http://dspace.univ-mascara.dz :نتوجو الى المستودع الرقمي عمى الخط عبر الرابط التالي  .1

 ثم نضغط عمى مؤشر المكتبة .2

 مذكرات عمى الخط :نختار من القائمة  .3

 

 

 

 

 

 

 (1) (dspace)يبين طريقة الوصول لواجية المستودع الرقمي: 10الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 خطوات الدخول الى المذكرات المتاحة عمى الخط: 11الشكل رقم 
                                                           

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم رّذ االعزفبدح  1
 . 10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
 

Dspace ًخانة البحث ف 

 اٌّىزجخ

 ِزوشاد ػٍٝ اٌخط

 

http://dspace.univ-mascara.dz/
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 1ح طريقة البحث حسب الكميات والتخصصاتضيو: 12الشكل رقم 

 
 2البحث حسب المستوىح طريقة ضيو: 13الشكل رقم

 

                                                           

 
 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم رّذ االعزفبدح  1
 . 10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
 

 .اٌّشجغ ٔفغٗ  2
 

البحث حسب 

 المستوى 

ٌتم البحث حسب 

 الكلٌات والتخصصات
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 1(الموضوع -المؤلف -العنوان -التاريخ  ) البحث حسب ح طريقةض يو:14الشكل رقم 

 
 2اختيار العنوان المناسب من خالل النيرس اآلليح كينية ض يو:15 الشكل رقم

 
                                                           

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم رّذ االعزفبدح  1
 .10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
 

.  اٌّشجغ ٔفغٗ 2

 البحث حسب المؤلف والعنوان والتارٌخ والموضوع

 فهرس البحث

 



 الجانب التطبيقي        واقع المستودعات الرقمية بالمكتبة المركزية بجامعة معسكر

 66 

 
 1(pdf )التحميل في صيغةر أو بشح طريقة االطالع بالنتح المباض يو:16 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 2مرحمة الوصول النيائي لممعمومة:17 الشكل رقم 

 

 

 
                                                           

 من طرف مساعد ميندس من المستوى االول في االعبلم اآللي لممكتبة المركزية بجامعة معسكر يوم  رّذ االعزفبدح 1
 . 10:00 ،عمى الساعة 13/05/2019:
  
.  اٌّشجغ ٔفغٗ 2

 زر الفتح والتحمٌل

 مذكرات فً حالة التحمٌل 
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 :ادوات الدراسة الميدانية- 3

أجريت المقابمة المباشرة مع مسؤول المكتبة يحمل منصب مدير والمكمف بالمكتبة المركزية 

: بجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر وكانت اإلجابة عمى النحو اآلتي

 :  عرض المقابمة3-1

 (dspace)التعريف بالمستودع الرقمي : تحميل المحور األول 

كان لزاما عمى المكتبة تبني مشروع الرقمنة وذلك لمواكبة من خبلل السؤال األول نرى انو  -

التطورات والتغيرات الحاصمة وخصوصا في مجال المكتبات والمعمومات فالرقمنة من شانيا الحفاظ عمى 

الوثائق النادرة من التمف وخصوصا التاريخية منيا وذات االىمية البالغة وكذلك توفير المحتوى التقميدي 

 قد تم تبني  من خبلل اجابة مسؤول المكتبة و في شكل رقمي يمكن من قراءتو عمى الحاسبات اآللية ،

مشروع الرقمنة في المكتبة المركزية لجامعة معسكر ولكن تم ذلك في مجال رقمنة الدوريات واطروحات 

 .الدكتوراه ومذكرات الماستر لمطمبة المتخرجين من الجامعة

كل ىذا من شانو جمع محتوى معرفي خاص بالمكتبة في نجد ان  ومن خبلل السؤال الثاني -

 مدير المكتبة المركزية لجامعة إلجابة و من خبلل تحميمنا  dspaceمستودع رقمي خاص بيا يعرف بال

 ،إال ان المدير لم dspaceمعسكر ،نستنتج ان المكتبة تتبنى نظام آلي المتمثل في المستودع الرقمي 

 يكن لو ميول في اختيار ىذه البرمجية حسب ما قال في حواره معنا ،

قد تم تأسيس المستودع الرقمي وتثبيتو من قبل المجمس العممي ومن خبلل السؤال الثالث نجد بأنو  -

 عمى الموقع االلكتروني لجامعة معسكر لما لو من سمعة حسنة عند جامعات اخرى مثل 2016سنة 

 .قسنطينة وىران وتممسان و:
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لمستودع الرقمي دور ميم في سبيل تحقيق ومن خبلل السؤال الرابع يرى مسؤول المكتبة ان ل -

اىداف المكتبة الن عممية نقل المعمومات اصبح اسيل والطالب لم يعد ممزم بالمجيء الى المكتبة وتوفيره 

 فاليدف المرجو من ىذا المستودع ىو تجميع المحتوى ونشره في  من خبلل اجابتو عناء التنقل ، و

يصال المعمومة المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب ،والغاية  تاحتو لممستفيدين وا  الموقع وا 

االساسية من ىذا المشروع جمع المحتوى المعرفي في فضاء رقمي عمى الخط يسيل عمى المستفيد عممية 

 .البحث عن المعمومات ذلك الختراقو جانب الزمان والمكان

تعتبر المكتبة المكمف الرئيسي بيذا المستودع لتوفيرىا المتطمبات ومن خبلل السؤال الخامس  -

 .البشرية والمادية والتجييزية  من اجل ضمان تسييره  

يسير عمى فعالية خدمات ىذا نجد ان من   اجابة مسؤول المكتبة و ومن خبلل السؤال السادس  -

المستودع ميندس في االعبلم اآللي والذي قام بتثبيتو ىو وطاقمو لتقديم احسن وأفضل االنشطة بغية 

 .تمبية متطمبات مستفيدييا

 عمى الموقع إتاحة المستودع الرقمي تمت  اجابة مسؤول المكتبة وومن خبلل السؤال السابع -

 http://dspace.univ-mascara.dz  :االلكتروني لمجامعة والذي يتم الدخول اليو عبر الرابط التالي

 (dspace)عممية االيداع في المستودع الرقمي : تحميل المحور الثاني 

ومن خبلل اجابة مسؤول عممية االيداع في المستودع الرقمي السؤال الثامن حول من خبلل   -

الذي يحمل رتبة مساعد ميندس من المستوى االول   نستنتج بان موظف واحد يقوم بيذه العممية والمكتبة

في االعبلم اآللي لو صبلحية الدخول الى المستودع بمفرده حيث يتم محاسبتو بمفرده في حالة ما وقعت 

 . اي مشكمة

http://dspace.univ-mascara.dz/
http://dspace.univ-mascara.dz/
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جمع محتوى معرفي المستودع الرقمي ىو الغاية من ىذا ومن خبلل السؤال التاسع نستنتج بان  -

الدوريات :الكيانات الرقمية التي يتم ايداعيا نجد  من خبلل اجابة مسؤول المكتبة حول خاص بالمكتبة و

 .ومذكرات الماستر واطروحات الدكتوراه

توصمنا الى ان عممية االيداع اجبارية ومن خبلل السؤال العاشر واجابة المسؤول عن المكتبة  -

ال :عمى كل طالب متخرج من الجامعة يقوم بإيداع نسختين من مذكرتو  االولى ورقية واألخرى رقمية وا 

 .فمن يتحصل عمى شيادة تخرجو

لضمان نجاح واستدامة المستودع الرقمي ومن خبلل السؤال االحد عشر  يرى مسؤول المكتبة انو  -

يتوجب توافر االيداع االلزامي لمرسائل الجامعية وتسييل استخدام النظام االلي لممستودع الرقمي من خبلل 

سيولة واجية المستودع وذلك لممساىمة في التوعية بفوائد الوصول الحر لممعمومات والدراية بمكامن القوة 

 . ونقاط الضعف اتجاه المستودع الرقمي ،ومدى نجاح الجيود المبذولة في ذلك

 اإلستخدام والنشر :تحميل المحور الثالث 

ان كثير من الباحثين يتوجيون الستخدام ىذا المستودع  السؤال الثاني عشر نبلحظ من خبلل -

 مدير المكتبة فالبعض يجد إلجابةمن خبلل تحميمنا و وجميم اساتذة وطمبة الدكتوراه وطمبة الماستر ،

قابمية في استخدامو لما لو من ايجابيات كثيرة في سيولة استخدامو وسرعة الوصول عمى المعمومة دون 

 . بذل مجيود والبعض اآلخر يرفض ذلك مخافة الوقوع في السرقة العممية

لم يكن ىناك وجود لتنظيم أي دورات تدريبية لمموظفين وال حتى  السؤال الثالث عشر من خبللو -

حسب ما اجابنا بو مسؤول المكتبة، ( Dspace)المستفيدين حول استخدام برمجية المستودع الرقمي 

واالكتفاء بالتكوين في مجال عممية الرقمنة بصفة عامة وىذا يرجع إلى عدم قيام المسئولين  القائمين عمى 
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بدورىم عمى أكمل وجو ،ولعل ىذا األمر من أىم الدوافع  (Dspace)تسيير خدمات المستودع الرقمي 

 (.Dspace)التي ميدت الطريق النتشار الجيل لمقيمة الحقيقية التي ينبغي ان يكتسبيا المستودع الرقمي 

محتوى الرقمي المنفذة في المستودع ال سياسة حفظ وحماية ومن خبلل السؤال الرابع عشر حول -

 تتمثل في ضمان الحفظ طويل المدى لئلنتاج الفكري كانت اجابة مسؤول المكتبة( Dspace)الرقمي 

اعتمدت المكتبة استخدام استراتيجية النسخ االحتياطي لممستودع ،وىي إجراء ميم لضمان عدم حيث 

فقدان المعمومات عند حدوث أي مشكمة ،ومن الطرق المستخدمة في حماية المخزون الرقمي وضع ىذا 

في حالة ما :المحتوى في ذاكرة خارجية كنسخة احتياطية لمرجوع الييا عند الحاجة ومثال عمى ذلك 

 .انقطعت االنترنت يتم الرجوع الى النسخة البديمة

عممت المكتبة عمى تعزيز موقعيا اإللكتروني باإلنتاج العممي من  عشر وحسب السؤال الخامس  -

إتاحة المستودع عبر األنترنت وذلك ألجل زيادة معدالت اإلطبلع والمشاىدة وعدد اإلستشيادات  خبلل

المرجعية لئلنتاج الفكري لمجامعة وتعزيز ودعم مبدأ الوصول الحر لممعمومات لتحقيق أقصى إتاحة 

. ممكنة

يكون التسويق لخدمات المستودع الرقمي والتعريف بو  ومن خبلل تحميمنا لسؤال السادس عشر  -

عن طريق عقد المحاضرات التعريفية وعرض المعمومات عن المستودع في صفحة الجامعة وذلك من 

 من خبلل النشر عمى موقع الجامعة اإللكتروني و في ىذا الصدد لم تقم المكتبة برصد أي أنشطة ، و

 لوحظ أنو ال يوجد جية معينة تعنى بميام تسويق المستودع وربما يعود خبلل اجابة مسؤول المكتبة

السبب في ذلك لنقص أخصائيو المكتبات والمعمومات في تولي ميام المستودع و من ىذا فالواجية وحدىا 

 .غير كافية لمتعريف والتسويق بخدماتو ومميزاتو
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 عممية الولوج إلى المستودع:تحميل المحور الرابع 

صفحة خاصة موجودة عمى  (Dspace)لممستودع الرقمي يوجد ومن خبلل السؤال السابع عشر  -

الموقع اإللكتروني لمجامعة وىو برمجية مفتوحة المصدر تعمل في بيئة تشابكية من خبلل شبكة األنترنت 

تاحة المحتوى الرقمي ،   الموقعتم إنشاءومن خبلل اجابة مسؤول المكتبة قال انو وذلك من أجل نشر وا 

من طرف الجية المسئولة القائمة عمى تسيير ميامو وتقديم خدماتو ،حيث تم إنشاء وتثبيت نظام إدارة 

 .ذاتيا داخل الجامعة ولم يكن ىناك حاجة لبلستعانة بأي جية خارجية (Dspace)المستودع الرقمي 

تتم عممية الولوج الى المستودع الرقمي عبر صفحة خاصة ومن خبلل السؤال الثامن عشر   -

موجودة عمى الموقع االلكتروني لجامعة معسكر ،ولعل أفضل وسيمة إلثراء الرصيد المعرفي لدى الباحث 

        وزيادة كفاءتو ىو عندما يكتسب المعمومات بنفسو باحثا عنيا باستخدام التقنيات التكنولوجية 

االولى مباشرة عن طريق الرابط او الموقع :بطريقتين ومن خبلل اجابة مسؤول المكتبة يتم الولوج الحديثة ،

 اما الطريقة الثانية غير مباشرة يتم  http://dspace.univ-mascara.dzالخاص بالمستودع الرقمي  

 والذي يحتوي بدوره عمى http://univ-mascara.dzالولوج اليو عبر الموقع االلكتروني لمجامعة 

 . (dspace)صفحة خاصة بالمستودع الرقمي 

نجد ان البيئة الرقمية غنية بالمصادر المتاحة في عدة أشكال ومن خبلل السؤال التاسع عشر  -

حيث أن ىذا التنوع أكسبيا ثراء وغنى في معموماتيا ،ويتم الوصول إلى ىذه المصادر بطرق وأساليب 

مختمفة ،وال يكون ذلك إال باالعتماد عمى إستراتيجية لمقضاء عمى النقائص المتعمقة بمختمف أدوات وطرق 

البحث في البيئة الرقمية ،والباحث الناجح في حقل العمم والمعرفة ىو من يعي ىذه الوسائل واألدوات 

 يجب التأكيد من  ومن خبلل اجابة مسؤول المكتبةويعتمد عمييا ألن في ذلك ربح لموقت وتوفير لمجيد ،

http://dspace.univ-mascara.dz/
http://dspace.univ-mascara.dz/
http://univ-mascara.dz/
http://univ-mascara.dz/
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اكمال النقائص الموجودة في المستودع الرقمي لمكان الدراسة والتي تساعد المستفيد في الوصول الى 

 .المعمومة ألننا لم نجد طريقة البحث بالمؤطر والكممات المفتاحية

 :عرض االستبيان  3-2

 

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى:  (1)الجدول 

 

 المستوى التكرار النسبة
 أستاذ  5 12.50%

 طالب دكتوراه 12 30%
 طالب ماستر 10 25%

 ميندس إعالم آلي 1 2.50%
  مساعد ميندس من المستوى األول في إعالم آلي 1 2.50%

 محافظ بالمكتبات الجامعية 2 5%
 ممحق بالمكتبات الجامعية 6 15%

 عون تقني بالمكتبات الجامعية 3 7.50%
 المجموع 40 100%
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 توزيع أفراد العينة حسب المستوى  : ( 1 )الشكل 

: توزيع أفراد العينة حسب المستوى 

من خبلل البيانات المتحصل عمييا ، والمدرجة في الجدول والشكل  يتبين أن عينة الدراسة اشتممت عمى 

 10 و% 30بنسبة  مستفيد من فئة طمبة الدكتوراه 12 و% 12.50  مستفيدين من فئة األساتذة بنسبة5

وذلك راجع إلى العدد الكبير من األساتذة و الطمبة  % 25 بنسبة  طمبة الماسترمستفيدين من فئة

 ومساعد ميندس إعبلم آلي من % 2.50بنسبة  وميندس إعبلم آلي والمسجمين بقوة بالمكتبة المركزية

 6 و% 5 بنسبة محافظ بالمكتبات الجامعية مستفيدين من فئة و% 2.50بنسبة المستوى األول 

 لفئة عون تقني مستفيدين 3 و% 15بنسبة لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول مستفيدين

 .وذلك حسب المناصب المتوفرة والموجودة بالمكتبة  .% 7.50 بنسبة بالمكتبات الجامعية
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 بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر ( Dspace)مدخل عام لممستودع الرقمي : المحور األول 

ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ ِؼغىش؟  ( Dspace )ً٘ ٌذ٠ه ِؼشفخ ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ/ 1

 

 

 

 

 

 

                

 

 

بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر  ( Dspace) مدى معرفة بالمستودع الرقمي :  (2)الجدول 

 
بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر  ( Dspace) مدى معرفة بالمستودع الرقمي : ( 2 )      الشكل 

 المستوى نعم ال
 أستاذ  12.50% 00%

 طالب دكتوراه 27.50% 2.50%
 طالب ماستر 12.50% 12.50%

 ميندس إعالم آلي 2.50% 00%

00% 2.50% 
 مساعد ميندس من المستوى األول في 

 إعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 5% 00%

00% 15% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 

 األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 5% 2.50%

 المجموع 82.50% 17.50%
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 : 1تحميل س 

توضح ىذه النتائج التي توصمنا إلييا والمدرجة في الجدول والشكل والمتعمقة بمدى معرفة أفراد 

بالمستودع  عمى دراية فئة األساتذة، فبلحظنا أن أغمبية  (Dspace )عينة الدراسة بالمستودع الرقمي  

 وكانت إجاباتيم بـ ال منعدمة فقدرت بـ % 12.50وكانت إجاباتيم بـ نعم بنسبة  (Dspace )الرقمي  

 ونسبة إجاباتيم بـ ال % 27.50كانت إجاباتيم بـ نعم بنسبة فئة طمبة الدكتوراه في حين أن %   00

إجاباتيم بـ نعم وال بنسب متساوية فقدرت   طمبة الماستر من خبللفئة وجاءت بعد ذلك % 2.50بمغت 

 وبعد ذلك ميندس إعبلم آلي ومساعد وميندس إعبلم آلي من المستوى % 12.50نسبة لكل منيما 

   00 واإلجابة بـ ال بنسبة منعدمة فقدرت بـ % 2.50األول كانت اإلجابة لكل منيما بـ نعم بنسبة 

  وكانت إجاباتيم بـ ال % 5محافظ بالمكتبات الجامعية كانت إجاباتيم بـ نعم بنسبة فئة وفيما يخص %

ونجد لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول إجاباتيم بـ نعم بنسبة %   00منعدمة فقدرت بـ 

 وكانت إجاباتيم % 5إجاباتيم بـ نعم بنسبة  من خبلل وجاءت فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية % 15

 وذلك (Dspace )بالمستودع الرقمي  عمى دراية  والمبلحظ أن أغمبية عينة الدراسة  .% 5بـ ال بنسبة 

دراكيم ألىمية ىذا األخير كمصدر أساسي إلتاحة النتاج الفكري وكانت باقي  راجع لوعييم المعموماتي وا 

راجع إلى المكتبة  الفئة من عينة الدراسة عمى عدم معرفتيم بالمستودع الرقمي الخاص بجامعتيم وذلك

  .ألنيا ال تعتمد سياسة اإلشيار كما أن ىذه الفئة ليس لدييا حب اإلطبلع عمى المستحدثات 
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ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ ِؼغىش؟  ( Dspace )إْ وبْ ٔؼُ ِب ِظذس ِؼشفزه ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 2

. بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر  ( Dspace) مصدر المعرفة بالمستودع الرقمي :  ( 3)الجدول 

 
. بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر  ( Dspace) مصدر المعرفة بالمستودع الرقمي  :   ( 3 )الشكل 

بدون 
 الزمالء إجابة

التصنح عمى 
 شبكة اإلنترنت

الندوات 
 المستوى الدورات التدريبية والمؤتمرات

 أستاذ  00% 00% 12.50% 00% 00%
 طالب دكتوراه 7.50% 00% 15% 5% 2.50%

 طالب ماستر 00% 00% 5% 7.50% 12.50%
 ميندس إعالم آلي 2.50% 00% 00% 00% 00%

00% 00% 00% 00% 2.50% 

 مساعد ميندس من 
المستوى األول في إعالم 

 آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 2.50% 00% 2.50% 00% 00%

00% 5% 10% 00% 00% 
ممحق بالمكتبات الجامعية 

 من المستوى األول

2.50% 00% 5% 00% 00% 
عون تقني بالمكتبات 

 الجامعية
 المجموع 15% 00% 50% 17.50% 17.50%
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  :2تحميل س 

المعرفة  توضح ىذه النتائج التي توصمنا إلييا والمدرجة في الجدول والشكل والمتعمقة بمصدر 

ينضح لنا أن كل ألفراد العينة المدروسة لم تخصص ليم ندوات ومؤتمرات  ((Dspaceبالمستودع الرقمي

فئة األساتذة  ونجد أن أغمبية % 00فيما يخص استخدام البرمجية المطبقة وىذا ما عبرت عنو بنسبة 

وكيفية استخدام البرمجية المطبقة عن طريق  (Dspace)أرجعوا مصدر معرفتيم بالمستودع الرقمي 

، والزمبلء  أما عن طريق لكل من الدورات التدريبية % 12.50التصفح عمى شبكة االنترنت بنسبة 

 مصدر معرفتيم  ونجد عند فئة طمبة الدكتوراه أن% 00فكانت نسبة إجاباتيم منعدمة وقدرت بـ 

الدورات   يمييا %15عن طريق التصفح عمى شبكة االنترنت بنسبة  (Dspace)بالمستودع الرقمي 

 % 2.5 وكانت ىناك عينة بدون إجابة بنسبة % 5بنسبة الزمبلء  وبعد ذلك % 7.5التدريبية بنسبة 

 كانت عن طريق (Dspace)مصدر معرفتيم بالمستودع الرقمي ،أما بالنسبة لفئة طمبة ماستر فنجد أن

 وكانت ىناك عينة بدون % 5 التصفح عمى شبكة االنترنت بنسبة  تمييا طريقة% 7.50بنسبة الزمبلء 

 و عند فئة ميندس إعبلم آلي و مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول % 12.50إجابة بنسبة 

 % 2.50عن طريق الدورات التدريبية بنسبة  (Dspace)معرفتيم بالمستودع الرقمي لكل منيما كانت 

ونجد عند فئة محافظ بالمكتبات الجامعية أنيم أرجعوا طريقة إعبلميم بالبرمجية المطبقة عن طريق 

  وكانت آرائيم عن طريق% 2.5التصفح عمى شبكة االنترنت و الدورات التدريبية لكل منيما بنسبة 

 أما بالنسبة لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول % 00بنسبة منعدمة وقدرت بـ الزمبلء 

بواسطة التصفح عمى شبكة االنترنت بنسبة  (Dspace)مصدر معرفتيم بالمستودع الرقمـــــــــــــي فنجد أن 

 فكانت نسبة  أما االعتماد عمى الدورات التدريبية% 5بنسبة الزمبلء  تمييا طريقة االعتماد عمى % 10

مصدر معرفتيم وفيما يخص فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية كان  ، % 00إجاباتيم منعدمة وقدرت بـ 

 أما % 5عن طريق التصفح عمى شبكة االنترنت باألغمبية بنسبة  (Dspace)بالمستودع الرقمي 

وكانت ىناك عينة بدون  ، % 00 فكانت نسبة إجاباتيم منعدمة وقدرت بـ االعتماد عمى الدورات التدريبية

، وىذا كون المكتبة ال تيتم بتنظيم تكوين وتدريب مستفيدييا عمى كيفية استخدام  % 2.5إجابة بنسبة

 .البرمجية المتاحة بالمكتبة 
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ثبٌٕغجخ إ١ٌه؟  ( Dspace )ِب ِذٜ أ١ّ٘خ ٘زا اٌّغزٛدع اٌشلّٟ/ 3

 

 

 

 

 

 

 ( Dspace) مدى أىمية ىذا المستودع الرقمي: ( 4)الجدول 

 
 ( . Dspace) مدى أىمية ىذا المستودع الرقمي :  ( 4 )                       الشكل 

بدون 
 المستوى ميم جدا ميم غير ميم إجابة

 أستاذ  7.50% 5% 00% 00%
 طالب دكتوراه 15% 10% 2.50% 2.50%

 طالب ماستر 5% 7.5% 00% 12.50%
 ميندس إعالم آلي 2.50% 00% 00% 00%

00% 00% 00% 2.50% 
 مساعد ميندس من المستوى األول 

 في إعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 5% 00% 00% 00%

00% 00% 7.50% 7.50% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 

 األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 5% 00% 00% 2.50%

 المجموع 50% 30% 2.50% 17.50%
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 3تحميل السؤال 

توضح ىذه النتائج التي توصمنا إلييا من خبلل تحميمنا لئلحصاءات المتعمقة بمدى أىمية المستودع 

 بنسبة من خبلل آراء أفراد عينة الدراسة ، فنجد أن معظم عند فئة طمبة الدكتوراه (Dspace )الرقمي  

وتمبي طمباتيم من المعومات ، " ميمة جدا" التي تستخدميا المكتبة (Dspace) يرون بأن برمجية % 15

 وبعد % 7.50 بنسبة لكل منيما وفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األولتمييا فئة األساتذة 

 ذلك فئة محافظ بالمكتبات الجامعية ، فئة طمبة ماستر و فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية لكل منيم

 وتأتي فئة ميندس إعبلم آلي و مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول لكل منيما % 5بنسبة 

، فتمثمت   (Dspace)برمجية "بميمة "أفراد عينة الدراسة القائمة أما فيما يخص آراء ، % 2.50بنسبة 

 وتمييا فئة طمبة ماستر و فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية لكل % 10 بنسبة العينة لفئة طمبة الدكتوراه

جابات فئة ميندس إعبلم آلي ، % 5 بنسبة  األساتذة وبعد ذلك لفئة% 7.50 بنسبة منيما  وكانت آراء وا 

مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول ، فئة محافظ بالمكتبات الجامعية و فئة عون تقني 

فئة طمبة  من % 2.50ويوجد عينة بنسبة  % 00 بنسبة منعدمة بـ بالمكتبات الجامعية لكل منيم

والتي ترى بأنيا غير ميمة بالنسبة إلييم وكانت ىناك عينة  (Dspace) الدكتوراه غير راضية ببرمجية 

 لكل من فئة طمبة الدكتوراه وفئة عون تقني بالمكتبات الجامعية وعينة بدون % 2.5بدون إجابة بنسبة 

المستودع الرقمي   والمبلحظ أن أغمبية عينة الدراسة يعتبرون . لفئة طمبة ماستر% 12.50إجابة بنسبة 

 (Dspace) وسيمة ميمة تساعدىم في الوصول إلى الرصيد الوثائقي بسرعة وأقل وقت ممكن ، وفيما 

 .تبقى يعتمدون وسائل وأدوات أخرى لموصول إلى المعمومة 
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 فٟ ا١ٌَٛ ؟  ( Dspace )ِب ٘ٛ ِؼذي رشددن ػٍٝ /4

 بدون إجابة
أكثر من 

 مرة
مرتين في 

 اليوم
مرة في 

 المستوى اليوم
 أستاذ 10% 0%0 2.5% 0%0

 طالب دكتوراه 25% 2.5% 0% 2.50%
 طالب ماستر 7.5% 0% 5% 12.5%

 ميندس إعالم آلي 2.5% 0%0 0%0 0%0

0%0 0%0 0%0 2.5% 
مساعد ميندس من المستوى األول 

 في إعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 2.5% 0%0 2.5% 0%0

0%0 5% 0%0 10% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من 

 المستوى األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 2.5% 0%0 2.5% 2.5%

 المجموع 62.50% 2.50% 17.50% 17.50%
 

 .في اليوم   ( Dspace) معدل التردد عمى  : (5)الجدول 

 
 .في اليوم   ( Dspace) معدل التردد عمى   : ( 5 )الشكل 
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  4تحميل السؤال 

توضح ىذه النتائج التي توصمنا إلييا من خبلل تحميمنا لئلحصاءات المتعمقة بمعدل التردد عمى 

من خبلل آراء أفراد عينة الدراسة ، فنجد أن معظم فئة األستاذة يترددون  (Dspace )المستودع الرقمي 

 ، أما نسبة التردد لمرتين في اليوم %10مرة في اليوم بنسبة  (Dspace )المستودع الرقمي  عمى  

 . % 2.5فكانت معدومة ، أما نسبة التردد ألكثر من مرة في اليوم فقدرت بـ 

  25مرة في اليوم بنسبة  (Dspace )عمى المستودع الرقمي  ونجد عند فئة طمبة الدكتوراه أنيم يترددون 

 وكانت نسبة التردد أكثر من مرة في اليوم معدومة ، وكان ىناك عينة %2.5، و مرتين في اليوم بنسبة%

 . %2.5بدون إجابة بنسبة

 ، أما نسبة التردد %7.50أما بالنسبة لفئة طمبة ماستر فنجد أن نسبة التردد لمرة في اليوم بـ  

  ، وكان ىناك عينة %5لمرتين في اليوم فكانت معدومة ،ونسبة التردد ألكثر من مرة في اليوم فقدرت بـ 

 . %12.5بدون إجابة بنسبة 

و عند فئة ميندس إعبلم آلي و مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول لكل منيما نسبة 

 و نسبة التردد لمرتين في اليوم ونسبة التردد ألكثر من مرة في اليوم %2.5التردد لمرة في اليوم  بـ 

. فكانت لكل منيما معدومة 

ونجد عند فئة محافظ بالمكتبات الجامعية أن نسبة التردد لمرة في اليوم و نسبة التردد ألكثر من 

.   وكانت نسبة التردد لمرتين في اليوم معدومة %2.5:مرة في اليوم لكل منيما بـ 

أما بالنسبة لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول فنجد أن نسبة التردد لمرة في اليوم 

  ، أما نسبة التردد لمرتين في اليوم فكانت معدومة ونسبة التردد ألكثر من مرة في اليوم %10قدرت بـ 

وفيما يخص فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية كان لكل من التردد لمرة في اليوم و التردد  .%5قدرت بـ 

 ، أما نسبة التردد %2.50لمرتين في اليوم و التردد ألكثر من مرة في اليوم وعينة بدون إجابة بنسبة 

. لمرتين في اليوم فكانت معدومة 
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ٚاٌجذش ف١ٗ ثغٌٙٛخ ٠ٚغش دْٚ أٞ ل١ٛد ؟  ( Dspace )ً٘ ٠ّىٓ رظفخ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 5

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 والبحث فيو بسيولة ويسر دون أي قيود  ( Dspace) إمكانية تصنح المستودع الرقمي : (6)الجدول 

 
 .والبحث فيو بسيولة ويسر دون أي قيود ( Dspace) إمكانية تصنح المستودع الرقمي: ( 6 )الشكل

 

بدون 
 المستوى نعم ال إجابة

 أستاذ  12.50% 00% 00%
 طالب دكتوراه 22.50% 5% 2.50%

 طالب ماستر 12.50% 00% 12.50%
 ميندس إعالم آلي 2.50% 00% 00%

00% 00% 2.50% 
 مساعد ميندس منا لمستوى األول في 

 إعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 5% 00% 00%

00% 5% 10% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 

 األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 2.50% 2.50% 2.50%

 المجموع 70% 12.50% 17.50%
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 : 5تحميل س

توضح ىذه النتائج التي توصمنا إلييا من خبلل تحميمنا لئلحصاءات المتعمقة بإمكانية تصفح 

والبحث فيو بسيولة ويسر دون أي قيود من خبلل آراء أفراد عينة  (Dspace )المستودع الرقمي  

حيث نسبة  (Dspace )المستودع الرقمي الدراسة ،فنجد أن جل فئة األستاذة لدييم إمكانية تصفح 

 .  %00 في حين نسبة إجابتيم  بـ ال  فكانت معدومة وقدرت بـ  %12.50إجابتيم بـ  نعم بمغت 

أن نسبة إجابتيم بـ  نعم  (Dspace )إمكانية تصفح المستودع الرقمي في ونجد عند فئة طمبة الدكتوراه 

. % 2.5 وكان ىناك عينة بدون إجابة بنسبة % 5 في حين نسبة إجابتيم بـ ال قدرت بـ % 22.5بمغت 

 في حين نسبة % 12.50أما بالنسبة لفئة طمبة ماستر فنجد أن نسبة  إجابتيم بـ  نعم بمغت 

 . % 12.50 وكان ىناك عينة بدون إجابة بنسبة  %00إجابتيم  بـ ال  فكانت معدومة وقدرت بـ 

و عند فئة ميندس إعبلم آلي و مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول نجد أن لكل منيما لديو 

حيث نسبة اإلجابة لكل منيما بـ  نعم بمغت  (Dspace )المستودع الرقمي سيولة وتمكن في تصفح 

 .  %00 وكانت اإلجابة لكل منيما بـ ال بنسبة معدومة  قدرت بـ % 2.50

  في حين نسبة % 5ونجد عند فئة محافظ بالمكتبات الجامعية أن نسبة إجابتيم بـ  نعم بمغت 

 . %00إجابتيم  بـ ال  فكانت معدومة وقدرت بـ 

أما بالنسبة لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول فنجد أن نسبة إجابتيم بـ نعم قدرت 

 . % 5 في حين نسبة إجابتيم  بـ ال  بمغت % 10بـ 

وفيما يخص فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية كان لكل من اإلجابة بـ نعم و اإلجابة بـ ال و 

  .% 2.50بدون إجابة بنسبة 
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 .بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر ( Dspace )البحث بالمستودع الرقمي : 2المحور 

؟  ( Dspace )ً٘ رزذىُ ثبٌجذش فٟ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ /1

 ( . Dspace) قدرة التحكم بالبحث في المستودع الرقمي  : (7)الجدول 

 

                 

 

 

 

 

 

  ( .Dspace) قدرة التحكم بالبحث في المستودع الرقمي   : ( 7 )الشكل 

بدون 
 المستوى نعم ال نوعا ما إجابة

 أستاذ  7.50% 00% 5% 00%
 طالب دكتوراه 17.50% 00% 10% 2.50%

 طالب ماستر 2.50% 00% 10% 12.50%
 ميندس إعالم آلي 2.50% 00% 00% 00%

00% 00% 00% 2.50% 
 مساعد ميندس من المستوى األول في 

 إعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 5% 00% 00% 00%

00% 00% 5% 10% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 

 األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 2.50% 2.50% 00% 2.50%

 المجموع 50% 7.50% 25% 17.50%
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 : 1تحميل س

النتائج التي توصمنا إلييا والمتعمقة بمدى قدرة التحكم بالبحث من خبلل البيانات المتحصل عمييا و

فنجد أن معظم فئة األستاذة لدييم القدرة والكفاءة في البحث حيث  (Dspace )في المستودع الرقمي 

  %00 في حين نسبة إجابتيم  بـ ال  فكانت معدومة وقدرت بـ % 7.50نسبة إجابتيم بـ  نعم كانت 

 . % 5وكانت اإلجابة بـ نوعا ما قدرت بـنسبة 

نسبة إجابتيم بـ  نعم قدرة التحكم بالبحث بنسب متفاوتة  فنجد ونجد عند فئة طمبة الدكتوراه نسبة 

 وكانت اإلجابة بـ نوعا  %00 في حين نسبة إجابتيم  بـ ال  فكانت معدومة وقدرت بـ % 17.50بمغت 

 . % 2.50 وكان ىناك عينة بدون إجابة بنسبة % 10ما بـنسبة 

 في حين نسبة % 2.50أما بالنسبة لفئة طمبة ماستر فنجد أن نسبة  إجابتيم بـ  نعم بمغت 

  وكان ىناك % 10 وكانت اإلجابة بـ نوعا ما بـنسبة  %00إجابتيم  بـ ال  فكانت معدومة وقدرت بـ 

 . % 12.50عينة بدون إجابة بنسبة 

و عند فئة ميندس إعبلم آلي و مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول نجد أن لكل منيما 

ونجد عند فئة محافظ بالمكتبات الجامعية أن  (Dspace )قدرة التحكم بالبحث في المستودع الرقمي 

 في حين نسبة إجابتيم  بـ ال ونسبة إجابتيم  بـ نوعا ما لكل منيما % 5نسبة إجابتيم بـ  نعم بمغت 

  . %00فكانت معدومة وقدرت بـ 

أما بالنسبة لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول فنجد أن نسبة إجابتيم بـ نعم قدرت 

 ال ونسبة إجابتيم  بـ نوعا ما فكانت معدومة وقدرت % 5 في حين نسبة إجابتيم  بـ ال  بمغت % 10بـ 

 .  %00بـ 

وفيما يخص فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية كان لكل من اإلجابة بـ نعم و اإلجابة بـ ال و 

 .  %00 ونسبة إجابتيم  بـ نوعا فكانت معدومة وقدرت بـ % 2.50بدون إجابة بنسبة 
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؟  ( Dspace )ِب ٟ٘ اٌٍغخ اٌّغزؼٍّخ فٟ إٌشش داخً اٌّغزٛدع اٌشلّٟ/ 2

  ( .Dspace) المغة المستعممة في النشر داخل المستودع الرقمي : (8)الجدول                

  ( .Dspace) المغة المستعممة في النشر داخل المستودع الرقمي  : ( 8 )          الشكل 

 

بدون 
 المستوى عربية إنجميزية  فرنسية أخرى إجابة

 أستاذ  00% 5% 7.50% 00% 00%
 طالب دكتوراه 10% 2.50% 15% 00% 2.50%

 طالب ماستر 00% 7.50% 5% 00% 12.50%
 ميندس إعالم آلي 00% 00% 2.50% 00% 00%

0% 00% 00% 00% 2.50% 
 مساعد ميندس من المستوى األول في 

 اإلعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 00% 00% 5% 00% 0%

0% 00% 7.50% 2.50% 5% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 

 األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 2.50% 2.50% 00% 00% 2.50%

 المجموع 20% 20% 42.50% 00% 17.50%
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  :2تحميل س

النتائج التي توصمنا إلييا والمتعمقة بالمغة المستعممة في من خبلل البيانات المتحصل عمييا و

يتضح أن عدد أفراد العينة لفئة األستاذة أن المغة الفرنسية  (Dspace )النشر داخل المستودع الرقمي 

لتمييا المغة اإلنجميزية وىذا حسب آراء المبحوثين % 7.50ىي األكثر استعماال واىتماما وذلك بنسبــــــة 

  أما آرائيم حول المغة العربية والمغات األخرى فكانت نسبة إجابتيم لكل منيما كانت معدومة % 5بنسبة 

  . %00وقدرت بـ 

 وكانت % 10وعند فئة طمبة الدكتوراه نبلحظ أن آرائيم حول استعمال المغة العربية بمغت بنسبة 

 في حين نسبة آرائيم حول استعمال المغة % 2.50آراء أفراد العينة حول استعمال المغة اإلنجميزية بنسبة 

 .  %00 أما آرائيم حولوالمغات األخرى فكانت نسبة إجابتيم معدومة وقدرت بـ % 15الفرنسية بمغت 

 . % 2.50وكان ىناك عينة بدون إجابة بنسبة 

أما بالنسبة لفئة طمبة ماستر فنجد أن نسبة  آرائيم حول استعمال المغة العربية والمغات األخرى 

 .  %00لكل منيما كانت معدومة وقدرت بـ 

 في حين نسبة آرائيم % 7.50وكانت آراء أفراد العينة حول استعمال المغة اإلنجميزية بنسبة 

و عند فئة % 12.50 وكان ىناك عينة بدون إجابة بنسبة % 5حول استعمال المغة الفرنسية بمغت 

   2.50ميندس إعبلم آلي نجد أن المغة األكثر استعماال واىتماما ىي المغة الفرنسية بنسبة  قدرىا 

فحين نسبة آرائيم حول استعمال لكل من المغة العربية ، اإلنجميزية والمغات األخرى فكانت إجابتيم %

  أما وفيما يخص مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول أن المغة األكثر  %00معدومة وقدرت بـ 

فحين نسبة آرائيم حول استعمال لكل من %   2.50استعماال واىتماما ىي المغة العربية بنسبة قدرىا 

 ونجد عند فئة  %00المغة الفرنسية ، اإلنجميزية والمغات األخرى فكانت إجابتيم معدومة وقدرت بـ 
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 %5محافظ بالمكتبات الجامعية أن أغمبية آرائيم المغة األكثر استعماال واىتماما ىي المغة الفرنسية بنسبة 

 .  %00أما بالنسبة لكل من المغة العربية ، اإلنجميزية والمغات األخرى فكانت إجابتيم معدومة وقدرت بـ 

   أما  %00لكل من المغة العربية ، اإلنجميزية والمغات األخرى فكانت إجابتيم معدومة وقدرت بـ 

بالنسبة لفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول فنجد أن آرائيم حول استعمال المغة العربية 

 في حين نسبة % 2.50  وكانت آراء أفراد العينة حول استعمال المغة اإلنجميزية بنسبة % 5بمغت بنسبة 

 أما آرائيم حول المغات األخرى فكانت نسبة إجابتيم % 7.50آرائيم حول استعمال المغة الفرنسية بمغت 

 .  %00معدومة وقدرت بـ 

وفيما يخص فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية كانت آرائيم حول استعمال لكل من المغة العربية 

 في حين نسبة آرائيم حول استعمال لكل من المغة الفرنسية و المغات % 2.50والمغة اإلنجميزية بنسبة 

وىذا كون أن المغة  .% 2.50 و بدون إجابة بنسبة  %00األخرى فكانت إجابتيم معدومة وقدرت بـ 

 .األكثر استعماال ىي المغة الفرنسية وذلك راجع لمتحكم الجيد ليم في المغة الفرنسية 
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؟  ( Dspace )ِب أٔٛاع اٌّذز٠ٛبد اٌزٟ رغزخذِٙب داخً اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 3

  ( .Dspace) أنواع المحتويات التي تستخدميا داخل المستودع الرقمي : (9)الجدول 

 
  ( .Dspace) أنواع المحتويات التي تستخدميا داخل المستودع الرقمي  : ( 9 )الشكل 

بدون 
 مذكرات أطروحات إجابة

أعمال 
 المستوى مؤتمرات

 أستاذ  00% 5% 7.50% 00%
 طالب دكتوراه 00% 17.50% 10% 2.50%
 طالب ماستر 00% 00% 12.50% 12.50%

 ميندس إعالم آلي 00% 00% 2.50% 00%

00% 2.50% 00% 00% 
 مساعد ميندس من المستوى األول في 

 إعالم آلي
 محافظ بالمكتبات الجامعية 00% 00% 5% 00%

00% 5% 10% 00% 
ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 

 األول
 عون تقني بالمكتبات الجامعية 00% 2.50% 2.50% 2.50%
 المجموع 00% 35% 47.50% 17.50%



 الجانب التطبيقي        واقع المستودعات الرقمية بالمكتبة المركزية بجامعة معسكر

 90 

 : 3تحميل س 

تحاول الدراسة في ىذا الجانب التعرف عمى أنواع مواد اإلنتاج العممي التي تستخدم داخل 

النتائج التي توصمنا إلييا من طرف ومن خبلل البيانات المتحصل عمييا و (Dspace )المستودع الرقمي 

آراء أفراد العينة المبحوثين ، يتضح أن آراء أفراد  العينة لكل من فئة األستاذة ،فئة طمبة الدكتوراه، فئة 

طمبة ماستر، ميندس إعبلم آلي ،مساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول ،فئة محافظ بالمكتبات 

الجامعية وفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول و فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية في 

 . % 00عدم وجود استخدام أعمال المؤتمرات وذلك بنسبة منعدمة قدرت بـ 

وفيما يخص إتاحة واستخدام اإلنتاج العممي في شكل مذكرات كانت آراء أفراد العينة لفئة األستاذة بنسبة 

 في حين أن آراء فئة ممحق بالمكتبات % 17.50 وكانت آراء أفراد العينة لفئة طمبة الدكتوراه بنسبة % 5

 وفيما يخص فئة عون تقني بالمكتبات الجامعية كانت % 10الجامعية من المستوى األول كانت بنسبة 

 وكانت آراء أفراد العينة لكل من فئة طمبة ماستر، ميندس إعبلم آلي ،مساعد ميندس % 2.50بنسبة 

وكان  . % 00إعبلم آلي من المستوى األول وفئة محافظ بالمكتبات الجامعية بنسبة منعدمة قدرت بـ 

ثم عينة من فئة طمبة ماستر بدون إجابة  .% 2.50ىناك عينة من فئة طمبة الدكتوراه بدون إجابة بنسبة 

 . % 2.50  وبعد ذلك عينة من فئة طمبة الدكتوراه بدون إجابة بنسبة % 12.50بنسبة 

وكانت آراء أفراد العينة في إتاحة واستخدام اإلنتاج العممي في شكل أطروحات لكل من فئة عون 

تقني بالمكتبات الجامعية ، ميندس إعبلم آلي ومساعد ميندس إعبلم آلي من المستوى األول بنسبة 

 وكانت آراء فئة محافظ بالمكتبات الجامعية وفئة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول % 2.50

 وبعد ذلك عينة من فئة طمبة ماستر % 12.50 وكانت آراء فئة طمبة بنسبة % 5لكل منيما بنسبة 

 ،والمبلحظ أن أغمبية اإلنتاج الفكري % 7.50 في حين أن آراء فئة األستاذة بنسبة % 12.50بنسبة 

 .الذي يتم إتاحتو بالمستودع في شكل اطروحات 
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؟  ( Dspace )ِب ٟ٘ األعب١ٌت ٚاٌطشق اٌزٟ رغزؼٍّٙب فٟ اٌجذش ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ  / 4

 (DSPACE)يبين األساليب و الطرق التي تستعمل في البحث بالمستودع الرقمي  (10)الجدول رقم 

0%
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استاذ طلبة 
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طلبة 
ماستر

محافظ 
للمكتبات 
الجامعٌة

مهندس مساعد 
مهندس

ملحق 
مكتبً

عون 
تقنً 

للمكتبات

حسب التارٌخ

حسب الموضوع

حسب المؤلف

حسب التخصصات الموضوعٌة

حسب الكلٌات واألقسام

بدون اجابة

 
 (Dspace)يمثل نسبة األساليب و الطرق المستعممة في البحث بالمستودع الرقمي  : 10الشكل رقم

حسب المستوى 
التاريخ 

حسب 
الموضوع 

حسب 
المؤلف 

حسب التخصصات 
الموضوعية 

حسب 
الكميات 
واألقسام 

بدون 
اجابة 

 %00 %00 2.5% 5% %5 %00استاذ 
 %2.5 %00 %2.5 2.5% 5 .22% %00طمبة دكتوراه 
 %10 %00 %00 %5 %10 %00طمبة ماستر 

محافظ 
لممكتبات 
الجامعية 

00% 2.5% 2.5% 00% 00% %00 

 00% %00 %00 %00 %2.5 %00ميندس 
مساعد 
ميندس 

00% 2.5% 00% 00% 00% %00 

 00% %00 %00 %00 %12. 5 %2.5ممحق مكتبي 
عون تقني 
لممكتبات 

00% 5% 00% 00% 00% 2.5% 

 15% %00 %5 %15 %62.5 %2.5المجموع 
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:  4تحميل س

 لتوفير خدمة اسيل dspaceيوجد عدة اساليب وطرق تستعمل في البحث بالمستودع الرقمي 

حسب / حسب المؤلف / حسب الموضوع /حسب التاريخ:بالنسبة لممستفيدين ومن ىذه الطرق نجد البحث 

حسب الكميات واألقسام ،ولكل منيا نسبة استعمال حسب ميول وتوجيات كل / التخصصات الموضوعية 

: عينة مستخدمة ليا وىي كاألتي

فنحن نرى من خبلل تحميمنا ليذا السؤال وأخذنا لآلراء المستفيدين من ىذا المستودع ان نسبة عينة 

االستاذ في االساليب والطرق االكثر استخداما فييا حسب الموضوع وحسب المؤلف فقد بمغت نسبة كل 

 وأما االساليب المتبقية والتي ىي %2.5 اما حسب التخصصات الموضوعية بنسبة اقل بمغت %5منيما 

. حسب التاريخ وحسب الكميات واألقسام فان نسبتيا منعدمة

ونرى عند طمبة الدكتوراه الطريقة االكثر استخداما لدييم في البحث ىي حسب الموضوع تصدرت 

 لكل منيا ما عدى %2.5 وأما الطرق االخرى في البحث كانت متساوية بنسبة 22.5%كل النسب ب 

 . البحث حسب الكميات واألقسام كانت نتيجتيا منعدمة النسبة

 ،والطريقة %10 عينات منيا بدون اجابة بمغت نسبتيا 4وفي عينة طمبة الماستر فقد كانت ىناك 

 ،وأما في استخداميم طريقة %10االكثر استخداما عندىم كانت عبر البحث حسب الموضوع بنسبة 

 ،ومن ىنا نبلحظ ان طريقة البحث المرغوبة بكثرة عندىم ىي حسب %5البحث حسب المؤلف فنسبتيا 

 .الموضوع

 كما ان عينة المحافظ كانت نسبة االستعمال فييا حسب الموضوع والمؤلف متساوية النسبة بمغت 

.  لكل منيما ،وكانت النسبة منعدمة في الطرق االخرى لمبحث2.5%

وطريقة % 12.5        إال ان عينة ممحقو المكتبات بمغت نسبة اختيارىم لطريقة البحث حسب الموضوع

.  اما االحتماالت المتبقية فمنعدمة تماما%2.5البحث حسب التاريخ بمغت 
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ويوجد حسب عينة ميندس اعبلم الي ومساعد ميندس اختيار واحد شمل طريقة البحث حسب 

.  لكل منيما%2.5الموضوع بنسبة 

 لعينة عون تقني لممكتبات ،والطريقة االكثر %2.5وكان لدينا عينة واحدة بدون اجابة قدرت ب 

. %5استعماال لدييم في البحث ىي حسب الموضوع بنسبة تقدر ب

؟  ( Dspace )ِب ٟ٘ طشق اعزشجبع اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٔظبَ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 5

 . الطباعة/التحميل /االطالع :يمثل نسبة استرجاع المعمومات حسب  (11)الجدول رقم 

بدون اجابة كل ما سبق الطباعة التحميل االطالع المستوى 

 00% 2.5% %00% %10 %00استاذ 

 %2.5 %5 %00% %17.5 %5طمبة دكتوراه 

 %10 %00 %00% %7.5 %7.5طمبة ماستر 

محافظ لممكتبات 

الجامعية 

00% 5% %00% 00% %00 

 %00 %00 %00 %2.5 %00ميندس 

 %00 %2.5 %00 %00 %00مساعد ميندس 

 %00 %5 %00 %5 %5ممحق مكتبي 

 %2.5 %00 %00 %2.5 %2.5عون تقني لممكتبات 

 15% 15% 00% 50% 20%المجموع 
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 .الطباعة/التحميل /االطالع :يمثل نسبة استرجاع المعمومات حسب  :11الشكل رقم 

 : 5تحميل س 

 .الطباعة/التحميل /االطبلع :والسترجاع المعمومات نتبع عدة طرق منيا 

فعند االساتذة الطريقة المستخدمة عندىم بكثرة في استرجاع المعمومات عبر التحميل وذلك بنسبة 

 وىناك من يستخدم كل الطرق السابقة في عممية االسترجاع وكانت نسبتيم حوالي %10قدرت ب 

 وطمبة الدكتوراه يفضمون طريقة التحميل بكثرة الن نسبتيا تصدرت كل العينات االخرى بنسبة 2.5%

 الختيارىم االقتراح كل ما سبق ،و اما بدون اجابة %5 لبلسترجاع بطريقة االطبلع و %5 و17.5%

   %2.5وجد فييا حالة واحدة بنسبة 

 اما في طريقتي االسترجاع عبر %10 حاالت بدون اجابة بنسبة 4اما عند طمبة الماستر وجدنا  

.  لكل منيما ومنعدمة النسبة في االسترجاع باستخدام الطباعة%7.5التحميل واإلطبلع كانت نسبتيا 

كما ان لممحافظين طريقة مفضمة في عممية االسترجاع ىي عن طريق التحميل ايضا وذلك بنسبة 

.  ومنعدمة لكل من االساليب االخرى في االسترجاع5%
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 واما الطرق االخرى ال %2.5ونجد عند الميندس الطريقة االفضل عنده ىي عبر التحميل بنسبة 

. يستعمميا

وبالنسبة لمساعد ميندس فيستخدم كل ما سبق ذكره من طرق في استرجاع المعمومات وذلك بنسبة 

. ، ألنو يستعمميا في مجال عممو بكثرة2.5%

 %5إال ان طرق استرجاع المعمومات عند ممحقو المكتبات كانت متساوية االستخدام وذلك بنسبة 

 .%00لكل منيا إال ان طريقة االسترجاع بالطباعة بمغت نسبتيا 

ومن بين الطرق المستعممة عند عون تقني لممكتبات نجد االسترجاع باإلطبلع والتحميل قدرت 

  .%2.5 ،إال ان طريقة االسترجاع بالطباعة فنسبتيا منعدمة ووجدنا بدون اجابة %2.5نسبتيا ب
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: المحور الثالث

ً٘ ٠ّىٕه اإلػزّبد ػٍٝ ٘زا اٌّغزٛدع اٌشلّٟ فٟ ٚظبئف  اٌجذش اٌؼٍّٟ أٚ اٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ ؟ / 1

      

 

 

 

 

 

 

 

اعتماد المستنيدين عمى المستودع الرقمي في وظائف البحث العممي او  يمثل نسبة (12)الجدول رقم 

. التدريب والتعميم
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بدون اجابة

 
اعتماد المستنيدين عمى المستودع الرقمي في وظائف البحث العممي او  يمثل نسبة (12)الشكل رقم

. التدريب والتعميم

بدون اجابة نوعا ما ال نعم المستوى 
 00% %10 %00 %2.5استاذ 

 %2.5 %15 0%0 %12.5طمبة دكتوراه 
 %10 %2.5 %00 %12.5طمبة ماستر 

 00% %2.5 0%0 %2.5محافظ لممكتبات الجامعية 
 00% %00 %00 %2.5ميندس 

 00% %00 %00 %2.5مساعد ميندس 
 00% %10 %00 %5ممحق مكتبي 

 %2.5 %2.5 %00 %2.5عون تقني لممكتبات 
 15% 42.5% 00% 42.5%المجموع 
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 من خبلل ىذا التحميل حول نسبة اعتماد المستفيدين عمى المستودع الرقمي في وظائف : 1تحميل س

: البحث العممي او التدريب والتعميم نجد

أغمبية األساتذة يختارون االجابة بنوعا ما في االعتماد عمى المستودع الرقمي خاصة في وظائف 

. %2.5 ،ومع االجابة بنعم في اعتمادىم عميو كان بنسبة %10التعميم والبحث العممي ونسبتيا 

 وكانت %12.5وبما ان طمبة الدكتوراه ىم الفئة االكثر استخداما لو فنسبة االجابة بنعم فيو كانت 

 .  %2.5 بينما كان عندىم نسبة بدون جواب بمغت %15نسبة اجابتيم بنوعا ما 

 12.5وعند طمبة الماستر نجدىم يعتمدون عميو بكثيرة في اعدادىم لمبحوث والرسائل الجامعية بنسبة 

 حاالت بدون اجابة بمغت نسبتيا 4 مع انو كانت لدينا %2.5 بينما كانت لدينا اجابة بنوعا ما بنسبة %

10%  .

 لئلجابة بنوعا ما ،مما يعني ان %2.5 لئلجابة بنعم و %2.5وبالنسبة لممحافظين نجد نسبة 

. المحافظين يستعممونو بكثرة في عممية التدريب والتعميم والبحث العممي عموما

ألنو يساعدىم في عممية 10% كما ان لممحق مكتبي اعتماد عمى ىذا المستودع نوعا ما بنسبة 

 وعند الميندسين نجدىم %5التدريب ،وكانت االجابة بنعم في اعتمادىم عمى المستودع الرقمي بنسبة 

 لكل من الميندس ومساعده وذلك في استخداميم لو في %2.5يعتمدون عمى المستودع الرقمي بنسبة 

. مجال البحث العممي والتدريب والتعميم

 لكل منيم % 2.5وعند عون تقني نجد النسب متساوية بين نعم و نوعا ما وبدون اجابة وذلك بنسبة 

  .اما االجابة ببل فكانت منعدمة في كل الحاالت
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 ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠ٛفش اٌٛلذ ٚاٌجٙذ اٌّطٍٛة إلػذاد اٌجذٛس ٚاٌذساعبد أٚ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ؟/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 .توفير الوقت والجيد في اعداد البحوث والدراسات او الدورات التدريبية يمثل نسبة: (13)الجدول رقم

 
. توفير الوقت والجيد في اعداد البحوث والدراسات او الدورات التدريبية يمثل نسبة (13)الشكل رقم 

 

بدون اجابة احيانا ال نعم المستوى 
 %00 %5 %00 %7.5استاذ 

 %2.5 %17.5 0%0 %10طمبة دكتوراه 
 %10 %5 %00 %10طمبة ماستر 

 %00 %2.5 0%0 %2.5محافظ لممكتبات الجامعية 
 00% %00 %00 2.5%ميندس 

 00% %00 %00 2.5%مساعد ميندس 
 %00 %7.5 %00 %7.5ممحق مكتبي 

 %2.5 %00 %00 %5عون تقني لممكتبات 
 %15 %37.5 00%  %47.5المجموع 
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 في ىذا الجدول نبلحظ نسب في امكانية توفير المستودع الرقمي الوقت والجيد في اعداد : 2تحميل س

. البحوث والدراسات او الدورات التدريبية 

يرى االساتذة ان المستودع الرقمي يمكن ان يوفر الوقت والجيد في اعداد البحوث والدراسات 

 . %5 بينما تراوحت نسبة اجابتيم ب نوعا ما %7.5والدورات التدريبية وذلك باإلجابة بنعم بنسبة 

 الن اغمبيم يوفر الوقت والجيد %17.5وكانت االجابة بأحيانا عند طمبة الدكتوراه بنسبة اكبر بمغت 

 بينما %10في الوصول الى المعمومة واختراق فارق الزمان والمكان وكذلك بمغت نسبة االجابة بنعم 

   %2.5كانت حالة بدون اجابة نسبتيا 

 %5 وفي االجابة باحيانا بمغت نسبتيا %10اما عند طمبة الماستر فكانت نسبة االجابة بنعم ىي 

  %10اما بدون اجابة 

.  لكل منيما%2.5ونبلحظ ان النسبة عند المحافظين في االجابة بنعم وأحيانا 

. %2.5اما بالنسبة لمميندس ومساعده فاختاروا االجابة بنعم نسبتيا 

.  في االجابة بنعم وفي االجابة باحيانا%7.5و عند ممحقو المكتبات بمغت نسبة 

. %2.5 في االجابة بنعم اما بدون اجابة %5ونجد عند عون تقني نسبة 

وأخيرا نبلحظ ان االجابة ببل نسبتيا منعدمة في كل الحاالت وىذا ما يعني ان اغمبية المستفيدين 

 .   يستخدمونو في توفيرىم لموقت والجيد في اعداد بحوثيم
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 ؟ ( Dspace )ِب ِذٜ اػزّبدن فٟ اٌجذش ػٍٝ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 3

 

 .اعتماد المستنيدين في البحث من خالل المستودع الرقمي يمثل نسبة: (14)الجدول رقم 
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. اعتماد المستنيدين في البحث من خالل المستودع الرقمي يمثل نسبة (14)الشكل رقم 

بدون اجابة ضعيف متوسط مكثف المستوى 

 %00 %5 %5 %2.5استاذ 

 %2.5 %5 %22.5 %00طمبة دكتوراه 

 %10 %5 %10 %00طمبة ماستر 

 00% %00 %2.5 %2.5محافظ لممكتبات الجامعية 

 00% %00 %2.5 %00ميندس 

 00% %00 %00 %2.5مساعد ميندس 

 00% %5 %7.5 %2.5ممحق مكتبي 

 %2.5 %00 %5 %00عون تقني لممكتبات 

 15% 20% 55% 10%المجموع 
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 في ىذا الجدول سوف نتعرف عمى مدى اعتماد المستفيدين في البحث من خبلل المستودع : 3تحميل س

. الرقمي سواء كان البحث مكثف او متوسط او ضعيف

 اما %5عند االساتذة اعتمدوا بشكل كبير عمى البحث بشكل متوسط وضعيف حيث بمغت نسبتيم 

  %2.5في حالة البحث بشكل مكثف بمغت 

بينما ىناك من  .%22.5وعند طمبة الدكتوراه يستخدمونو بشكل متوسط بنسبة اعمى بمغت 

 %2.5 وحالة بدون اجابة بنسبة %5يستخدمونو بشكل ضعيف بنسبة 

 واعتمدوا ايضا %10اما عند طمبة الماستر فكانوا يعتمدون عمى البحث بشكل متوسط بنسبة قدرىا 

  %10 إال انو كانت ىناك حاالت بدون اجابة بمغت نسبتيا %5عميو بشكل ضعيف حيث بمغت نسبتيا 

 .%2.5وعند المحافظين وقع اختيارىم عمى البحث بشكل مكثف ومتوسط وذلك بنسبة 

ونبلحظ عند الميندسين ان استخداميم لممستودع بشكل مكثف ومتوسط ذلك ألنيم يستعممونو يوميا  

   %2.5في عمميم بنسبة 

 بينما االفراد الذين %7.5وكانت النسبة عند ممحق مكتبي لؤلفراد الذين يستخدمونو بشكل متوسط 

 . %2.5 ،اما االفراد المستعممين لو بشكل مكثف فنسبتيم %5يستخدمونو بشكل ضعيف فكانت 

 لمحاالت بدون اجابة ،إال ان اكثرىم يستخدمونو في عممية %2.5اما عند االعوان التقنيين نجد 

 .%5البحث بشكل متوسط بنسبة 
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 ِب رم١١ّه اٌؼبَ ٌىفبءح اٌزظفخ اٌّزبح فٟ ٘زا اٌّغزٛدع اٌشلّٟ؟/ 4

 . كناءة التصنح المتاح في المستودع يمثل نسبة (15)الجدول رقم 

 
.  كناءة التصنح المتاح في المستودع يمثل نسبة (15)الشكل رقم 

 

بدون اجابة صعبة جدا صعبة سيمة سيمة جدا المستوى 
 00% 00% 00% 10% %2.5استاذ 

 2.5% 00% %5 20% %2.5طمبة دكتوراه 
 10% 00% 00% 12.5% %2.5طمبة ماستر 

محافظ لممكتبات 
الجامعية 

00% %5 %00 %00 %00 

 00% 00% 00% 2.5% %00ميندس 
 00% 00% 00% 2.5% %00مساعد ميندس 
 00% 00% 2.5% 12.5% %00ممحق مكتبي 

 2.5% 00% 2.5% %2.5 %00عون تقني لممكتبات 
 15% 00% 10% 67.5% 7.5%المجموع 
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.  من خبلل الجدول سنتطرق لمعرفة مدى كفاءة التصفح المتاح في المستودع: 4تحميل س

 وكانت %10فكفاءة التصفح عند االساتذة كانت اعمى في اختيارىم انو سيل التصفح وذلك بنسبة 

  %2.5سيمة جدا بنسبة 

 وسيمة جدا تراوحت ب % 20وعند طمبة الدكتوراه اغمبيتيم جاءتو الطريقة سيمة تراوحت نسبتيا ب

  .%5 اما من جاءتيم طريقة التصفح صعبة فقد بمغت نسبتيم %2.5 وبدون اجابة بنسبة 2.5%

 وكانت عند بعضيم سيمة جدا بمغت %12.5عند طمبة الماستر كان التصفح سيبل بنسبة بمغت 

. %10 كما كانت ليم حاالت بدون اجابة نسبتيا 2.5%

 %5وعند المحافظين أيضا يرون بان التصفح فيو كان اسيل حيث بمغت نسبيم 

  %2.5اما عند الميندسين فقد جاءتيم طريقة التصفح سيمة بمغت 

 ولكن اغمبيتيم %2.5ونرى عند ممحقو المكتبات من واجو صعوبة في التصفح بمغت نسبتيا 

 وبالنسبة لعون تقني ىناك من وجد صعوبة في التصفح وىناك من لم يجد ذلك و %12.5جاءتو سيمة 

 زيادة عمى ذلك فان لدييم حاالت بدون اجابة بنسبة %2.5رأى بأنيا سيمة حيث بمغت نسبة كل منيما 

2.5.% 

 . وأخيرا يمكن ان نبلحظ ان االجابة بصعبة جدا لم يقع عمييا االختيار مما يعني ان نسبتيا معدومة
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ّْ ٕ٘بن ٔمبئض ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 5  ؟ ( Dspace )ً٘ رشٜ أّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يمثل المستنيدين الذين يرون بان المستودع تتخممو بعض النقائص : (16)الجدول رقم 

  
 .يمثل المستنيدين الذين يرون بان المستودع تتخممو بعض النقائص (16)الشكل رقم 

 

بدون اجابة ال نعم المستوى 
 00% 00% %12.5استاذ 

 2.5% 7.5% %20طمبة دكتوراه 
 10% 12.5% %2.5طمبة ماستر 

محافظ لممكتبات 
الجامعية 

%5 %00 %00 

 00% 2.5% %00ميندس 
 00% 2.5% %00مساعد ميندس 
 00% 10% %5ممحق مكتبي 

 2.5% 2.5% %2.5عون تقني لممكتبات 
 15% 37.5% 47.5%المجموع 



 الجانب التطبيقي        واقع المستودعات الرقمية بالمكتبة المركزية بجامعة معسكر

 105 

 سنبرز من خبلل ىذا الجدول نسبة المستفيدين الذين يرون بان المستودع تتخممو بعض :5تحميل س

. النقائص

. %12.5فاألساتذة يرون اغمبيم ان في المستودع نقائص حيث كانت نسبة اختيارىم 

 اما من لم يجدوا النقائص %20اما عند طمبة الدكتوراه فغالبيتيم يجد فيو نقائص ونسبتيم بمغت 

. %2.5 وكان فييم حاالت بدون اجابة بنسبة %7.5فنسبتيم تراوحت ب 

 وفئة قميمة ترى نقائص %12.5بينما عند طمبة الماستر اكثرىم ال يجدون نقائص فيو وذلك بنسبة 

 %.10 اال انو لدينا حاالت بدون اجابة بمغت % 2.5فيو نسبتيا 

.  %5يرون بان فيو نقائص حيث كانت نسبتيم  وعند المحافظين نجد اغمبيم

وعند الميندسين بما انيم في الميدان يعرفون مختمف جوانبو فإنيم ال يرون وجود نقائص فيو ولذلك 

.   %2.5بمغت نسبة كل واحد منيم 

 بينما فئة اقل ترى %10وكذلك عند ممحق مكتبي اغمبيتيم ال يجدون نقائص وقد بمغت نسبتيم 

.  %5بان ىناك نقائص فييا تراوحت نسبتيم ب 

وعند االعوان التقنيين لممكتبات فيناك من يرى ان فيو نقائص وىناك من يرى انو ال يوجد فيو 

 .%2.5نقائص وىناك من لم تكن لو اجابة ولكن كانت نسبيم متساوية بمغت في كل واحدة منيا 

من خبلل الجدول االتي سوف نبرز نسبة المقترحات حول تحسين سبل االفادة من المستودع 

: الرقمي حسب كل عينة 
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 ( Dspace )إرا وبْ ٌذٜ ع١بدرىُ ِمزشدبد أخشٜ ٌزذغ١ٓ عجً اإلفبدح ِٓ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 6

 أروش٘ب ؟ 
من دون اجابة باإلجابة المستوى 

 %7.5 %5استاذ 

 %5 %25طمبة دكتوراه 

 %25 %0طمبة ماستر 

 %2.5 %2.5محافظ لممكتبات الجامعية 

 %0 %2.5ميندس 

 %2.5 %0مساعد ميندس 

 %7.5 %7.5ممحق مكتبي 

 %2.5 %5عون تقني لممكتبات 

 %52.5 %47.5المجموع 

 المقترحات حول تحسين سبل االفادة من المستودع الرقمي حسب كل يمثل نسبة (17)الجدول رقم

. عينة

0%

5%

10%

15%

20%

25%

استاذ طلبة 
دكتوراه

طلبة 
ماستر

محافظ 
للمكتبات 
الجامعٌة

مهندس مساعد 
مهندس

ملحق 
مكتبً

عون تقنً 
للمكتبات

باإلجابة

من دون اجابة

 
المقترحات حول تحسين سبل االفادة من المستودع الرقمي حسب كل  يمثل نسبة (17)الشكل رقم

 .عينة
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من خبلل اجابات الطمبة حول الحمول المقترحة لتحسين سبل االفادة من المستودع الرقمي : 6تحميل س

: لممكتبة المركزية وجدنا عدة اقتراحات 

ضافة المقاالت  فعند االساتذة اقترحوا المحافظة عمى حقوق المؤلفين من السرقة العممية وا 

. %5والبحوث والمداخبلت داخل البوابة حيث بمغت نسبة اجابتيم 

واقترح عمينا طمبة الدكتوراه فتح او جمع مستودع واحد يشمل كل واليات الوطن ،وان امكن توسيع 

مجال البحث العممي و اعطاءه مدى اكبر باإلضافة الى ادراج المقاالت المنشورة والممتقيات ،خاصة انيا 

. تيم بصورة كبيرة االساتذة وطمبة الدكتوراه

وعند طمبة الماستر لم يدلوا عمينا بأي اقتراح الن اكثرىم لم يكن لو عمم بوجود ىذا المستودع 

. 25%حيث بمغت نسبتيم

وبصفة محافظ المكتبات انو عمى عمم بيذا المستودع وخبرتو في ىذا الميدان افادنا بعدة مقترحات 

القضاء عمى النقائص في عدم توفر طرق لمبحث المتقدم  والبحث :لئلفادة من ىذا المستودع منيا 

. بالمؤطر والكممات المفتاحية

. وحسب رأي الميندس اقترح عمينا اضافة مذكرات الميسانس اذا كانت مقننة

. اما مساعد ميندس لم يكن لو اقتراح في ىذا الجانب

 حيث اقترحوا ان يكون متوفرا في كل 7.5%ونجد عند ممحق المكتبات الجامعية نسبة اجابتيم 

االوقات وليس ساعات العمل فقط باإلضافة الى التعريف بو من خبلل الندوات والممتقيات لتوضيح 

. الصورة الكاممة لمباحثين

وحسب رأي األعوان التقنيين لممكتبات اقترحوا تنظيم ندوات إشيارية لمتعريف بو لدى طمبة 

 .الجامعيين
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 :نتائج االستبيان  3-2-1

      انطبلقا من األسئمة  التي وزعت عمى عينة الدراسة المتمثمة المستفيدين المسجمين في المكتبة 

: والموظفين اإلداريين لممكتبة ومن خبلل ىذا الجيد المتواضع ، تم الخروج بنتائج متمثمة في 

بالمكتبة المركزية  (Dspace )المستودع الرقمي يتفق معظم أفراد عينة الدراسة عمى المعرفة ب -

. لجامعة معسكر 

( Dspace )المستودع الرقمي تعتبر المكتبة المركزية مصدر اإلتاحة لمصادر المعمومات ب -

. لجامعة معسكر 

لم تقم المكتبة المركزية لجامعة معسكر بتنظيم أي ندوات ومؤتمرات لممستفيدين حول استخدام  -

. البرمجية المتاحة بالمكتبة 

وسيولة استخدامو من طرف المستفيدين ، ىذا ما يجعميم  (Dspace )المستودع الرقمي  بساطة  -

. يفضمون ىذه البرمجية في تقديم خدمات المعمومات 

( Dspace )المستودع الرقمي ـتتصدر المغة الفرنسية قائمة لغات مصادر المعمومات المتاحة ب -

. بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر 

بالمكتبة المركزية لجامعة  (Dspace )المستودع الرقمي  يتم إتاحة مصادر المعمومات المتاحة ب -

 . PDFمعسكر بصيغة 

تاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين  (Dspace )المستودع الرقمي يدعم  - وظائف البحث العممي وا 

. والباحثين لمتواصل العممي والبحثي 

بالمكتبة المركزية  (Dspace )المستودع الرقمي تعتبر األطروحات من أكثر األنواع إتاحة عبر -

 .لجامعة معسكر 
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بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر متاح لمعام ويستطيع أي باحث  (Dspace)المستودع الرقمي  -

. االستفادة منو والوصول إليو دون أي قيود

:    النتاج عمى ضوء النرضيات3-3

 :تساؤالت الدراسة

 ىل لمباحث الجامعي معمومات عن وجود مستودع رقمي في المكتبات الجامعية ؟ .1

 ما ىي طرق و أساليب البحث لموصول إلى المعمومة في المستودعات الرقمية ؟ .2

 ما مدى استخدام الباحثين بالمكتبة المركزية لممستودع الرقمي عمى االنترنيت ؟ .3

إن إدراك الباحث لمفيوم الوصول الحر أو المستودعات الرقمية ما يزال ضعيفا :النرضية األولى 

. بسبب تقصير المؤسسات المعنية

نجد من خبلل ىذه الفرضية أنيا تحققت نسبيا في ما جاء بو االستبيان في السؤال االول من 

المحور االول لو ومن تعرفنا عمى افراد العينة وجدنا ان اغمبيتيم عمى عمم بوجوده وباألخص طمبة 

الدكتوراه  الماستر و االساتذة ذلك ألنيم الشريحة االكثر استخداما لو إال ان فئة قميمة منيم لم يكن 

عمى عمم بوجوده عند الطمبة الماستر و بعض عمال المكتبة ذلك لنقص الخبرة لدييم في ىذا المجال 

،فنجد بعض المكتبات و منيا المكتبة محل الدراسة ، والتي رغم وجود المستودع الرقمي منذ مدة إال 

تنظيم ندوات ان بعض روادىا لم يكونوا عمى يقين بوجود ىذا المستودع و ذلك لنقص االطبلع وعدم  

الندوات  لو من خبلل اقامة شياروالدعاية و اإلإشيارية بصفة دورية لمتعريف بو لدى طمبة الجامعيين ،

 .والممتقيات لتوضيح الصورة الكاممة لمباحثين

 من طرق و أساليب الوصول إلى المعمومة في المستودعات الرقمية استخدام :النرضية الثانية 

محركات البحث و التي بدورىا تستخدم المغة الطبيعية والعوامل البوليانية والمكانز و األمثمة و البحث 

. في حقول محددة
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ىذه الفرضية محققة بشكل نسبي الن استخدام محرك البحث وسيمة لموصول الى المستودع الرقمي  

بالتالي يمكن  وبدورىا تستخدم طرق البحث بالمغة الطبيعية والعوامل البميانية و البحث في حقول و

اعتبار االساليب معتمدة في الوصول الى المعمومة في المستودعات الرقمية ىي البحث في حقول وىذا 

الطرق ما تم إلجابة عنو حسب السؤال الخامس من المحور الثاني في االستبيان حيث نجد ان 

:  المستعممة في البحث ىي 

 حسب التاريخ 

  حسب الموضوع 

 حسب المؤلف 

  حسب التخصصات الموضوعية 

   حسب الكميات و االقسام

 كمما توفرت الخدمات الجيدة بالمستودعات الرقمية بالمكتبة الجامعية كمما زاد :النرضية الثالثة  

 .اإلقبال عمييا من طرف الباحثين

يوجد استخدام لممستودع فالبعض يجد قابمية في االستخدام لما لو من ايجابيات كثيرة في 

سيولة استخدامو وسرعة الحصول عمى المعمومة دون بذل مجيود والبعض اآلخر يرفض ذلك مخافة 

 .الوقوع في السرقة العممية

يمكن القول بان الفرضية تحققت بشكل نسبي من خبلل ما تم االجابة عنو في المقابمة مع 

مدير المكتبة حيث قال ان البعض يجد قابمية في استخدامو لسيولة و سرعة استخدامو في الحصول 

عمى المعمومات والبعض االخر يرفض ذلك مخافة الوقوع في السرقة العممية ويمكن ان نستنتج من 

خبلل نتائج االستبيان حول معدل التردد في استخدام المستودع الرقمي نجد ان اغمبية افراد العينة 

. يستخدمونو مرة في اليوم
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وليذا يتوجب عمى المكتبة مسايرة التطورات الحاصمة وذلك بزيادة تدعيم مستودعيا العممي بمختمف 

. الكيانات الرقمية كاضافة الممتقيات العممية والمحاضرات والمقاالت

 : التوصيات و االقتراحات 3-4

 ليكون أكثر جذبا في كل من (Dspace )تحسين مستوى التكنولوجيا والخدمات بالمستودع الرقمي - 

. المحتوى والشكل

لتعريف الباحثين بحركة الوصول الحر  (Dspace )إعداد قسم مخصص بالمستودع الرقمي - 

. لممعمومات

 المستودع توعية أخصائي المكتبات بحركة الوصول الحر لمصادر المعمومات وتدريبيم عمى استخدام- 

(. Dspace )الرقمي 

( . Dspace )بالمستودع الرقمي تدريب الباحثين والمستفيدين وتوعيتيم  بآليات البحث واإليداع  - 

يداعيا عبر -  (. Dspace )المستودع الرقمي تحفيز الباحثين وتفعيل مشاركة أعماليم البحثية وا 

المستودع الرقمي             تخصيص أيام دراسية لمتوعية بحركة الوصول الحر لمصادر المعمومات المتاحة عبر- 

 (Dspace.) 

 المستودع الرقمي إجراء استطبلعات رأي ومقاببلت مع مختمف الفئات المستخدمة والمستفيدة من- 

(Dspace)  المستودع بغرض معرفة احتياجاتيم من مصادر المعمومات وتقييم الخدمات التي يقدميا

. ليم (Dspace )الرقمي 

 المستودع ضرورة إلزام الباحثين والمستخدمين المنتسبين لممكتبة المركزية بإيداع مؤلفاتيم العممية داخل- 

(. Dspace )الرقمي  

توفير الجامعة الدعم المالي الكافي لمستودعيا الرقمي وكذا إدارة ذات كفاءة تعمل عمى ضمان، حفظ - 

.وصيانة محتويات المستودع عمى المدى الطويل وكذا إتاحتيا بشكل دائم لممستخدمين
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: خاتمة 

لعل توجو مختمف الدول العربية و الغربية و خصوصا المتقدمة منيا نحو االستفادة من 

التكنولوجيات الحديثة لبلتصال و استثمار شبكة االنترنيت في ايصال معموماتيا و بثيا من خبلل رقمنة 

ارصدتيا  لمتصفح عبر مواقعيا عمى شبكة االنترنيت سيل الوصول الى المعمومة و اختصر المسافات 

،و لذلك فان التعجيل بتطبيق تقنيات الرقمنة و اتاحتيا عمى االنترنيت سيمكننا من انقاذ آالف الوثائق 

عمى الرغم من  ان مشروعات الرقمنة في الجزائر ال تزال في بدايتيا إال ان ىذا سيحل كثيرا من 

المشكبلت لدى المستفيدين ،وبما أننا في زمن تكنولوجيا المعمومات فان الواجب يقتضي منا النيوض 

بفكرة تطوير المكتبات وتدعيم وسائل المعرفة وتوظيفيا في خدمة المجتمع ولمواكبة التطورات الحاصمة 

 .في العالم والمحاق بركب التطور فيما توصل اليو العمم من نظم آلية حديثة في مجال عمم المكتبات

ولمنظم االلية المطبقة في المكتبات الجامعية دور كبير من ناحية تسريع اجراءات وعمميات 

المكتبة التي تمكننا من تقديم خدمات ذات قيمة لمستفيدييا ومن بين ىذه الخدمات االلكترونية المقدمة 

 الذي لقي استخدام كبيرا في  Dspaceلمستفيدين خدمة البحث في الفيارس االلكترونية حيث يعد نظام 

 والمستخدم بكثرة في المكتبات الجزائر ومن بينيا المكتبة المركزية لجامعة %37العالم بأعمى نسبة بمغت 

عادة توزيع المخرجات الفكرية  معسكر فيو عبارة عن برنامج يستخدم كمستودع رقمي لحفظ و تكشيف وا 

ويعتبر كتطبيق مفتوح المصدر يمكن لممؤسسات تطويره وتطويعو بما يخدم مصمحتيا ومجموعاتيا ،فيو 

. يدعم الحفظ عمى المدى البعيد لممواد الرقمية المحفوظة فيو

تبين لنا ان لممستودع الرقمي لجامعة معسكر صدى عند طمبة و االساتذة  ومن خبلل دراستنا

الباحثين كما ان لموظفي المكتبة دراية بما يمكن ان يحتويو من معمومات قيمة ،فيو يساىم بشكل كبير 

في توصيل المعمومة لممستفيدين في كل االوقات ومن اي مكان شرط ان يكون عمى اتصال باالنترنيت 

،حيث ىذا االخير استطاع ان يحقق نقمة نوعية من خبلل االتاحة المجانية والتدفق اليائل وكذلك ضرورة 
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الحرص عمى اعداد سياسات خاصة بعمميات االيداع والحفظ و ادارة المحتوى والجودة ،دون اىمال 

الجوانب القانونية التي تتماشى مع االنتاج الفكري اضافة الى الجانب المادي والتقني وبالخصوص توفير 

خط انترنيت عالي التدفق ،كل ىذه العوامل تمثل خطوات ميمة من شانيا تطوير المستودعات الرقمية في 

. ببلدنا وتمبية حاجيات مستفيدينا عمى اوسع نطاق
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ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ 

جبِؼخ  ػجذ اٌذ١ّذ اثٓ ثبد٠ظ ـ ِغزغبُٔ ـ 

و١ٍخ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ ٚ اإلٔغب١ٔخ 

لغُ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ 

شؼجخ ػٍُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 

.  انعينة موضوع انذراسةألفراداستبيان موجه : 19انشكم 

 

ٕ٘ذعخ ٚرىٌٕٛٛج١ب :فٟ إطبس إػذاد ِزوشح ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبعزش فٟ ػٍُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد رخظض 

اٌّؼٍِٛبد 

  :رذذ ػٕٛاْ 

  

دساعخ ١ِذا١ٔخ :ارجب٘بد اٌّغزف١ذ٠ٓ فٟ اعزخذاَ اٌّغزٛدػبد اٌشل١ّخ ثبٌّىزجبد اٌجبِؼ١خ 

." أّٔٛرجب . ِؼغىش "  ِظطفٝ اعطّجٌٟٛ. "ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ د

 

: رذذ إششاف األعزبرح  :                                                                          ِٓ إػذاد اٌطبٌج١ٓ 

 ١ٌٚذ ص١ٌٚخخ                                      . عّبس ِذّذ األ١ِٓ                                                                                    د - 

غٛاي رٛف١ك - 

 

ٔشجٛ ِٓ ع١بدرىُ اٌّذزشِخ أٔذ اٌطٍجخ اإلجبثخ ػٓ أعئٍخ اعزّبسح االعزج١بْ اٌزٟ ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ ، ٚرٌه 

. أِبَ اإلجبثخ اٌّخزبسح  (x)ثٛػغ ػالِخ 

. ٚٔذ١طىُ ػٍّب أْ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٌٓ رغزغً إال ٌغشع اٌجذش اٌؼٍّٟ 

.  ٚفٟ األخ١ش رمجٍٛا ِٕب فبئك اٌزمذ٠ش ٚاالدزشاَ 

 

 

 2019  -  2018:اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 
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: انرتبة 

دوزٛساٖ                   ِذبفع ثبٌّىزجبد اٌجبِؼ١خ        أعزبر                    طبٌت 

 طبٌت ِبعزش               ِغبػذ ثبٌّىزجبد اٌجبِؼ١خ           ػْٛ رمٕٟ ٌٍّىزجبد اٌجبِؼ١خ 

ٍِذك ثبٌّىزجبد اٌجبِؼ١خ ِٓ اٌّغزٜٛ األٚي             ٍِذك ثبٌّىزجبد اٌجبِؼ١خ ِٓ اٌّغزٜٛ اٌثبٟٔ 

ِٕٙذط إػالَ آٌٟ               ِغبػذ ِٕٙذط اإلػالَ ا٢ٌٟ ِٓ اٌّغزٜٛ األٚي  

 

. ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ ِؼغىش ( Dspace) ِذخً ػبَ ٌٍّغزٛدع اٌشلّٟ :انمحور األول

ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ ِؼغىش؟  ( Dspace )ً٘ ٌذ٠ه ِؼشفخ ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ/ 1

ٔؼُ                                                                  ال  

ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ ِؼغىش؟  ( Dspace )إْ وبْ ٔؼُ ِب ِظذس ِؼشفزه ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 2

اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ                                    إٌذٚاد أٚ اٌّؤرّشاد                  

اٌزظفخ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ                        اٌضِالء                      اٌّغزف١ذْٚ  

اٌمشاءاد اٌذشح 

ثبٌٕغجخ إ١ٌه؟  ( Dspace )ِب ِذٜ أ١ّ٘خ ٘زا اٌّغزٛدع اٌشلّٟ/ 3

ُِٙ                                   ُِٙ جذا                              غ١شُِٙ  

فٟ ا١ٌَٛ ؟   ( Dspace )ِب ٘ٛ ِؼذي رشددن ػٍٝ /4

ِشح فٟ ا١ٌَٛ                           ِشر١ٓ فٟ ا١ٌَٛ                         أوثش ِٓ ِشح      

ٚاٌجذش ف١ٗ ثغٌٙٛخ ٠ٚغش دْٚ أٞ ل١ٛد ؟  ( Dspace )ً٘ ٠ّىٓ رظفخ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 5

   ٔؼُ                                                ال 

. ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌجبِؼخ ِؼغىش ( Dspace )اٌجذش ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ : انمحور انثاني

؟  ( Dspace )ً٘ رزذىُ ثبٌجذش فٟ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ /1

    ٔؼُ                                     ال                                    ٔٛع ِب      

؟  ( Dspace )ِب ٟ٘ اٌٍغخ اٌّغزؼٍّخ فٟ إٌشش داخً اٌّغزٛدع اٌشلّٟ/ 2
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   ػشث١خ                     إٔج١ٍض٠خ                         فشٔغ١خ                   أخشٜ     

؟  ( Dspace )ِب أٔٛاع اٌّذز٠ٛبد اٌزٟ رغزخذِٙب داخً اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 3

 أػّبي ِؤرّشاد                   ِزوشاد                ِمبالد                    أطشٚدبد  

 ؟ ( Dspace )ِب ٟ٘ األعب١ٌت ٚاٌطشق اٌزٟ رغزؼٍّٙب فٟ اٌجذش ثبٌّغزٛدع اٌشلّٟ  / 4

   دغت اٌزبس٠خ                           دغت اٌّٛػٛع                      دغت اٌّؤٌف 

 َادغت اٌزخظظبد اٌّٛػٛػ١خ                                  دغت اٌى١ٍبد ٚاأللظ

 ؟ ( Dspace )ِب ٟ٘ طشق اعزشجبع اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٔظبَ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 5

 االطالع                          اٌزذ١ًّ                     اٌطجبػخ                 وً ِب عجك

 

 ؟ ( Dspace ) إٌزبئج اٌّغزشجؼخ ِٓ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ :انمحور انثانث 

ً٘ ٠ّىٕه اإلػزّبد ػٍٝ ٘زا اٌّغزٛدع اٌشلّٟ فٟ ٚظبئف  اٌجذش اٌؼٍّٟ أٚ اٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ ؟ / 1

      ٔؼُ                                      ال  ٔٛػب ِب 

ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠ٛفش اٌٛلذ ٚاٌجٙذ اٌّطٍٛة إلػذاد اٌجذٛس ٚاٌذساعبد أٚ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ؟ / 2

ال أد١بٔب                             ٔؼُ                 

؟  ( Dspace )ِب ِذٜ اػزّبدن فٟ اٌجذش ػٍٝ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 3

     ِىثف                               ِزٛعط                              ػؼ١ف  

ِب رم١١ّه اٌؼبَ ٌىفبءح اٌزظفخ اٌّزبح فٟ ٘زا اٌّغزٛدع اٌشلّٟ؟ / 4

عٍٙخ جذا                     عٍٙخ                        طؼجخ                      طؼجخ جذا 

ّْ ٕ٘بن ٔمبئض ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 5 ؟  ( Dspace )ً٘ رشٜ أّ

      ٔؼُ                                                            ال 

أروش٘ب ؟  ( Dspace )إرا وبْ ٌذٜ ع١بدرىُ ِمزشدبد أخشٜ ٌزذغ١ٓ عجً اإلفبدح ِٓ اٌّغزٛدع اٌشلّٟ / 6

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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استمارة مقابلة لغرض البحث العلمي  

: استمارة بحث حول 

توجهات المستفيدين نحو استخدام المستودعات الرقمية   
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: المقابمة

 (dspace)التعريف بالمستودع الرقمي : المحور االول 

هل تم تبنً مشروع الرقمنة فً مكتبتكم؟ - 1س

هل ٌوجد مستودعات رقمٌة فً مكتبتكم؟ - 2س

بصفتك مدٌرا للمكتبة المركزٌة متى تم تأسٌس مستودعها الرقمً؟ - 3س

أٌن ٌكمن دور المستودع الرقمً فً سبٌل تحقٌق أهداف المكتبة؟ - 4س

من المكلف بهذا المستودع الجامعة أم المكتبة؟ - 5س

من طرف من تم تأسٌسه؟ - 6س

ما هو البرنامج المستخدم؟ - 7س

 (dspace)عملية االيداع في المستودع الرقمي :المحور الثاني 

من الذي ٌقوم باإلٌداع فً هذا المستودع؟ - 8س

ما نوع الكٌانات الرقمٌة التً تم إٌداعها؟ - 9س

هل اإلٌداع اختٌاري أم إجباري؟ - 10س

 بمكتبتكم؟ (dspace)من واقع تجربتكم على ماذا ٌعتمد نجاح واستدامة المستودع الرقمً - 11س

االستخدام والنشر :المحور الثالث 

 حسب إحصاءاتكم حول االستخدام هل ٌوجد استخدام للمستودع الرقمً من طرف الباحثٌن؟- 12س

؟   (dspace)ً٘ رٍمٝ اٌّٛظفْٛ رى٠ٕٛب فٟ رغ١١ش اٌّغزٛدع اٌشلّٟ - 13ط

؟ (dspace)ما هً الطرق المستخدمة فً حماٌة محتوى المستودع الرقمً - 14س

؟  بمكتبتكم(dspace)ما مدى اإلتاحة للمستودع الرقمً - 15س
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حسب رأٌكم هل واجهة المستودع الرقمً كافٌة لتسوٌق بخدماته؟ - 16س

عملية الولوج الى المستودع :المحور الرابع 

؟ (dspace)هل ٌوجد موقع خاص للمستودع الرقمً - 17س

؟ (dspace)كٌف ٌتم الولوج الى المستودع الرقمً - 18س

 ؟(dspace)هل ٌوجد نقائص فً طرٌقة الوصول الى المعلومة بالمستودع الرقمً - 19س
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: ممخص ال

اتجاىات المستفيدين في استخدام المستودعات الرقمية : "يعتبر موضوع دراستنا المعنون ب

من اىم المواضيع التي تم اختيارىا في عمم المكتبات ،حيث اخترنا المكتبة المركزية " بالمكتبات الجامعية 

لجامعة معسكر نموذج لدراستنا الميدانية ،وىذا من اجل اخذ لمحة حول ىذا الموضوع ،و االجابة عمى 

بعض االسىمة التي راودتنا حولو ،كما جاءت ىذه الدراسة محاولة الكشف عن االدوار التي تراىن عمييا 

المكتبات الجامعية و كذلك لفحص مدى توجيات المستفيدين في االفادة من اتاحة االنتاج الفكري داخل 

. المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية

وتطرقنا في الجانب النظري من البحث الى مجموعة من المفاىيم التي تخدم الموضوع ،حيث 

قسمنا االطار النظري الى فصمين تحدثنا في الفصل االول عن المكتبات الجامعية وتحديات البيئة الرقمية 

وما يمكن ان تقدمو لمباحث من خدمات تسيل عميو الوصول الى مبتغاه اما بخصوص الفصل الثاني 

توجينا بالحديث حول ماىية المستودعات الرقمية وما تتيحو من انتاج فكري حيث عرفنا بالمستودعات 

الرقمية وأنواعيا و اعطينا لمحة حول عممية اتاحتيا لئلنتاج العممي والذي يساىم بشكل كبير في تسييل 

وصول الباحثين وىيئة التدريس الى ابحاثيم بطرق آمنة ،اما فيما يخص الجانب التطبيقي لموضوع 

الدراسة قمنا بتقديم تعريف لمكان الدراسة ثم وضحنا الطرق المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية اما 

في االخير  حاولنا تسميط الضوء عمى االجابة عمى االشكالية المطروحة في البحث حول توجيات 

المستفيدين في استخداميم لممستودعات الرقمية ،وساعدنا في ذلك استخدام ادوات الدراسة الميدانية 

والمتمثمة في المقابمة واالستبيان والتي تم التوصل من خبلليا عمى نتائج وضحت لنا بشكل مفصل 

  .االجابة عمى مدى توجو المستفيدين في استخدام المستودعات الرقمية بالمكتبات الجامعية
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Résumé: 

L’un des sujets les plus importants choisis dans le domaine de la 

bibliothéconomie a été l’objet de notre étude intitulée «Tendances de 

l’utilisation des entrepôts numériques dans les entrepôts numériques par les 

bénéficiaires». Nous avons choisi la bibliothèque centrale de l’Université  

Mascara comme camp modèle pour notre étude de terrain, afin de l’étudier de 

plus près et de répondre à certaines questions. Et cette étude tente de révéler les 

rôles joués par les bibliothèques universitaires et d’étudier l’ampleur des 

intentions des bénéficiaires de tirer parti de la disponibilité de la production 

intellectuelle dans les entrepôts numériques des bibliothèques universitaires. 

La partie théorique de la recherche portait sur un ensemble de concepts 

utiles au sujet: nous avons divisé le cadre théorique en deux chapitres, dont nous 

avons parlé dans le premier chapitre sur les bibliothèques universitaires, les défis 

de l’environnement numérique et les services qu’ils peuvent fournir au 

chercheur pour lui permettre d’atteindre plus facilement les objectifs souhaités. 

Les entrepôts numériques et leur production intellectuelle. Nous connaissons 

bien les entrepôts numériques et leur type et leur donnons une vue d'ensemble 

sur le processus de mise à disposition pour la production scientifique, ce qui 

contribue grandement à faciliter l'accès des chercheurs et du corps professoral à 

leurs travaux de recherche, du point de vue de l'aspect pratique du sujet traité. 

Dans ce dernier cas, nous avons essayé de mettre en évidence la réponse 

apportée au problème présenté dans la recherche sur les instructions des 

bénéficiaires pour l’utilisation des entrepôts numériques, et nous avons 

également aidé à utiliser les outils de l’étude de terrain, à savoir l’interview et le 

questionnaire, obtenus par le biais du logiciel. Les résultats nous ont fourni une 

explication détaillée de la mesure dans laquelle les bénéficiaires sont encouragés 

à utiliser des référentiels numériques dans les bibliothèques universitaires. 

 

  




