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 النماذج و التحدیات، المبادرات: كة األرشیف المفتوح حر : الفصل الثاني

 تمهید

و ذلك لكثرة تداول هذا المفهوم في األوساط ، فتوح اتجاها متصاعدا هذه األیامیمثل األرشیف الم

و كدلیل على هذا اإلهتمام كثرة ، علم المكتبات و المعلومات خاصة العلمیة عامة و في مجال

المقاالت و الدراسات و وقائع المؤتمرات التي تعالج هذا المفهوم و تمیط اللثام عنه و قد استمد 

األرشیف المفتوح زخمه و قوته من النجاح الذي حققته حركة المصادر المفتوحة حیث تلتلها عدة 

 .ربة على جمیع محتویات االنترنتتحركات لتعمیم التج

سنتطرق في هذا الفصل إلى عدة نقاط أبرزها التعرف على صور دعم المؤسسات و الحكومات 

و أشهر مستودعات األرشیف المفتوح على الصعیدین ، لهذه الحركة من خالل المبادرات المنظماتو 

 .دم هذه الحركةالعالمي و العربي باإلضافة إلى التحدیات و القیود التي تعیق تق

 :مبادرات األرشیف المفتوح 1.2 

إن األرشیف المفتوح و الوصول الحر للمعلومات العلمیة و التقنیة هو في الحقیقة انعكاس لرغبة 

من أجل تحقیق ذلك ، ؤلفاتهم العلمیة دون مقابل ماديالعلماء و الباحثین في نشر أبحاثهم و م

المؤسسات و المنظمات مثل جمعیات المكتبات و اتحاداتها انطلقت مبادرات كثیرة من مجموعة من 

و سنذكر فیمایلي أشهر ، ت األكادیمیة و المراكز العلمیةإضافة إلى أعداد من الجامعات و المؤسسا

 .هذه المبادرات على المستویین العالمي و العربي
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 : (OAI)مبادرة األرشیف المفتوح  1.1.2

وعیا ، و الباحثین على انتاجهم العلمي عادة سیطرة العلماءتي تهدف إلى إتعتبر من أبرز المبادرات ال

منهم بأهمیة و ضرورة ضمان اتاحة مفتوحة و دائمة إلى المصادر العلمیة و التقنیة لتأمین عملهم 

العلمي و البحثي السیما في الفضاء التشابكي الذي یوفر فرصا كبیرة لتحقیق ذلك من خالل استثمار 

 1. كنولوجیات الجدیدة عبر انشاء مستودعات اإللكترونیة لألرشیف المفتوحقدرات الت

و الذي عرف  1999جتماع الذي عقد بوالیة نیومكسیكو األمریكیة سنة جاءت هذه المبادرة بعد اإل

رت و ذلك لدراسة امكانیة وضع معاییر عمل موحدة للمستودعات التي انتش SANTA FEباجتماع 

شارك في هذا االجتماع مجموعة من األعضاء الفاعلین في حركة ، م20خالل التسعینات من القرن 

و خلص هذا االجتماع الذي یعتبر HARNARD وGINSPARGاألرشیف المفتوح من بینهم 

التاریخیة و أكد على  SANTA FEبما سمي باتفاقیة ، تأسیسي لمبادرة األرشیف المفتوحاالجتماع ال

مع العمل على ، في عدة مستودعات في الوقت نفسه ضرورة توفیر الخدمات التي تمكن من البحث

 2. ایداع النسخ العلمیة في أكثر من مستودع واحد قدر اإلمكان

 

 

 

 

                                           

رسالة مقدمة لنیل شهادة . دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة: الخدمات االلكترونیة بالمكتبات الجامعیة. نذیر، غانم_1

. 56ص ،2012_ 2011، جامعة منتوري: قسنطینة. باتالدكتوراه في علم المكت  

2
 _Préface de JEAN , Max NOYER .Archives ouvertes et publicaion scientifique . Paris:L’harmattan , 2011 ,P 58. 
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مفتوح و من نتائج مبادرة األرشیف المفتوح ظهور بروتوكول تجمیع المیتاداتا التابع لمبادرة األرشیف ال

OAI_MPH  1:و سنوضح آلیة عمل هذا البروتوكول في الشكل التالي 2001سنة 

 

 OAI-MPH بروتوكول عمل كیفیة :)04(رقم الشكل

 

 :مبادرة بودابست 2.1.2 

في بودابست عاصمة المجر و برعایة معهد المجتمع  2002فیفري  14وقعت هذه المبادرة في 

و وقع على هذه المبادرة ، من أصل مجري GEORGE SOROSالمفتوح الذي أسسه األمریكي 

هذه المبادرة كل و تدعو ، اتذة من عدة هیئات و دولمجموعة هامة من الخبراء و العلماء و األس

مفتوح و العلماء من جمیع التخصصات لوضع نسخ من أوراقهم البحثیة و إنتاجهم العلمي بشكل كامل 

حول العالم الوصول الیه بشكل ي باحث أو عالم آخر المصدر على موقعها باالنترنت بحیث یمكن أل

و تستقبل هذه ، اف الباحثین و البحوث و العلماءكما تدعوهم إلضافة أنفسهم إلى دلیل أو كش، حر

كما تعمل على توفیر آلیة أمام العلماء من مختلف أنحاء العالم ، المواقع جمیع الدراسات بأنواعها

 2. للمشاركة في تخطیط و تنفیذ و متابعة و تطویر المشروعات البحثیة في شتى المجاالت

 

                                           

_
.  مشروع بناء و تنفیذ مستودع رقمي لدراسات المكتبات و المعلومات: المستودعات الرقمیة و الوصول الحر للمعلومات. كرثیوابراهیم، 1

 . 63ص، 2010_ 2009جامعة منتوري، : قسنطینة .ستر في علم المكتبات و المعلوماتمذكرة مقدمة لنیل شهادة الما

 
2
 _Yves , DESRICHARD. Les archives ouvertes : enjeux et pratiques. Paris :ADBS édition ,2005 , P 332 . 
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 :IFLAمبادرة االتحاد الدولي للمكتبات  3.1.2

بضمان ملتزمة  IFLAحیث جاء فیها أن  2003دیسمبر  5صدرت هذه المبادرة في الهاي یوم 

الوصول إلى المعلومات على أوسع نطاق ممكن لجمیع الشعوب وفقا للمبائ التي أعرب عنها إعالن 

كما أكدت المبادرة أن األرشیفات ، ات المعلومات و الحریات الفكریةغالسكو في المكتبات و خدم

و التحدیات المفتوحة و الوصول الشامل للعلوم و اآلداب أمر حیوي لفهم عالمنا و تحدید الحلول 

 1. لمساواة في الوصول إلى المعلوماتالعالمیة و بصفة خاصة الحد من عدم ا

 2:و من جملة المبادئ التي جاءت بها هذه المبادرة نذكر

تي انتهت میة المحكمة و الوثائق البحثیة الیجب التعاقب على الملكیة العامة لألبحاث العل ·

 .الخاصة بهاالمدة القانونیة لحمایة حقوق المؤلف 

 .بحث و إتاحة كل االنتاج الفكري العلمي المحكم بغیة إزالة التفاوت في المعلومات  ·

توفیر الدعم و التشجیع لكل مبادرة تهدف إلى التعاون إلنشاء نماذج نشر ذي وصول حر  ·

 .دائمة

مبادرة الریاض 4.1.2
3
: 

فبرایر  26_25المغاربي الثاني الذي عقد في الریاض في الفترة مابین _انبثق عن المؤتمر الخلیجي

فقد وجه نداء لكل ، العلمي و دارة الملك عبد العزیزبشراكة علمیة بین مؤسسة التمیمي للبحث  2006

بیات العلمیة المؤسسات و كل األفراد الذین یهمهم األمر للعمل على تحقیق الوصول الحر لكل األد

ذلك عن طریق رفع كل الحواجز بما فیها اإلقتصادیة التي تقف عقبة في سبیل تنمیة البحث العلمي و 

كما أكدت المبادرة على أن الوصول الحر لألدبیات العلمیة و مد جسور التواصل بین العلماء، 

و النسخ و البحث كل  یقتضي وضعها على االنترنت لتمكین الجمیع من القراءة و التحمیل و اإلرسال

                                           

45ص، 2012، المؤسسة المصریة للتسویق و التوزیع: القاهرة . االتصال و تداول المعلومات في العالم الرقمي. مبروك ابراهیم، سعید_ 1  

.46ص، المرجع نفسه _ 2  
3
: متاح على الرابط التالي. الخصائص األرشیفیة بین الشبكات المحلیة و مبادرة األرشیفات المفتوحة. بن هندة ، مختار _ 

http://www.benhinda.com/publications/2005_alexo_oai.pdf  .خارج الخط.(19:30. 2016_02_29:زیارة یوم.(  
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ذلك دون أي شروط أو حواجز مالیة أو قانونیة أو تقنیة باستثناء المتعلقة منها بالحقوق األدبیة 

 1. للمؤلف و التي تضمن له عدم تجزئة أعماله و الحق بأن یعترف باسهاماته و كذا باإلحالة علیها

 :نماذج لمستودعات األرشیف المفتوح 2.2

و من ، الجغرافیةرشیف المفتوح یختلف حسب المجاالت العلمیة و القطاعات إن تطور مستودعات األ

علوم ، اإلعالم اآللي، الریاضیات، ة األرشیف المفتوح نجد الفیزیاءبین التخصصات األكثر تأثرا بحرك

و لكي تكون لدینا نظرة شاملة لكل االنجازات الحالیة لألرشیف المفتوح سنقوم ، النفس و األعصاب

 .بعض النماذج لمستودعات األرشیف المفتوح بدراسة

 : ARXIV مستودع 1.2.2

یات و علوم هو خادم لمقاالت األبحاث المحكمة و غیر المحكمة في مجال الفیزیاء و الریاض

و هذا المستودع  PAUL GINSPARGبواسطة  1991و الذي أطلق عام ، الحاسب و اإلحصائیات

ي العالم و الذي یملك أكثر من نصف ملیون مقالة محكمة أقدم و ثاني أكبر مستودع إتاحة حرة ف

 جامعة كورنل  في مكتبة و یوجد الخادم الرئیسي لهذا المستودع 2008غیر محكمة حتى أكتوبر و 

و یستخدم المستودع بشكل مكثف حیث توضح اإلحصائیات أن معدل االتصال بالخادم الرئیسي  

 2 . یصل إلى ملیون كل یوم

 

                                           
.  http://www.benhinda.com/publications/2005_alexo_oai.pdf: ابط التاليمتاح على الر . المرجع السابق . بن هندة ، مختار_ 1

 ).خارج الخط.(19:30. 2016_02_29:زیارة یوم
2
 _Bruley CARDINE , Nguyen CLAIRE. Archives ouvertes. Bulletin des bibiliothéques de france(BBF) ,n°4 ,2009, 

disponible sur le web : http://BBF. Enssib. Fr. Visité le : 30_02_2016 . 08 :45 . (en ligne). 
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 ARXIV 1الواجهة الرئیسیة لمستودع ): 05(الشكل رقم

 : E_LISمستودع  2.2.2

مجال علم المكتبات  و یعد هذا المستودع من أبرز المستودعات الموضوعیة في 2003أنشأ في عام 

وثیقة في هذا  6200لى ع 2007و المجاالت ذات الصلة به یشتمل حتى جویلیة ، و المعلومات

 22ا یقتني وثائق منشورة في المستودع الرقمي أنه یدعم أیة لغة و حالیمن عوامل قوة هذا ، المجال

 أكثر من نصف الوثائق المقتناة محكمة من الوثائق ذات المستوى الرفیع،  كما تعد محتویاته، لغة

یتبنى المستودع خطة ، المؤتمرات و كثیر منها یعد منهجیا بطبعه مثل الرسائل الجامعیة و بحوث

و برغم من غزارة الوثائق ، ریق العمل لهذا المستودع الرقميي تم تطویرها من قبل فتصنیف جیتا الت

 3و الكویت برصید  وثائق 10برصید   بهذا المستودع إال أننا ال نجد حضورا للدول العربیة إال لبنان

 2. وثائق

 

 

                                           
1
 _ http: //arxiv.org . visité le :30_02_2016 . 13 :15 .(en ligne). 

 
  53ص، 2014، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة : الجزائر. تكنولوجیا المعلومات في المكتبات. غرارمي،وهیبة _ 2
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 E_LIS 1الواجهة الرئیسیة لمستودع ): 06(الشكل رقم 

 :المعلومات بجامعة الملك عبد العزیزمستودع قسم  3.2.2

 2012هو مستودع مؤسساتي متخصص في مجال علم المعلومات تم انشاؤه في شهر دیسمبر عام 

و أطلق من طرف قسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزیز في بادرة نحو توسیع نطاق اإلفادة 

كما أن المستودع یكفل ، ي لألعضاء منسوبي القسم و طالبهمن االنتاج العلمي و الرصید المعرف

و یتیح للمستفیدین الوصول  الحفظ الرقمي لإلنتاج الفكري و ییسر آلیات ضبطه وسبل اإلفادة منه

و على الرغم من أن هناك عدد البأس به من ، یوغرافیة و النص الكامل للوثائقالحر للبیانات البیبل

السعودیة مثل جامعة الملك  ت رقمیة مؤسساتیة في عدد من الجامعاتالمبادرات إلنشاء مستودعا

 جامعة أم القرى، لعلوم و التقنیةلملك عبد اهللا لجامعة ا، عة الملك فهد للبترول و المعادنجام، سعود

 على مستوى األقسام و لكن مبادرة قسم علم المعلومات لجامعة الملك عبد العزیز هي المبادرة األولى 

 2. ات السعودیةبالجامع

 

 

 

 

                                           
1
 _http://Eprints. Rclis.org.visité le : 30_02_2016 . 13 :30 .(en ligne). 

 

، 2013، مكتبة الملك فهد الوطنیة: الریاض. اإلدارة،البناء ،التخطیط : المكتبات و األرشیفات الرقمیة.زینهم عبد الجواد ، سامح_2

.102ص  
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 1الواجهة الرئیسیة لمستودع قسم المعلومات بجامعة الملك عبد العزیز ): 07(الشكل رقم

 

 : Archiv Algمستودع  4.2.2

 62و منذ هذا التاریخ أحصى األرشیف  2006هو مستودع جزائري أطلق في بدایة شهر جویلیة 

و یتكون األرشیف ، )cerist(العلمي و التقني مؤلف و باحث ینتمون إلى مركز البحث في االعالم 

یلیها االعالم اآللي  ،)59%(وثیقة بحث معظمها تخص علوم المكتبات و المعلومات 94حالیا من 

تشمل المقاالت العلمیة المودعة في األرشیف نسبة ، )7%(أما الریاضیات فتعادل ، 34%بنسبة 

و التي نشرت  ceristمن مجموع الوثائق و هي تخص األعمال العلمیة المنجزة على مستوى  %38

أما فیما یخص المداخالت و أعمال المنتدیات فتغطي ، ceristالتابعة لمركز  ristأغلبیتها في مجلة 

أو  و المنتدیات سواء على المستوى الوطنيو هي نتاج مشاركة الباحثین في المؤتمرات  33%نسبة 

 تقریر بحث  20وثائق األرشیف إذ یحتوي على  من مجموع 29%و یشمل األدب الرمادي ، الدولي

 ) دراسات علیا متخصصة، هندسة،ماجستیر، دكتوراه(مذكرات بمختلف أنواعها أطروحات و  5و 

 cerist. 2و مداخلتین تم انعقادهما على مستوى 

                                           
1
 _http://goo.gl/IHKAYW .visité le :01_03_2016 . 10 :45 .(en ligne). 

نموذج أرشیف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث في االعالم :  Archiv alg. مجید دحمان، كریمة بن عالل_2

 2006، 2ع، 16مج .ceristمركز البحث في االعالم العلمي و التقني : الجزائر).rist(مجلة االعالم العلمي و التقني. العلمي و التقني 

 ).خارج الخط.(20:25على الساعة .2016_03_01:زیارة یوم. http://www.webreview.dz:متاح على الرابط التالي .
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 Archiv alg 1الواجهة الرئیسیة لمستودع ): 8(الشكل رقم

 

 :التحدیات التي تواجه حركة األرشیف المفتوح 3.2

جاح الكبیر الذي حققته حركة األرشیف المفتوح في األوساط العلمیة إال أنها تواجه عدة نبالرغم من ال

قانوني إذ ال یمكن لهذه الحركة أن تزدهر و تنجح ، اقتصادي، صعوبات و تحدیات منها ماهو تقني

 . دون تجاوز لهذه التحدیات و القیود

 :الجانب التنافسي 1.3.2

إن معظم قواعد األرشیف المفتوح قام بتصمیمها العلماء المحتكین باألوساط الجامعیة كما هو الحال 

 CCSDو كذا قواعد األرشیف التي یسییرها مركز االتصال العلمي المباشر  ARXIVفي أرشیف 

حیث أن تمركز الباحثین و مؤسساتهم العلمیة كأطراف جدیدة في سلسلة الوثائقیة و عملهم على 

توفیر المعلومات العلمیة و حفظها ولد منافسة حادة بین األرشیف المفتوح و المكتبات إذ أن هذه 

 2. ها معرضة لعدة مخاطراألخیرة تجد نفس

 

                                           
1
 _http://www.dst.cerist.dz/openarchivalgérie/index.html. visité le :04_03_2016 .21 :40 .(off line). 

 cybrarian.الدور و العالقات و التأثیرات المتابدلة : المكتبات و حركة الوصول الحر للمعلومات. أحمد اسماعیل الشوایكة ،یونس_2

journal  .متاح على الرابط التالي. 2009، 18ع:http://journal cybrarian.info/index   .على الساعة. 2016_03_03: زیارة یوم :
 ).داخل الخط. (11:30
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 :نذكر منها

 

 .أي أقل تأثیرا، التعلیم العالي و البحث العلمي فقدان صالحیتها أي أنها أصبحت أقل وزنا في ·

 .نقص تردد الباحثین علیها  ·

ما هو هدف المكتبة مادامت المعلومات متاحة على (فقدانها لمكانتها و مشروعیتها  ·

1). االنترنت؟
 

 :نقص الكفاءات 2.3.2

إن إنجاز مواقع األرشیف المفتوح یستلزم توفیر كفاءات تقنیة حیث أن القواعد األرشیفیة تسییر أساسا 

، أساتذة جامعیین، باحثین(اآللي من طرف الباحثین ذو مستویات علیا و متخصصین في االعالم 

غیر أن توفیر هذه الكفاءات لیس باألمر الهین مما یستدعي إنشاء ورشات تكوینیة .) مهندسین

 2. لتصمیم و تسییر مواقع األرشیف المفتوح

 :الحواجز اإلقتصادیة 3.3.2

ف نشر نفس تبین الدراسات الحالیة أن تكالیف ایداع مقال علمي في أرشیف مفتوح أقل من تكالی

المحتمل أن ترتفع  و لكن في حالة ما إذا توسعت حركة اإلتاحة المفتوحة من ،المقال في مجلة علمیة

كذلك ، ثائق األرشیف المفتوح غیر كافیةبالتالي تصبح األرصدة المخصصة لتسییر و ، هذه التكالیف

بهذا ، رشیف المفتوحعادة هیكلة االتصال العلمي تتوقف على تواصل و استمراریة حركة األفإن إ

استمراریة تمویلها من  ذه القواعد على قید الحیاة على ارادة و جدارة واضعیها من جهة ویتوقف بقاء ه

و یجب اإلشارة في هذا الصدد إلى أن تمویالت مؤسسات البحث التي تساند هذه الحركة ، جهة أخرى

 3. قلیال ما تكون مستمرة

                                           
: زیارة یوم.   http://journal cybrarian.info/index:متاح على الرابط التالي .المرجع السابق. أحمد اسماعیل الشوایكة، سیون_1

 ).داخل الخط. (11:30: على الساعة. 2016_03_03
 

المؤتمر العلمي . الوطن العربيواقع األرشیفات المفتوحة في : النفاذ الحر و اتاحة االنتاج العلمي. محمد بن رمضان، طارق الورفلي_2

متاح على الرابط . 2013ماي 16_ 15،جامعة القاهرة . العاشر لقسم المكتبات و الوثائق و تقنیة المعلومات

 ).خارج الخط.( 12:30على الساعة . 18/04/2016زیارة یوم . www.arab_afli.org : http//التالي
 18بحث مقدم إلى المؤتمر. لرقمیة بجامعة أم القرى و تحقیق الوصول الحر للمعلومات مكتبة الملك عبد اهللا ا. سعید بامفلح، فاتن_3

على الساعة . 19/04/2016زیارة یوم .  www.arab_afli.org:http//متاح على الرابط التالي. لإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات 

 ).داخل الخط.( 10:00
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 : مشاكل الملكیة الفكریة 4.3.2

سیكون لدیهم مشاكل بشأن حقوق المؤلف و النشر إذا كانت  بعض المؤلفین یشعرون بالقلق من أنه

لق هذه المخاوف بحقوق اإلستغالل بحیث تتع، عة في مستودعات األرشیف المفتوحأعمالهم مود

یسعى مؤلفوا هذه األعمال أن تصل أعمالهم إلى أكبر قدر ممكن من القراء و في الوقت نفسه  ،حیث

 1. یخشون أن تنتهك أعمالهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

1
 _ David , BLOCK . open archives and collection developement. Paper presented at SALALM52 seminar on the 

acquisition of latin American library materials. New Mexico, April27_May1, 2007. Available at : 

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/salalm52/block.pdf; visited on :29_02_2016 . 16 :15.(online). 
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 الخالصة

بل هو بفضل حراك دولي ، رشیف المفتوح لم یكن من الفراغإن النجاح المنقطع النظیر لحركة األ

سرعنا ما اكتسب صبغة الرسمیة من خالل الضغط على متخذي القرار و اجبارهم على تبني فلسفة 

التي كان لها أثر  الوصول الحر و جعله كتشریع عام و تجسد هذا الحراك و الضغط في المبادرات

 كبیر في نشر ثقافة األرشیف المفتوح و التعریف بها على المستوى العالمي و من نتائج هذه المبادرات

ظهور و انتشار مستودعات األرشیف المفتوح و رغم االنجازات التي حققتها حركة األرشیف المفتوح 

 و اتفاق بین جمهور العلماء  و رغم ذلك یوجد اجماع، دیاتإال أنها تصطدم بعدة صعوبات و تح

و الباحثین بأنه هو السبیل لمواجهة تزاید األسعار في النشر التجاري اقتنعوا بأن سبیل مواجهة هذه 

الموجة هو النشر في مستودعات األرشیف المفتوح التي أضافت بعدا آخر في حركة الوصول الحر 

 .للمعلومة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 :راتـــــــــــــــــــــــمة المختصــــــــــــــــــــــــــــقائ

I. العربیة: 

 اإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات: اعلم

 مجلد: مج

II. األجنبیة: 

ARCHIVALG : Archive Algérie 

BBF : Bulletin des Bibliothèques de France. 

CERIST : Centre de Recherche d’Information Scientifique et Technique. 

RIST : Revue d’Information Scientifique et Technique. 

CCSD : Center Communication Scientific Direct 

DOAJ : Directory of Open Access Journal. 

ENSSIB : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques. 

E_PRINT : Electronic print. 

E_LIS : E_print in library and information science 

ODLIS : Online dictionary to library and information science. 

OAI_PMH : Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. 

IFLA : international federation for libraries 

NIH : National institute of health 
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الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة توزیع نسب المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة  09
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52 

توزیع نسب المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة  10

 حسب رتبهم

 

53 

 11 مجتمع و عینة الدراسة 11

 61 .تمثیل االستمارات المسترجعة و الضائعة و المستبعدة 12

 بكلیة العلوم اإلجتماعیة توزیع الطلبة 13

 

 

69 

 76 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس 14

 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر السن 15

 

77 

 78 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الشعبة 16

 توزیع عینة الدراسة حسب التخصص العلمي 17
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توزیع أفراد العینة حسب مصطلحات األرشیف المفتوح التي هم على درایة  21

 بها

84 

 83 الطرق التي تعرف بواسطتها أفراد العینة على مفهوم األرشیف المفتوح 22

یبین اطالع عینة الدراسة على مدى معرفة األساتذة داخل الجامعة لمفهوم  23

 األرشیف المفتوح

86 

 88 یبین مدى اطالع عینة الدراسة على مبادرات األرشیف المفتوح 24

 توزیع أفراد العینة حسب المبادرات التي یعرفونها 25

 

89 

 األرشیف المفتوحرغبة أفراد العینة في اإلنضمام إلى مبادرات  26

 

91 

اعتماد عینة الدراسة على شبكة األنترنت في تحصیل المعلومات العلمیة و  27

 التقنیة

92 

 دوافع اعتماد عینة الدراسة على األنترنت في تحصیل المعلومات 28

 

93 

 95 أسباب عدم اعتماد عینة الدراسة على األنترنت في تحصیل المعلومات 29
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 100 أهم مستودعات األرشیف المفتوح التي تعرفها عینة الدراسة 33

 مصادر المعلومات المفتوحة المستعملة من طرف عینة الدراسةأنواع  34

 

101 

 102 حكم أفراد العینة على مستوى الوصول إلى مصادر األرشیف المفتوح 35

 104 نشر األبحاث العلمیة على شبكة األنترنت من طرف عینة الدراسة 36

 105 وتیرة نشر عینة الدراسة ألبحاثها و مقاالتها العلمیة 37



 
 106 أسباب عدم نشر عینة الدراسة على شبكة األنترنت 38

 108 دوافع انجاز البحوث العلمیة و نشرها من طرف عینة الدراسة 39

 110 مدى قیام عینة الدراسة بإیداع أعمالهم العلمیة في األرشیفات المفتوحة 40
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 األرشیف المفتوح
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رأي الباحثین في مدى تقصیر جامعتهم في تشجیعهم على النشر في  48

 مستودعات األرشیف المفتوح
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تأثیر األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي بین األساتذة الباحثین من وجهة  50

 نظر عینة الدراسة
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 عینة الدراسة
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بقسم العلوم ساتذة الباحثین اسة لألتوزیع أفراد المجتمع الكلي للدر  02
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80 

 توزیع عینة أفراد الدراسة حسب متغیر الرتبة 13
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 نشأة و تطور حركة األرشیف المفتوح: األول الفصل

 :تمهید

ي المؤسسات تمثل مستودعات األرشیفات المفتوح فكرة قویة یمكن أن تكون بمثابة محرك للتغییر ف

بنیة تحتیة  حیث حضت باهتمام متزاید من قبل هذه المؤسسات بوصفها األكادیمیة و البحثیة

سمال كما تعتبر أداة فعالة إلدارة المحتوى الرقمي األكادیمي بوصفه الرأ ضروریة للنشر العلمي،

فاألرشیفات المفتوحة  على تنظیمه و تیسیر الوصول إلیه، حیث تسهر الفكري للمؤسسات األكادیمیة

حیث تعمل على تجمیع  ادل المعلومات و المعرفة العلمیةى عنه إلدارة و تبأصبحت عنصرا ال غن

المحتوى الرقمي األكادیمي في مكان واحد و توفیر وصول مفتوح للمحتوى بالنسبة لجمیع الباحثین 

 .حول العالم بما یضمن انتشار أوسع لألبحاث

و لمحة  مفتوحة تشمل مفهومها،األرشیفات الفي هذا الفصل سیتم إلقاء الضوء على عدة محاور في 

 .تاریخیة عنها و أنواعها

 المفهوم و الماهیة: المفتوح األرشیف 1.1

 :األرشیفتعریف  1.1.1

و المكانة التي یحتلهاعمد العلماء و العاملون و المهتمون بهذا  األرشیفنظرا للدور الذي یلعبه 

هذه الكلمة رغم البساطة التي تظهر علیها إال  ،األرشیفالمجال إلى محاولة تحدید مفهوم مصطلح 

أن معناها غیر واضح و تحتوي على الكثیر من االلتباسات حیث ال نجد تعریف متفق علیه من 

طرف الجمیع نتیجة لتباین التجارب و االتجاهات من شخص ألخر و من بلد ألخر ومن أهم هذه 

 :التعاریف نجد مایلي

مجموعة منظمة " :بأنه األرشیفت المكتبات و المعلومات یعرف معجم البنهاوي في مصطلحا ·

1."من السجالت و الملفات التي تخص و تتعلق بأحد المنظمات أو المؤسسات أو الهیئات
 

                                           

دار المریخ : الریاض. عربي_انجلیزي: معجم البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات و المعلومات . أحمد محمد، الشامي_ 1

86، ص1988للنشر،   
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هو كل الوثائق المكتوبة الناتجة عن نشاط  " :charle samaranتعریف شارل سمران  ·

 عند الحاجة و بشرط أن تكون إلیهااجتماعي أو فردي بشرط أن تكون قد نظمت لیسهل الرجوع 

1 ."قد أحسن حفظها داخل هیئة واحدة 
 

هو مجموعة الوثائق الناتجة عن نشاط أي مؤسسة عامة أو  األرشیف" : shellenbergتعریف  ·

2 ."إلیهابصورة دائمة بغرض الرجوع  األرشیفیةخاصة و التي اختیرت لتحفظ داخل المؤسسة 
 

هو مجموعة الوثائق المكتوبة الجاریة و الرسومات التي " : مریكیةاأل األرشیفیةتعریف الجمعیة  ·

3 ."قصد الرجوع إلیها وقت الحاجة أنتجتها أي مؤسسة أو منظمة حفظت
 

و من خالل التعاریف السابقة یمكن استنتاج مفهوم كلمة األرشیف فهو مجموع الوثائق مهما كان 

تها أیة هیئة أو منظمة مادیة أو معنویة عامة أو حاملها و تاریخها و شكلها التي أنتجتها أو استلم

 إلیهاكما یشترط أن تكون منظمة بهدف الرجوع  تأدیتها لنشاطاتها المسندة إلیها،خاصة أثناء 

 .بسهولة

 :معنى كلمة مفتوح 2.1.1

كلمة مفتوح كلمة غامضة و یقصد بها مؤسسوا حركة األرشیف المفتوح إتاحة مفتوحة بدون حواجز 

للمنشورات العلمیة السیما بدون أن یدفع القارئ أو الباحث تكالیفها، و هي توحي في المجال 

 4. االقتصادي إلى فرضیة النشر العلمي كملكیة عامة للمجتمع

 

 

 

 

                                           

.76، ص1976دار الثقافة للطباعة و النشر، : القاهرة . األرشیف ماهیته و إدارته. سلوى، علي میالد_  1 

.8، ص1979دار الحریة للطباعة، : بغداد . تاریخه، أصنافه، إدارته: األرشیف . سالم عبود اآللوسي، محمد محجوب مالك _2  

 

.14، ص2002دار الثقافة العلمیة، : القاهرة . مدخل لدراسة األرشیف. جمال، الخولي _  3
 

 
 

مركز : الجزائر).rist(مجلة اإلعالم العلمي و التقني . األرشیف المفتوح في مواجهة حقوق المؤلف. كریمة بن عالل، هجیرة بودر_4

 . 80،ص 2010، 1، ع 18مج.البحث في اإلعالم العلمي و التقني
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 هل المفتوح هو نفسه المجاني؟

 لمجانيمن المفاهیم الخاطئة عن األرشیف المفتوح هو االعتقاد أن كلمة المفتوح أو الحر مرادفة ل

تسمح بإعادة  الحقیقة أن الفاعلین في األرشیف المفتوح یستخدمون ترخیص حقوق التألیف التيو  

في الوقت الذي  مطلقة و لیس فقط اإلطالع بالمجاناإلفادة و إعادة توزیع المقالة بصورة حرة أو 

یحتفظ به الباحث بحقوق التألیف و بحق االعتراف بعمله األصلي، و بتعبیر آخر فإن مجانیة 

اإلتاحة تتوقف على رغبة الباحث في ذلك كما أن هدف حركة األرشیف المفتوح لیس فقط جعل 

 1 .درجةاإلنتاج الفكري العلمي مجانا على الخط المباشر و إنما أیضا جعله مفیدا إلى أقصى 

 

 :تعریف األرشیف المفتوح 3.1.1

إن عبارة األرشیف المفتوح محاطة بنوع من الغموض لكن مفرداتها تقبل عدة تأویالت حسب سیاق 

استعمالها، فكلمة أرشیف حسب السیاق التقلیدي تعرف على أنها مجموعة من الوثائق مهما كان 

ا أي شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص تاریخها أو شكلها أو وعائها التي ینتجها أو یستقبله

 أثناء ممارسة نشاطه، أما في السیاق الجدید لالتصال العلمي فالمعنى یختلف، و سنورد فیما یلي 

 :أهم التعاریف لعبارة األرشیف المفتوح

 

Ø  األرشیف المفتوح هو أرشیف على الخط المباشر و الذي یمكن األكادیمیین من إیداع أعمالهم

2 .متاحة بحریة في الشكل الرقميلكي تصبح 
 

Ø  هو عبارة عن قاعدة بیانات متاحة على الویب تقوم باستقطاب أنواع متعددة من اإلنتاج الفكري

العلمي و بمختلف أشكال المواد الرقمیة في موضوع ما أو مؤسسة ما لحفظها و تنظیمها و بثها 

 3 .للباحثیندون قیود مادیة و بحد أدنى من القیود القانونیة  

                                           
 .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة. طریق المستقبل في األرشفة و النشر العلمي: الوصول الحر للمعلومات . عبد الرحمان، فراج_1

داخل .(10:45على الساعة.2016_02_21:زیارة یوم. http://www.KFnl.gov.sa:متاح على الرابط التالي .2010، 1، ع16مج

 ).الخط

327، ص2013دار المریخ للنشر، : الریاض. اإلتاحة الحرة للمعلومات في البیئة األكادیمیة. سامح، زینهم عبد الجواد_ 2
  

.12، ص2015دار بلومزبري، : قطر. تحسین الخطیب. تر. الوصول الحر. بیتر، سابر_  3
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Ø مجانا على شبكة  هو عبارة عن مستودعات للمنشورات العلمیة تتیح محتوى النصوص كاملة

لم تخضع بعد لتقییم لجنة و یمكن أن تحتوي على بحوث ما قبل النشر التي  االنترنت للجمیع

اني و حفظت لتقدیم نفاذ عالمي حر و مج و كذا بحوث ما بعد النشر المحكمة التي أنشأت القراءة

 1 .للمحتوى المعلوماتي في شكل إلكتروني سهل القراءة كوسیلة لتسهیل البحث

 

Ø  یجمع مؤسسوا حركة األرشیف المفتوح على كونه خزانا للمعلومات أو مستودعا للوثائق العلمیة

2 .اإللكترونیة
 

Ø  كذلك عرفه قاموسODLIS إن مصطلح األرشیف المفتوح : "المتاح على الخط المباشر

یستخدم كمرادف للمستودع الرقمي الذي یعنى بتصمیم نظام لتحدید مكان لتخزین و توفیر سبل 

3 ".الوصول للمواد الرقمیة على المدى البعید
 

Ø  ة عن بأنه عبار : " كما وضع دلیل المكتبات البحثیة الكندیة تعریف مبسط لألرشیف المفتوح

أرشیف رقمي یحفظ المعرفة األكادیمیة للمؤسسة و یتیحها ألي شخص یمكنه االتصال بشبكة 

   ".االنترنت
4

 

 

 

 

                                           

دراسة : استرجاع المعلومات العلمیة و التقنیة في ظل البیئة الرقمیة و دوره في دعم االتصال العلمي بین الباحثین. عتیقة، لحواطي_ 1

. رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في علم المكتبات و التوثیق. میدانیة مع األساتذة الباحثین بجامعة محمد الصدیق بن یحي بجیجل

. 129، ص2013/2014، 2ة جامعة قسنطین  

 
 .)RIST(مجلة االعالم العلمي و التقني .األرشیف المفتوح المؤسساتي و الوصول الحر للمعلومات العلمیة و التقنیة. آمنة، بهلول_2

 .http://www.webreview.dz:متاح على الرابط التالي. 2014، 1ع، 21مج. مركز البحث في االعالم العلمي و التقني: الجزائر 

 ).خارج الخط.(13:15:على الساعة. 2016_02_22: زیارة یوم
3
 _ ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science. open archive. Retrieved from : 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_e.aspx (visité le 15/02/2016) .10 :25.(online). 

 

_
4
: تیة في نشر المصادر االلكترونیة غیر الرسمیة في إطار غیر الرسمي مابین الباحثیندور المستودعات المؤسسا .كرثیو ،ابراهیم 

جامعة . رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علم المكتبات و التوثیق. دراسة مسحیة للمستودعات المؤسساتیة في المنطقة العربیة

  . 102، ص2013/2014، 2قسنطینة 
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Ø یعرفه باباالردوPAPPALARDO هو أرشیف على االنترنت یمكن الكتاب : "  فیقول 

و یمكن أن  هم بأنه سیكون متاحا في شكل رقميو األكادیمیین من إیداع أعمالهم مع علم

یستخدم أیضا لإلشارة إلى المنظمة المسؤولة عن صیانة طویلة األمد للموارد الرقمیة و جعلها 

1 ".متاحة للمجموعة عامة أو خاصة من المستخدمین
 

Ø  هي أرشیفات تتیح مجموعة متعددة من اإلنتاج : " یرى سیمون وارنر أن األرشیفات المفتوحة

المباشر و یمكن أن تتضمن مقاالت الدوریات و مسودات المقاالت الفكري العالمي على الخط 

2 ".و التقاریر الفنیة و الكتب و الرسائل الجامعیة و یمكن أن تكون محكمة أو غیر محكمة
 

Ø هي قاعدة بیانات متاحة على : " إلى األرشیفات المفتوحة فیقول 3و یشیر عبد الرحمان فراج

 یة التي یتم إیداعها من قبل الباحثین و هي تعد أسلوبااالنترنت تشتمل على األعمال العلم

 للتحویل في الحفظ من المستوى الفردي إلى المستوى المؤسساتي، كما یشیر فراج إلى أن هناك

تعدد لمصطلح األرشیف المفتوح مثل المستودعات الرقمیة، ندل الطبعات المبدئیة، أرشیفات 

4 ".صول الحر، و كلها بمعنى واحدلطبعات اإللكترونیة، المستودعات ذات الو 
 

 

 

 

 

                                           
1
 _Marianne ,PARNOO. Les chercheures en lettres et sciences humaines et les archives ouvertes. Paris : ENSSIB , 

2006, P21 

2
مجلة مكتبة الملك فهد  .المستودعات المؤسسة الرقمیة و دورها في دعم المحتوى العربي و إثرائه على االنترنت. حنان، أحمد فرج _ 

على .2016_02_16یوم زیارة ، . http://www.KFnl.gov.sa:متاح على الرابط التالي . 2012، 2ع، 18مج  .الوطنیة

 ).داخل الخط.(15:10الساعة

متحصل على الدكتوراه من قسم  ،) مصر(عبد الرحمان فراج أستاذ المكتبات و المعلومات بقسم علوم المعلومات بجامعة بني سویف_3

متاح على . من اهتماماته الوصول الحر و االرشیف المفتوح ،  2001المكتبات و الوثائق و المعلومات بجامعة القاهرة سنة 

 ).خارج الخط.(15:35:على الساعة. 2016_02_25زیارة یوم .  .http://www. Alukah.net/library:الرابط
4
دراسة استطالعیة آلراء : دور الوصول الحر للمعلومات في تعزیز حركة البحث العلمي. رائد حامد الدباغسیف یونس العبیدي، _  

متاح على الرابط . 2013، 113ع ، 35مج . مجلة تنمیة الرافدین. عینة من أعضاء هیئة التدریس في جامعة الموصل

 ).خارج الخط.(22:00:الساعة. 2016_02_25:زیارة یوم:http://www.arabcin.netالتالي
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 1:المقارنة بین األرشیف التقلیدي و المفتوح 4.1.1

 المقارنة بین األرشیف التقلیدي و المفتوح): 01(جدول رقم

 

                                           

. 250ص ،2013دار الوراق، : عمان. تجارب في التوثیق و األرشفة: علم الوثائق. مجبل، الزم المالكي_ 1
  

 أوجه االختالف

 األرشیف المفتوح األرشیف التقلیدي

یهدف األرشیف التقلیدي أساسا إلى حفظ 

 الوثائق على المدى الطویل من التلف 

 و الضیاع

یهدف األرشیف المفتوح إلى تسهیل إتاحة 

علمیة و ینجز في غالب األحیان  مضامین

لهدف معین و یوجه لمجموعة معروفة من 

 المستعملین

یكون اإلطالع على األرشیف التقلیدي ضعیفا 

 جدا

إن الوثائق المكونة ألرشیف المفتوح جد 

 نشیطة و ذات قیمة استعمال مرتفعة

تكون الوثائق األرشیفیة محمیة نظرا ألهمیتها 

 و حساسیتها

إن الوثائق المخزنة في موزعات األرشیف 

المفتوح لیست محمیة بالقدر الكافي كما هو 

 الحال بالنسبة لوثائق األرشیف التقلیدي 

و هذا راجع للحركة الدائمة للنظم و الهیاكل 

 التقنیة التي یعتمد علیها األرشیف المفتوح

 أوجه التشابه

 األرشیف المفتوح األرشیف التقلیدي

األرشیف بمفهومه السائد مجموعة من یمثل 

الوثائق صدرت عن الوحدات اإلداریة 

المختلفة نتیجة لنشاطها الیومي ثم انتهت 

الحاجة إلى هذه الوثائق و لكن جرى اإلبقاء 

 علیها لما لها من أهمیة تاریخیة

یتفق مصطلح األرشیف المفتوح مع هذا 

التعریف لكونه یمثل مجموعة من الوثائق 

التي تتمخض عن ممارسة الباحثین العلمیة 

فهو یهدف إلى تجمیع ، لنشاطاتهم العلمیة

 هذه الوثائق العلمیة في مستودع للمعلومات
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 :األرشیف المفتوح الجذور التاریخیة لحركة 2.1

ن عن التضاعف منذ ظهور هذه الحركة بیإن مبادرات تأیید و وضع األرشیف المفتوح لم تتوقف 

و سنحاول التطرق في هذا العنصر إلى كل األحداث المهمة  ،1991جامعة الفیزیائیین في سنة 

 في حیاة هذه الحركة

 :1عوامل ظهور حركة األرشیف المفتوح 1.2.1

و جاءت كنتیجة حتمیة  الوصول الحراألرشیف المفتوح بالموازاة مع المجالت الحرة و  ةظهرت حرك

 و تندرج هذه الحركة ضمن السیاسة الشاملة لحركة اإلتاحة الحرة  االتصال العلمي الجدید،لحركة 

كل حر و مجاني عبر شبكة و التي ترتكز أساسا على ثقافة الهبة و تبادل المعلومات العلمیة بش

 و من العوامل التي أدت إلى نشوء ثم ازدهار هذه الحركة مایلي االنترنت

 .الحق في المعرفة و الوصول إلى المعلومات ·

 .احتكار و سیطرة الناشرین التجاریین ·

أثر سلبا  و ل و النقاشالكثیر من الجدا  ثارر اإلشتراك في الدوریات العلمیة أفي أسعااإلرتفاع  ·

طبیعیة لهذا اإلرتفاع قللت  على میزانیات العدید من المكتبات و مرافق المعلومات و كنتیجة

الكثیر من المكتبات اشتراكاتها لعدد كبیر من الدوریات مما أدى إلى فقدان الكثیر من الباحثین 

 البحث العلمي الفرصة في متابعة أعداد الدوریات العلمیة، و من ثمة متابعة الجدید في عالم 

 .و تطوراته

 .الفترة المعتبرة بین عرض و نشر المقال ·

 .ظهور االنترنت و ازدیاد عدد مصادر المعلومات االلكترونیة المتاحة علیها ·

 .بإتاحة نتائج بحوثهم وفقا للوصول الحر الباحثینمؤسسات تمویل البحث العلمي  إلزام ·

 

 

 

                                           
 .287، ص2014دار هومة، : الجزائر. مهارات البحث عن المعلومات العلمیة و التقنیة في محرك البحث جوجل. بوعالم، إخلف_ 1
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 :1965الدوریات العلمیة عام  2.2.1

فضال  عة و ضمان توزیعها على نطاق واسع،تمثل فرصة أمام الباحثین لنشر أعمالهم بسر كانت 

و كانت الدوریات في  ي الوصول لنتائج أبحاثهم العلمیةعلى أنها كانت وسیلة إلثبات حق السبق ف

 1.و إنما تهبهم مكافآت مقابل جهودهم العلمیة ى ال تدفع مقابال مادیا للمؤلفینبدایتها األول

 

 :المبادرات األولى لحركة األرشیف المفتوح 3.2.1

Ø  أسس الفیزیائي : م 1991عامPaul Ginsparg تاحة من خالل االنترنت قبل أول خدمة إل

و ذلك عن طریق إنشاء أول  فكارهم و آرائهم قبل عملیة النشرو سمح للعلماء بمشاركة أ النشر

و عرفت  األمریكیة los alamos قاعدة بیانات لبحوث ما قبل النشر في مجال الفیزیاء في مخابر

یتبادلون  الوسط باحثوا هذا إلى السبعینات حیث كان 2و في الحقیقة ترجع هذه المبادرة  ،arxiv ب

 المقاالت بصدد النشر على شكلها المطبوع

 

Ø  أدرك العالم البریطاني :  م 1993عامSteven Harnad  الباحث في علوم النفس 

و تحفیز و حث العلماء و الباحثین على أن یقوموا  اإلیداع من خالل االنترنتو األعصاب أهمیة 

  و تم إنشاء مستودع للمنشورات العلمیة إیداع أعمالهم و إتاحتها بشكل حرفورا باألرشفة الذاتیة و 

COGPRINT بهدف تجمیع بحوث ما قبل النشر و ما 1997 وثامبتون في عاماة سفي جامع 

و شهد مشروع  ه إزالة عائق االشتراكات المادیة،بأن الوصول الحر من شأن إیماناذلك  و بعده

HARNAD  الكثیر من الجدل حتى وصل مبدأ الوصول الحر و األرشفة الحرة لما هو علیه

3.اآلن
 

                                           
1_ Marine,REGEADE. les archives ouvertes institutionnelles en France : état des lieux et perspectives. Paris : 

ENSSIB, 2012, p 17. 
 . ARCHIV ALG:مساهمة إلنجاز أرشیف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث العلمي و التقني.بن عالل، كریمة _2

 35ص،2007، جامعة الجزائر. تبات و التوثیقمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم المك

88ص ،مرجع نفسه_  3  
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 SPARCظهرت حركة أقوى في طریق الوصول الحر و األرشیف و ذلك بتأسیس :  م 1998عام 

اتحاد النشر العلمي و المصادر األكادیمیة حیث دعم زیادة حجم المواد المتاحة عن طریق 

  NIHالوصول الحر في مجال الطب اإلحیائي خاصة بعد انضمام المؤسسة الصحیة الوطنیة 

اشرین التجاریین إال أن عدد الدوریات المتاحة عن طریق و رغم معارضة بعض الجمعیات و الن

و أصبحت المؤسسة الوطنیة للصحة   دوریة 160بلغت  الوصول الحر بنصوصها كاملة قد

1.مسؤولة عن فكرة اإلتاحة الحرة للدوریات الطبیة
 

 

 :21حركة األرشیف المفتوح في القرن  4.2.1

 مجموعة من األحداث التي ساهمت في تطور حركة األرشیف المفتوح  21القرن ظهرت في 

 :و سنوردها في مایلي

Ø  ظهرت مبادرة الرسالة المفتوحة للمكتبة العمومیة للعلوم إذ كانت أولى :  م 2001 عام

دولة بهدف خلق مكتبة عمومیة  180باحث من  34000مبادرات الوصول الحر التي دعا الیها 

 2.لتنمیة الوصول إلى األدبیات العلمیة و تقویة التواصل بین الباحثینعلى الخط المباشر 

Ø  مبادرة بودابست للوصول الحر و تعتبر من أشهر مبادرات الوصول الحر :  م 2002عام

استغالل  نظمت من قبل نخبة من العلماء و الهیئات من دول و اختصاصات متنوعة دعوا إلى

فرصة  إتاحةو ذلك من أجل تسریع وتیرة البحث و  مجانا یا إلتاحة المجالت العلمیةالتكنولوج

3.الطاقة و الفائدة لألدبیات المنشورة إعادةو كذلك  امیةالن تبادل المعلومات بین الدول المتقدمة و
 

من برلین  ECHO CHARTتوالت المبادرات و انطلقت مبادرة  2003و  2002خالل عامي 

لجمعیة  ئدمباال إعالنكذلك و  ،2003في عام   BETHESDAو ظهر اعالن  2002في 

و في نفس  یه جمعیة الناشرین و مهنیو النشرإلالتي دعت  2003الناشرین و مهني النشر في 

                                           
1
  _ Annaig, MAHE. Bibliothèques et archives ouvertes . BBF. n°1, 2011 , p14. 

2
دراسة حالة المستودع الرقمي لكلیة العلوم بجامعة : الوصول الحر للمعلومات بالمكتبات الجامعیة. فاطمة، محمود النور أحمد_  

  .27، ص2012جامعة الخرطوم، . مذكرة مقدمة لنیل درجة البكالوریوس. الخرطوم

.28المرجع نفسه، ص _ 3
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نصت على حق األفراد المعلومات و إصدار مبادئ التي  السنة تم عقد القمة العالمیة حول مجتمع

1.لتحقیق مجتمع المعلومات و المعرفةبالنفاذ الكامل إلى تكنولوجیا اإلعالم و االتصال 
 

المغاربي الثاني المنعقد  -طالق مبادرة الریاض اثر المؤتمر العلمي الخلیجي إ:  م 2006عام 

و كل األفراد الذین  المؤسساتلكل  حیث وجه نداء 2006فیفري   26 – 25بمدینة الریاض یومي 

یات العلمیة و ذلك عن طریق رفع كل العمل على تحقیق الوصول الحر لكل األدبو  یهمهم األمر

الحواجز المالیة، القانونیة و التقنیة التي تقف عقبة في سبیل تنمیة البحث العلمي و مد جسور 

 2.التواصل بین العلماء

 

 :المفتوحة األرشیفاتأنواع  3.1

أین تكون المعلومات العلمیة و التقنیة  األوساط العلمیة،یعرف االرشیف المفتوح نجاحا كبیرا في 

أساس البحث العلمي و بالتالي فإن المركز الطبیعي لتجمیع هذه المعلومات یكون حول مراكز 

 :البحوث أو الجماعات العلمیة مما یسمح لنا بتبریر تواجد أنواع األرشیف التالیة 

 :3الذاتیة األرشفة 1.3.1

تعد األرشفة الذاتیة واحدة من أهم المظاهر التي استحدثتها البیئة الرقمیة و شبكة االنترنت كأحد 

قنوات االتصال العلمي حیث ظهر المصطلح منذ منتصف التسعینات للداللة على قیام المؤلف 

 صاحب باألرشفة الذاتیة إیداع بإتاحة إنتاجه العلمي مجانا و دون واسطة من جانب الناشر ویقصد 

یمكن الوصول  االنترنتحث نسخة رقمیة كاملة من عمله الفكري على مستوى أي موقع على الب

فقد مجانا و بدون قیود وتؤخذ المواقع التي یمكن استخدامها لألرشفة الذاتیة أشكاال متعددة  إلیها

الذاتیة من تكون مواقع أو مدونات شخصیة و یلجأ بعض الباحثین أو المؤلفین إلى أسلوب األرشفة 

                                           
، 2013، 29، مج 4ع. مجلة جامعة دمشق. اتجاهات الباحثین السورین نحو مصادر الوصول الحر إلى المعلومات. سعاد، عودة_  1

 .483ص 

.489، ص نفسهالمرجع _  2  

.130مرجع سبق ذكره، ص . عتیقة، لحواطي _ 3
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أجل رفع نسبة االستشهاد المرجعي لدراساتهم و أبحاثهم و توسیع نطاق اإلفادة من النتائج التي 

 1.توصلوا إلیها لخدمة تخصصاتهم

أو  لف لعمله على موقع شخصي أو مؤسسي،بأنها النشر من جانب المؤ " : Miller عرفها میلر_ 

 2."إلى نشره بدوریة علمیة دون وساطة من جانب الناشر إضافةفي مستودع رقمي 

 :األرشیف المؤسساتي 2.3.1

للجامعات و المعاهد و المؤسسات و المنظمات البحثیة و التعلیمیة و التي  ةوهي المستودعات التابع

في جمیع المجاالت أو في عدد من  إلیهاالفكري للباحثین المنتسبین  اإلنتاجتعمل على استقطاب 

للمستفیدین  اإلنتاجهذا  إتاحةالمجاالت أو مجال واحد و ذلك وفقا لتغطیة المخططة للمستودع و 

سواء داخل المؤسسة أو خارجها و ذلك وفقا للسیاسة التي یقررها المسؤولین عن المستودع و هي 

 3.أكثر المستودعات الرقمیة انتشارا

 

 

 

 

 

                                           

.130مرجع سبق ذكره، ص . عتیقة، لحواطي_ 1   
دراسة : المعرفي األكادیمي في عصر المعلوماتیة بین األرشفة الذاتیة و الوصول الحر للمعلومات اإلبداع. متولي إسماعیل ،ناریمان _2

 : متاح على الرابط التالي) 2006سبتمبر(، 6 ع .lCybrarians journa  .و تطبیقات أعضاء هیئة التدریس بجامعة طیبة التجاهات

 http: //www.cybrarians.info   داخل الخظ.(20:15. 2016_02_17زیارة یوم.( 
.المرجع نفسه_ 3
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لي یمثل نموذج لمستودع رقمي مؤسساتي لجامعة الملك سعود بالمملكة العربیة و الشكل التا

 1 .السعودیة

 
 .نموذج ألرشیف مؤسساتي لجامعة الملك سعود :)01(رقم  الشكل

 :األرشیفات الموضوعیة 3.3.1

بالمستودعات المتخصصة و هي المستودعات التي تقدم اإلتاحة في مجال علمي  أیضاو تعرف 

واحد أو عدة مجاالت و یودع الباحثون فیها تطوعیا من جمیع المؤسسات البحثیة سواء على 

  موضوعیة للمستودعمستوى العالم أو في نطاق عدة دول أو دولة بعینها وفقا لمجال التغطیة ال

الكلیات أو األقسام و المعاهد العلمیة أو یدعمها عدد من المؤسسات المتخصصة  إحدىو قد تتبع 

 2.في المجال الموضوعي للمستودع

 

 

 

                                           

). 2010یونیو (، 22ع .  Cybrarians  ljourna. المفهوم، األهمیة، المبادرات: الوصول الحر للمعلومات. مها، أحمد إبراهیم_ 1

 ).داخل الخط(.21:30. 2016_02_17زیارة یوم  http: //www.cybrarians.info : متاح على الرابط التالي 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في هندسة . الوصول الحر للمعلومات و قواعد البیانات المجانیة. نور الهدى وسیني، حیاة سالم_ 2

  .56، ص 2014 – 2013جامعة وهران، . المعلومات و التوثیق
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و هو مستودع متخصص في  ARXIVو الشكل التالي یبین نموذج لمستودع رقمي موضوعي 

  .الفیزیاء

 

 .ARXIV  نموذج لمستودع رقمي موضوعي :)02(رقم  الشكل

 :األرشیفات التجمیعیة 4.3.1

و هو عبارة عن أرشیف خلفي بمعنى مقابلة الواصفات البیانات  أیضا بأرشیف الحصاد،و یعرف 

 إلىو التي تحیل ) OAI_PMH(المطابقة لبروتوكول مبادرة األرشیف المفتوح (Metadata)الخلفیة 

من األرشیف كدلیل األرشیف األصلي لإلطالع على النص الكامل للوثائق و یعتبر هذا النوع 

و یشترك  ى مختلف أنواع األرشیف و الوثائقواصف الوثائق حیث تحتوي الواجهة الواحدة منه علو 

 1.كالمؤسسات و الناشرون و المكتباتفیه عدة أطراف 

 

 

 

 

                                           

.58مرجع سابق، ص . الوصول الحر للمعلومات و قواعد البیانات المجانیة. نور الهدى وسیني، حیاة سالم  _1  
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 Google Scholar و الشكل التالي یمثل واجهة لمستودع تجمیعي

 

 Google Scholar  یمثل واجهة لمستودع تجمیعي :)03(رقم  الشكل

 الخالصة

من خالل دراستنا لحركة األرشیف المفتوح و التعریفات المذكورة سابقا یتبین لنا الغموض 

و في الحقیقة یمكن أن یكون  الحركة و المفاهیم المرتبطة بها الصعوبات اللغویة المتعلقة بهذهو 

تودع، ذاكرة المؤسسة، مس وثائق،(أرشیف للكلمة الواحدة عدة معاني في عالم اإلتاحة الحرة مثل 

عوبات لكون األرشیف المفتوح یصدر و یرجع أصل هذه الص ،)حر، مجاني( أو كلمة مفتوح ،)موقع

عن حركة اإلتاحة الحرة التي تأتي مفاهیمها من العالم األنجلوساكسوني بالتالي فإن الترجمة الحرفیة 

لي للكلمة في إحدى هاتین حتما المعنى األصمن اإلنجلیزیة إلى العربیة أو الفرنسیة ال تحترم 

و رغم الغموض المحیط  و بالتالي فعباراتها غیر مستقرة كذلك فإن هذه الظاهرة حدیثة جدا اللغتین،

بعبارة األرشیف المفتوح فإن هدفه األساسي هو وضع الوثائق العلمیة و التقنیة اإللكترونیة تحت 

 .ق االتصال المباشر بینهمتصرف الباحثین بشكل مجاني و هذا لتحقی
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 :اإلطار المنهجي و المفاهیمي للدراسة

 تمهید

 بحیث یتم من خاللها ترتیب جمیع العناصر المكونة ، یة البحث العلمي ضروریة لكل بحثإن منهج

 وسنعرج التساؤالت ثم الفرضیاتشكالیة و حیث سنبرز اإل، و هذا ماسنتناوله في هذا الفصل، للدراسة

على أهمیة الموضوع و ابراز األهداف التي نسعى إلى تحقیقها من خالل اجرائنا لهذه الدراسة مع 

توضیح المنهج المتبع و ختمنا هذا الفصل بعرض وجیز للدراسات السابقة و شرح بسیط ألهم 

 .المفاهیم و المصطلحات المستخدمة في دراستنا هذه

:اإلشكالیة  

كثر في اآلونة األخیرة الحدیث حول النماذج الحدیثة لإلتصال العلمي و لعل السبب یرجع إلى 

حیث ، ال عموما و شبكة األنترنت خصوصاالتطورات المتسارعة لتكنولوجیات اإلعالم و اإلتص

سابق حیث كان في ال، في مجال النشر و اإلتصال العلميفتحت هذه التكنولوجیات آفاق جدیدة 

 ،شكالت إقتصادیةیرتكز و لمدة طویلة على المجالت العلمیة  و قد تعرضت هذه األخیرة لعدة م

حیث أن التكالیف الباهضة لألدب العلمي و قیود اتاحة و تبادل المعلومات الناتجة عن نظام ، قانونیة

 إعادة النظر النشر العلمي من حقوق المؤلف و رخص اإلستعمال أدت بالباحثین و الجامعیین إلى

زیادة على ذلك ظهور األنترنت و النشر اإللكتروني للمقاالت ، في نظم تسییر و عمل هذا النظام

أسعار اإلشتراك في الدوریات تفوق میزانیات المكتبات بقیت العلمیة لم یغییر شیئا في الوضعیة حیث 

 .و المؤسسات البحثیة

غیر مسبوقة في االتصال العلمي و خطوة إیجابیة أدت هذه الوضعیة المزریة إلى حدوث نقلة نوعیة 

و تقوم فلسفة ، اصطلح علیها بالوصول الحر، ات بطریقة مجانیةنحو إتاحة المعرفة و المعلوم

عوائق الوصول و قیود  الوصول الحر على اتاحة المعلومات و المعرفة بصورة مجانیة خالیة من

الذي یعتبر كنموذج جدید ، األرشیف المفتوحكة  و من أبرز مظاهر و تجلیات هذه الحر ، اإلستخدام

كما یسمح بإعادة ، ري بمحتواه الكامل و بشكل مجانيلإلتصال العلمي الحر یسمح بإتاحة اإلنتاج الفك
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تملك الباحثین و مؤسسات البحث لنتائج البحوث العلمیة دون وساطة الناشرین التجاریین و دون 

 .مقابل مادي

و في بیان اإلتجاهات اإلیجابیة أو ، التعریف بحركة األرشیف المفتوح محاولةو یتجسد عملنا هذا في 

السلبیة للباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم نحو األرشیف المفتوح و ذلك من 

عبر خالل معرفة مدى استخدامهم لمصادر األرشیف المفتوح و مدى مشاركتهم في نشر بحوثهم 

بمعنى آخر سیتم دراسة اتجاهات الباحثین الجامعیین كمنتجین ، األرشیف المفتوح إحدى قنوات

 .كمستخدمین لمصادر األرشیف المفتوحو 

:و من كل ما سبق سنحاول في هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل المحوري التالي  

ألرشیف عة مستغانم نحو اماهي اتجاهات الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجام

و ماهي العوامل المتدخلة في تشكیل هذه اإلتجاهات؟، المفتوح  

:تساؤالت الدراسة  

سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت ، قا من اإلشكالیة المطروحة أعالهانطال

:التالیة  

المتنامیة ما مدى إدراك الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة لظاهرة األرشیف المفتوح  ·

 عالمیا؟

ما مدى استخدام الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة لمصادر األرشیف المفتوح  ·

 المتاحة على شبكة األنترنت؟

ما مدى مشاركة الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة في النشر في مستودعات  ·

 األرشیف المفتوح؟

م الباحثین الجامعیین تجاه حركة األرشیف ماهي المعوقات و الصعوبات التي تقف أما ·

 المفتوح؟
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 :فرضیات الدراسة

 مستقل و اآلخر تابع وهو النتیجةتعتبر الفرضیات تفسیرات مقترحة للعالقة بین متغیرین أحدهما " 

ن أو أكثر و یتضمن تحقیق أمبریقي و یمكن القول أنها عبارة عن تصریح یتنبؤ بعالقة بین عنصری 

خاصیة من خصائص البحث العلمي تحتوي على مقارنة اإلفتراضات  التحقیق األمبریقي یعتبرو 

 1 ".بالواقع من خالل مالحظة هذا األخیر

و بغیة اإلجابة عن اإلشكالیة الرئیسیة للدراسة و عن التساؤالت الفرعیة قمنا بصیاغة الفرضیات 

:التالیة  

:الفرضیة األولى  

بقسم العلوم اإلجتماعیة لمفهوم األرشیف المفتوح ضعیفا على مایزال ادراك الباحث الجامعي  ·

 .الرغم من التطورات التي یشهدها هذا النموذج على المستوى الدولي

 :الفرضیة الثانیة

رغم ، یف المفتوح كثیفإن استخدام الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة لمصادر األرش ·

 .لخلفیات اتاحة هذه المصادر مجانا عدم ادراكه

 :الفرضیة الثالثة

إن مشاركة الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة في النشر في مستودعات األرشیف  ·

 .المفتوح تكاد تكون معدومة بسبب عدم اإلعتراف بالبحث المنشور في هذه المصادر أكادیمیا

 :أهمیة الدراسة

أخرى هو درجة أهمیتها و قیمتها العلمیة و كذا اإلضافة التي یمكن إن أهم مایمیز دراسة علمیة عن 

 .أن تضیفها في مجال البحث العلمي 

                                           

.150ص، 2004، دار القصبة للنشر: الجزائر. تدریبات عملیة: منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة. أنجرس ،موریس_ 1
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الل أحدث القنوات و هي األنترنت تكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها تتناول اإلتصال العلمي من خ

في م التطرق إلیه كما تدرس شكال جدیدا من أشكال اإلتصال العلمي في البیئة الرقمیة الذي لم یت

الذي فرض نفسه كنظام اتصالي جدید معارض الدراسات األكادیمیة إال نادرا و هو األرشیف المفتوح 

بمستوى معرفي و فكري باإلضافة إلى مجتمع بحث متمیز  ،للنموذج الكالسیكي لإلتصال العلمي

 .تعمق فیه بالشكل الكافيو هو مجتمع لم یتم دراسته و ال، الجامعیینكبیر و المتمثل في الباحثین 

 أهمیة الدراسة تكمن أیضا في محاولة معرفة حجم تفاعل الباحثین الجامعیین مع األرشیف المفتوح 

 و مدى ثقة الباحث الجامعي فیه من خالل نشر أعماله العلمیة في مستودعات األرشیف المفتوح 

 .عرفة العلمیة و توظیف و استغالل مصادر األرشیف المفتوح في إنتاج و نشر الم

 :أهداف الدراسة

تحقیق فرضیة أو نفي أخرى و ذلك من خالل ، مي یهدف بصفة عامة إلى حل مشكلةإن البحث العل

و علیه هذه الدراسة تسعى لتحقیق ، شخص القائم بعملیة البحث العلميزیادة الحالة المعرفیة لل

 :مجموعة من األهداف منها

 .و المنهجیة المتعلقة باألرشیف المفتوح ضبط المفاهیم و المصطلحات التقنیة ·

التعرف على مدى اطالع الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة على األرشیف المفتوح  ·

 .كنموذج جدید لإلتصال العلمي

معرفة توجهات الباحثین الجامعیین نحو األرشیف المفتوح ومدى مشاركتهم في نشر بحوثهم  ·

 .و مدى استخدامهم لمصادر األرشیف المفتوحالعلمیة في األرشیفات المفتوحة 

تحدید العوامل و المتغیرات المتدخلة في تشكیل اتجاهات الباحث الجامعي بقسم العلوم  ·

 .اإلجتماعیة نحو األرشیف المفتوح

المساعدة على بلورة الوعي لدى الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة بخصوص أهمیة  ·

 و المزایا التي یوفرها للباحثین تند إلى نموذج األرشیف المفتوح االتصال العلمي الذي یس

 .و البحث العلمي عامة
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 :منهج الدراسة

المنهج هو مجموعة من اإلجراءات المتبعة في دراسة ظاهرة و مشكلة البحث الستكشاف الحقائق 

عة ألجل األسالیب المتبالمرتبطة بها و اإلجابة عن األسئلة التي أثارتها مشكلة الدراسة و كذلك 

الباحث للوصول  و لهذا نستخدم المنهج باعتباره الطریقة التي یسلكها، تحقیق الفروض التي صممت

و یختلف المنهج من دراسة إلى أخرى حسب المشكلة المطروحة و الموضوع محل ، إلى نتیجة معینة

 1.الدراسة

كلة تستهدف وصف خصائص و ظروف مش تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة التحلیلیة التي

ریة و التطبیقیة لموضوع و الحصول على حقائق تتعلق بالجوانب النظ، الدراسة وصفا دقیقا و شامال

في هذا وقد تم االعتماد ، ن الدراسات یعتمد على عدة مناهجو من المعروف أن هذا النوع م، الدراسة

فموضوع ، ج األساسیة في الدراسات الوصفیةهانو الذي یعتبر أحد الم، لمنهج المسحيالبحث على ا

دراستنا یتطلب النزول إلى المیدان الستطالع آراء و اتجاهات المبحوثین و الحصول على مختلف 

 .البیانات و المعلومات من خالل توزیع استمارات االستبیان على العینة محل البحث

و ینقسم المنهج المسحي من حیث مجاالته إلى عدة أقسام من بینها المسح اإلجتماعي و الذي "

 یهدف عادة إلى وصف خصائص الجماعات المختلفة من الناس و التعرف على مشاعرهم 

هداف دراستنا و من ذلك التعرف على هذا مایتوافق مع أو  ،2"اتجاهاتهم حول المسائل المختلفة و

  اهذ" ، و العوامل المتحكمة في تشكیلها الباحثین الجامعیین نحو األرشیف المفتوحاتجاهات فئة 

و ینقسم المنهج المسحي أیضا من حیث عدد الجمهور الذي یشمله إلى مسوح شاملة و أخرى 

الذي یدرس عددا ، لمتمثل في المسح عن طریق العینةما دفعنا إلى استعمال الوجه الثاني ا 3"بالعینة

 .المفردات في حدود الوقت و الجهد و اإلمكانیات المتاحة  محددا من

 

 

                                           
 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر . مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث. محمد محمود ذنیبات، عمار بوحوش_1

  99ص،

. 171ص، 1988، دار المریخ: الریاض. مناهج البحث في علم المعلومات و المكتبات. بدر ،أحمد_ 2
  

172ص، همرجع نفس_ 3
  



 اإلطار المنھجي و المفاھیمي للدراسة

 

 

11 

و هو كما یعرفه ، قد اعتمدنا على المنهج اإلحصائيف، تحلیل بیانات الدراسة المیدانیةأما في عملیة 

یانات و المعلومات عبارة عن استخدام الوسائل الحسابیة و الریاضیة في تجمیع الب:" عامر قندلجي

و وصفها بشكل یقدم النتائج و یوصل إلى ، كذلك تحلیل و تفسیر تلك األرقامو ، المرتبطة بها

 1."األهداف المنشودة في البحث و الدراسة

 :الدراسات السابقة

تقترب تعد الدراسات السابقة مجموع األبحاث و الدراسات العلمیة التي تتشابه مع البحث الحالي أو 

دراسات المشابهة في باحثین آخرین و تعرف باسم الو تكون قد أجریت من طرف ، منه في جانب ما

و الدراسات السابقة التي یجب التعرف علیها و عرضها بالدراسة و التحلیل في ، بعض األحیان

الدراسة هي تلك التي تتفق مع موضوع الدراسة بطریقة مباشرة بتناولها لمتغیر أو أكثر من 

 2.الموضوع

عة من الدراسات السابقة نوردها مرتبة ترتیبا زمنیا حسب تاریخ و في دراستنا هذه اعتمدنا على مجمو 

 :نشرها كمایلي

3:بعنوان 2007دراسة كریمة بن عالل سنة  .1
 

 مساهمة إلنجاز أرشیف مفتوح خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث في اإلعالم العلمي 

 . Archiv Alg:و التقني

تناولت هذه كتبات و التوثیق بجامعة الجزائر المو هي عبارة عن رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم علم 

فقد هدفت الباحثة إلى بناء نموذج أرشیف مفتوح مؤسساتي ، دراسة موضوع األرشیفات المفتوحةال

الجزائریة لصالح المجموعة العلمیة  ،CERISTیتكفل به مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني 

 یتناول الفصل األول تطورات االتصال العلمي  ت هذه الدراسة في خمس فصول بحیثءفقد جا

و الفصل الثاني تطرق إلى نشأة و تطور حركة األرشیف المفتوح و الفصل الرابع تعرض إلى بعض 

وذج ممستودعات األرشیف المفتوح الرائدة و التي اعتمد على نظم هیكلتها في انجاز و بناء ن

                                           
  . 122ص، 1999،دار الیازوري العلمیة :ان عم. البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات. قندلجي، عامر_1
، دار الصفاء للنشر و التوزیع: عمان. النظریة و التطبیق: مناهج و أسالیب البحث العلمي. عثمان محمد غنیم، ربحي مصطفى علیان_2

 . 53ص ،2000
3
 :مساهمة إلنجاز نموذج أرشیف مفتوح مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي لمركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني. بن عالل، كریمة_ 

Archiv Alg. 2007، جامعة الجزائر. مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم المكتبات والتوثیق . 
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رقت الباحثة إلى آفاق تطویر األرشفة اإللكترونیة كما تط، ف الذي اطلق علیه اسم أرشیف آلغاألرشی

 في الجزائر و أكدت على أن األرشیف المفتوح یبقى الوسیلة المثلى إلتاحة المعلومات العلمیة 

و وضع و عرضها الواسع مما یساعد على تطویر البحث العلمي في الجزائر و تفادي تكرار البحوث 

و في األخیر أشارت الباحثة إلى أن السبیل ، وماتیة بین دول الشمال و الجنوبحد للفجوة المعل

األمثل لوضع و تزوید مستودعات األرشیف في الجزائر حالیا هو األرشفة المؤسساتیة و ذلك لفشل 

تجربة األرشفة الذاتیة و عدم تلبیة عینة البحث المستهدفة العاملة في مؤسسات البحث الجزائریة لدعوة 

 1.مشاركة في أرشیف آلغال

كما أفادتنا ، شاملة عن موضوع األرشیف المفتوحوقد أفادتنا هذه الدراسة و أعطتنا نظرة واسعة و 

أیضا في التعرف على بعض مستودعات األرشیف المفتوح الرائدة في العالم خاصة في الوالیات 

 .المتحدة األمریكیة

 2:بعنوان 2007دراسة عبد المجید صالح بوعزة سنة .2

: اتجاهات الباحثین العرب نحو األرشیف المفتوح و الدوریات المتاحة مجانا من خالل شبكة األنترنت

 .أعضاء هیئة التدریس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجا

و هدفت هذه الدراسة إلى ، )اعلم(المعلومات  نشرت هذه الدراسة في مجلة اإلتحاد العربي للمكتبات و

الممارسات التي یبدیها الباحثون في جامعة السلطان قابوس بوصفهم مؤلفین لدى  لتعرف علىا

حر في تلك بجانب الكشف عن مفهوم الوصول التعاملهم مع الدوریات المطبوعة و اإللكترونیة إلى 

مالهم من خالله و مدى تقبلهم لنموذج الوصول الحر بوصفه وسیلة لنشر أع، الجامعة لدى الباحثین

كما ، مالهم البحثیة قبل النشر و بعدهالدراسة على اتجاه الباحثین نحو األرشفة الذاتیة ألع كما ركزت

و قد ، المبادرات الدولیة للوصول الحر هدفت إلى التعرف على مدى استعداد الباحثین إلنخراط في

ین أشارت نتائج الدراسة أنه البد من أن تعمل المكتبات الجامعیة العربیة على إیجاد وعي ب

 .المستفیدین بخصوص أهمیة الوصول الحر للمعلومات

                                           
  .السابق لمرجعا. كریمة، بن عالل  _1

2
: اتجاهات الباحثین العرب نحو األرشیف المفتوح و الدوریات المتاحة مجانا من خالل شبكة األنترنت.صالح بوعزة ، عبد المجید_ 

متاح ، 2007، 1ع. )اعلم(مجلة اإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات.أعضاء هیئة التدریس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجا 

 ).خارج الخط.( 13:45على الساعة. 2016 /01 / 20زیارة یوم. http://www.arab_afli.org:التالي على الرابط
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اتجاهات الباحثین : لدراسة موضوعو قد شكلت لنا هذه الدراسة المنطلق األساسي و القاعدة التحتیة 

 .)الباحثین الجامعین(باعتبارها تناولت الموضوع نفسه و العینة نفسها، الجامعین نحو األرشیف المفتوح

1:بعنوان 2014نة دراسة بهلول آمینة س.3
 

.األرشیف المفتوح المؤسساتي و الوصول الحر للمعلومات العلمیة و التقنیة   

حاولت الباحثة في هذه ، )cerist( و هي عبارة عن مقالة نشرت في مجلة اإلعالم العلمي و التقني

المؤسساتي في دعم األرشیف المفتوح   الدراسة اإلجابة على اإلشكال المتمحور حول الدور الذي یلعبه

ضوء على حركة الوصول و هدفت إلى إلقاء ال، ة و التقنیةحركة الوصول الحر للمعلومات العلمی

الحر للمعلومات العلمیة و التقنیة كنظام جدید لالتصال العلمي و التعریف باألرشیف المفتوح 

عرف على دور األرشیف المؤسسة و المجتمع العالمي و الت، النسبة للباحثینبالمؤسساتي و أهمیته 

و في بحریة و دون قیود مالیة و تقنیة المفتوح المؤسساتي في حفظ المصادر الرقمیة و الوصول إلیها 

األخیر توصلت إلى أن األرشیف المفتوح المؤسساتي هو أحد القنوات الداعمة لحركة الوصول الحر 

ثین و إتاحتها نیة و الحدیثة بین الباحفهو یسمح بتبادل المعلومات اآل ،للمعلومات العلمیة و التقنیة

ثم وذلك من خالل تنظیمه للمعارف و األبحاث العلمیة و تخزینها ، مالیة و تقنیة، دون قیود قانونیة

 2.إتاحتها للمستفیدین بشكل عام

فادتنا هذه الدراسة في التعرف على أهم المحطات التاریخیة التي مرت بها حركة األرشیف و قد أ

 .و في إثراء بعض األفكار السیما في الباب النظري، إلى أن وصلت إلى ماهي علیه اآلنالمفتوح 

 

 

 

                                           

 
 .)rist(مجلة اإلعالم العلمي و التقني. األرشیف المفتوح المؤسساتي و الوصول الحر للمعلومات العلمیة و التقنیة . بهلول، آمینة_1

زیارة . http://www.webreview.dz:متاح على الرابط التالي ،2014، 1ع، 12مج ،مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني: الجزائر

 ).داخل الخط.( 09:30على الساعة . 2016_02_ 10یوم

.نفسه المرجع _ 2
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:بعنوان MARINE REGEADEدراسة . 4
1
 

Les archives ouvertes institutionnelles en france :état des lieux et perspectives 

تصال للوصول الحر و تحقیق االركزت هذه الدراسة على أهمیة المستودعات المؤسساتیة كطریق 

ع القائم في فرنسا و أماكن أخرى فقد قدمت هذه الدراسة ملخصا للوض، العلمي الفعال بین العلماء

تحسین و أشارت إلى أن المستودعات المؤسساتیة تؤدي إلى تحسین االتصال العلمي بین العلماء ،كما

ا أنها تكسر الحواجز التي تعترض الوصول كم ،نشر المحتوى بصورة سریعة وسهلة و واسعة اإلنتشار

لذاتیة زیادة عملیات األرشفة ا هذا فضال عن، إلستشهادات المرجعیةو تحقیق المزید من االحر 

ع وتیرة كما توصلت الدراسة إلى أن حركة الوصول الحر تتیح تسری، ألعمال العلمیة للباحثین

الوصول الواسع و السریع لنتائج البحوث التي تعد و تشجیع االبتكار من خالل ، اإلكتشافات العلمیة

 .عنصرا أساسیا من عملیة البحث نفسها و لن یتم التقدم العلمي إال من خالل تبادل نتائج البحوث

ع هام من أنواع األرشیف و قد أفادتنا هذه الدراسة في التعرف على األرشیف المفتوح المؤسساتي كنو 

 .هذه الدراسة على أهم المبادرات الدولیة في حركة األرشیف المفتوحكما تعرفنا من خالل ، المفتوح

 :مفاهیم و مصطلحات الدراسة

المصطلحات التي  غمار الدراسة و التفصیل في حیثیاتها البد لنا من تحدید أهم قبل الخوض في

 و ذلك من أجل تسهیل فهم و زیادة االستیعاب و ضبط جانب استخدامنا لهذه، ستظهر في البحث

 :في الدراسةالمصطلحات 

وقد جاء في موسوعة ، لمفاهیم في علم النفس اإلجتماعيیعد مفهوم اإلتجاه من أبرز ا :اإلتجاه.1

زاء قضیة أو فرد أو جماعة معینة علم النفس و التحلیل النفسي أن اإلتجاه یعبر عن موقف الفرد إ

و اإلتجاه سواء كان على مستوى ، ث اإلیجاب أو السلب أو الحیادیةكما یعكس هذا الموقف من حی

و كل حكم یتضمن قیمة إما موجبة ، صدار حكم معینعملیة تقییم أو إ الفرد أو الجماعة فهو یتضمن

 2و هناك اتجاهات على مستوى، مة یتحدد اإلتجاه  و تحدد وجهتهأو سالبة و على أساس هذه القی

                                           
1
 _Marine ,REGEADE .les archives ouvertes institutionnelles en france :état des lieux et 

perspectives.paris :ENSSIB ,2012. 

.24,23ص ص ، 1993، دار سعاد الصباح:الكویت . موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي. عبد القادر طه، فرج _ 2
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تجاهات اإلجتماعیة أو الجماعیة الرأي العام للجماعة و یمكن تسمیتها باالالجماعة و هي تعبر عن 

و یتوقف استعداد الفرد أو الجماعة لتغیر اتجاهاتها على عوامل كثیرة من أهمها نوع و مقدار الفائدة 

 أو الضرر الذي یترتب على تعدیل اإلتجاه تم درجة المرونة أو الجمود الفكري الذي یتمتع به الفرد أو

 1 .الجماعة 

و نقصد باالتجاه في هذه الدراسة تلك األحكام التي یكونها الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة 

تجاه تبني هذا المفهوم من  انطالقا من سلوكاته، غانم حول ظاهرة األرشیف المفتوحبجامعة مست

 ابیا أو سلبیا أو حیادیا اتجاههما یمثل موقفا ایج، عدمه

الذي التعلیم العالي و البحث العلمي  هو ذلك العنصر البشري التابع إلى مؤسسة :الجامعيالباحث .2

و الذي یمثل إحدى أهم الفئات التي تسعى ، حقیقا ألهداف المؤسسة التعلیمیةیضطلع بمهام البحث ت

 2.المكتبات الجامعیة إلى خدمتها و تلبیة إحتیاجاتها

سة األستاذ الباحث بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم و یقصد بالباحث الجامعي في هذه الدرا

الذي یساهم في تدعیم محیط البحث العلمي من خالل إنجاز البحوث و المشاركة في التظاهرات و 

 .في التألیف و النشر العلميالعلمیة المختلفة و له اسهامات 

المؤلفون كتاباتهم العلمیة بهدف اتاحتها یودع فیه   serverهو عبارة عن خادم :األرشیف المفتوح.3

و یعد األرشیف المفتوح من البدائل الجدیدة ، ن المستخدمین عبر شبكة األنترنتلعدد واسع جدا م

المتاحة لنظام اإلتصال العلمي التقلیدي ألنه أصبح أداة للبحث و النشر و یستخدمه الباحثون في 

یداع بحوثهم العلمیة في المواقع المتاحة للجمهور العام إذ یساعدهم على ا، المجاالت العلمیةمختلف 

عبر األنترنت لمواجهة الصعوبات التي یواجهونها في الوصول إلى نتائج البحوث العلمیة بسبب 

 3.ارتفاع أسعار الدوریات العلمیة

                                           

.24ص، المرجع السابق.عبد القادر طه، فرج_ 1
  

2
 _le petit larousse. Paris :larousse ,1998 ,p251. 

، 2000،مكتبة الملك فهد الوطنیة :الریاض . عربي_انجلیزي: معجم مصطلحات المكتبات و المعلومات. عبد الفتاح قاري، عبد الغفور_3

  . 167ص
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ها من و یقصد باألرشیف المفتوح في هذه الدراسة تلك المخازن الوثائقیة اإللكترونیة التي تم انشاؤ 

فاألرشیفات المفتوحة تخص أساسا التبلیغ ، یئات العلمیة التي ینتمون إلیهاطرف الباحثین أو اله

و سمیت باألرشیفات ألنها ، قنیة من خالل المخازن الوثائقیةاإللكتروني للمعلومات العلمیة و الت

مجانیة بالمعنى أي ال و بالمفتوحة، لباحثین العلمیةتؤرشف و تحفظ على المدى الطویل أعمال ا

مفتوحة المصدر و التشاركیة أما بالمعنى التقني فیقصد بالمفتوح استخدام البرمجیات ، اإلقتصادي

فمصطلح األرشیف المفتوح یشیر إلى زوال الحدود اإلقتصادیة ، )E_prints وDspace( وأشهرها 

 .األنترنتالتقنیة التي تمنع الوصول إلى المعلومات العلمیة المنشورة عبر شبكة و 

هي شبكة اتصاالت عالمیة تربط اآلالف من شبكات الكمبیوتر بعضها ببعض إما عن  :األنترنت.4

مستخدمي الكمبیوتر  من طریق خطوط الهاتف أو عن طریق األقمار الصناعیة و یستخدمها المالیین

و الشركات خاصة في الجامعات و معاهد البحث العلمي ، ار الساعة في معظم أنحاء العالمعلى مد

 1.الكبرى و البنوك و المؤسسات الحكومیة

و نقصد باألنترنت في هذه الدراسة تلك الوسیلة اإلتصالیة التي تتیح للباحث الجامعي النشر في 

مستودعات األرشیف المفتوح و استخدام المصادر ذات الوصول الحر في إنتاج المادة العلمیة بهدف 

 .وماتتحقیق أهداف النفاذ المفتوح للمعل

هو تلك العملیات التي ینطوي علیها تدفق المعلومات العلمیة في المجتمع و ذلك  :اإلتصال العلمي.5

ة هنا النشاط العلمي على و یقصد بالمعلومات العلمی، اجها و حتى بثها و اإلفادة منهابدءا من انت

أي سواء كان في مجال العلوم الطبیعیة و التطبیقیة أو العلوم اإلجتماعیة أو الفنون ، اطالقه

ینتجه الباحثون  فمن المعلوم أن كل هذه المجاالت یتوافر على إنتاج فكري علمي، اإلنسانیاتو 

 2.و یتم تداوله فیما بینهم، المتخصصون فیها

                                           

. 98ص، 2010، دار المسیرة : نعما. المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات و األنترنت. قندلجي، عامر_ 1
  

2
، الدار المصریة اللبنانیة:القاهرة . 4مج .عربیة في علوم الكتب و المكتبات و المعلوماتدائرة المعارف ال. عبد العزیز خلیفة، شعبان_  

 . 219ص ، 2000
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التي یتم من خاللها نقل و تداول المعلومات  و یقصد باإلتصال العلمي في هذه الدراسة تلك العملیة

العلمیة و التقنیة في البیئة الرقمیة بین الباحثین و العلماء في عملهم العلمي و تیسر سبل اإلفادة من 

 .هذه المعلومات

هو أحد النماذج الجدیدة إلتصال العلمي الذي یتیح للقارئ الوصول إلى  :الوصول الحر للمعلومات.6

و تحمیلها و طباعتها و توزیعها ألعراض غیر ، میة المتوفرة على شبكة األنترنتالمنشورات العل

 1.قد تقید استخدام هذه المنشوراتتجاریة من دون دفع أي رسوم أو قیود أخرى 

ة الوصول المجاني و المباشر و الدائم و الغیر المقید ویقصد بالوصول الحر في هذه الدراس

و ذلك عن طریق مستودعات األرشیف المفتوح التي تمثل ، ات العلمیة و التقنیة عبر الویبللمعلوم

 .أداة من أدوات الوصول الحر للمعلومات

یف امة و بخاصة في األرشقمیة في موقع ویب متاح للعهي ایداع وثیقة ر  :األرشفة الذاتیة.7

لصق واصفات البیانات ثم /تمكن المؤلف من نسخو هذا اإلیداع یتضمن توفیر واجهة ویب ، المفتوح

 2.یرفق النص الكامل للوثیقة

و یقصد باألرشفة الذاتیة في هذه الدراسة النشر من جانب الباحث لعمله على مستودع األرشیف 

الحر أو النشر على موقعه الشخصي لیشكل مفتوح أو النشر في دوریة علمیة الكترونیة ذات الوصول 

ها هذا الموقع أرشیف مفتوح شخصي للباحث حیث یتوافر به كل ما أنتجه الباحث من دراسات و غیر 

اع إال أن األرشفة الذاتیة ما هي إال شكل من أشكال االیدو تجدر اإلشارة ، من المواد العلمیة األخرى

األرشفة ، یداع في هذا األخیر وفق طریقتینسیاسة االبحیث تتم ، في مستودعات األرشیف المفتوح

ین العاملین في هذه المؤسساتیة حیث یكون ایداع الوثائق في غالب األحیان اجباري بالنسبة للباحث

 .أما األرشفة الذاتیة فیتوقف االیداع فیها على إرادة الباحثین، المؤسسات

 

                                           
1
 _Teresa ,LESHER . An introduction to library and information science with an arabic glossary. Cairo :Dar al kitab 

al hadeth ,2008 ,P87 . 

. 164ص ، 1984،الكاظمیة للنشر : الكویت. المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثیق و المعلومات. الدینشرف ، عبد التواب_ 2
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مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أومجموعة من الجامعات  :المستودعات الرقمیة . 8

و تشمل التقاریر ، التي أنتجتها المؤسسة و نشرتها ألعضاء مجتمعها إلدارة المواد العلمیة الرقمیة

الفنیة و الرسائل الجامعیة و األطروحات و المواد التعلیمیة و تلك المواد التي یتم تنظیمها في قاعدة 

 1.و یتاح حفظها على المدى الطویل، تاحة للوصول الحربیانات م

ات الذي یتبع الجامع، راسة األرشیف المفتوح المؤسساتيو یقصد بالمستودعات الرقمیة في هذه الد

و مؤسسات أخرى مثل الدوائر الحكومیة أو الوكاالت و اتحادات ، المعاهد و المراكز البحثیةو 

مجانا في مستودعات الوصول  تي ترغب في حفظ و نشر منتجاتهاالجمعیات و الكیانات التجاریة و ال

 .و تكون مسؤولیة حفظ األعمال العلمیة على المستوى المؤسساتي، الحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .3مج .عربي_انجلیزي: الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات و المعلومات و الحاسبات. محمد أحمد الشامي، سید حسب اهللا_1

. 214ص ،2001،األكادیمیة المكتبة :القاهرة   
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 خالصة

و ذلك بوصفه ، ة و المهمة في المحیط األكادیميتعد دراسة األرشیف المفتوح من الدراسات الحدیث

ا و یوفر وسائل الوثائق العلمیة  باختالف أنواعها و مصادره یستعمل شبكة األنترنت كوسیلة لنشر

و هو بهذا یساهم في تحقیق اتصال ، العلمیة و التقنیة و استرجاعها معلوماتعدیدة للبحث عن ال

و من هذا ، ي أسرع األوقات و بأقل التكالیفعلمي مباشر و زیادة عرض نتائج البحوث و توفیرها ف

فصل تقدیم األرضیة العلمیة المنهجیة التي تساعد على دراسة هذا الموضوع المنطلق حاولنا في هذا ال

 .و الخروج بنتائج علمیة قدر اإلمكان
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       تتجه البشریة في وقتنا الحالي نحو مرحلة جدیدة اتفق العلماء على تسمیتها مجتمع المعلومات، 

عالم نولوجیات اإلالسریع للمعلومات الناتج عن استعمال المتزاید لتك باالستهالكو یتمیز هذا المجتمع 

خاصة شبكة األنترنت، و تحظى المعلومات بأهمیة كبیرة في مجتمع المعلومات خاصة و اإلتصال 

المعلومات العلمیة و التقنیة التي تعد الركیزة األساسیة لتحقیق التطور في شتى مجاالت الحیاة 

 .و اإلجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة االقتصادیة

 لالستخدامتشرح الظواهر و تصف التقنیات الحالیة الموجهة ) التقنیةالعلمیة و (و لكون هذه المعلومات

 إیصال، فإن شبكة األنترنت تعتبر من أنجع الوسائل لنقلها و تداولها، لما تتصف به من سرعة الفوري

      اإلطالع على هذه المعلومات باختالف أشكالها  إمكانیةالمعلومات و قدرة التخزین الهائلة لها و 

مصادرها، و لهذا اتخذ الباحثون هذه الشبكة كوسیلة لبث و نشر نتائج أبحاثهم العلمیة، إذ  و تنوع

 االتصالیةأدى تطور هذه الممارسة إلى إعادة النظر في النظم التقلیدیة للنشر العلمي و خلق النظم 

ء صفة نشر اإللكتروني لكل مراحل انجاز أعمال البحث، مما أدى إلى إضفاتقوم على الالحدیثة 

 .الشمولیة و العالمیة على عملیة اإلتصال العلمي

اج المعلومات و بثها و اختزانها و نتیجة لما أتاحته التكنولوجیات الحدیثة من إمكانات متقدمة في إنت

ظهرت الدوریات اإللكترونیة كشكل جدید یسعى للتغلب على بعض المشكالت التي تسبب فیها نظیرها 

الناتجة عن زیادة أسعار الدوریات، حیث تضاعفت  االقتصادیةلمشكلة المطبوع، و على رأسها ا

الذي  الشيءبدرجة عجزت معها میزانیات المكتبات و مراكز المعلومات عن اقتنائها،  أسعار الدوریات

بطء تدفق المعلومات من الدول المنتجة للمعرفة إلى الدول المستهلكة لهذه المعرفة، و بدأ إلى أدى 

   ق المعلومات و المشاركة بالمعرفة، نموذج جدید یمكن أن یحل المشاكل القائمة في تدفالتفكیر في 

تقوم فلسفة الوصول الحر إلى  و و جاء نموذج الوصول الحر للمعلومات كحل للمشاكل القائمة،

المعلومات على إتاحة المعلومات و المعرفة بصورة مجانیة خالیة من عوائق الوصول و قیود 

، ومن أبرز تجلیات و مظاهر هذه الحركة األرشیف المفتوح كنمط جدید في النشر العلمي االستخدام

 .و أداة لتسهیل تقاسم المعلومات و المعارف
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 :و على هذا األساس كان الموضوع المختار للدراسة تحت عنوان

تماعیة دراسة میدانیة بقسم العلوم اإلج: اتجاهات الباحثین الجامعیین نحو األرشیف المفتوح 

 .بجامعة مستغانم

و هو  ،لقد اجتمعت لدینا جملة من األسباب و الدوافع جعلتنا نخوض في الموضوع دون موضوع آخر

     الشخصي بموضوع الوصول الحر و إتاحة الحرة للمعلومات بصورة مجانیة  االهتمامبدرجة أولى 

  المعارف السابقة  الستثمارفرصة  في معالجة هذا الموضوع و األرشیفات المفتوحة، و بالتالي وجدنا

و ما شجعنا أكثر قلة و حداثة الدراسات األكادیمیة حول و ترسیخ و اكتشاف المعارف الجدیدة 

لى قلة ، باإلضافة إكانت بلغة الفرنسیة و اإلنجلیزیةبحاث وع و خاصة أن أغلب الكتابات و األالموض

األساتذة الجامعیین، خاصة فیما یتعلق بالظواهر تدرس مجتمع الباحثین و الدراسات و البحوث التي 

الذي تصنف مفرداته في خانة النخبة و التي  الحدیثة، و من هذا المنطلق تولد اهتمامنا بهذا المجتمع

 .تتسم بمستوى معرفي و فكري كبیر

 ،نظریینو من أجل اإلحاطة أكثر بالموضوع تّم تقسیم الدراسة إلى ثالث فصول، تتوزع بین فصلین 

باإلضافة إلى اإلطار المنهجي و المفاهیمي و المقدمة و الخاتمة، تتناول كلها جوانب  ،فصل میداني

مختلفة من الموضوع، و تجدر اإلشارة إلى أن كل فصل من فصول الدراسة قد خّص بتمهید و ذلك 

ة الفصل، و كذلك بخالصصورة شاملة عما سیتم معالجته قبل الخوض في تفاصیل  من أجل إعطاء

تناولها من خالل الفصل و إعادتها إلى الذهن بطریقة لتمكین القارئ من استرجاع أهم النقاط التي تّم 

 .شاملة و مختصرة

للدراسة إلى أساسیات الدراسة من خالل تحدید إشكالیة  اإلطار المنهجي و المفاهیميحیث یتطرق 

البحث الثالث إلى فرضیات باإلضافة البحث الرئیسیة، و أهم التساؤالت الفرعیة التي تنحدر منها، 

المقترحة كحل مبدئي لإلشكالیة و تساؤالتها، و التي انبعثت منها محاور اإلستبیان أثناء إعداد الدراسة 

 المیدانیة، باإلضافة إلى أهمیة الموضوع و األهداف التي یسعى البحث لتحقیقها و كذا المنهج المتبع

بجوانب  االهتمامفي الدراسة، ثم ادراج ألهم الدراسات السابقة التي تشترك مع البحث الحالي في 
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، مع تحدید أوجه اإلفادة منها في دراستنا هذه، ضف إلى ذلك مختلفة مع الموضوع بطریقة مباشرة

 .قائمة بالمفاهیم و المصطلحات التي تتطرق إلیها الدراسة المتعلقة بموضوع البحث

ثالث  "نشأة و تطور حركة األرشیف المفتوح "حین یعالج  الفصل األول و الذي یحمل عنوانفي 

مباحث أساسیة، یأتي المبحث األول لیلقي الضوء على مفهوم و ماهیة األرشیف المفتوح من خالل 

    مفتوح ثم أهم تعاریف األرشیف المفتوح، التطرق إلى مفهوم األرشیف بصفة عامة، ثم معنى كلمة 

 .و في األخیر عقد المقارنة بین األرشیف التقلیدي و األرشیف المفتوح

ثم یتطرق المبحث الثاني إلى الجذور التاریخیة لحركة األرشیف المفتوح، من خالل التعرف على 

 .21إلى غایة القرن  1965رفتها من عوامل ظهور هذه الحركة و أهم المحطات التاریخیة التي ع

فقد تطرق إلى أنواع األرشیفات المفتوحة و التي تتمثل في األرشفة الذاتیة، أما المبحث الثالث 

 .األرشیفات المؤسساتیة، األرشیفات الموضوعیة و أخیرا أرشیف الحصاد

 "المبادرات، النماذج ، التحدیات: حركة األرشیف المفتوح"في حین یعالج الفصل الثاني و الموسوم ب

ول المبادرات التي تدعم حركة األرشیف المفتوح على المستوى ثالث مباحث، إذ یعالج المبحث األ

    العالمي و العربي،  أما المبحث الثاني فقد خصّص لنماذج مستودعات األرشیف المفتوح العالمیة 

ألرشیف و یتطرق المبحث الثالث إلى أهم التحدیات و المعوقات التي تقف أمام حركة او العربیة، 

 .المفتوح

فتّم تقسیمه إلى ثالث مباحث، یتطرق المبحث األول إلى  الفصل المیدانيأما الفصل الثالث أو 

إجراءات الدراسة المیدانیة من خالل تسلیط الضوء على أهم الحدود المكانیة، الزمانیة، البشریة، 

ع البیانات، ، و كذا تحدید مجتمع الدراسة و عینتها باإلضافة إلى أسالیب تجمیاللغویة و الموضوعیة

فقد تّم فیه " التعریف بمكان الدراسة المیدانیة" في حین أن المبحث الثاني و الذي یحمل عنوان

    التعریف بجامعة مستغانم و كلیة العلوم اإلجتماعیة و قسم العلوم اإلجتماعیة، أما المبحث الثالث 

ه جدولة و تحلیل البیانات، بدءا بتحلیل فقد تّم إدراج فی" نتائج الدراسة المیدانیة "و الذي یحمل عنوان 

و النتائج إجابات عینة الدراسة عن جمیع األسئلة، ثم إدراج نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات 
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و التوصیات فیما یخص موضوع البحث و ذلك  االقتراحاتالعامة، و في األخیر تقدیم مجموعة من 

 .بالنظر إلى النتائج التي تّم التوصل إلیها

المعروف أن أي دراسة أو بحث علمي تواجهه العدید من العراقیل و الصعوبات و التي  و من

تصادف الباحث في مراحل إنجاز البحث، و لذلك فقد واجهتنا أثناء إنجاز دراستنا هذه بعض العراقیل 

 :التي تعلقت في مجملها بالجانب المیداني نذكر منها 

v المراجع بلغة الفرنسیة و اإلنجلیزیة و یصعب  صعوبة في البحث عن المراجع، حیث أن أغلب

 .في بعض األحیان إیجاد مقابل للمصطلحات بالعربیة

v  ،الذي  الشيءتعقد بعض المفاهیم و المصطلحات من خالل ارتباطها بتخصصات أخرى

یستوجب االطالع علیها من ذلك الجانب، و على وجه الخصوص عند صیاغة أسئلة 

مقاربة الفعلیة للمفهوم و بالتالي االستیعاب الجید لألسئلة اإلستبیان من أجل تحقیق ال

 .المطروحة و تفادي اللبس

v  تردد بعض أفراد العینة في اإلجابة على بعض األسئلة، ما أدى بنا أثناء عملیة التحلیل إلى

        المؤویةإلغاء اإلستمارات غیر التامة أو المتناقصة، من أجل تحقیق الصدق في النسب 

 .تالي المصداقیة في التحلیل و بال

v  اإلستبیان و استرجاعها استماراتصعوبة في عملیة التنقل أثناء توزیع. 

و بالرغم من ذلك فقد حاولنا مواجهة كل العراقیل من أجل إتمام البحث، و الوصول إلى النتائج حیث 

كان التركیز طیلة فترة الدراسة على السعي للوصول إلى إجابات واضحة عن جمیع األسئلة المطروحة 

 .الدراسة و التحقیق في الفرضیات التي قمنا بإدراجها إشكالیةو التي تصب في خدمة 
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لقد أدى اإلرتفاع المتزاید ألسعار المجالت العلمیة و صعوبات إتاحة نتائج البحوث إلى ظهور حركة 

األرشیف المفتوح كنموذج جدید لإلتصال العلمي و الذي یقضي بإتاحة الحرة و المجانیة لنتائج 

ت األرشیف البحوث سواء عن طریق األرشفة الذاتیة للباحثین ألعمالهم البحثیة على مستوى مستودعا

التابعة للجماعات العلمیة أو المؤسسات البحثیة أو باإلعتماد على األرشفة المؤسساتیة التي تقوم فیها 

مؤسسات البحث من جامعات ومراكز البحوث بأرشفة منتوجها العلمي و بثه بشكل حر و مجاني عبر 

ة بفضل المبادرات المتفرقة مستودعاتها الخاصة، لكن حركة األرشیف المفتوح التي ترعرعت في البدای

لبعض الباحثین في بلدان الشمال قد تعرضت لعدة عراقیل كتصدي الناشرین التجاریین لها و الجدال 

لألعمال المنشورة في األرشیف و مصادر تمویل هذا األخیر، و رغم القائم حول حمایة حقوق المؤلف 

اإلقتناع باآلثار السلبیة لألسعار الباهضة هذا الجدال فقد توصل الباحثون و مؤسساتهم العلمیة إلى 

لإلشتراك في المجالت العلمیة على سیرورة البحث العلمي، و ثبت اعترافهم بمنافع حركة األرشیف 

و مبدأ أرشفة البحوث التي تمولها الدولة في مستودعات مؤسساتیة موضوعة في متناول  المفتوح

حات المتزایدة لصالح األرشفة الحرة التي تدلي بها الجمیع، و هذا یظهر جلیا من خالل عدد التصری

 .الجماعات العلمیة و مراكز البحوث و الجامعات، و كذا المنظمات الدولیة

األكادیمیة، و هو مت هذه الدراسة بموضوع لم یتم التطرق إلیه بشكل مباشر في الدراسات هتو لقد ا

 .بجامعة مستغانم نحو األرشیف المفتوحاتجاهات الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة 

إلى أن أساتذة قسم العلوم اإلجتماعیة _ التي انطلقت من طرح أربع تساؤالت_و توصلت هذه الدراسة 

، و هذا اإلتجاه راجع أساسا إلى العلمي ال یمیلون إلى حركة األرشیف المفتوح كوسیلة جدیدة للتواصل

د هؤالء الباحثین أنها تؤثر سلبا على اكتسابهم لسلوك مجموعة من األسباب و العوامل التي یعتق

ایجابي تجاه حركة األرشیف المفتوح، فأساتذة قسم العلوم اإلجتماعیة یتخوفون من خطر القرصنة 

أغلب من ینشرون في الجرائم اإللكترونیة و ضیاع حقوق الملكیة الفكریة، في الوقت الذي عبر فیه و 

 لعلمي المنشور على شبكة األنترنتمسار انتاجهم الألرشیف المفتوح عن عدم متابعتهم مستودعات ا

ما أدى في النهایة إلى استنتاج أن أقل من ربع أساتذة قسم العلوم اإلجتماعیة ال ینشرون مواد علمیة 

 .على شبكة األنترنت 
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تجاه العام لمفردات مجتمع و النتائج المحصل علیها یمكن تفسیر اإلو من خالل تحلیلنا للبیانات 

 التي ترتبط باسم لیون فستنجر نظریة التنافر المعرفيالبحث من خالل 
1
FESTINGER  و قد ،

ظلت نتائج هذه النظریة غیر حاسمة لسنوات عدیدة، حتى اقترح فستنجر فكرته التي تقوم على أساس 

دون احداث اإلتساق المنشود بین أن التنافر المعرفي هو عبارة عن حاالت من اإلثارة النفسیة تحول 

 .اإلتجاه و السلوك

و فیما یتم التنبؤ بأن اإلتجاهات و السلوك دائما تمیل إلى أن تكون متسقة مع بعضها البعض إلى 

درجة أن الفرد یصبح على وعي بالمتناقضات الحادثة بین اتجاهاته و سلوكاته، و أن یكون لدیه 

 .المتناقضات، مما یؤدي إلى التقلیل من حدة هذا التنافرالدوافع للمعالجة و الحد من هذه 

آثار ما : و ترتكز نظریة التنافر المعرفي حول مصدرین أساسین لعدم اإلتساق بین اإلتجاه و السلوك

بعد اتخاذ القرار و آثار السلوك المضاد لالتجاه و تفترض هذه النظریة أن هناك ضغوطا على الفرد 

 2.ته و سلوكاته و قیمهنحو اإلتساق بین اتجاها

 :و بإسقاط هذه اإلفتراضات النظریة على واقع هذه الدراسة یمكن القول 

غیر متسقة مع سلوكاتهم بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم  ینالجامعی ینإن اتجاهات الباحث

من مفهومه  تجاه مفهوم األرشیف المفتوح  و ذلك یظهر في النتائج المحصل علیها، حیث أن مواقفهم

و خصائصه و میزاته ال تظهر في سلوكاتهم في تبني مفهوم األرشیف المفتوح عملیا، إذ نجد أن 

من المبحوثین یرغبون في اإلنضمام إلى المبادرات التي تدعم حركة األرشیف المفتوح ٪  70.27

الجزائري، و أكثر  ARCHIVALG٪ من المبحوثین مستعدون للمشاركة في مستودع  86أكثر من و 

 نشر في مستودعات األرشیف المفتوح٪ من المبحوثین یرون أن جامعتهم ال تشجعهم على ال 32من 

٪ فقط من المبحوثین یستخدمون مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول  33.33غیر أن نسبة 

                                           
، هو عالم اجتماعي و صاحب نظریة التنافر المعرفي و نظریة المقاربة )1919/1989(لیون فستنجر_1

.  http://www.ar.wikipédia.org.اإلجتماعیةاإلجتماعیة و اكتشف أهمیة التقارب في تكوین العالقات 

 ).خارج الخط.( 14.00على الساعة . 03/05/2016زیارة یوم
.المرجع نفسه_ 2
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 رشیف المفتوح٪ فقط من المبحوثین ینشرون في مستودعات األ 8.10الحر كمصادر أولیة، و نسبة 

بقسم العلوم اإلجتماعیة لدیهم اتجاهات ایجابیة إلى حد ما تجاه خصائص أي أن األساتذة الباحثین 

 .غیر أن سلوكاتهم تكون سلبیة في استخدام هذا المفهوم ممیزات و ایجابیات حركة األرشیف المفتوحو 

ب بسیط و واضح بما یزیل لموضوع بأسلو ، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض هذا اخالصة القولو 

و لو الجزء الیسیر من اللبس الحاصل في الموضوع و یعطي صورة واقعیة عن حركة األرشیف 

ما هي إال خطوة أولیة نحو التعرف على حیثیات الموضوع المفتوح في جامعتنا، علما أن هذه الدراسة 

ة البحث  فیه من زوایا مختلفة و الوقوف على الواقع، و الموضوع بذلك مازال مفتوحا للنقاش لمواصل

 .و بأكثر عمق و تحلیل
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 :نتائج الدراسة المیدانیة  3.3

هذا الجانب من البحث هو اإلطار الذي یتم فیه تحلیل مختلف إجابات عینة الدراسة عن كل األسئلة 

الدراسة سواء كانت النتائج التي قدمت إلیها في اإلستبیان النهائي، و ذلك من أجل الوصول إلى نتائج 

عامة أو نتائج على ضوء الفرضیات التي شكلت المنطلق األول للبحث، من خالل السعي إلى التأكد 

من صحة الفرضیات المقترحة لإلجابة على إشكالیة الدراسة من عدمه، ثم على أساس تلك النتائج یتم 

 .خرى جدیدةتقدیم جملة من المقترحات التي قد تشكل انطالقة ألبحاث أ

 :تحلیل استمارة اإلستبیان  1.3.3

سوف نحاول من خالل هذا الجزء تحلیل البیانات المستقاة من إجابات عینة الدراسة عن اإلستبیانات 

، من أجل )أعمدة و دوائر(التي یتم توزیعها علیها، بعد إخراج تلك البیانات من جداول و أشكال 

 جمیع إجابات المبحوثین عن األسئلة الموجهة إلیهم تقریب الصورة أكثر و التمكن من تحلیل

 :البیانات العامة  1.1.3.3

نقوم في هذا العنصر بوصف عینة الدراسة من خالل التطرق إلى الممیزات الشخصیة لها من حیث 

 .الجنس، السن، الشعبة، التخصص العلمي، الدرجة العلمیة، الرتبة

 :حسب متغیر الجنس ·

 النسبة٪ التكرارات اإلحتماالت

 ٪ 45.94 17 ذكر

 ٪54.05 20 أنثى

 ٪100 37 المجموع

 

 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 08(رقمالجدول 
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 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 14(رقمالشكل 

 

نالحظ من الجدول و الدائرة النسبیة أن الجنس الطاغي على عینة الدراسة هن النساء بنسبة تزید عن 

 .٪  45.94٪ فحین كانت نسبة الذكور  54

 

 :حسب متغیر السن ·

 النسبة٪ تكرارات اإلحتماالت

 ٪ 18.91 07 سنة 32إلى  25من 

 ٪ 32,43 12 سنة 40إلى  33من 

 ٪ 21.62 08 سنة 45إلى  41من 

 ٪ 27.02 10 سنة فما فوق 45

 ٪ 100 37 المجموع

 السن توزیع عینة الدراسة حسب متغیر): 09(جدول رقم

 

 

 

 

 

 

45.94 

54.05 

 أنثى ذكر
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18.91%

32.43%
21.62%

27.02%

من ٢٥ إلى ٣٢

من ٣٣ إلى ٤٠

من ٤١ إلى ٤٥

وق ما ف نة ف س 45

 

 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر السن): 15(الشكل رقم

من مجموع العینة تتراوح أعمارهم ما بین  32من خالل الجدول و الدائرة النسبیة نالحظ أن أكثر من 

ملحوظا في البحث عن نشاطا سنة، حیث عادة ما یبدي الباحثون في هذه المرحلة العمریة  40و  33

المعلومات و استخدامها و تكون إنتاجیتهم العلمیة مرتفعة، و ذلك إستجابة لطموحاتهم في مجال 

الترقیة العلمیة و الحصول على وظائف بمؤسسات أكادیمیة و علمیة مرموقة، أما النسب الباقیة 

 18,91سنة نسبة  32و  25عمار، حیث سجلت المرحلة العمریة ما بین فكانت موزعة على باقي األ

٪ بالنسبة للمرحلة  27.02٪ و نسبة  21.62سنة نسبة  45إلى  41تلیها المرحلة العمریة من  ٪

 .سنة فما فوق 45العمریة من 

 :حسب متغیر الشعبة ·

 النسبة٪ التكرارات اإلحتماالت 

 ٪ 37.83 14 شعبة علم اإلجتماع

 ٪ 29.72 11 شعبة علم النفس

 ٪ 13.51 05 شعبة األرطوفونیا

 ٪ 18.91 07 شعبة الفلسفة

 ٪ 100 37 مجموع

 

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر الشعبة): 10(جدول رقم
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37.83%

29.72%

13.51%

18.91%
شعبة علم اإلجتماع

شعبة علم النفس

شعبة األرطوفونیا

شعبة الفلسفة 

 

 

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الشعبة): 16(الشكل رقم  

نالحظ من خالل الجدول و الشكل أن أغلب أفراد العینة من شعبة علم اإلجتماع و ذلك بنسبة 

و في األخیر ٪  18.91ثم شعبة الفلسفة بنسبة ٪  29.72٪ تلیها شعبة علم النفس بنسبة  37.83

 .فراد عینة الدراسة٪ من مجموع أ 13,51شعبة األرطوفونیا بنسبة 

 :حسب متغیر التخصص العلمي ·

 النسبة٪ التكرارات اإلحتماالت

 ٪ 5.40 02 علم النفس العیادي

 ٪ 10.81 04 علم النفس اإلستشاري

 ٪ 21.62 08 علم اإلجتماع الثقافي

 ٪ 18.91 07 علم اإلجتماع التربوي

 ٪ 16.21 06 علم اإلجتماع الحضري

 ٪ 13.51 04 الفلسفة اإلسالمیة

 ٪ 8.10 03 فلسفة اللغة

 ٪ 5.40 02 فلسفة العلوم

 ٪ 100 37 المجموع

 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر التخصص العلمي): 11(جدول رقم

 



 

79 

 

 

 

 

 

5.40%
10.81%

21.62%

18.91%

16.21%

13.51%

8.10% 5.40%
علم النفس العیادي

علم النفس اإلستشاري

علم اإلجتماع الثقافي

علم اإلجتماع التربوي

علم اإلجتماع الحضري

الفلسفة اإلسالمیة

فلسفة اللغة

فلسفة العلوم

 

 

 توزیع عینة الدراسة حسب التخصص العلمي): 17(الشكل رقم

 

یوضح الجدول و الشكل أعاله حول توزیع عینة الدراسة حسب متغیر التخصص العلمي أن أكبر 

٪ تلیها  21.62نسبة من العینة سجلت على مستوى تخصص علم اإلجتماع الثقافي، و قدرت ب

٪ ثم تخصص علم اإلجتماع الحضري بنسبة  18.91مباشرة تخصص علم اإلجتماع التربوي بنسبة 

لتخصص فلسفة ٪  8.10٪ لتخصص الفلسفة اإلسالمیة ،  13.51لت نسب و قد سج٪  16.21

علم النفس العیادي و فلسفة العلوم نفس النسبة و المقدرة العلوم و في األخیر سجل كل من تخصص 

 ٪ و یرجع هذا التفاوت في النسب بین التخصصات إلى ما ذكرناه عند التعریف بمجتمع  5.40ب

٪ داخل  50تمادنا طریقة العینة الطبقیة المتناسبة بأخذ نسبة قدرت بو عینة الدراسة من خالل اع

فهذا ما كل طبقة و الممثلة بكل شعبة، و بما أن عدد األساتذة الباحثین مختلف داخل كل الشعب 

 .أدى إلى اختالف النسب داخل التخصصات العلمیة 
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 :حسب المتغیر الدرجة العلمیة ·

 النسبة٪ التكرارات اإلحتماالت

 ٪ 29.72 11 ماجستیر

 ٪ 70.27 26 دكتوراه

 ٪ 100 37 المجموع

 

 یبین توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الدرجة العلمیة): 12(جدول رقم

 

29.72%

70.27%

ماجستیر

دكتوراه

 

 

 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الدرجة العلمیة): 18(الشكل رقم 

 

أن أغلبیة یبین الجدول و الشكل حول البیانات الشخصیة لعینة الدراسة من حیث الدرجة العلمیة 

األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم یحملون شهادة الدكتوراه و ذلك بنسبة تقدر 

، ما  ٪ 29.72مقابل نسبة قلیلة نوعا ما ممن یحملون شهادة الماجستیر و ذلك بنسبة ٪  70.27ب

 .یؤكد نقص عدد حاملي شهادة الماجستیر بالقسم مقارنة بحاملي شهادة الدكتوراه
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 :حسب متغیر الرتبة ·

 

 النسبة٪ التكرارات اإلحتماالت

 ٪ 56.75 12 أستاذ مساعد

 ٪ 32.43 21 أستاذ محاضر

 ٪ 10.81 04 أستاذ التعلیم العالي

 ٪ 100 37 المجموع

 عینة أفراد الدراسة حسب متغیر الرتبةتوزیع ): 13(جدول رقم

 

56.75%32.43%

10.81%

أ. مساعد

أ. محاضر

أ. التعلیم العالي

 

 

توزیع أفراد عین الدراسة حسب الرتبة): 19(الشكل رقم  

 

أما بالنسبة للرتبة العلمیة لعینة الدراسة فالنتائج جاءت مطابقة لما ذكرناه بخصوص الدرجة العلمیة 

على إعتبار أن الرتبة تتبع الدرجة العلمیة، فأغلب أفراد عینة الدراسة من األساتذة المحاضرین بنسبة 

ة األساتذة المساعدین ٪ على إعتبار حیازتهم على شهادة الدكتوراه، في حین نالحظ أن نسب 56.75

٪ أما بنسبة لرتبة التعلیم العالي فهي منخفضة جدا  32.43منخفضة نوعا ما و التي تقدر بنسبة 

و قد یعود األمر إلى صعوبة إجراءات و متطلبات الترقیة من رتبة ٪  10.81التي تقدر نسبتها بو 

 .أستاذ محاضر إلى رتبة أستاذ التعلیم العالي
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 .رات الباحثین الجامعیین لمفهوم األرشیف المفتوح و مواقفهم إتجاههتصو : المحور األول 

نسعى في هذا الجزء إلى تحلیل أسئلة المحور األول و المتعلقة بتصورات الباحثین الجامعیین لمفهوم 

، والتي تمت صیاغتها و طرحها على عینة الدراسة منّ أجل األرشیف المفتوح و مواقفهم اتجاهه

 .لفرضیة األولى أو عدمهاالتحقق من صدق ا

 هل سبق لك و أن سمعت بمفهوم األرشیف المفتوح؟:  1السؤال 

طرحنا هذا السؤال بهدف التوصل إلى معرفة مدى إدراك عینة الدراسة لمفهوم األرشیف المفتوح، حیث 

 :كانت إجابات العینة كما هو موضح في الجدول و الشكل التالي

 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪27.02 10 نعم

 ٪ 72.97 27 ال

 ٪ 100 37 المجموع

 یبین اطالع عینة الدراسة على مفهوم األرشیف المفتوح): 14(جدول رقم

27.02%

72.97%

نعم ال

 

 یبین مدى اطالع عینة الدراسة على مفهوم األرشیف المفتوح): 20(الشكل رقم

یقدم لنا الجدول و الشكل صورة عن مدى اطالع الباحثین المكونین لعینة الدراسة بقسم العلوم 

اإلجتماعیة بجامعة مستغانم و إلمامهم بمفهوم األرشیف المفتوح، و من ثمة معرفة مدى وعیهم بأهمیة 
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لعلمي التي هذا المفهوم كبدیل لتحفیز و تسهیل الوصول العلمي و لتجاوز أزمة النشر و اإلتصال ا

العالم الیوم غیر أن النتائج الموضحة في الجدول و الشكل تبرز عدم إلمام أو اطالع فئة من یشهدها 

٪ من المجموع الكلي لألساتذة الباحثین المستجوبین  72.97أفراد العینة المدروسة بهذا المفهوم بنسبة 

على عدم اطالع شریحة كبیرة من ٪ و هي نسبة مرتفعة تدل  27.02بقسم العلوم اإلجتماعیة مقابل 

مجتمعنا العلمي و األكادیمي بأهم التطورات التي تواجه البحث العلمي بشكل عام و هو ما یعود إلى 

ضرورة بذل المزید من الجهد الالزم لتحسیس بأهمیة األرشیف المفتوح، و قد یفسر ذلك إلى أن مفهوم 

، و قد یفسر الكفایة لدى هذه النسبة من المبحوثیناألرشیف المفتوح لم یتبلور إدراكه بعد بما فیه 

 لمصادر اإللكترونیة عبر األنترنتأیضا إلى أن الباحثین في التخصصات اإلجتماعیة أقل استخداما 

ذلك من شأنه أن یقلل من فرص اطالع الباحثین في هذه التخصصات على مختلف المفاهیم التي 

 .تأتي نتیجة لتلك البیئة الجدیدة

 

 حدد مصطلحات األرشیف المفتوح التي أنت على درایة بها؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.1السؤال 

طرحنا هذا السؤال بغیة معرفة مصطلحات األرشیف المفتوح التي تدركها عینة الدراسة، إذ یوضح 

 .الجدول و الشكل الموالي إجابات العینة

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 44.44 04 علوماتالوصول الحر للم

 ٪0 00 مستودعات األرشیف المفتوح

 ٪0 00 اإلتاحة الحرة للمعلومات

 ٪ 11.11 01 المستودعات الرقمیة المفتوحة

 ٪ 22.22 02 التدفق الحر للمعلومات

 ٪0 00 مصادر المعلومات المفتوحة

مستودعات المنشورات 

 اإللكترونیة المفتوحة

03 

 

33.33 ٪ 

 ٪ 100 10 المجموع

 توزیع أفراد العینة حسب مصطلحات األرشیف المفتوح التي هم على درایة بها): 15(جدول رقم
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44.44%

11.11%22.22%

33.33%

الوصول الحر للمعلومات

المستودعات الرقمیة المفتوحة

التدفق الحر للمعلومات

مستودعات المنشورات العلمیة
اإللكترونیة

 

 

 توزیع أفراد العینة حسب مصطلحات األرشیف المفتوح التي هم على درایة بها ):21(الشكل رقم

 

من خالل الجدول و الشكل السابق نالحظ أن األغلبیة من أفراد عینة الدراسة على درایة بمصطلح 

و قد یفسر ذلك بكون مفهوم الوصول الحر لدى شعب قسم ٪ 44.44الوصول الحر بأعلى نسبة 

العلوم اإلجتماعیة یتمثل بصفة أكبر في جعل المعلومات العلمیة و التقنیة في متناول العلماء، 

 .باحثین، الدارسین، المختصین و الطلبة و القراءال

إذ ال یكون احتكار للمعلومة لدى أي فئة من دون الفئات األخرى و من حق الجمیع الوصول إلى 

دون اعتبار ألي فوارق، تلیها مستودعات المنشورات المعرفة العالمیة و المشاركة فیها على الدوام 

و المطلعین على مصطلح التدفق الحر للمعلومات مثلتهم نسبة ٪  33.33العلمیة اإللكترونیة بنسبة 

لیحظى  طلح المستودعات الرقمیة المفتوحة٪ عادت للمطلعین على مص 11.11٪ أما نسبة  22.22

كل من مصطلح مستودعات األرشیف المفتوح و اإلتاحة الحرة للمعلومات و مصادر المعلومات 

 .المفتوحة بإجابات صفریة
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 كیف أصبحت على درایة بمفهوم األرشیف المفتوح؟:  2السؤال 

إلى معرفة الطرق التي تّم بواسطتها التعرف على مفتوح األرشیف نسعى من وراء طرح هذا السؤال 

 .المفتوح من قبل أفراد عینة الدراسة

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 40 04 التصفح عبر األنترنت

 ٪ 10 01 أخصائي المكتبات

 ٪ 20 02 الندوات أو المؤتمراتأحد 

 ٪ 30 03 أحد الزمالء

 ٪ 100 10 المجموع

 

 الطرق التي تعرف بواسطتها أفراد العینة على مفهوم األرشیف المفتوح): 16(جدول رقم
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 الطرق التي تعرف بواسطتها أفراد العینة على مفهوم األرشیف المفتوح):22(الشكل رقم

أغلب أفراد عینة الدراسة تعرفوا على مفهوم األرشیف المفتوح من خالل كشف الجدول و الشكل أن 

عن طریق أحد  20%عن طریق الزمالء، تلیها نسبة   %30و  %40التصفح األنترنت بنسبة 

مما یؤكد ضعف  % 10الندوات او المؤتمرات، أما النسبة األضعف فقد سجلها أخصائي المكتبات 

ا التوجه العلمي الجدید و توعیتهم بمدى أهمیته في إثراء و دعم البحث مكتباتنا في توجیه الباحثین لهذ

 .العلمي 

هل لدیك اطالعا بأن مجتمع األساتذة داخل جامعتك على درایة بمفهوم األرشیف : 3السؤال 

 المفتوح؟

بهدف معرفة إذا كان أفراد عینة الدراسة عندهم اطالع على مدى معرفة األساتذة طرحنا هذا السؤال 

 :داخل جامعتهم لمفهوم األرشیف المفتوح، و كانت اإلجابات كالتالي

 

 

 

 

40% 

10% 20% 

30% 

 التصفح عبر األنترنت

 أخصائي المكتبات

 أحد الندوات أو المؤتمرات

 أحد الزمالء
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 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 8.10 03 نعم

 ٪ 91.89 34 ال

 ٪  100 37 المجموع

یبین اطالع عینة الدراسة على مدى معرفة األساتذة داخل الجامعة لمفهوم األرشیف  ):17(جدول رقم

 المفتوح

 

8.10%

91.89%

نعم ال

 

یبین اطالع عینة الدراسة على مدى معرفة األساتذة داخل الجامعة لمفهوم األرشیف  ):23(الشكل رقم

 المفتوح

یجهلون إذا كان األساتذة داخل اتضح من خالل الجدول و الشكل أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة 

٪ و هي نسبة مرتفعة جدا  91.89تقدر نسبتهم ب جامعتهم على درایة بمفهوم األرشیف المفتوح و

٪ بالنسبة للذین أجابوا بنعم، و هذا دلیل على ضعف التواصل العلمي بین األساتذة  8.10مقابل 

 .الباحثین داخل جامعة مستغانم 

 هل أنت مطلع على المبادرات التي تدعم حركة األرشیف المفتوح ؟:  4سؤال 

ؤال إلى التوصل إذا ما كانت عینة الدراسة لدیها اطالع و معرفة سعینا من خالل طرحنا لهذا الس

 : بمبادرات التي تدعم حركة األرشیف المفتوح و سنعرض فیمایلي اإلجابات التالیة
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 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 16.21 06 مطلع 

 ٪ 83.78 31 غیر مطلع

 ٪ 100 37 المجموع 

 الدراسة على مبادرات األرشیف المفتوحیبین مدى اطالع عینة ): 18(جدول رقم

16.21%

83.78%

مطلع غیر مطلع

 

 یبین مدى اطالع عینة الدراسة على مبادرات األرشیف المفتوح ):24(الشكل رقم

 

جاءت النتائج المتعلقة بهذا الجدول قریبة للجدول السابق المتعلق باطالع على مفهوم األرشیف 

المفتوح، نظرا لتقارب السؤالین من حیث السیاق، حیث عبر أغلبیة األساتذة الباحثین المستجوبین عن 

بة یمكن و هي نس٪ 83.78عدم اطالعهم على المبادرات التي تدعم حركة األرشیف المفتوح بنسبة 

 اعتبارها منطقیة ألنها تقترب من نسبة عدم المطلعین على مفهوم األرشیف المفتوح في حد ذاته

في حین بلغت النسبة المقابلة المتعلقة بالمطلعین ٪  72.97المشار إلیه في الجدول السابق و البالغ 

الباحثین المستجوبین  ٪ من مجموع األساتذة 16.21على المبادرات الداعمة لحركة األرشیف المفتوح 

و هي نسبة أقل عن تلك المسجلة في الجدول السابق و المتعلق بالمطلعین على مفهوم األرشیف 

، و قد یفسر ذلك باطالع بعض األساتذة الباحثین ٪ 72.02المفتوح في حد ذاته و البالغة 

بالتفاصیل المتعلقة بشكل عام دون أن تكون لدیهم درایة  المستجوبین لمفهوم األرشیف المفتوح 

 .بالمبادرات الداعمة له و آلیات تفعیله و اإلستفادة منه
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 ، ما هي المبادرات التي تعرفها؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.4السؤال 

نسعى من خالل طرحنا لهذا السؤال إلى التعرف على أهم المبادرات التي تعرفها أفراد عینة الدراسة، 

 .التالي إجابات أفراد العینة و یبین الجدول و الشكل 

 ٪النسبة التكرارت اإلجابات

مبادرة األرشیف 

 1999سنة ) OAI(المفتوح
03 50 ٪ 

مبادرة الرسالة المفتوحة 
 للمكتبة العمومیة األمریكیة

02 33.33 ٪ 

 ٪0 00 مبادرة بودابست للوصول الحر

 ECHO CHART 00 0٪مبادرة 

 ٪0 00 مبادرة بوتسدا

 IFLA 00 0٪مبادرة 

 ٪ 16.66 01 مبادرة الریاض

 ٪ 100 06 المجموع

 توزیع أفراد العینة حسب المبادرات التي یعرفونها: )19(جدول رقم

50%

33.33%

16.66%

مبادرة األرشیف المفتوح

مبادرة الرسالة المفتوحة للمكتبة العمومیة األمریكیة

مبادرة الریاض

 

 توزیع أفراد العینة حسب المبادرات التي یعرفونها ):25(الشكل رقم

هي أكثر  1999سنة ) OAI(األرشیف المفتوح اتضح من خالل إجابات المحصل علیها بأن مبادرة 

 ٪ من مجموع اإلجابات 50بة تقدر بالمبادرات معرفة لدى األساتذة الباحثین المستجوبین بنسبة إجا
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٪ بینما سجلت إجابة واحدة  33.33مبادرة الرسالة المفتوحة للمكتبة العمومیة األمریكیة بنسبة تلیها 

إلى المعلومات العلمیة و التقنیة و حظي كل من مبادرة بودابست  للنفاذ الحرمتعلقة بمبادرة الریاض 

 .على إجابات صفریة IFLA، بوتسدا و   ECHO CHARTللوصول الحر و مبادرة 

 ؟هل لدیك رغبة في اإلنضمام إلى مبادرات األرشیف المفتوح:  5السؤال 

في اإلنضمام إلى مبادرات طرحنا هذا السؤال من أجل التعرف على مدى رغبة أفراد عینة الدراسة 

 :األرشیف المفتوح، حیث جاءت إجابات العینة على النحو المبین في الجدول و الشكل التالي

 ٪النسبة التكرارت اإلجابات

 ٪ 70.27 26 نعم أرغب في اإلنضمام

 ٪ 29.72 11 ال أرغب في اإلنضمام

 ٪ 100 37 المجموع

 اإلنضمام إلى مبادرات األرشیف المفتوحرغبة أفراد العینة في ): 20(جدول رقم

70.27%

29.72%

نعم أرغب في اإلنضمام

ال أرغب في اإلنضمام

 

 رغبة أفراد العینة في اإلنضمام إلى مبادرات األرشیف المفتوح): 26(الشكل رقم 

تبین من خالل الجدول و الشكل أن أغلب أفراد عینة الدراسة یرغبون في اإلنضمام إلى المبادرات 

٪ و نالحظ مفارقة كبیرة في إجابات عینة  70.27و ذلك بنسبة  المفتوحالتي تدعم حركة األرشیف 

٪ من أفراد عینة الدراسة غیر مطلعین على المبادرات التي تدعم األرشیف  83.78الدراسة حیث أن 
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ترغب في اإلنضمام إلى مبادرات األرشیف ) 70.27٪(المفتوح و في نفس الوقت نسبة كبیرة منهم

 ك إلى غموض و عدم وضوح مفهوم األرشیف المفتوح لدى أفراد عینة الدراسة المفتوح و قد یفسر ذل

و التي لم ترغب في اإلنضمام إلى مبادرات األرشیف المفتوح فقد قدرت أما النسبة المقابلة 

 . ٪29.72ب

 استخدام الباحثین الجامعیین لمصادر األرشیف المفتوح المتاح على شبكة األنترنت: المحور الثاني

الجامعیین  نسعى في هذا الجزء إلى تحلیل أسئلة المحور الثاني و المتعلقة باستخدام الباحثین 

لمصادر األرشیف المفتوح المتاح على شبكة األنترنت و التي تمت صیاغتها و طرحها على عینة 

 .من أجل التحقق من صدق الفرضیة الثانیة أو عدمهاالدراسة 

 على شبكة األنترنت في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة ؟ماهي درجة اعتمادك :  6السؤال 

هو معرفة درجة أو مدى اعتماد عینة الدراسة على شبكة األنترنت في الغرض من هذا السؤال 

 :تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة و قد جاءت إجابات العینة على النحو التالي

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪0 00 كبیرة جدا 

 ٪ 35.13 13 كبیرة 

 ٪45.94 17 متوسطة 

 ٪18.91 07 ضئیلة 

 ٪ 0 00 منعدمة

 ٪ 100 37 المجموع

 اعتماد عینة الدراسة على شبكة األنترنت في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة): 21(جدول رقم
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35.13%

45.94%

18.91%

كبیرة متوسطة

ضئیلة

 

 اعتماد عینة الدراسة على شبكة األنترنت في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة ):27(الشكل رقم

تعتمد على األنترنت  ٪ 45.94السابقین أن معظم عینة الدراسة و بنسبة یبین الجدول و الشكل 

بصفة متوسطة في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة، و قد یفسر ذلك إلى أن هذه الفئة تعتمد 

ي مصادر المعلومات، فالزالت تستخدم مصادر المعلومات الورقیة و لكن هذا لم یمنعها إلى التنوع ف

٪ و هي خاصة بالفئة التي تعتمد على  35.13التوجه نحو مخرجات البیئة الرقمیة، تلیها نسبة 

على األنترنت في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة بدرجة كبیرة و هذا ما یبین انفتاح هذه الفئة 

تكنولوجیا المعلومات و التقنیات التي أفرزتها الثورة الرقمیة، و أدنى نسبة سجلتها الفئة التي تعتمد 

و قد یفسر  ٪ 18.91على األنترنت بنسبة ضئیلة في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة بنسبة 

متمسكة جدا بمصادر المعلومات التقلیدیة إذ ال تزال ثقافة المطبوع راسخة  زالت ذلك بأن هذه الفئة ما

أیضا إلى قضیة التعود و التخوف من التغیر خاصة بالنسبة لفئة األساتذة  لدیها و یرجع ذلك 

ورقیة كمصادر رئیسیة لتحصیل الذین اعتادوا على الكتاب و الدوریة ال الباحثین من كبار السن 

میة و التقنیة و یرفضون التحول نحو تكنولوجیات المعلومات الحدیثة، و یمكن تفسیر المعلومات العل

 .ال تقتضي استعمال األنترنت) العلوم اإلجتماعیة( ذلك أن طبیعة التخصص 

 في حالة اعتمادك على األنترنت إلسترجاع المعلومات العلمیة و التقنیة ما هو دافعك؟:  7السؤال 

رح هذا السؤال هي معرفة الدوافع التي تجعل األساتذة الباحثین یعتمدون على كانت غایتنا من وراء ط

 .األنترنت في استرجاع المعلومات العلمیة و التقنیة 
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 ٪النسبة التكرارت اإلجابات
 ٪ 56.75 21 سھولة الوصول إلى المعلومات

 ٪ 18.91 07 كثرة و حداثة المعلومات

طبیعة التخصص العلمي و 
 البحثي

05 13.51 ٪ 

انخفاض تكلفة استرجاع 
 المعلومات

03 8.10 ٪ 

 ٪ 2.70 01 دوافع أخرى

 ٪ 100 37 المجموع

 في تحصیل المعلومات دوافع اعتماد عینة الدراسة على األنترنت): 22(جدول رقم

56.75%
18.91%

13.51%

8.10% 2.70%

سھولة الوصول إلى
المعلومات
كثرة و حداثة المعلومات

طبیعة التخصص العلمي و
البحثي
انخفاض تكلفة استرجاع
المعلومات
دوافع أخرى

 المعلوماتدوافع اعتماد عینة الدراسة على األنترنت في تحصیل ):28(الشكل رقم

 و عن أهم دوافع اعتماد األنترنت لتحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة من قبل أفراد عینة الدراسة

من  ٪ 56.75مبحوثة جاءت سهولة الوصول إلى المعلومات في مقدمة الدوافع و ذلك بنسبة ال

إجمالي عینة الدراسة ما یدل ثقة أغلب المبحوثین في األنترنت من حیث قدرتها على توفیر 

و هو ما یمكن من ربح الوقت و من خالل تسهیل الوصول إلیها، المعلومات في الوقت المناسب 

على عكس أنظمة المعلومات التقلیدیة التي تستوجب الحضور الفعلي و التقید بعنصري الزمان 

٪ من إجمالي عینة الدراسة ثم تأتي طبیعة  18.91تم تلیها كثرة و حداثة المعلومات بنسبة  المكان،و 

٪ ، و قد جاء دافع انخفاض تكلفة استرجاع  13.51التخصص العلمي و البحثي بنسبة قدرت ب
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٪ من مجموع عینة الدراسة، و قد یرجع ذلك إلى امتالك هؤالء المبحوثین  8.10المعلومات بنسبة 

شبكة األنترنت توفر الكثیر من  واسیب شخصیة مربوطة بشبكة األنترنت، و ذلك یرجع إلى أنإلى ح

مكتبات أخرى أو بلدان أجنبیة لتحصیل مصادر المعلومات الحدیثة  في حین ذهبت إلى التنقل عناء 

٪ من إجمالي عینة الدراسة إلى اإلقرار بوجود أسباب و دوافع أخرى وراء توجههم  2.70نسبة 

في ستعمال األنترنت و قد تمثلت  هذه األسباب في عدم توفر المعلومات التي یحتاجوها الباحثون إل

مصادر أخرى كالكتب و الدوریات الورقیة أي نقص المراجع الحدیثة و المتخصصة حیث جاءت 

على اعتبار أنها تنطوي على كم هائل من األنترنت لتقلل من اشكالیة نقص أو عدم توفر المراجع 

 .لمعلومات و المعارف التي یمكن اإلستفادة منها بشكل فعالا

و إذا كنت ال تعتمد على األنترنت بصفة كبیرة إلسترجاع المعلومات العلمیة و التقنیة :  8السؤال 

 ماهي أسباب ذلك ؟  ،تداولها

على  سعینا من وراء طرحنا لهذا السؤال إلى التوصل إلى أسباب عدم اعتماد جزء من عینة الدراسة

 .األنترنت بصفة كبیرة إلسترجاع المعلومات العلمیة و التقنیة و تداولها

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات
طبیعة التخصص ال تقضي 

 باستعمالھا
03 8.10 ٪ 

 ٪ 13.51 05 قلة الوقت و كثرة اإلنشغاالت

تفضیل الشكل الورقي من 
 مصادر المعلومات

06 16.21 ٪ 

خوفا من عدم اإلعتراف 
األكادیمي بجھات التي تنشر 

 المعلومات

08 21.62 ٪ 

 ٪ 40.54 15 معلوماتھا غیر موثوقة

 ٪ 100 37 المجموع

 أسباب عدم اعتماد عینة الدراسة على األنترنت في تحصیل المعلومات): 23(جدول رقم
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8.10%
13.51%

16.21%

21.62%

40.54%

طبیعة التخصص ال تقضي
باستعمالھا

قلة الوقت و كثرة اإلنشغاالت

تفضیل الشكل الورقي من
مصادر المعلومات

خوفا من عدم اإلعتراف
األكادیمي

معلوماتھا غیر موثوقة

 

 األنترنت في تحصیل المعلوماتأسباب عدم اعتماد عینة الدراسة على ): 29(الشكل رقم 

یظهر من خالل الجدول و الشكل أن أهم أسباب العزوف أو عدم استخدام شبكة األنترنت بصفة 

كبیرة  لتحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة هو عدم موثوقیة معلومات األنترنت و ذلك بنسبة 

األبحاث  دم خضوع جمیع٪ و هنا تطرح قضیة حریة النشر اإللكتروني على الشبكة و ع 40.54

، ضف إلى ذلك سبب مهم في نظر عینة الدراسة یتمثل في منشورة لعملیة الرقابة و التحكیم العلميال

باألعمال التي یكون اإلستشهاد فیها بمعلومات من األنترنت التخوف من عدم اإلعتراف األكادیمي 

٪ ، و هناك سبب آخر یتمثل في  21.62الجهة التي تنشر تلك البحوث و قدرت هذه اإلجابة بنسبة و 

من كتب و دوریات علمیة ورقیة، حیث یبین الجدول نسبة تفضیل الشكل الورقي لمصادر المعلومات 

٪ و هذا ما یطرح قضیة التعود على الوعاء الورقي  لتحصیل المعلومات العلمیة ضمن  16.27

أما السبب المتعلق بقلة الوقت و كثرة اإلنشغاالت فقد سجل  تخصصات التابعة للعلوم اإلجتماعیة،ال

و قد یرجع ذلك إلى إلتزام األساتذة الباحثین بوظیفة التعلیم مع البحث العلمي مما  ٪ 13.51نسبة 

قیة المتاحة في یجعلهم غیر متفرغین للبحث اإللكتروني و اإلكتفاء بالكتب و مصادر المعلومات الور 

المكتبة و التي تقدم المعلومات الجاهزة و المهیكلة، أما عن السبب الذي مفاده أن طبیعة التخصص 

 .من مجمل العینة  ٪ 8.10ال تقضي استعمال  األنترنت و الذي حظي هو اآلخر بنسبة 
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 ة ؟هل تعتمد على مصادر المعلومات ذات الوصول الحر في إنتاج مادة علمی:  9السؤال 

جاء طرح هذا السؤال بغیة معرفة ما إذا كان األساتذة الباحثین یعتمدون على مصادر المعلومات 

 .المفتوحة ذات الوصول الحر في إنتاج مادة علمیة

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪ 72.97 27 نعم

 ٪ 27.02 10 ال

 ٪ 100 37 المجموع

 مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحراعتماد عینة الدراسة على ): 24(جدول رقم

72.97%

27.02%

نعم ال

 

 اعتماد عینة الدراسة على مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر ):30(الشكل رقم

٪ من المبحوثین یستخدمون مصادر المعلومات  72.97یبین لنا كل من الجدول و الشكل أن نسبة 

مادة علمیة، و هذا یعكس الفرصة التي أتاحتها شبكة األنترنت المفتوحة ذات الوصول الحر في إنتاج 

جنبي إلثراء لإلطالع على مواد علمیة غیر متاحة في الجزائر و استغالل اإلنتاج الفكري العربي و األ

و قد یفسر ذلك " ال"٪ فقد عادت للفئة التي أجابت ب 27.02البحث العلمي بالجزائر، و أما نسبة 

 .لعدم ثقتهم في المعلومات المتاحة على شبكة األنترنت
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 هل تعتمد على هذه المصادر كمصادر أولیة أم ثانویة؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.9السؤال 

طرحنا لهذا السؤال معرفة إذا كان األساتذة الباحثین یستخدمون مصادر المعلومات كانت الغایة من 

 .المفتوحة ذات الوصول الحر كمصادر أولیة أم ثانویة

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪ 33.33 09 مصادر أولیة

 ٪ 66.66 18 مصادر ثانویة

 ٪100 27 المجموع

 مصادر المعلومات المفتوحة من طرف عینة الدراسةیبین كیفیة استخدام ): 25(جدول رقم 

33.33%

66.66%

مصادر أولیة 

مصادر ثانویة

 

 یبین كیفیة استخدام مصادر المعلومات المفتوحة من طرف عینة الدراسة ):31(الشكل رقم

یبین الجدول و الشكل أن أغلبیة المبحوثین المستجوبین یستخدمون المصادر اإللكترونیة في إنتاج 

، و قد یفسر هذا إلى أن أغلبیة الباحثین  ٪ 66.66المادة العلمیة و یعتبرونها مصادر ثانویة بنسبة 

المتقدمة غیر قادرین على التأكد من مصداقیة معلومات مواقع الویب و هم ال یعرفون الطرق 

للحصول على معلومات إضافیة حول المؤلف و الموقع و أصحاب الموقع، أما النسبة المقابلة و هي 

 .٪ 33.33فقد قدرت بنسبة  لمصادر المعلومات األولیة 
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 علل؟" ال"إذا كانت اإلجابة ب:  2.9السؤال 

ذكروا العدید من األسباب التي لقد تعددت و تباینت إجابات أفراد عینة الدراسة حول هذا السؤال و قد 

تمنعهم من استخدام مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر في إنتاج المادة العلمیة و على 

 :رأسها

و هذا یرجع إلعتقاد هذه الفئة من األساتذة إلى ان مصادر   ،خوفا من عدم اإلعتراف األكادیمي

المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر ال تخضع للرقابة العلمیة و التحكیم العلمي و لهذا فهي غیر 

مؤهلة لكي تكون مصدرا في الدراسات األكادیمیة ، و قد ذكروا سببا آخر یتمثل في اعتمادهم على 

، و یدل هذا على أن فئة من عینة الدراسة الزالت وعة من الكتب و الدوریاتمصادر المعلومات المطب

تعتمد مصادر المعلومات التقلیدیة في اإلنتاج و التألیف العلمي، و هذا قد یرجع إلى حوافز نفسیة 

ترتبط بعدم اعتیاد الباحثین على مصادر المعلومات اإللكترونیة، و صرحت فئة من عینة الدراسة 

من م موثوقیة معلومات األنترنت هي السبب الذي یمنعهم من استخدام هذا النمط من على أن عد

مصادر المعلومات، إضافة إلى ذلك عدم معرفة هذا النمط من مصادر المعلومات من قبل األساتذة 

الباحثین و هذا یعني أن حركة األرشیف المفتوح مصطلح جدید في األوساط األكادیمیة و مجهول 

سبب آخر مهم یتعلق إلى و في األخیر أشارت عینة الدراسة فئة من األساتذة الباحثین هذه اللدى 

بتدني القیمة العلمیة لمصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر، فهناك بعض األساتذة الباحثین 

 .یعتقدون أن كل ماهو مجاني و حر لیس ذو قیمة علمیة، في مقابل كل ماهو مثمن ذو قیمة عالیة

 هل أنت على درایة بالمستودعات التي تحوي مصادر المعلومات المفتوحة؟:  10السؤال 

وراء طرحنا لهذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت عینة الدراسة على درایة بالمستودعات كان الهدف من 

 .التي تحوي مصادر معلومات مفتوحة

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 29.72 11 نعم

 ٪ 70.27 26 ال

 ٪ 100 37 المجموع

 اطالع عینة الدراسة على مستودعات األرشیف المفتوح): 26(جدول رقم
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29.72%

70.27%

نعم ال

 

 اطالع عینة الدراسة على مستودعات األرشیف المفتوح): 32(الشكل رقم

السابقین أن أغلب عینة الدراسة یجهلون المستودعات التي یظهر لنا من خالل الجدول و الشكل 

٪ للفئة التي أجابت  29.72٪ في مقابل  70.27تحوي مصادر المعلومات المفتوحة و ذلك بنسبة 

أفراد عینة الدراسة مع مستودعات األرشیف المفتوح، و یمكن بنعم، و قد یعود هذا إلى عدم تعاطي 

 .ل العلمي بین األساتذة الباحثین في األوساط األكادیمیة إرجاع ذلك أیضا إلى غیاب التواص

 حدد المستودعات التي تعرفها؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.10السؤال 

تّم طرح هذا السؤال على عینة الدراسة من أجل معرفة أهم مستودعات العلمیة التي هم على درایة 

 .بها

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

في الفیزیاء و  arxivمستودع 

 الریاضیات

00 ٪ 0 

في علم  cogprintمستودع 

 النفس و األعصاب

00 0% 

في علم  e_lisمستودع 

 المكتبات

01 9.09% 

 %27.27 03 مستودع جامعة الملك سعود

مستودع قسم المعلومات 

 بجامعة الملك عبد العزیز

02 18.18% 



 

100 

 %45.45 05 بالجزائر archivalgمستودع 

 %100 11 المجموع

 أهم مستودعات األرشیف المفتوح التي تعرفها عینة الدراسة): 27(جدول رقم

9.09%

27.27%

18.18%

45.45%
E_ELISمستودع
مستودع جامعة الملك سعود
مستودع قسم علم المعلومات 
ARCHIVALG مستودع

 

 أهم مستودعات األرشیف المفتوح التي تعرفها عینة الدراسة ):33(الشكل رقم

و ذلك  ARCHIVALGیبین لنا الجدول و الشكل أن أغلب أفراد عینة الدراسة على درایة بمستودع 

محلي  ARCHIVALG٪ من مجموع عینة الدراسة، و یعود ذلك لكون مستودع  45.45بنسبة 

اإلنتاج فهو تابع لمركز معروف على المستوى الوطني لدى المجتمع األكادیمي و المتمثل في مركز 

٪ بالنسبة لمستودع  27.27بالجزائر، تلیها نسبة  CERISTالبحث في اإلعالم العلمي و التقني 

٪ أما  18.18امعة الملك سعود، ثم مستودع قسم علم المعلومات لجامعة الملك عبد العزیز بنسبة ج

، بینما لم یسجل كل من  E_lisفقد عادت للمستودع المتخصص في علم المكتبات 9.09نسبة 

 . أي نسبة على الرغم من شهرتها العالمیة COGPRINTو  ARXIVمستودع 

 در المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر التي تستخدمها؟ما هي أنواع مصا:  11السؤال 

بغیة معرفة أنواع مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر المستعملة من طرحنا هذا السؤال 

طرف األساتذة الباحثین المستجوبین، خصصنا الجدول و الشكل الذي جاءت نتائجهما على النحو 

 :التالي
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 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 18.51 05 رسائل جامعیة

 ٪ 25.92 07 مقاالت و بحوث

 ٪ 14.81 04 أعمال المؤتمرات

 ٪ 22.22 06 كتب

 ٪7.40 02 فصول الكتب

 ٪ 11.11 03 مسودات المقاالت

 ٪  100 27 المجموع

 أنواع مصادر المعلومات المفتوحة المستعملة من طرف عینة الدراسة): 28(جدول رقم

18.51%

25.92%

14.81%

22.22%

7.40%

11.11%

الرسائل الجامعیة

مقاالت و البحوث

أعمال المؤتمرات

كتب

فصول الكتب

مسودات المقاالت

 

 أنواع مصادر المعلومات المفتوحة المستعملة من طرف عینة الدراسة ):34(الشكل رقم

یتعلق الجدول و الشكل المشار إلیه أعاله بأنواع مصادر المعلومات ذات الوصول الحر المستعملة 

بقسم العلوم اإلجتماعیة بهدف معرفة توجهاتهم نحو أنواع من طرف األساتذة الباحثین و المستجوبین 

بأن المقاالت و البحوث الوثائق األكثر استعماال من طرفهم على الخط الواردة في الجدول و الشكل 

٪ من مجموع اإلیجابات  25.92هي األكثر استعماال من طرف أفراد العینة بنسبة إیجابة تقدر ب

جاءت الكتب في المرتبة الثانیة من حیث نسبة اإلستعمال، بنسبة إجابة قد و الواردة عن هذا السؤال، 

و عبرت فئة من األساتذة ٪  18.51ثم تأتي الرسائل الجامعیة بنسبة إجابة تقدر ب٪ 22.22تقدر ب

٪ من 14.81حیث بلغت نسبتهم الباحثین عن استعمالهم ألعمال المؤتمرات في البحث العلمي 

 ٪  11.11في المرتبة الرابعة بنسبة استعمال تقدر ب، كما جاءت مسودات المقاالت مجموع العینة

من المجموع ٪  و هي نسبة ضعیفة 7.40أما في المرتبة األخیرة فقد كانت لفصول الكتب بنسبة 
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مسودات المقاالت، الرسائل الجامعیة، (الكلي لإلجابات، و مما سبق یتأكد لنا أن األدب الرمادي 

حتى و إن أتت المنشورة على شبكة األنترنت تستخدم بكثرة من قبل عینة الدراسة   )مؤتمراتأعمال ال

 .بعد مقاالت الدوریات و الكتباإلستخدام حیث  من لثةفي الدرجة الثا

 ؟لوصول إلى مصادر األرشیف المفتوح ماهو حكمك على مستوى ا: 12السؤال

لى مصادر إالوصول من حیث د عینة الدراسة أفرارأي لهذا السؤال إلى معرفة طرحنا  سعینا من خالل

 .األرشیف المفتوح 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

الوصول و التعرف على 

 المصادر سهل و سریع

03 11٪ 

صعوبة التعرف على مصادر 

المعلومات المجانیة و الحصول 

 على  عناوینها اإللكترونیة

05 18.51٪ 

 ٪ 66.66 18 تنزیل مصادر المعلومات صعب

 ٪ 3.70 01 ال رأي لي 

 ٪ 100 27 المجموع

 حكم أفراد العینة على مستوى الوصول إلى مصادر األرشیف المفتوح): 29(جدول رقم

11%

18.51%

66.66%

3.70%

الوصول و التعرف على المصادر
سھل و سریع

صعوبة التعرف على مصادر
المعلومات المجانیة و الحصول 
على عناوینھا اإللكترونیة
تنزیل مصادر المعلومات صعب

ال راي لي

 

 حكم أفراد العینة على مستوى الوصول إلى مصادر األرشیف المفتوح): 35(الشكل رقم
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ترى أن هناك ٪  66.66یظهر لنا من خالل الجدول و الشكل أن أغلبیة أفراد العینة و المقدرة بنسبة 

إلى عدم معرفة الكافیة  صعوبة في تنزیل مصادر المعلومات ذات الوصول الحر، و قد یفسر ذلك

األرشیف و قد یفسر ذلك أیضا إلى أن بعض مستودعات عینة بكیفیة تنزیل هذه المصادر الألفراد 

٪   18.51تلیها نسبة  المفتوح خاصة العربیة منها تضع عراقیل من أجل تنزیل سهل للمصادر

و الحصول على عناوینها بالنسبة للفئة التي أقرت بصعوبة التعرف على مصادر المعلومات المجانیة 

مصادر ٪ فقد عادت للفئة التي أجابت بأن الوصول و التعرف على  11اإللكترونیة، أما نسبة 

 .٪ 3.70و سریع و في األخیر سجلت الفئة التي رأي لها نسبة المعلومات ذات الوصول الحر سهل 

 .النشر ضمن مستودعات األرشیف المفتوح: المحور الثالث

نسعى في هذا الجزء إلى تحلیل األسئلة المتعلقة بممارسة األساتذة الباحثین للنشر العلمي ضمن 

 .من أجل التحقق من صدق الفرضیة الثالثة أو عدمها مستودعات األرشیف المفتوح 

 هل تقوم بنشر أبحاثك على شبكة األنترنت؟:  13السؤال 

إلى نشر بحوثها و مقاالتها نهدف من وراء طرحنا لهذا السؤال إلى معرفة مدى توجه عینة الدراسة 

 .على شبكة األنترنتالعلمیة 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 16.21 06 نعم

 ٪ 83.78 31 ال

 ٪ 100 37 المجموع

 نشر األبحاث العلمیة على شبكة األنترنت من طرف عینة الدراسة): 30(جدول رقم

٪ أقرت بأنها ال تعمل  83.78الدراسة و بنسبة  یوضح الجدول و الشكل السابقین أن أغلبیة عینة

على نشر األعمال العلمیة على شبكة األنترنت، و هذا في الواقع یتعارض مع نظام الترقیة العلمیة 

اإلنتقال في الدرجات التي تتطلب العدید من المنشورات و األعمال العلمیة التي تعرض على اللجان و 

مثل علمیة إلى أخرى و قد یعود هذا اإلمتناع إلى عدة عوامل  المختصة للتمكن من الترقي من رتبة

قیود النشر التي تفرضها بعض الدوریات اإللكترونیة العالمیة، و كذلك عامل التخوف من السرقات 

في المقابل  شبكة األنترنتمحفزات النشر على العلمیة و مشاكل الملكیة الفكریة باإلضافة إلى غیاب 
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الدراسة بأنهم قاموا بنشر أعمال علمیة على شبكة األنترنت و هي نسبة  ٪ من عینة 16.21صرح 

فئة من العینة، من الالراسخة و المتأصلة لدى هذه علمي لمتدنیة جدا و قد یعود ذلك إلى ثقافة النشر ا

 .خالل كم و نوع البحوث العلمیة التي یعدونها و ینشرونها 

16.21%

83.78%

نعم ال

 

 نشر األبحاث العلمیة على شبكة األنترنت من طرف عینة الدراسة): 36(رقمالشكل 

 ، ماهي وتیرة نشر أبحاثك و مقاالتك العلمیة ؟"نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.13السؤال 

إلى التعرف على وتیرة نشر عینة الدراسة لبحوثها و مقاالتها نسعى من خالل طرحنا لهذا السؤال 

 .الجدول و الشكل التالي إجابات عینة الدراسة العلمیة، إذ یبین 

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪ 16.66 01 دائما

 ٪ 50 03 أحیانا

 ٪ 33.33 02 نادرا

 ٪ 100 06 مجموع

 وتیرة نشر عینة الدراسة ألبحاثها و مقاالتها العلمیة): 31(جدول رقم
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16.66%

50%

33.33%
دائما أحیانا

نادرا

 

 وتیرة نشر عینة الدراسة ألبحاثها و مقاالتها العلمیة ):37(الشكل رقم

 ٪ 16.66یبین الجدول و الشكل السابقین بخصوص وتیرة نشر البحوث و المقاالت العلمیة أن نسبة 

من مجمل عینة الدراسة أقرت بأنها تقوم بنشر األبحاث و المقاالت العلمیة التي تنتجها بصورة دائمة، 

إذا ما اعتبرنا أن النشر هو عملیة مهمة جدا و من المفروض أنه نشاط و هذه النسبة قلیلة جدا 

لصیق و مكمل لوظیفة البحث العلمي التي توكل لألستاذ الباحث، فهو الذي یفّعله و یعرف بالنتائج 

انها   ٪ 50في حین أكدت أغلبیة عینة الدراسة و بنسبة التي یتم التوصل إلیها في إطار هذا البحث، 

لك أحیانا، ذلك أن وتیرة النشر غیر ثابتة لدى عینة الدراسة، فهي تعمل في بعض تعمل على ذ

األحیان على التوجه نحو نشر البحوث و األعمال العلمیة التي تقوم بإنجازها و أحیانا أخرى ال تقوم 

 .من مجموع العینة المبحوثة، أنھا نادرا ما تقوم بعملیة النشر ٪ 33.33بذلك، كما أوضحت نسبة 

 ؟ ، ما ھي أسباب عدم نشرك على الشبكة"ال"إذا كانت اإلجابة ب:  2.13السؤال 

الباحثین الجامعیین من النشر على  نسعى من خالل طرحنا لهذا السؤال إلى معرفة األسباب التي تمنع

 .شبكة األنترنت
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 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

ال أجید نشر الأبحاث على شبكة 
 األنترنت

20 64.51 ٪ 

إلزامیة دفع رسوم لنشر مادة 
علمیة في المواقع و الدوریات 

 المحكمة

15 48.38٪ 

 ٪ 6.45 02 اسباب أخرى

 ٪ 100 31 المجموع

 أسباب عدم نشر عینة الدراسة على شبكة األنترنت): 32(جدول رقم

64.51%48.38%

6.45%

ال أجید نشر األبحاث على
األنترنت

إلزامیة دفع رسوم لنشر مادة
علمیة في المواقع و الدوریات
المحكمة

أسباب أخرى

 

 أسباب عدم نشر عینة الدراسة على شبكة األنترنت ):38(الشكل رقم 

إلى معرفة األسباب المحتملة لعدم اهتمام المبحوثین بالنشر نهدف من وراء هذا الجدول و الشكل 

إجادتهم عدم إلى سبب ٪ من أفراد عینة الدراسة  64.51 العلمي على شبكة األنترنت، حیث یرجع

إلزامیة دفع رسوم لنشر المواد في بعض المواقع مرتبة الثانیة نشرهم على شبكة األنترنت، و یأتي في ال

٪ من مجموع اإلجابات، كما توجد أسباب  48.38و الدوریات األلكترونیة المحكمة و ذلك بنسبة 

 ٪ 6.45و السرقة العلمیة و ذلك بنسبة  أخرى أبرزها التفرغ لرسالة الدكتوراه و الخوف من القرصنة 
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 ھل قمت بنشر بحوثك العلمیة في أي من األوعیة التالیة؟ :  14السؤال 

طرحنا هذا السؤال من أجل التعرف على أهمیة األوعیة و القنوات التي تعمل عینة الدراسة على نشر 

أعمالها العلمیة من بحوث و مقاالت على مستواها، حیث جاءت إجابات العینة على النحو المبین في 

 :كل التالینالجدول و الش

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪ 21.62 11 دوریة المخبر الذي تنتمي إلیھ

 ٪ 13.51 05 دوریة الجامعة

دوریات جامعات و مراكز بحث 
 جزائریة

09 16.21 ٪ 

 ٪ 10.81 03 دوریات دولیة

دوریة علمیة في مجال 
 تخصصك

05 8.10 ٪ 

دوریة علمیة خارج مجال 
 تخصصك

00 0 ٪ 

 ٪ 13.51 05 كتاب

 ٪ 16.21 06 مواقع األنترنت

 ٪ 100 37 المجموع

 أوعیة نشر عینة الدراسة ألعمالها و بحوثها العلمیة): 33(جدول رقم



 

108 

21.62

13.51

16.2110.81

8.1

13.51

16.21
دوریة المخبر

دوریة الجامعة

دوریة الجامعات

دوریات دولیة

دوریة علمیة في تخصص

كتاب

مواقع األنترنت

 

 أوعیة نشر عینة الدراسة ألعمالها و بحوثها العلمیة ):39(الشكل رقم

 تمدها عینة الدراسة لنشر أعمالهاأوعیة النشر التي تعیبین الجدول و الشكل اللذان یدوران حول 

أن الدوریات العلمیة في المقدمة و ذلك ألن الدوریة العلمیة كانت و الزالت الوعاء بحوثها العلمیة و 

المفضل للباحثین لنشر نتائج بحوثهم و التعریف بها ألول مرة، و هو ما أكدته إجابات العینة، أما 

تعمل عینة الدراسة على النشر ضمنها فقد أوضحت نتائج الجدول و الشكل التي  أنواع الدوریات

تعمل على نشر بحوثها على مستوى ٪  21.62المبین أعاله أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة و بنسبة 

لجامعة مستغانم و هذا یدل على أن  ةدوریة المخبر الذي تنتمي إلیه و هذا یرجع لتعدد المخابر التابع

 نشر في دوریة المخبر تكون مرتفعةأغلب أفراد عینة الدراسة ینتمون لمخابر البحث و لهذا فنسبة ال

٪ من مجموع العینة فتعمل على النشر في إطار الدوریات التابعة لجامعات ومراكز  16.21أما نسبة 

ترنت و هو ما یعبر عن أن بعض المبحوثین لدیهم سجلتها مواقع األن بحث جزائریة، و نفس النسبة

وعي بالطرق، األدوات و المنافذ الجدیدة للنشر العلمي من خالل توجههم للنشر اإللكتروني، أما نسبة 

إلى نشر األبحاث العلمیة في الكتب، أي أنها تقوم بالتألیف و نشر الكتب سواء  ٪ فقد عادت 13.51

هذا یؤكد توجه أفراد عینة الدراسة لتألیف و نشر الكتب، و نفس كان ذلك بشكل مفرد أو مشترك و 

النسبة سجلها النشر في دوریة الجامعة سواء كانت الدوریة رئیسیة أو دوریة خاصة بالكلیة أو القسم 

یكون في غالب األحیان یضم أساتذة باحثین من داخل على اعتبار أن هذا النوع من الدوریات 

من إجابات عینة الدراسة لنشر البحوث على مستوى الدوریات ٪  10.81 الجامعة، كما سجلت نسبة
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، و قد یرجع ذلك إلى العالقات الشخصیة التي یؤسسها بعض األساتذة دون اعتبار العلمیة الدولیة

للغة أو للتخصص مع أشخاص أو هیئات من داخل الوطن و من دول أخرى في إطار الملتقیات 

 تمكنهم من النشر في دوریات خارج الوطن، و أدنى نسبة سجلها النشرالتظاهرات العلمیة و التي و 

٪ أما النشر ضمن دوریة خارج التخصص فلم  8.10ضمن دوریة في مجال التخصص و ذلك بنسبة 

 .یسجل أي نسبة

 ما ھي دوافعك إلنجاز البحوث العلمیة و نشرھا؟:  15السؤال 

تّم طرح هذا السؤال بغیة معرفة أهم دوافع عینة الدراسة إلنجاز البحوث العلمیة و نشرها، و قد كانت 

 :كما هو مبین في الجدول و الشكل التالینإجابات العینة 

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 الترقیة العلمیة و إثراء السیرة
  الذاتیة 

13 35.13 ٪ 

الحصول على منح علمیة و 
 بحثیة 

03 8.10 ٪ 

المشاركة في التظاھرات 
 العلمیة 

07 18.91 ٪ 

خدمة البحث العلمي و الجامعة 
 و الوطن 

09 24.32 ٪ 

تطبیق نتائج البحوث العلمیة و 
 استثمارھا في العملیة التعلیمیة

05 13.51 ٪ 

 ٪ 100 37 مجموع

 العلمیة و نشرها من طرف عینة الدراسةدوافع انجاز البحوث ): 34(جدول رقم
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35.13

8.118.91

24.32

13.51
الترقیة العلمیة و اثراء السیرة الذاتیة

الحصول على منح علمیة و بحثیة

المشاركة في التظاھرات العلمیة 

خدمة البحث العلمي و الجامعة و الوطن

تطبیق نتائج البحوث العلمیة و استثمارھا في العملیة
التعلیمیة

 

 دوافع انجاز البحوث العلمیة و نشرها من طرف عینة الدراسة): 40(الشكل رقم

دراسة إلنجاز البحوث العلمیة و نشرها تتمثل في الشكل أعاله أن أهم دوافع عینة الیبرز الجدول و 

و نسبة ٪ من إجمالي إجابات العینة  35.13و ذلك بنسبة الترقیة العلمیة و إثراء السیرة الذاتیة 

مرتفعة نوعا ما مقارنة مع نسب بقیة الدوافع على اعتبار سعي األستاذ الباحث منذ دخوله الجامعة 

حسین مستواه العلمي و المهني بشكل دائم، و من خالل أیضا إلى الوصول إلى أعلى المراتب و ت

الدور الذي تلعبه المنشورات العلمیة في تدعیم سیرة األستاذ الباحث و إثرائها و كذا تسلق سلم 

الدرجات العلمیة، إن نظام النشر العلمي في التعلیم العالي یعد خطوة مهمة و ضروریة جدا في مسار 

ي، من حیث الترقیة التي توفرها كثرة المنشورات العلمیة وتنوعها، و ترى نسبة الباحث األكادیمي المهن

٪ من مجمل العینة أن الدافع الرئیسي من إعدادها للبحوث العلمیة و نشرها یتمحور حول  24.32

، الجامعة و الوطن و هي نسبة مرتفعة أیضا مقارنة بالنسب األخرى ما یبرز خدمة البحث العلمي 

ذ الباحث بهذا الهدف السامي من وراء مهنته و نشاطه العلمي و البحثي، و ألن الباحث وعي األستا

شخصیة فقط بل یرغب كذلك في مساره العلمي و المهني ال یسعى إلى نشر إنتاجه العلمي ألغراض 

٪ من مجموع  18.91في المساهمة في زیادة المعرفة اإلنسانیة من خالل التراكم العلمي، أما نسبة 

عینة الدراسة فتؤكد على أن دافعها من وراء إنتاج البحوث العلمیة هو المشاركة في التظاهرات العلمیة 

واء الوطنیة منها أو الدولیة و كذا األیام و حضور الفعالیات العلمیة كالمؤتمرات و الملتقیات س

٪ من مجمل أفراد العینة فأقرت بدافع آخر من وراء إنتاج البحوث العلمیة  13.51الدراسیة، أما نسبة 
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و نشرها هو تطبیق نتائج تلك البحوث العلمیة في العملیة التعلیمیة إلثرائها أكثر و توظیفها في التعلیم 

لتطویر األداء العلمي و األستاذ على حد سواء و كذلك  بعلمیة للطالالل توسیع المعارف المن خ

٪ من مجمل العینة بأنها تسعى من وراء  8.10المهني و صقله، و في األخیر أكدت نسبة قدرت بو 

إنتاج البحوث العلمیة و نشرها إلى الحصول على منح علمیة و بحثیة و قد یفسر ذلك برغبة هذه 

ت العلمیة خارج الوطن في جامعات و مراكز البحوث األجنبیة و التي تمكن الفئة في إجراء التربصا

الباحث من اإلطالع على مستجدات  و مالحقتها و الحصول على أحدث المراجع في مجال بحثه 

 .خاصة إلكمال مشروع أطروحة الدكتوراه

 رنت؟ة في أرشیفات مفتوحة عبر شبكة األنتھل قمت بإیداع بحوثك العلمی:  16السؤال 

طرحنا هذا السؤال بغرض التعرف على مدى توجه عینة الدراسة نحو األرشفة الذاتیة من خالل إتاحة 

بحوثها و مقاالتها العلمیة على مستوى األرشیفات المفتوحة و المستودعات الرقمیة عبر األنترنت 

 .كنمط من أنماط النشر اإللكتروني 

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪8.10 03 نعم

 ٪ 91.89 34 ال

 ٪ 100 37 مجموع

 مدى قیام عینة الدراسة بإیداع أعمالهم العلمیة في األرشیفات المفتوحة): 35(جدول رقم 

8.1

91.89

نعم ال

 

 مدى قیام عینة الدراسة بإیداع أعمالهم العلمیة في األرشیفات المفتوحة): 41(الشكل رقم
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یبین الجدول و الشكل أعاله حول مدى قیام عینة الدراسة بإیداع بحوثها و مقاالتها العلمیة على 

مستوى األرشیفات المفتوحة، انخفاض نسبة األساتذة الباحثین الذین یقوموا بذلك إذ تشیر النسبة إلى 

ستوى مواقع ٪ ممن لم یعملوا على إیداع البحوث و المقاالت على م 91.89فقط مقابل   ٪  8.10

األرشیف المفتوح، و قد یعزى ذلك إلى تفضیل هذه الفئة تحكیم البحوث من طرف لجان القراءة قبل 

السبب وراء على التقالید الراسخة منذ القدم في مجال النشر العلمي، و قد یرجع  بثها و الحفاظ 

شیفات المفتوحة إلى عزوف الباحثین عن التوجه نحو إتاحة األبحاث و األعمال العلمیة عبر األر 

األرشیفات التخوف من رفض الدوریات التقلیدیة الورقیة نشر البحوث التي سبق و تّم ایداعها في 

حفاظ على أصالة البحث و تفرد الدوریة الورقیة بنشره، كما قد یرجع أیضا إلى الالمفتوحة و ذلك بغیة 

ة المقاالت على مستوى األرشیفات عدم علم بعض هؤالء الباحثین بوجود هذا النمط الجدید إلتاح

 .المفتوحة

، ماهي أنواع مصادر المعلومات التي قمت بنشرها في "نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.16السؤال 

 األرشیفات المفتوحة؟

 بهدف معرفة أنواع مصادر المعلومات التي قامت عینة الدراسة بنشرها؟طرحنا هذا السؤال 

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪66.66 02 المقاالت المنشورة

 ٪0 00 مسودات المقاالت 

 ٪ 2.70 01 الرسائل الجامعیة

 ٪0 00 أعمال المؤتمرات

 ٪0 00 الكتب
 ٪0 00 فصول الكتب

 ٪ 100 03 المجموع

 أنواع مصادر المعلومات المنشورة من قبل الباحثین في مستودعات األرشیف المفتوح): 36(جدول رقم
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66.66

2.7

المقالت المنشورة

الرسائل الجامعیة

 

 

أنواع مصادر المعلومات المنشورة من قبل الباحثین في مستودعات األرشیف  ):42(الشكل رقم

 المفتوح

نالحظ من خالل الجدول و الشكل أن أغلب أفراد العینة نشروا مقاالت في مستودعات األرشیف 

٪  بینما  2.70شرت رسالة جامعیة بنسبة ٪ و هناك مفردة واحدة في العینة ن 66.66المفتوح بنسبة 

 .حظیت كل من مسودات المقاالت و أعمال المؤتمرات و الكتب و فصول الكتب بإجابات صفریة

 هل تملك فضاء اإللكتروني شخصي على شبكة األنترنت؟:  17السؤال 

اإلجتماعیة یمتلك إذا كان الباحث الجامعي بقسم العلوم نسعى من خالل طرح هذا السؤال إلى معرفة 

 .فضاء إلكتروني على شبكة األنترنت

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪13.51 05 نعم

 ٪ 86.48 32 ال

 ٪ 100 37 مجموع

 إمتالك المبحوثین لفضاء اإللكتروني على شبكة األنترنت): 37(جدول رقم
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13.51

86.48

نعم ال

 

 

 إمتالك المبحوثین لفضاء اإللكتروني على شبكة األنترنت ):43(الشكل رقم

من خالل الجدول و الشكل یتبین أن عدد قلیل جدا من المبحوثین یملكون فضاء إلكتروني على 

، فیما ال یملك الباقون مثل هذه الفضاءات و ذلك بنسبة  ٪ 13.51الشبكة العالمیة و ذلك بنسبة 

المھارة في تسیر الفضاء اسة و قد یرجع إلى ضعف مستوى الدرعینة من مجموع أفراد  ٪ 86.48

 .اإللكتروني و التفرغ لتحضیر لرسالة الدكتوراه

 ، ما نوع ھذا الفضاء ؟"نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.17السؤال 

 نوع الفضاء اإللكتروني للمبحوثین على شبكة األنترنت): 38(جدول رقم

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات

 ٪60 03 الموقع الشخصي

 ٪2.70 01 المدونة

 ٪2.70 01 فضاء آخر

 ٪2.70 100 05 مجموع
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60

2.7 2.7

موقع شخصي

مدونة

فضاء آخر

 

 نوع الفضاء اإللكتروني للمبحوثین على شبكة األنترنت ):44(الشكل رقم

هذا الجدول و الشكل یوضح أن أغلب المبحوثین ممن یملكون فضاء إلكتروني یفضلون المواقع 

إلنها أكثر تعبیرا عن أفكار الشخص و تمثل بالضرورة میوالته ٪  60الشخصیة و ذلك بنسبة 

بعض  تفرضهاتجاهاته نحو القضایا المختلفة و یستطیع نشر كل كتاباته دون قیود على عكس ماو 

الدرجة الثانیة في من شروط معینة قد تتعارض مع توجهات المبحوث، و تأتي المدونات المواقع 

) ٪ 2.70(٪ باعتبارها محدودة المساحة و الشكل و اإلمتیازات، و نجد نفس النسبة  2.70بنسبة 

من المبحوثین یملكون فضاءات أخرى لعل أبرزها حسابات و صفحات على شبكات التواصل 

 .لى الفیسبوك و التویتر و البرید اإللكترونياإلجتماعي، خاصة ع

 هل تقوم بأرشفة الذاتیة على مستوى هذا الفضاء؟:  18السؤال 

نسعى من خالل طرح هذا السؤال إلى معرفة ما إذا كان أفراد عینة الدراسة یقومون بنشر أعمالهم 

 .العلمیة على مستوى الفضاء اإللكتروني الذي یملكونه 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 40 02 نعم

 ٪ 60 03 ال

 ٪ 100 05 مجموع

 األرشفة الذاتیة على مستوى الفضاء اإللكتروني ألفراد العینة): 39(جدول رقم
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40

60

نعم

ال

 

 األرشفة الذاتیة على مستوى الفضاء اإللكتروني ألفراد العینة ):42(الشكل رقم

٪ یرفضون األرشفة الذاتیة على مستوى فضاءاتهم  60نالحظ أن أغلب أفراد العینة بنسبة 

 .على األرشفة الذاتیة ٪ من مجمل العینة  40اإللكترونیة، في حین وافق 

 ، ماهي دوافعك للقیام باألرشفة الذاتیة ؟"نعم"إذا كانت اإلجابة ب:  1.18السؤال 

وراء قیام أفراد عینة الدراسة باألرشفة الذاتیة و جاءت اإلجابات طرحنا هذا السؤال لمعرفة الدوافع 

 : كمایلي

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

زیادة المساهمة في الوصول 

 للمعلومات

01 50 ٪ 

زیادة االطالع على أبحاثي 

العلمیة و اإلستشهاد المرجعي 

 بها

01 50 ٪ 

اتاحة إنتاجي العلمي لإلستعانة 

البرامج و به في تدریس 

 المقررات

00 0 ٪ 

زیادة اثراء المحتوى الرقمي 

 العربي على األنترنت

00 0 ٪ 

مساندة الجامعة إلثراء موقعي 

 الشخصي علیها 

00 0 ٪ 
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سیاسة الجامعة تتطلب اتاحة 

المصادر من خالل موقعي 

 الشخصي

00 0 ٪ 

حافز داخلي للمساهمة في 

تطویر المجتمع البحث العلمي 

 بالدولة 

00 0 ٪ 

 ٪ 100 02 مجموع

 دوافع األرشفة الذاتیة): 40(جدول رقم

5050

زیادة المساھمة في الوصول 
الحرللمعلومات

زیادة االطالع على أبحاثي
العلمیة و االستشھاد المرجعي
بھا 

 

 دوافع األرشفة الذاتیة): 45(الشكل رقم

یتبین من الجدول و الشكل السابقین أن المساهمة في الوصول الحر للمعلومات و زیادة اإلطالع على 

اإلنتاج العلمي للباحث و االستشهاد المرجعي به من بین الوافع الرئیسیة وراء األرشفة الذاتیة، و ذلك 

على لمعرفي مجانا ٪ لكل منهم، و هذا یدل على قناعة األستاذ الباحث بوضع اإلنتاج ا 50بنسبة 

و استرجاعها دون األنترنت بما یسمح للجمیع بقراءة البحوث العلمیة و تحمیلها و نسخها و طباعتها 

 .حواجز مالیة أو قانونیة أو فنیة و حظیت بقیة الدوافع على إجابات صفریة 

 الذاتیة ؟، ماهي أسباب العزوف عن اعداد األرشفة "ال"إذا كانت اإلجابة ب:  2.18السؤال 

طرحنا هذا السؤال لمعرفة أسباب رفض نشر األعمال البحثیة على مستوى الفضاءات اإللكترونیة التي 

 .یمتلكها أفراد عینة الدراسة
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 النسبة٪ التكرارات االجابات

 ٪ 33.33 01 ال یتوف لدي الوقت الالزم

 ٪ 33.33 01 المعوقات المالیة و التقنیة 

 ٪ 33.33 01 الخوف من السرقة العلمیة 

عدم المعرفة بهذا النمط من 

 االنماط االتصال العلمي 

00 0 ٪ 

غیاب التعویض عن الحقوق 

 المالیة المترتبة على النشر 

00 0 ٪ 

عدم الخبرة الكافیة بالحاسب 

 اآللي و شبكة األنترنت

00 0 ٪ 

القیود المفروضة من جانب 

 الناشرین 

00 0 ٪ 

الحوافز النفسیة ترتبط بعدم 

اعتیاد الباحثین على حریة 

 الوصول للمعلومات

00 0 ٪ 

 ٪ 100 03 مجموع

 أسباب العزوف عن اعداد األرشفة ذاتیة): 41(جدول رقم

 

33.33

33.33

33.33
ال یتوفر لدي الوقت الالزم

المعوقات المالیة و التقنیة

الخوف من السرقة العلمیة

 

 أسباب العزوف عن اعداد األرشفة ذاتیة ):46(الشكل رقم
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یالحظ من خالل الجدول و الشكل السابقین أن عدم توفر الوقت الالزم هو السبب الرئیسي وراء 

ذلك إلى الوقت و الجهد المستغرق في التحضیر العزوف الباحثین عن األرشفة الذاتیة و یرجع 

إلجراء القدر فغالبا  ماستكون األولویة الوقت التصحیح و المراقبة حتى و إن توافر هذا القدر من و 

البحوث العلمیة و من أسباب أیضا المعوقات المالیة و المادیة من تكلفة إنشاء النسخ الرقمیة للبحوث 

العلمیة و تصمیم الموقع و استضافته و من بین المشكالت أیضا التي تشار في ذهن الباحث أن 

ائم بالسرقة العمل إلى أو أن ینسب الق وجود نسخة اإللكترونیة قد یساعد على سهولة السرقات العلمیة

 . ٪ 33.33أخذت نفس النسبة نفسه دون إشارة للمؤلف األصلي و جمیع هذه األسباب 

 هل ترغب في األرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة؟:  19السؤال 

رها في طرحنا هذا السؤال بهدف معرفة رغبة أفراد عینة الدراسة في األرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نش

 .دوریة محكمة

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 45.54 17 موافق

 ٪ 54.05 20 غیر موافق

 ٪ 100 37 مجموع

 رغبة عینة الدراسة لألرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة): 42(جدول رقم 

45.54

54.05

موافق

غیر موافق

 

 رغبة عینة الدراسة لألرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة ):47(الشكل رقم
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نالحظ من خالل الجدول و الشكل أن هناك تقارب في النسب بین الموافقین على األرشفة الذاتیة 

٪ و بین غیر الموافقین على ذلك  45.54للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة و كانت نسبتهم ب

 .٪  54.05نسبتهم بالذین قدرت 

إذا كان الرد ایجابیا، ما هي أسباب األرشفة الذاتیة للمقاالت قبل النشر من بین :  1.19السؤال 

 الخیارات التالیة؟

نسعى من خالل طرح هذا السؤال إلى معرفة األسباب التي تدفع األساتذة الباحثین إلى القیام   

 .باألرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة المحكمة 

 النسبة ٪ التكرارات اإلجابات

لبحوثي  ىج األولتائالبث الن

 بسرعة

06 35.29 ٪ 

تجمیع تعالیق القراء حول 

تحریر النص مقاالتي قبل 

 النهائي

11 64.70 ٪ 

 ٪ 100 17 مجموع

 أسباب األرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة): 43(جدول رقم

35.29

64.7

البث الناتج األول لبحوثي بسرعة

تجمیع تعالیق القراء حول مقاالتي
قبل التحریر النص النھائي

 

 أسباب األرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة): 48(الشكل رقم 
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أغلب أفراد عینة الدراسة یوافقون على األرشفة الذاتیة للمقاالت یظهر لنا كل من الجدول و الشكل أن 

قبل نشرها في دوریة محكمة و ذلك من أجل تجمیع تعالیق القراء حول المقاالت قبل تحریر النص 

٪ من أفراد عینة  35.29٪ من مجموع اإلجابات، في حین أرجع  64.70النهائي و ذلك بنسبة 

 .األولى لبحوث بسرعةج ئاتنالالسبب إلى البث  الدراسة

 ، ما هي أسباب رفض األرشفة الذاتیة لمقاالت قبل النشر؟"ال"أذا كانت اإلجابة ب: 2.19السؤال 

الغایة من طرح هذا السؤال هو معرفة األسباب تمنع الباحثین من األرشفة الذاتیة لمقاالتهم قبل النشر 

 :التالینو كانت اإلجابات كما هو موضح في الجدول و الشكل 

 ٪النسبة التكرارات اإلجابات
تفضیل تحكیم البحث من طرف 

 لجنة القراءة قبل بثھ
09 45 ٪ 

التخوف من ترفض المجالت 
 الورقیة نشره

04 20٪ 

الخطرمن أن ینسب بحثي إلى 
 )السرقة العلمیة(شخص آخر

07 35 ٪ 

 ٪ 100 20 المجموع

 لبحوث ماقبل النشرأسباب رفض األرشفة الذاتیة ): 44(جدول رقم

45

20

35
تفضیل تحكیم البحث قبل بثھ

التخوف من أن ترفض المجالت
العلمیة نشره
السرقة العلمیة

 

 أسباب رفض األرشفة الذاتیة لبحوث ماقبل النشر ):49(الشكل رقم

نالحظ من خالل الجدول و الشكل أن أغلب أفراد العینة یرفضون التوجه نحو األرشفة الذاتیة لبحوث 

  ٪45قبل بثه و عبر عن هذا الرأي ماقبل النشر بسبب تفضیلهم تحكیم البحث من طرف لجنة القراءة 
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أما   ٪35من مجمل العینة، تلیها مباشرة الخوف من أن ینسب البحث إلى شخص آخر و ذلك بنسبة 

 .ترفض المجالت الورقیة نشرهن فقد عادت  إلى التخوف من أ  ٪ 20نسبة 

هل ترى أن جامعتك تقصر في تشجیعك على النشر في مستودعات األرشیف :  20السؤال 

 المفتوح؟

طرحنا هذا السؤال لمعرفة رأي األساتذة الباحثین حول ما إذا كانت جامعة مستغانم تقصر في 

 .تشجیعهم على النشر في مستودعات األرشیف المفتوح

 ٪النسبة التكرارت اإلجابات
 ٪ 8.10 03 معارض بشدة

 ٪18.91 07 معارض

 ٪ 24.32 09 محاید

 ٪ 32.43 12 مؤید

 ٪ 16.21 06 مؤید بشدة

 ٪ 100 37 مجموع

رأي الباحثین في مدى تقصیر جامعتهم في تشجیعهم على النشر في مستودعات ): 45(جدول رقم

 األرشیف المفتوح

8.1

18.91

24.32

32.43

16.21

معارض بشدة

معارض

محاید

مؤید

مؤید بشدة

 

رأي الباحثین في مدى تقصیر جامعتهم في تشجیعهم على النشر في مستودعات ):50(الشكل رقم 

 األرشیف المفتوح

٪ یؤیدون فكرة عدم تشجیع  32.43من خالل الجدول و الشكل نالحظ أن أغلب أفراد العینة و بنسبة 

٪ ممن یحایدون وال رأي  24.32جامعتهم على نشرهم في مستودعات األرشیف المفتوح، تلیها نسبة 
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في  ٪ فقد عادت للمعارضین لفكرة عدم تشجیع جامعتهم على النشر 18.91لهم في ذلك ، أما نسبة 

٪ التي تؤید بشدة و ترى أن المؤسسة البحثیة التي  16.21مستودعات األرشیف المفتوح، ثم نسبة 

ینتمون إلیها مقصرة في تعریفهم و تشجیعهم على النشر عبر قنوات األرشیف المفتوح، و أخیرا سجل 

 .٪ و هي أضعف نسبة من مجمل اإلجابات  8.10المعارضون بشدة نسبة 

التابع  ARCHIVALGهل توافق على المشاركة في النشر في مستودع  : 21السؤال رقم 

 ؟ CERISTلمركز اإلعالم العلمي و التقني 

وراء طرح هذا السؤال إلى معرفة مدى استعداد األساتذة الباحثین على المشاركة في النشر  نهدف من

 . ARCHIVALGفي مستودع الجزائري 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 86.48 32 المشاركة أوافق على

 ٪ 13.51 05 ال أوافق على المشاركة

 ٪ 100 37 مجموع

لمركز  ARCHIVALGرغبة األساتذة الباحثین في المشاركة في مستودع ): 46(جدول رقم 

CERIST 

86.48

13.51

أوافق على المشاركة

ال أوافق على المشاركة

 

 

لمركز  ARCHIVALGرغبة األساتذة الباحثین في المشاركة في مستودع ): 51(الشكل رقم

CERIST 
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التابع  ARCHIVALGو قد سئل أفراد عینة الدراسة عن مدى استعداداهم للنشر في مستودع 

فأغلبهم  86و كانت إجاباتهم تقارب ٪ CERISTلمركز البحث العلمي لإلعالم العلمي و التقني 

كة العلمیة موافقون و متحمسون جدا للمشاركة في هذا المستودع الجزائري رغبة منهم في تفعیل الحر 

و التعریف بإنتاجهم العلمي خاصة على مستوى الوطني، أما بالنسبة لغیر الموافقین كانت نسبتهم 

٪ من مجموع العینة فكان مبررهم أن مصیر هذا المستودع  هو اإلخفاق كما كان مصیر 13.51

 .الكثیر من المشاریع المهمة

 .معوقات حركة األرشیف المفتوح: المحور الرابع

في هذا الجزء إلى تحلیل أسئلة المتعلقة بمعوقات حركة األرشیف المفتوح، ثّم صیاغتها و نسعى 

 .أجل التحقق من صدق الفرضیة الثالثة أو عدمه طرحها على عینة الدراسة من

 هل تؤثر األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي بین الباحثین؟:  22السؤال 

عرفة مدى تأثیر األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي بین سعینا من خالل طرحنا لهذا السؤال إلى م

 .الباحثین من وجهة نظر عینة الدراسة

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 37.83 14 إیجابیا

 ٪ 13.51 05 سلبیا

 ٪ 48.64 18 ایجابیا و سلبیا

 ٪ 100 37 مجموع

األساتذة الباحثین من وجهة نظر تأثیر األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي بین ): 47(جدول رقم

 عینة الدراسة
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37.83

13.51

48.64 ایجابیا

سلبیا

ایجابیا و سلبیا

 

تأثیر األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي بین األساتذة الباحثین من وجهة نظر  ):52(الشكل رقم

 عینة الدراسة

بأن األنترنت تؤثر على نموذج اإلتصال ترى ٪  48.64إن أغلبیة أفراد العینة و التي قدرت ب

من العینة ٪  37.83تلیها نسبة بشكل ایجابي و سلبي أي أن التأثیر بالنسبة إلیهم مزدوج العلمي 

ترى أن األنترنت لها تأثیر إیجابي و قد یعود ذلك إلى كون هؤالء الباحثین یعتمدون على األنترنت 

ذلك لتمكن من تداول المعلومات العلمیة و تسهیل انسیابها في أوساط الباحثین  إلى جانب تقدیمها و 

داخل الوسط العدید من الخدمات و التسهیالت لتحقیق تداول تلك المعلومات و المعارف بشكل سهل 

یر سلبي ٪ أن ألنترنت تأث 13.51التي قدرت العلمي، في حین رأت نسبة قلیلة من إجمالي العینة 

على نموذج اإلتصال العلمي و قد یفسر ذلك بأن شبكة األنترنت على غرار العدید من التقنیات 

و هذه السلبیات تكون في  الحدیثة لها الكثیر من اإلجابیات و لكنها تحمل في طیاتها سلبیات عدیدة

 .أغلبیها مرتبطة ارتباطا وثیقا بإساءة استخدامها من طرف  اإلنسان

 ما هي المالمح اإلیجابیة لهذا التأثیر ؟:  1.22السؤال 

كانت الغایة من طرح هذا السؤال معرفة األوجه اإلیجابیة لتأثیر األنترنت على نموذج اإلتصال 

 .العلمي من وجهة نظر عینة الدراسة
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 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

 ٪ 43.24 16 المناقشات العلمیة عن بعد 

و استرجاع المعلومات مجانا 

 دون عوائق

07 18.91 ٪ 

اإلتاحة السهلة و سریعة 

 لألبحاث العلمیة

14 37.83٪ 

 ٪ 100 37 مجموع

التأثرات اإلیجابیة لألنترنت على نموذج اإلتصال العلمي من وجهة نظر عینة ): 48(جدول رقم

 الدراسة

43.24

18.91

37.83 المناقشات العلمیة عن بعد

استرجاع المعلومات مجانا و دون عوائق

اإلتاحة السھلة و السریعة ألبحاث العلمیة

 

على نموذج اإلتصال العلمي من وجهة نظر عینة التأثرات اإلیجابیة لألنترنت  ):53(الشكل رقم

 الدراسة

كانت إجابات المبحوثین حول هذا السؤال متقاربة نوعا ما و قد یرجع ذلك إلى كون كل اإلقتراحات 

نموذج اإلتصال العلمي، فقد  كاملة داخلو تؤدي وظائف متالمقدمة إلجابة تصب في السیاق نفسه، 

من أهم التأثیرات ٪ أن المناقشات العلمیة عن بعد  43.24ة ت أغلبیة عینة الدراسة بنسبأجاب

اإلیجابیة لألنترنت على نموذج اإلتصال العلمي، حیث تمكن هذه التقنیة الباحثین المنتشرین عبر 

ل اآلراء العلمیة و األفكار حول و بغض النظر عن التخصص العلمي من تبادمختلف دول العالم 

٪ من أفراد عینة الدراسة بأن اإلتاحة  37.83و مشاریع البحوث العلمیة ثّم أقرت نسبة هتمامات اإل
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هي من أهم إیجابیات األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي و قد السهلة و السریعة لألبحاث العلمیة 

یتغیر  یفسر ذلك بكون النشر العلمي یعتبر من أهم مبادئ اإلتصال العلمي التقلیدي و هذا المبدأ لم

للنشر جدا ة في البیئة الرقمیة و إنما تطور و ازدهر على اعتبار أن شبكة األنترنت تتیح إمكانیة كبیر 

ما یمكن الباحثین من إنتاج بحوث و دراسات جدیدة و إتاحتها على أوسع نطاق ، و في األخیر 

استرجاع في التي رأت أن تأثیرات األنترنت تتمثل ٪ إلى عینة الدراسة  18.90عادت نسبة 

المعلومات العلمیة و التقنیة و دون عوائق ما یدل على ثقة هذه الفئة من األساتذة الباحثین في التمكن 

إلى نتائج األبحاث العلمیة التي تجرى في  مختلف دول العالم و منشورة عبر شبكة  الوصولمن 

المستوى المحلي و الخارجي األنترنت بكل حریة و بطریقة مجانیة لمسایرة ماینتج من معلومات على 

ذلك أن شبكة األنترنت حالیا أصبحت بمثابة مستودع ضخم للمعلومات العلمیة و التقنیة تتیح 

 .استرجاعها بشكل فعال، سهل و سریع المعلومات و تمكن من

 

 ما هي المالمح السلبیة لهذا التأثیر؟:  2.22السؤال 

 العلمي من وجهة نظر عینة الدراسةو لمعرفة األوجه السلبیة لتأثیر األنترنت على نموذج اإلتصال 

 .طرحنا هذا السؤال 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

القرصنة و عدم احترام حقوق 

 الملكیة الفكریة

15 40.54 ٪ 

عدم موثوقیة و مصداقیة 

 األنترنت

10 27.20٪ 

ضعف أو انعدام التحكیم 

 العلمي لبحوث األنترنت

12 32.43٪ 

 ٪ 100 37 المجموع

 التأثیرات السلبیة لألنترنت على نموذج اإلتصال العلمي): 54(جدول رقم
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40.54

27.02

32.43
القرصنة و عدم احترام حقوق
الملكیة الفكریة

عدم موثوقیة و مصداقیة
األنترنت

ضعف أو انعدام التحكیم العلمي
لبحوث األنترنت

 

 التأثیرات السلبیة لألنترنت على نموذج اإلتصال العلمي): 55(الشكل رقم

السلبیة لألنترنت على اإلتصال العلمي أكدت أغلبیة أفراد أما من جانب األخر في إیطار التأثیرات 

٪ أن هذه التأثیرات تتمثل في القرصنة و عدم احترام حقوق  40.54عینة الدراسة و بنسبة قدرت ب

الملكیة الفكریة، و قد یفسر ذلك إلى تخوفهم من سرقة أعمالهم العلمیة كون أن البیئة الرقمیة تمكن 

شرعي، و نسب األعمال لغیر غیر العمال العلمیة من خالل استنساخ یع لألمن إختراق السهل و السر 

ممن یترصدون المواقع لإلستالء على لقرصنة المعلومات تعد األنترنت بیئة خصبة حیث صحابها، أ

٪ من مجموع العینة  32.43و تعدیلها، و كذلك اإلختراق حق المؤلف، في حین ذهبت المعلومات 

أو ضعف تحكیم في البیئة الرقمیة و قد ر سلبي آخر لألنترنت یتمثل في انعدام إلى التصریح بأن تأثی

ضمن قسم العلوم اإلجتماعیة في البیئة الرقمیة بصفة عامة و عملیات یفسر ذلك بعدم ثقة الباحثین 

ذات تقالید راسخة النشر عبرها على  وجه الخصوص، فإذا كانت عملیات النشر في البیئة التقلیدیة 

قبل تقریر جواز البحث للنشر من عدمه، فإن هذا المبدأ لم رورها على لجان القراءة و التقییم عبر م

على الرغم من أهمیته حیث یمكن اآلن النشر دون أیة قیود تفرض على یعد إلزامیا في البیئة الرقمیة 

حتى و لو كانت تلك المعلومات المتاحة على شبكة األنترنت غیر صحیحة أو أنها تصدر ناشر ال

عن وجهات نظر و آراء شخصیة ألصحابها، كما صرحت فئة أخرى من العینة و التي قدرت 

٪ أن التأثیر السلبي لها یكمن في عدم موثوقیة و مصداقیة المعلومات المتاحة والمنشورة  27.02ب

ما رنت، و قد یرجع ذلك إلى كون البیئة الرقمیة ال تفرض أي قیود على عملیة النشر عبر شبكة األنت

یمكن أیا كان من نشر أیة معلومة و اتاحتها عبر الشبكة العالمیة مهما كان محتوى هذه المعلومات 
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هذا ما یساهم في تقلیص نسبة موثوقیة و مصداقیة المعلومات المتاحة و المنشورة عبر شبكة و 

 .رنتاألنت

 ما هي المعوقات التي تواجهك عند أرشفة إنتاجك العلمي ؟:  23السؤال 

 النسبة٪ التكرارات اإلجابات

من  عدم وجود التشجیع الكافي

قبل الجامعة للقیام بالنشر في 

 األرشیفات المفتوحة

11 29.72٪ 

عدم اإلقتناع بایداع اإلنتاج 

العلمي في األرشیفات 

الشخصیة خوفا من السرقة 

 العلمیة 

09 24.32٪ 

أغلبیة الدوریات الحرة غیر 

محكمة و هیئات تحریرها غیر 

 معروفة

08 21.62٪ 

الجهات العلمیة التي تنشر هذه 

البحوث ال تضمن حقوق 

 الباحث في البیئة الرقمیة 

06 16.21٪ 

البحوث العلمیة المنشورة في 

األرشیفات المفتوحة غیر 

معترف بها في المجالس 

 العلمیة للترقیة األكادیمیة 

03 8.10٪ 

ال یوجد مقابل مادي للباحثین 

عند نشر بحوثهم في الدوریات 

 العلمیة المتاحة لالطالع الحر

00 0٪ 

 ٪ 100 37 مجموع

 األساتذة الباحثین عند أرشفة إنتاجهم العلميالمعوقات التي تواجه ): 56(جدول رقم
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29.72

24.32
21.62

16.21

8.1

عدم وجود التشجیع الكافي من قبل
الجامعة

الخوف من السرقة العلمیة 

أغلب الدوریات الحرة غیر محكمة

عدم ضمان حقوق الباحث في البیئة
الرقمیة

الخوف من عدم اإلعتراف
األكادیمي

 

 المعوقات التي تواجه األساتذة الباحثین عند أرشفة إنتاجهم العلمي): 57(الشكل رقم

٪ یرون أن من أكبر  29.72یظهر لنا من خالل الجدول و الشكل أن أغلبیة أفراد العینة و بنسبة 

المعوقات التي تواجههم عند أرشفة إنتاجهم العلمي هو عدم وجود التشجیع الكافي من قبل الجامعة 

إلنتاج العلمي في للقیام بنشر في األرشیفات المفتوحة تلیها في المرتبة الثانیة عدم اإلقتناع بإیداع ا

٪ عادت إلى  21.62٪ ، أما نسبة  24.32خوفا من السرقة العلمیة بنسبة  األرشیفات الشخصیة 

٪ إلى  16.21أن أغلب الدوریات الحرة غیر محكمة و هیئات تحریرها غیر معروفة و عادت نسبة 

ن حقوق الباحثین في ال تضمالجهات العلمیة التي تنشر هذه البحوث إعتقاد أفراد عینة الدراسة أن 

٪ سجلتها الفئة التي ترى أن البحوث العلمیة المنشورة في  8.10البیئة الرقمیة و أدنى نسبة هي 

و أخیرا حظي عائق عدم األرشیفات المفتوحة غیر معترف بها في المجالس العلمیة لترقیة األكادیمیة 

لعلمیة المتاحة لالطالع الحر على وجود المقابل المادي للباحثین عند نشر بحوثهم في الدوریات ا

 .إجابة صفریة

 ما هي وجهة نظرك المستقبلیة تجاه حركة األرشیف المفتوح؟:  24السؤال 

ن لحركة األرشیف المفتوح وجهة نظر األساتذة الباحثیأردنا من خالل طرحنا هذا السؤال إلى معرفة 

 .مستقبال

فقد كانت اإلجابات عن هذا السؤال بین متفائل و متشائم، فهناك من یرى أن مستقبل حركة األرشیف 

المفتوح سوف تكون مزدهرة و متطورة كثیرا و ستعرف تأثیرا ایجابیا بالنظر لإلنتشار الواسع 
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ث العلمي لتكنولوجیات الحدیثة للمعلومات و اإلتصال و تطورها المستمر فإنها ستساهم في تطور البح

و سرعة تبادل المعلومات و فتح المجال أكثر للباحثین إلیداع الفكري و كذا التمكن من الوصول إلى 

 .المنشورات العلمیة و تعمیم نتائجها و تفعیل التعاون المستمر بین الباحثین من مختلف دول العالم 

بسب بعض العوائق على حریة أما الفئة الثانیة فترى أن مستقبل حركة األرشیف المفتوح غیر مشجع 

مما یؤدي إلى صعوبة و تداول المعلومات و تذبذب شبكة اإلتصال و ضعف تدفق األنترنت تبادل 

تحمیل الملفات باإلضافة إلى التحفظ  على قضیة مصداقیة المعلومات في ظل هذه البیئة و كذا 

 على حقوق الملكیة الفكریة قضایا استنساخ غیر الشرعي و السرقات العلمیة و القرصنة و التعدي 

الحاصلة بین المجتمعات و حتى داخل المجتمع الواحد مما یؤدي إلى كذا مشكلة الفجوة الرقمیة و 

 .تدني مستوى اإلنتاج الفكري 

تأثیرات إیجابیة و  أخرى سلبیة في ظل التوسع و منهم من یرى بأنه ستكون لحركة األرشیف المفتوح 

الكبیر في استعمال األنترنت أي أنها ثورة معرفیة تتیح الوصول السریع للمعلومات خطرها یكمل في 

في حین ذهب البعض بأن هذا عدم احترام حقوق الملكیة الفكریة و عدم تحلي بروح األمانة العلمیة 

دم توفر مخرجات للبیئة الرقمیة من تقنیات تكنولوجیا المستقبل ال یمكن التكهن به في ظل ع

جادة الجة غیاب اإلرادة یتمستوى الجامعات و مراكز البحوث نالمعلومات لجمیع الباحثین على 

كون هذه التقنیات غیر مضمونة إذ یجب التعامل معها بحذر فاألمر لتطویر البحث العلمي و كذا 

یة و كذا التقید باالمانة العلمیة لإلعداد البحوث العلمیة یحتاج إلى ضوابط و أطر قانونیة و عمل

 .الجادة

 :نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات: 2.3.3

على ضوء المعطیات التي تّم تجمیعها من المیدان و انطالقا من الفرضیات التي شكلت أساسیات 

المقدم لهم یمكن استخالص هذه الدراسة و من خالل تحلیل إجابات المبحوثین عن أسئلة اإلستبیان 

 :النتائج التالیة

ما یزال ادراك الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة لمفهوم : التي مفادها مایلي الفرضیة األولى

 .هذا النموذج على المستوى الدولي األرشیف المفتوح ضعیفا على الرغم من التطورات التي یشهدها

 :اسة عن اسئلة المحور األول و التي خرجنا منها بالنتائج التالیةانطالقا من تحلیل إجابات عینة الدر و 
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v  72.97أكثر من نصف األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم و بنسبة٪  

٪  27.02غیر مطلعین على حركة األرشیف المفتوح مقابل نسبة ضئیلة جدا و المقدرة ب

 .ممن سمعوا بهذا المصطلح

v 91.89األغلبیة الساحقة من األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة و المقدرة نسبتهم ب  ٪

األساتذة داخل جامعة مستغانم على درایة بمفهوم یجهلون إذا كان  )23انظر جدول رقم(

 .األرشیف المفتوح

v رات التي تدعم األغلبیة من األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة غیر مطلعین على المباد

 16.21٪ من المجموع الكلي للعینة مقابل  83.78و ذلك بنسبة  حركة األرشیف المفتوح

 ممن سمعوا بهذه المبادرات و هي نسبة ضئیلة جدا 

  الفرضیة األولى للدراسة محققةو بناءا على المؤشرات السابقة و نسبها نجد بأن 

م الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة لمصادر إن استخدا: و التي مفادها أنه الفرضیة الثانیة

 .األرشیف المفتوح  كثیف، رغم عدم ادراكه لخلفیات إتاحة هذه المصادر مجانا 

ني و التي خرجنا منها بالنتائج و انطالقا من تحلیل إجابات عینة الدراسة عن أسئلة المحور الثا

 :تالیةال

v األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة یعتمدون ٪ من  45.94أن ) 27(أظهر الجدول رقم

 .على األنترنت بصفة متوسطة في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة 

v  سباب العزوف عن استخدام شبكة أبأن من أهم ) 29(و في السیاق ذاته یظهر الجدول رقم

وقیة معلومات األنترنت بصفة كبیرة لتحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة هو عدم موث

 .٪ من مجموع اإلجابات 40.51األنترنت و ذلك بنسبة 

v من األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة  72.97أن نسبة ) 30(أظهر الجدول رقم ٪

یستخدمون مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر في إنتاج مادة علمیة مقابل 

 من مصادر المعلومات ٪ للفئة التي ال تستخدم هذا النمط  27.02

v من مجموع المبحوثین  66.66أن نسبة ) 31(و في ذات السیاق أظهر الجدول رقم ٪

 .یستخدمون مصادر معلومات مفتوحة ذات الوصول الحر كمصادر ثانویة
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v  بأن أغلب األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة و بنسبة ) 32(تظهر نتائج الجدول رقم

المستودعات التي تحوي مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر ٪ یجهلون  70.27

 .٪ ممن هم على درایة بهذه المستودعات  29.72مقابل 

v المعلومات المفتوحة ذات الوصول بأن أكثر مصادر ) 34(كما اتضح من خالل الجدول رقم

 .٪  25.92حر استخداما من قبل األساتذة الباحثین هي المقاالت و البحوث بنسبة ال

v یرون أن هناك صعوبة في  66.66أن أغلب المبحوثین و بنسبة ) 35(یظهر الجدول رقم ٪

 .تنزیل مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر 

 .محققة نسبیاالثانیة للدراسة فرضیة د بأن الالمؤشرات السابقة و نسبها نجمن خالل 

إن مشاركة الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة في النشر في  :و التي مفادها الفرضیة الثالثة

في هذه مستودعات األرشیف المفتوح تكاد تكون معدومة بسبب عدم اإلعتراف بالبحث المنشور 

 .المصادر أكادیمیا

تي خرجنا منها بالنتائج و انطالقا من تحلیل إجابات عینة الدراسة عن أسئلة المحور الثالث و ال

  :ةالتالی

v أقرت بأنها ال تعمل  83.78أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة و بنسبة ) 36(یظهر الجدول رقم ٪

 .على نشر أعمالها العلمیة على شبكة األنترنت

v أن أغلبیة األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة ) 38(و في ذات السیاق أشار الجدول رقم

٪ ال یقومون بالنشر على شبكة األنترنت بسبب عدم إجادتهم لنشر األبحاث  64.51و بنسبة 

 .على الشبكة 

v  أن أغلب المبحوثین لم یقوموا بایداع بحوثهم العلمیة في ) 40(كما أظهر الجدول رقم

، أي أنها ال تقوم باألرشفة ٪ 91.89ت بنسبة قدرت بأرشیفات مفتوحة عبر شبكة األنترن

الذاتیة لبحوثها و مقاالتها العلمیة كأسلوب و نمط جدید من أسالیب اتاحة المعرفة و ایصالها 

إلى أكبر قدر من القراء و المستفیدین و ترجع أسباب اإلمتناع عن نشر البحوث العلمیة و 

 .ى القرصنة و التخوف من السرقة العلمیة اتاحتها على مستوى األرشیفات المفتوحة إل

v أن أغلب األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة ) 48(و في ذات السیاق أظهر الجدول رقم

٪ یرون أن جامعة مستغانم ال تشجعهم على النشر في مستودعات  32.43و بنسبة 

 .األرشیف المفتوح 
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v أبدوا رغبتهم في  86.48أن أغلب أفراد عینة الدراسة و بنسبة ) 49(أظهر الجدول رقم ٪

  CERISTالتابع لمركز  ARCHIVALGالمشاركة في النشر في مستودع 

 .محققة نسبیاو بناءا على المؤشرات السابقة و نسبها نجد أن الفرضیة الثالثة 

 :النتائج العامة للدراسة 3.3.3

إلیها على ضوء فرضیات الدراسة الثالث یمكن إدراج النتائج العامة من خالل النتائج التي تّم التوصل 

 :التالیة 

v  أغلب األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم لیسوا على اطالع على

 .مفهوم األرشیف المفتوح 

v  من أساتذة قسم العلوم اإلجتماعیة یستدلون مرجعیا بمصادر المعلومات  72أكثر من ٪

 .في بحوثهم و یستخدمونها في إنتاج موادهم العلمیة مفتوحة ذات الوصول الحر ال

v  الذین یستخدمون مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول ٪ من المبحوثین  66.66حوالي

 .الحر في إنتاج المواد العلمیة یعتمدون علیها بشكل ثانوي و لیس أساسي

v 91.89  م اإلجتماعیة لم یقوموا بایداع مقاالتهم العلمیة ٪ من األساتذة الباحثین بقسم العلو

على مستوى االرشیفات المفتوحة و كذلك لیس لهم تجربة سابقة في النشر عبر دوریات 

المتاحة مجانا عبر األنترنت و یرجع السبب في ذلك إلى تخوفهم من سرقة اإللكترونیة 

 .األعمال العلمیة و نسبها لغیر أصحابها 

v  األنترنت على نموذج اإلتصال العلمي، یعمل االساتذة الباحثون بقسم العلوم و عن أوجه تأثیر

المسترجعة من األنترنت لدعم اإلتصال اإلجتماعیة بجامعة مستغانم على توظیف المعلومات 

العلمي من خالل ترقیة التعاون في مجال البحث العلمي محلیا و دولیا، و كذا ترقیة اإلنتاج 

أن تساهم بدرجة كبیرة في  هم یتوقعون من حركة األرشیف المفتوح الفكري و األكادیمي و

 .إثراء المعرفة البشریة و تدعیم النموذج الجدید لإلتصال العلمي في البیئة الرقمیة

v 40  من الباحثین المدركین لمصطلح األرشیف المفتوح تعرفوا علیه من خالل تصفح ٪

أخصائي المعلومات و هي نسبة ضئیلة جدا ٪ تعرفوا علیه عن طریق  10االنترنت في حین 

و التشجیع  تدل على غیاب دور أخصائي المعلومات في التعریف بحركة األرشیف المفتوح

 .على استخدام مصادره بل و المشاركة فیه
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v  بسبب عدم  ٪ من الباحثین لم ینشروا في مستودعات األرشیف المفتوح 91.89إن نسبة

 .م خضوعها للتحكیم العلمي موثوقیة معلومات االنترنت و عد

v  إن الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة قد أبدى استعدادا كبیرا للمشاركة في مستودع

ARCHIVALG  التابع لمركزCERIST  86.48و ذلك بنسبة ٪. 

v  من الباحثین الجامعیین بقسم العلوم اإلجتماعیة یرغبون في اإلنضمام  ٪ 70.27إن نسبة

 دعم حركة األرشیف المفتوحللمبادرات التي ت

 :اقتراحات و توصیات الدراسة 4.3.3

ارتأینا ادراج المقترحات التالیة، و التي نأمل لو على ضوء ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج، 

أخذت بعین اإلعتبار أن تحسن من نظرة الباحث الجامعي تجاه حركة األرشیف المفتوح و تساهم 

 :العلمي بین الباحثین في إثراء و دعم اإلتصال

v  زیادة اهتمام الجامعة بتوفیر خدمة األنترنت ذات التدفق العالي لألساتذة الباحثین. 

v  اإلهتمام بعامل التكوین من خالل برمجة أدوات تكوینیة و تربصات لألساتذة الباحثین

ات ٕاقامة أیام دراسیة حول الوصول الحر للمعلومات و األرشیفات المفتوحة و المستودعو 

 .ضمن النشاطات العلمیة للجامعةالرقمیة  تندرج 

v  تعزیز النشر العلمي من خال فتح اآلفاق أمام الباحثین لتمكینهم من نشر بحوثهم العلمیة

 .على مستوى الدوریات العلمیة المحكمة 

v  زیادة التوجه نحو النشر في الدوریات اإللكترونیة و األرشیفات المفتوحة كأسالیب جدیدة

 .البحوث و األعمال العلمیة إلتاحة 

v  في البیئة الرقمیة من احترام حقوق الملكیة الفكریة و السعي إلى حمایة الحقوق المؤلفین

خالل تطبیق أو استحداث القوانین من أجل التقلیل من عقدة التخوف من السرقة األعمال 

 .العلمیة المتاحة عبر هذه البیئة

v ا ضمن متطلبات الترقیة و التقدم في المسار المهني اإلعتراف باألعمال المنشورة إلكترونی

 و األكادیمي ضمن سیاسة الجامعات

v  العمل على نشر البحوث العلمیة على مستوى الدوریات  و األرشیفات اإللكترونیة التي

 .تملك لجان علمیة من أجل ضمان عملیة التحكیم العلمي في البیئة الرقمیة
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v التعریف بحركة األرشیف المفتوح ّعل دورها في یجب على المكتبات الجامعیة أن تف 

التأكد من أن الباحثین في الجامعة یعرفون كیف یصلون إلى مصادر األرشیف المفتوح و 

المستودعات الرقمیة، و التأكد من أن هناك أدوات تمكنهم من الوصول بفعالیة إلى هذه و 

 .المصادر 

v  المساهمة في إنشاء أرشیف مفتوح خاص بالجامعة یعمل على نشر البحوث العلمیة

أعمال المؤتمرات و الرسائل الجامعیة الصادرة عنها مساهمة منها في تنمیة المحتوى و 

 .الرقمي الجزائري األكادیمي

v  ضرورة القیام بالدراسة أخرى مماثلة تكون أوسع نطاقا تتناول موضوع اتجاهات الباحثین

 الجامعیین بجامعة مستغانم نحو األرشیف المفتوح إلكمال رسم الصورة المتعلقة بالموضوع 

v   دعوة لمخابر البحث و الكلیات و المعاهد للتحویل دوریاتها إلى دوریات وصول حر

 .للدوریات الوصول الحر الشیئ الذي یرجع علیها بالفائدة DOAJتسجیلها في دلیل و 
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 :التعریف بمكان الدراسة 2.3

 1: نشأة جامعة مستغانم 1.2.3

و هي  07/07/1998المؤرخ في  220-98أنشئت بموجب المرسوم  هي جامعة تقع في غرب البالد،

وزارة التعلیم العالي  و تخضع لوصایة المالي،صیة المعنویة و االستقالل مؤسسة عمومیة تتمتع بشخ

هي علیه اآلن و هي  مرت جامعة مستغانم بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما و البحث العلمي،

 :كالتالي

ü 84انم أحدثت بموجب المرسوم رقم المدرسة العلیا لألساتذة متخصصة في العلوم األساسیة في مستغ 

 .18/08/1984المؤرخ في  202-

ü العلیا لألساتذة متخصصة في التربیة البدنیة و الریاضیة في مستغانم أحدثت بموجب  المدرسة

 .1988مارس  22المؤرخ في  64-88المرسوم رقم 

ü  1992/ 07/07المؤرخ في  300- 92امعي أحدث بموجب المرسوم رقم جمركز. 

ü 1998/ 07/07مؤرخ في  220- 98ة مستغانم بموجب المرسوم رقم إنشاء جامع. 

     و بموجب هذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في العلوم األساسیة 

   یاضیة و المركز الجامعي مستغانم،و المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة البدنیة و الر 

مدرسة العلیا التي كانت تحوزها ال االلتزاماتل جمیع الممتلكات و الوسائل و الحقوق و یو تحو 

  لألساتذة المتخصصة في العلوم األساسیة و المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة البدنیة 

 .و الریاضیة و المركز الجامعي إلى جامعة مستغانم

 2: مهام جامعة مستغانم 2.2.3

 :ليمهام جامعة مستغانم و هي كالتا 2003/ 08/ 23المؤرخ في  279-03حدد المرسوم رقم 

ü  و اإلجتماعیة و الثقافیة للبالد االقتصادیةتكوین اإلطارات الضروریة للتنمیة. 

                                           
/ 08/07الصادرة یوم  ، 49الجریدة الرسمیة رقم . المتضمن إنشاء جامعة مستغانم 07/07/1998المؤرخ في  220-98المرسوم رقم  _1

  .8، ص 1998
2
الجریدة . یمهامهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظ المتضمن تحدید 23/08/2003المؤرخ في   279- 03المرسوم التنفیذي رقم _ 

  .4ص  ،25/08/2003الصادرة یوم  ،38رقم  الرسمیة
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ü تلقین الطلبة مناهج البحث و ترقیة التكوین بالبحث و في سبیل البحث. 

ü المساهمة في إنتاج و نشر معمم للعلم و المعارف و تحصیلها و تطویرها. 

ü المشاركة في التكوین المتواصل. 

ü  الجهد الوطني للبحث العلمي و التطویر التكنولوجيالمساهمة في. 

ü ترقیة الثقافة الوطنیة و نشرها. 

ü  في دعم القدرات العلمیة الوطنیةالمشاركة. 

ü ث و نشر اإلعالم العلمي و التقنيتثمین نتائج البح. 

ü 1.المشاركة ضمن األسرة العلمیة و الثقافیة الدولیة في تبادل المعارف و إثرائها 

 2: كلیات جامعة مستغانم و أقسامها 3. 2. 3

 المعاھد األقسام الكلیات

 
كلیة العلوم الدقیقة و اإلعالم 

 )FSEI(اآللي

 قسم الریاضیات و اإلعالم اآللي ·

 قسم الفیزیاء ·

 قسم الكیمیاء ·

 

 معهد العلوم الطبیعیة

كلیة علوم الطبیعة و 
 )FSNU(الحیاة

 قسم البیوتكنولوجیا ·

 المحیطاتقسم علم البحار و  ·

 معهد الكیمیاء الصناعیة

 قسم الهندسة المدنیة و المعماریة · )FST(كلیة العلوم و التكنولوجیا

 قسم هندسة طرائق ·

 قسم الهندسة الكهربائیة ·

 قسم الهندسة المیكانیكیة ·

 

 معهد اللغات األجنبیة

 قسم األدب العربي  · )FLA(كلیة اآلداب و الفنون

 قسم الفنون ·

 التجاریةمعهد العلوم 

كلیة اإلقتصادیة و التجاریة و 
 )FSECSG(علوم التسیر

 قسم العلوم التجاریة ·

 قسم علوم االقتصادیة ·

 

 

                                           
1
المرجع . یمهاالجامعة و القواعد الخاصة بتنظالمتضمن تحدید مهام  23/08/2003المؤرخ في  279-03المرسوم التنفیذي رقم _ 

  . 4ص. السابق

 
2_ www.univ_mosta.dz .  خارج الخط(. 10:30على الساعة.  10/04/2016زیارة یوم.(   



 الفصل الثالث                                                         الدراسة المیدانیة

 

 

64 

 قسم علوم التسیر ·

 المالیة و المحاسبة ·

 

 

معهد التربیة البدنیة و 

 الریاضیة

 

 قسم العلوم اإلجتماعیة  · )FSS(كلیة العلوم اإلجتماعیة

 قسم العلوم اإلنسانیة ·

 قسم الطب · )FMED(كلیة الطب

 

 1: مخابر البحث بجامعة مستغانم 4.2.3

DIRECTEUR DU LABORATOIRE LABORATOIRE 

Pr.M aziane Mad amine Analyse des données quantitatifs 
Pr.H adj Smaha Djillali Philosophie et sciences humaines 
Dr.A mara naceur Dialogue des civilisation et diversité 

culturelle 
Dr.B rahim Ahmed Laboratoire néo_khaldounisme 
Dr.H amdaoui Etudes en communication 
Hadj Smaha Djillali Etudes en linguistique et littéraires 
 DR .Benichou Djillali Didactique des projets de formation 
Dr.B raik Saadane Environnement linguistique 
Dr.B enramdane Farid Esthétique visuelle 
Dr.K ahli Amara Mathématiques pure et appliquées 
Pr.B elaidi Benharrat Structure ,élaboration et application des 

matériaux moléculaires 
Belhakem Mustapha Electromagnétisme et optique guidée 
Dr.B enachenhou Signaux et systémes automatiques 
Pr.M imi Malika Laboratoire de valorisation des 

matériaux 
Dr.K adri Tahar Sceinces et techiques d l’environnement 
Pr.A bdelmalek Fatiha Modélisation numérique 
Dr.B eknniche Otmane Droit foncier et environnement 
Dr.H omrani Abdelkader Technologie alimentaire 
Dr.L aid Mohamed Politique industrielle et développement 

                                           
1 _www.univ_mosta.dz . خارج الخط(. 10:30على الساعة.  10/04/2016زیارة یوم.(  
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 1: األقطاب الجامعیة لجامعة مستغانم 5.2.3

ü  مقعد بیداغوجي 10500قطب خروبة. 

ü  قطب وسط المدینة)ITA (5100 مقعد بیداغوجي. 

ü  مقعد بیداغوجي 3100قطب بلعسل. 

ü  مقعد بیداغوجي 2900قطب صالمندر. 

ü  مقعد بیداغوجي 2000قطب طریق القمم. 

ü  مقعد بیداغوجي 900قطب القنادس. 

ü  قطبHALLDETECHNOLOGIE 700 مقعد بیداغوجي. 

 

 2: المزارع و المواقع التجریبیة 6.2.3

ü  هیكتار) 37(مزرعة حاسي ماماش.  

ü  هیكتار 26مزرعة مزغران. 

ü  هیكتار 13مزرعة حجاج. 

 3: اإلقامات الجامعیة 7.2.3

ü  سریر 2000إقامة بلعسل. 

ü  سریر 4200إقامة شمومة. 

ü  سریر 1500: 1إقامة خروبة. 

ü  سریر 2000: 2إقامة خروبة. 

ü  سریر 3200: 3إقامة خروبة. 

 

 

                                           
1
 _  www. Univ_mosta.dz . خارج الخط( . 13:00على الساعة  . 11/04/2016زیارة یوم.(  

.المرجع نفسه_  2
  

.المرجع نفسه_  3
  



 الفصل الثالث                                                         الدراسة المیدانیة

 

 

66 

 1: إنجازات جامعة مستغانم 8.2.3

ü تحسین و إثراء النظام الداخلي للجامعة. 

ü  العملیات اإلعالمیة الموجهة لفائدة األساتذة حول إصالح نظام ل م دمواصلة. 

ü توسیع شبكة األنترنت في األقطاب الجدیدة لجامعة مستغانم. 

ü مقعد بیداغوجي) 1000( استالم و تجهیز المكتبة المركزیة بخروبة بسعة ألف. 

ü  سكن لفائدة األساتذة 100توزیع.  

ü  ت و البیولوجیا البحریة ببلدیة استیدیة بمستغانملمائیااإنجاز مشتلة تجریبیة لتربیة. 

ü متابعة تطور نظام ل م د بالمقارنة بالنظام الكالسیكي.  

ü  ید المساعدة لمدراء  إعطاءتقییم نشاطات مخابر البحث من أجل إبرازها و التعریف بها من خالل

 .المخابر

ü  هنیة حسب الطلبسمح بعرض تكوینات م االقتصاديالتوقیع على اتفاقیات مع القطاع. 

ü  2.مراكز بحث 07تأهیل 

 

 :التعریف بكلیة العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم 2.2.3

 3: نبذة تاریخیة عن كلیة العلوم اإلجتماعیة 1.2.2.3

و كان  ي منظومة التكوین بجامعة مستغانم،أدرجت كلیة العلوم اإلجتماعیة ف 1998في شهر سبتمبر 

 1999ذلك من خالل قسم العلوم اإلجتماعیة التابع إداریا لمعهد اللغات األجنبیة، و في جویلیة 

تضم ثالث أقسام هي علم االجتماع،  أنشأت كلیة العلوم اإلجتماعیة و التربیة البدنیة و الریاضیة التي

         قسم علوم اإلعالم ب 2002التربیة البدنیة و الریاضیة، التي تدعمت في سبتمبر  علم النفس،

 .و االتصال

                                           
.المرجع السابق.  www. Univ_mosta.dz_1

  

 
2_www.univ_mosta.dz.  خارج الخط.( 13:00على الساعة . 11/04/2016زیارة یوم.(  
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بدایة  استقلت كلیة العلوم اإلجتماعیة، و اعتمدت التكوین في نظام ل م د من 2004و في جویلیة 

 .2006/2007السنة الجامعیة 

 1: أهداف كلیة العلوم اإلجتماعیة 2.2.2.3

ü  تقدیمها على المستویین القومي الحفاظ على المعرفة و إثرائها و تنمیتها، و العمل على نشرها و

 .و اإلنساني

ü  نشر العلم و إعداد الكفاءات المتخصصة في فروع العلم المختلفة على مستوى العصر، و حفظ

 .التراث العلمي و نقله عبر األجیال من خالل التعلیم و التدریب

ü النهوض بالشباب فكریا و روحیا و خلقیا. 

ü  و ثقافیا اجتماعیاو  اقتصادیاالمساهمة في تنمیة المجتمع. 

ü  توثیق الروابط الثقافیة و العلمیة بینها و بین من یشترك معها من مؤسسات في الرسالة و الهدف

 .محلیا و عربیا و عالمیا

ü إعداد و توفیر القیادات في شتى القطاعات العلمیة و المهنیة في المجتمع.  

ü  علما و عمال و الذي یدرك و یقدر تقالید إعداد الشباب المفكر الذي یستطیع التعبیر عن أفكاره

 .مجتمعه و األفكار و القیم السائدة فیه

ü  متابعة التقدم العلمي في شتى فروع المعرفة و اإلسهام في هذا التقدم عن طریق البحث العلمي

اإلنسانیة لحل مشكالت المجتمع في شتى قطاعاته و تنمیته اقتصادیا كأداة لتوسیع حدود المعرفة 

2.اعیا و ثقافیاو اجتم
 

 

 

 

 

                                           

.03 ص. السابق المرجع. 2015/2016دلیل الطالب لسنة . كلیة العلوم اإلجتماعیة _ 1
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 :المجتمع األكادیمي لكلیة العلوم اإلجتماعیة 3.2.2.3

I. 1: عدد األساتذة
 

 

 العدد األساتذة

 135 األساتذة الباحثون

 145 األساتذة المشاركین و المؤقتین

 73 اإلداریون

 05 المخابر

 11 مناقشة رسائل الماجستیر في السنة

 LMD 05مناقشة رسائل الدكتوراه

 .یمثل عدد األساتذة حسب الرتب و الدراجات العلمیة: )06(الجدول رقم

 

 العدد القسم

 40 علم النفس

 37 علم اإلجتماع

 10 الفلسفة

 25 علوم اإلعالم و اإلتصال

 19 العلوم اإلنسانیة

 04 علم المكتبات و التوثیق

 .اختصاصاتهمیمثل عدد األساتذة حسب :2)07(الجدول رقم

 

 

 

 

                                           

. 14:40على الساعة . 12/04/2016یوم  .مجاملة زیارة معلومات مستقاة من رئیس مصلحة المستخدمین في إطار_ 1
  

.المرجع نفسه_ 2
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II.  1: الطلبةعدد 

1325

1796

العلوم اإلجتماعیة

العلوم اإلنسانیة

 
 توزیع الطلبة بكلیة العلوم اإلجتماعیة :)13(الشكل رقم

 

 2: هندسة التكوین بكلیة العلوم اإلجتماعیة 4.2.2.3

                                           

.05 ص .المرجع السابق .  2015/2016دلیل الطالب لسنة . كلیة العلوم اإلجتماعیة _ 1
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 دكتوراه ماستر لیسانس الشعبة المیدان
 
 
 
 

 العلوم اإلجتماعیة
 
 
 
 
 
 

 المیدان
 
 

 

 

 علم النفس

التكوین التربیة و 

 و المجتمع

علم النفس تحلیل 

المعطیات الكمیة 

 و الكیفیة

القیاس النفسي و 

 تحلیل المعطیات

علم النفس 

 العیادي

علم النفس 

 العیادي

العمل و الصحة 

 العقلیة

 تعلیمیة العلوم

 أرطوفونیا أرطوفونیا أرطوفونیا أرطوفونیا
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 المیدان

 

 الشعبة

 

 

 لیسانس

 

 الماستر

 

 الدكتوراه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم اإلجتماعیة

 

 

 

 

 

 

 االجتماععلم 

 االجتماععلم 

 العائلي

 

 االجتماععلم 

 العائلي 

 

 

 

و  االجتماععلم 

 االجتماععلم  األنتروبولوجیا

 التربوي

 

 االجتماععلم 

 التربوي

 االجتماععلم 

 الحضري

 االجتماععلم 

 الحضري

 

البنیة العائلیة و 

العالقات 

اإلجتماعیة في 

 الجزائر

 اجتماععلم 

 الصحة

مسوح 

سوسیولوجیة في 

 الصحة

 

 

 الفلسفة

 

 

الفلسفة العامة و  الفلسفة

 تعلیماتها

: الفلسفة الغربیة

 المذاهب و المنهج

  الفلسفة العامة

و  االتصالفلسفة 

 نظریات الترجمة

 

الفلسفة العملیة و 

 الممارسة الثقافیة

 الفلسفة السیاسیة 

 اللغةفلسفة 

 فلسفة العلوم

 
 
 

 العلوم اإلنسانیة
 
 
 
 
 
 

 

 

علوم اإلعالم و 

 االتصال

 

 

 

 االتصال و اللغة  صحافة علمیة سبر اآلراء 

اتصال اقتصادي 

 مالي

 اتصال و سیاحة

 

وسائل اإلعالم و 

 المجتمع

 

تكنولوجیا اإلعالم 

 االتصالو 

 

وسائل اإلعالم و 

 المجتمع

 

 

 اإلعالم إستراتیجیة
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 1: مخابر العلوم اإلجتماعیة 5.2.2.3

ü مخبر تحلیل المعطیات الكمیة و الكیفیة للسلوكات النفسیة. 

ü  الثقافي و ثقافة السلم االختالفمخبر حوار الحضارات و. 

ü ومنهجیة نسانیة مقاربات معرفیةمخبر فلسفة العلوم اإل.  

ü مخبر الخلدونیة الجدیدة المؤسسات اإلجتماعیة و السلطة.  

ü  و اإلعالم و تحلیل الخطاب االتصالمخبر دراسات. 

 2: قسم العلوم اإلجتماعیة 3.2.3

و كان تابعا لمعهد اللغات األجنبیة  1998/1999أفتتح قسم العلوم اإلجتماعیة خالل السنة الجامعیة 

 :یتكون قسم العلوم اإلجتماعیة من الشعب التالیة

 

                                           
 

1_ www.fss.univ_mosta.dz  . داخل الخط.( 15:00على الساعة . 13/04/2016زیارة یوم .( 
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 العلوم اإلنسانیة
 
 
 

 

 الشعبة

 

 

 

 

علوم اإلعالم و 

 االتصال

 

 لیسانس

 

 ماستر

 

 الدكتوراه

اتصال الصورة و  السمعي البصري

 المجتمع

 

 

 الصحافة المكتوبة

االتصال السمعي 

البصري و 

الفضاءات 

 العمومیة

اتصال و عالقات 

 عامة

 صحافة و اتصال

المكتبات و علم 

 التوثیق

علم المكتبات و 

 التوثیق

أنظمة المعلومات 

 و التوثیق
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 1: و األرطوفونیا شعبة علم النفس 1.3.2.3

 انأحد الشعب المهمة بكلیة العلوم اإلجتماعیة، إذ یمتلك و األرطوفونیا تعتبر شعبة علم النفس

إمكانات أكادیمیة و كوادر بشریة و مثلها مصادر مادیة و طبیعیة ممثلة في برامجه األكادیمیة 

ه من مختبرات انضمة، و ما یالمتنوعة و أعضاء هیئة التدریس من ذوي التخصصات العلمیة المتعدد

 .و تجهیزات و أدوات قیاس و اختبارات و وسائل أبحاث و دراسات علمیة

v 2: نبذة عن الشعبة
 

إلى تخریج  انهدفو األرطوفونیا بجامعة عبد الحمید بن بادیس، و ی أنشأت شعبة علم النفس

       المتخصصین النفسیین المؤهلین للعمل في مجاالت متعددة، مثل الصحة النفسیة و الصناعة 

 .عایة اإلجتماعیة و الفئات الخاصةو اإلرشاد و التوجیه المدرسي و مؤسسات الر 

ي المجاالت المختلفة، طورت طورات التعلیمیة و احتیاجات التنمیة و برامج النمو فو استجابة للت

     الدراسیة لیكون برنامجا متكامال في علم النفس الشعبتان إمكاناتهم العلمیة و برامجهم و خططهم

، سواء على مستوى اللیسانس أو الماستر و حتى الدكتوراه، لتخریج المتخصصین األرطوفونیاو 

 .فسیین و األخصائیات النفسیات المؤهلین علمیا و مهنیا للعملالن

v 3: و األرطوفونیا أهداف شعبة علم النفس
 

ü المختصین النفسیین و الباحثین في علم النفس إعداد. 

ü  و یتم ذلك من خالل برامج الشعبة المختلفة على مستوى المرحلة الجامعیة  االستشاراتتقدیم   

 .تهیئه الشعبة من إمكانات مادیة و بشریة أو الدراسات العلیا، و ما

 

 

 

 

                                           

. 15:00على الساعة  .14/04/2016یوم . زیارة مجاملةمن رئیس شعبة علم النفس في إطار  معلومات مستقاة_ 1
  

.المرجع نفسه_  2
  

.المرجع نفسه_  3
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 1: االجتماععلم شعبة  2.3.2.3

إذ كان  1998/1999بكلیة العلوم اإلجتماعیة العام الجامعي  االجتماعبدأت انطالقة شعبة علم 

األولى العام  التي تكون منها قسم العلوم اإلجتماعیة، إذ تخرجت الدفعةاألوائل لشعب ضمن ا

 .2001/2002الجامعي 

v 2: أهداف القسم
 

ü  االجتماعيتزوید المجتمع بالكفاءات الوطنیة في مجال العمل. 

ü عداد كوادر قادرة على تحمل أعباء البحث العلمي و الدراسات العلیاإ. 

ü  تخصصین في هذا المجال لتدریس المواد اإلجتماعیة في مالمجتمع من ال احتیاجاتتلبیة

 .مراحل التعلیم العام

 : شعبة الفلسفة 3.3.2.3

v 3: التأسیس
 

   تأسست شعبة الفلسفة مع مباشرة الجامعة الجزائریة في اإلصالح الجدید، أال و هو نظام ل م د 

 .في شعبة الفلسفةالمفتوحة  لالختصاصاتو بموجب المقررات الوزاریة 

یجسد رؤیة نقدیة صائبة من  لقد جاء تأسیس القسم لیكون مشروعا حضاریا عربیا و إسالمیا معاصرا

   ل نشر العلم و المعرفة بكافة أشكالها بما یلبي حاجات المجتمع الجزائري في كافة المجاالت، أج

شمولیة الرؤیة فیما یتعلق  التي تحویها الشعبة دلیل قوي على التشكیلة الواسعة من التخصصاتو 

قادرة على  بمستقبل التعلیم العالي و الحاجات المتجددة للمجتمع الجزائري في توفیر كوادر بشریة

 .خوض غمار و تحدیات الحیاة المعاصرة بكل ثقة و اقتدار

 

 

 

 

                                           

.09:45على الساعة  .15/04/2016یوم . زیارة مجاملةفي إطار  االجتماعمعلومات مستقاة من رئیس شعبة علم _  1
  

.المرجع نفسه_  2
  

.11:00على الساعة  .15/04/2016یوم  .زیارة مجاملة معلومات مستقاة من رئیس شعبة الفلسفة في إطار_  3
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v 1: أهداف الشعبة
 

 :یسعى القسم إلى تحقیق األهداف التالیة

ü  تأسیس الطلبة تأسیسا قویا في مجاالت التخصص األولیة حیث یعرض القسم مقررات إلزامیة

سواء تعلق األمر في مرحلة اللیسانس أو الماستر أو الدكتوراه في جمیع نواحي الفلسفة 

 .اإلبستیمولوجیا، و تاریخ الفلسفةكالمنطق و المیتافیزیقا و 

ü ي عن طریق إتاحة الفرصة للطالب للتخصص تأهیل المتخصصین في مجاالت البحث الفلسف

 .الفلسفة السیاسیة، فلسفة اللغة، فلسفة التاریخ اإلبستیمولوجیا أو في الفلسفة العامة: في 

ü  تمكین الطالب من القراءة األكادیمیة بلغة أجنبیة واحدة على األقل عن طریق توفیر مقررات من

 .ن تهتم بقراءة نصوص بلغات أجنبیةمستویی

ü  الطالب بخبرات بحثیة محددة تمكنه من العمل في أي مجال بحثي في المستقبل تأهیل 

ü  الخریج من التنافس في سوق  التخصص الدقیق و التخصص المساند لتمكین التكاملیینتحقیق

 .العمل

ü بتطویر الهویة العربیة اإلسالمیة لخریجي القسم عن طریق توفیر مقررات ضمن  االهتمام

 الثقافيرس قضایا فلسفیة تراثیة و معاصرة من المنظور الحضاري و التخصصات المختلفة تد

 .العربي اإلسالمي

ü  تطویر و إثراء الحوار الفلسفي على المستویین المحلي و اإلقلیمي عن طریق القیام باألنشطة

 .لهذا النوع من الحوار باستمرارالثقافیة و األكادیمیة تهتم بفتح محاور و قنوات متجددة 

ü 2.ة و الحوار و التسامحیم التعددیتدعیم الق
 

                                           

.السابق المرجع .معلومات مستقاة من رئیس شعبة الفلسفة _ 1
  

.المرجع نفسه_  2
  



 

 
163 

 

 

 

الهیكل التنظیمي لجامعة مستغانم): 02(ملحق رقم  

كلیة العلوم 

 االجتماعیة

كلیة اآلداب 
 والفنون

 كلیة الطب

كلیة اللغات 
 األجنبیة

كلیة الریاضیات 
 واإلعالم اآللي

معھد التربیة 
البدنیة 

والنشاطات 
 الحركیة

كلیة علوم 
والحیاةالطبیعة   

 مدیر الجامعة

األمانة العامة 

 للجامعة

 الكلیات المكتبة المركزیة نیابة مدیریة الجامعة

 المصالح المشتركة
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دراسة میدانیة حول اتجاهات الباحث الجامعي بقسم العلوم االجتماعیة بجامعة مستغانم : الفصل الثالث

 .نحو األرشیف المفتوح

 :تمهید

اإلنسانیة و االجتماعیة أكثر الدراسات المیدانیة بالنسبة لألعمال األكادیمیة و خاصة في مجال العلوم 

من ضروریة، إذ أنها ال تعد مجرد تكملة لدراسة نظریة بل هي إسقاطات علمیة على واقع نعیشه 

إضافة إلى أنها تعطي البحث ككل مصداقیة إضافیة، حیث یتم اللجوء إلیها كونها تمكن الباحث من 

نیة وضع حلول جذریة أو مقترحات علمیة أخذ نظرة حقیقیة و واقعیة لمشكلة الدراسة، و بالتالي إمكا

لتغییر الواقع لألفضل خاصة إذا تّم انتهاج منهج علمي صحیح و اعتماد وسائل و آلیات مناسبة 

لجمع المعلومات عن المجتمع و الظاهرة موضوع الدراسة، حیث أن دراستنا هذه تتوافق و المنهج 

انات و المعلومات من أجل تحلیلها و تفسیرها الوصفي الذي یمكننا من استخدام أدواته في جمع البی

 .ثم استنباط النتائج منها

 :نیةاإجراءات الدراسة المید  1.3

 :حدود الدراسة  1.1.3

كل دراسة تتوفر على قسم میداني البد أن تتوفر بالضرورة على مجاالت وحدود معینة ترسم المعالم 

الجغرافیة والحدود البشریة والحدود الزمنیة  األساسیة لها، وهذه الحدود تدور في مجملها بین الحدود

واللغویة والموضوعیة باختیارها العناصر األساسیة التي تكفل التحكم الجید في موضوع الدارسة      

 :و فیما یلي سنوضح كل منها على حدى

 :الحدود المكانیة للدراسة  1.1.1.3

جامعة مستغانم، الحدود المكانیة لهذه الدراسة مثل قسم العلوم االجتماعیة، كلیة العلوم االجتماعیة، ی

 :وقد تم اختیار هذا المكان دون غیره لألسباب التالیة 

ü  حصر البحث والتحكم فیه من خالل قسم العلوم اإلجتماعیةفي الرغبة. 

ü النشاط و الحركیة العلمیة التي یتمیز بها هذا القسم على غرار أقسام األخرى للكلیة. 
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ü استنا في كلیة العلوم اإلجتماعیةزاول در حیث أننا ن، القرب. 

 :الحدود الزمنیة للدراسة 2.1.1.3

 2016شهر من شهر جانفي أ 4تتمثل الحدود الزمنیة في المدة التي استغرقها البحث والتي دامت 

      وتحدید عینة الدراسة  البحث وتحدید موضوعه، رحلة اختیارمبدایة من  ،2016إلى غایة أفریل 

نظریة جمع البیانات من العینة ثم الشروع في الموضوع من جمع المعلومات السائل و إختبار و 

عینة البحث في اإلشكالیة  ثم اإلطالع على الواقع ومعرفة رأي أفراد وتحریر فصول البحث النظریة،

اإلستبانة  ثم الشروع في الجانب المیداني بداء من وضع استمارة وهي مدة قاربت الشهر،المثارة 

فترة قدرت بشهر تصحیحها إلى وضع اإلستبانة النهائیة وتوزیعها وهي  تحكیمها و ثم ،التجریبیة

   فراد عینة البحث مسترجعة من أستمارات الاول الخاصة باالالبیانات في الجد كامل، ثم عملیة تفریغ

ر أما عملیة تحلیل النتائج وتوظفیها فیما یخدم البحث فقد قدرت بشه و دامت هذه المرحلة شهر،

 .ة و إخراج مذكرة في صورتها النهائیةلنصل في األخیر إلى كتاب

 : الحدود البشریة 3.1.1.3

تتجلى الحدود البشریة ألي دراسة في مجموع المبحوثین الذین تطبق علیهم أدوات البحث داخل  

وفي دراستنا هذه تتمثل الحدود البشریة في مجموع األساتذة الباحثین بقسم  محدد،المجال الجغرافي ال

 2016.1ة أستاذ باحث حسب إحصائیات سن 110والبالغ عددهم  لعلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم،ا

 : الحدود الموضوعیة  4.1.1.3

مستغانم نحو األرشیف جتماعیة بجامعة باحثین الجامعین بقسم العلوم اإلتتناول الدراسة اتجاهات ال

مفتوح، وتتّبع المفتوح المتاح على االنترنت فضال على التطرق إلى المفاهیم المتعلقة باألرشیف ال

وأشهر المبادرات التي كانت  وأهم أنواع األرشیف المفتوح، هذه الحركة الجدیدةالجذور التاریخیة ل

 .المستویین العالمي والعربيح على حوله وذكر لألهم النماذج لمستودعات األرشیف المفتو 

 

                                           

.10:30، على الساعة 03/03/2016یوم . مجاملة زیارةمعلومات مستقاة من رئیس قسم العلوم اإلجتماعیة في اطار _ 1
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 : الحدود اللغویة  5.1.1.3

تتناول الدراسة اتجاهات الباحثین الجامعین نحو األرشیف المفتوح مهما كانت لغة هذه األرشیفات 

 .عربیة أو الفرنسیة أو اإلنجلیزیةالمفتوحة سواء باللغة ال

 : مجتمع وعینة الدراسة  2.1.3

I.  مجتمع الدراسة : 

ولهذا فقد كان من الضرورة  انیة،ى وفقه الدراسات المیدیعد األساس الذي تبنإن مجتمع الدراسة 

هذا ي األمثل لدراسة ملي والعمالشيء الذي یساعد على وضع األسلوب العل ه بدقة ووضوح،تحدید

منذ البدایة أن یوضح هدفه ویحدد بالضبط نوع الدراسة وكذا األفراد إذ یتعین على الباحث  المجتمع،

 .ملهم ومن ال تشملهم حتى تكون الصورة واضحة في الذهن منذ البدایةالذین تش

أنه :" ـویعرف موریس أنجرس في كتابه منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة مجتمع البحث على

 1."دة مسبقا التي ترتكز علیها المالحظاتأو غیر منتهیة من العناصر المحد مجموعة منتهیة

ن أهم الخطوات المنهجیة في البحوث العلمیة حیث تتوقف علیها باقي ویعتبر تحدید مجتمع البحث م 

اإلجراءات المیدانیة األخرى ومن بینها تحدید ما إذا كان الباحث سیتبع طریقة الحصر الشامل، من 

خالل دراسة جمیع الوحدات الممثلة للمجتمع الكلي، أم أنه سیلجأ إلى أسلوب المعاینة من خالل 

ة بشرط أن تكون ممثلة لمجتمع الدراسة، ویتمثل مجتمع دارستنا هذه في مجموع محاولة اختیار عین

أستاذ من جمیع  110األساتذة الباحثین المكونین لهیئة التدریس بقسم العلوم اإلجتماعیة والبالغ عددهم 

الشعب التابعة للقسم بجامعة مستغانم بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، وقد تم اختیار هذه العینة من 

 .في مجال التألیف و النشر العلمي مجتمع األكادیمي نظرا لنشاطاتهم البحثیة والعلمیة خاصةال

وسنوضح في الجداول التالیة المجتمع الكلي لألساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة 

 .مستغانم

 

 

                                           

.173 مرجع سبق ذكره، ص. تدریبات عملیة:  منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة. موریس، أنجرس_ 1
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بقسم العلوم اإلجتماعیة ساتذة الباحثین اسة لألتوزیع أفراد المجتمع الكلي للدر : 1)  02( جدول رقم 

 .التي ینتمون إلیها  حسب الشعب

 

 

بقسم العلوم اإلجتماعیة حسب توزیع نسب المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة الباحثین ): 09(الشكل رقم

 الشعب التي تنتمون إلیها

النسبة عدم تجانس أفراد المجتمع الكلي لألساتذة  من خالل الجدول اإلحصائي والدائرةیالحظ 

الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم وذلك من حیث عددهم بكل من الشعب التي ینتمون 

٪ من المجموع الكلي لمجتمع الدراسة  39.09إلیها، حیث تحتل شعبة علم االجتماع أكبر نسبة ب 

٪ بینما تسجل كل من شعبة الفلسفة و األرطوفونیا نسبا  37.27تلیها شعبة علم النفس بنسبة 

                                           

.مرجع السابق. معلومات مستقاة من رئیس قسم العلوم اإلجتماعیة_  1
  

39.09 

13.63 

37.27 

10 

 علم اإلجتماع

 الفلسفة

 علم النفس

 أرطوفونیا

 ٪النسبة المؤویة عدد األساتذة الباحثین الشعبـــــــــــــة

 ٪ 39.09 43 اإلجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاععلم 

 ٪ 13.63 15 الفلسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ٪ 37.27 41 علم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 ٪     10 11 األرطوفونیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ٪   100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ذاته، وكذلك یبرز عدم التجانس ٪ فقط من المجموع  10٪ و 13.63تقدر على التوالي ب ضعیفة 

 :توزیع أفراد المجتمع الكلي للدراسة حسب رتبھم وھذا ما یوضحھ الجدول  في

 ٪الـــــــنـــــسـبة المؤویة  عدد األساتذة الباحثین الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ٪9.09 10 الــتـــــــــــــــعلـــــــیم الــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــــي. أ

 ٪20.90 23 مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــریــــــــــــــــــــــــن. أ

 ٪60 66 مـــــساعدیــن مكـلفیـــن بالــدروس. أ

 ٪10 11 مــــــــســــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــدیـــــــــــــــــــــــن. أ

 ٪100 110 مـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 .عدد األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة حسب رتبهم : 1) 03( جدول رقم 

 

 

لألساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة حسب توزیع نسب المجتمع الكلي للدراسة ): 10(الشكل رقم

 رتبهم

 

                                           

.المرجع السابق. معلومات مستقاة من رئیس قسم العلوم االجتماعیة_  1
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II. عینة الدراسة: 

بما أنه من الصعب على الباحث تطبیق أدوات تجمیع البیانات على جمیع األفراد، خاصة إذا كان 

هذا المجتمع یضم عدد كبیر جدا من الوحدات، و ذلك لعدم توفر اإلمكانات المادیة و البشریة الكافیة 

   یة المدة الزمنیة المخصصة للبحث، إذ أن إشكالیة البحث و أهدافه و كذا قیود الوقت و كذا محدود

و التكلفة باإلضافة إلى طبیعة المجتمع المبحوث كلها أمور تستلزم على الباحث اللجوء إلى أسلوب 

ث من المعاینة بغیة التزود بالمعلومات المطلوبة، و یعتبر اختیار العینة الممثلة لمجتمع المبحو 

أصعب األمور التي تواجه الباحثین و الدارسین، ذلك أن أول شروط نجاح اختیار العینة هو ضرورة 

تمثیلها لكل حاالت المجتمع المبحوث و تعبیرها بصدق عن الظاهرة محل الدراسة، و نظرا لحاجة 

نات التي تمثل الباحث الملحة إلى التعرف على هذا المجتمع، فإن األمر یستدعي استخدام أسلوب العی

مجموعة من األفراد یتم سحبها من المجتمع الدراسة على أن تكون ممثلة لهذا المجتمع و یستطیع 

وصل إلیها، حیث أنه و في كثیر من األحیان یكون أفراد المجتمع تالباحث بعد ذلك تقییم نتائج الم

هذا المنطلق یكون من األوفق الكلي من كثرة بما ال یمكن أخذهم جمیعا في اعتبار عند الدراسة، ومن 

 .و األمثل علمیا أخذ عینة فقط من أفراد المجتمع الكلي مع اشتراط عنصر التمثیل لهذا المجتمع

 :و من أجل تجسید اختیارنا لطریقة العینة قمنا بإتباع الخطوات التالیة

Ø نم، و الذي تحدید العدد اإلجمالي لألساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغا

 :بالقسم كمایلي) 04(من مختلف الشعب األربع  110یقدر ب

v  أستاذ باحث 41بمجموع :شعبة علم النفس. 

v أستاذ باحث  11بمجموع : شعبة األرطوفونیا. 

v  أستاذ باحث 15بمجموع : شعبة الفلسفة. 

v أستاذ باحث 43بمجموع : شعبة علم االجتماع. 

Ø داخل كل الشعب التابعة لقسم العلوم اإلجتماعیة  حصر العدد اإلجمالي لألساتذة الباحثین

 .)موضحة في الجدول الموالي(

Ø ترتیب أعداد األساتذة الباحثین داخل الشعب من اّألكثر إلى األقل عددا. 
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و بما أن عدد األساتذة الباحثین یختلف من شعبة ألخرى داخل القسم، الشيء الذي یجعل المجتمع 

د فقط، و سعیا منا لخلق نوع من التجانس العددي للعینة بغیة الكلي غیر متجانس من حیث العد

هي " ، والعینة الطبقیة المتناسبةتحقیق التمثیل الجید لهذا المجتمع، فقد تم اللجوء إلى طریقة 

العینة التي یتم فیها تقسیم مجتمع الدراسة إلى طبقات أو مجموعات متجانسة بها مجموعة من 

ضوع البحث، لدراسة ظاهرة لها عالقة بالمتغیر المطلوب بحثه، على أن الصفات المتشابهة طبقا لمو 

یكون حجم كل من طبقة في العینة متناسبة مع حجم الطبقات األخرى المناظرة للمجتمع األصلي ثم 

 1."یتم اختیار وحدات كل طبقة في العینة بطریقة عشوائیة

 من خالل أخذ نسبة واحدة داخل كل طبقة  و قد اعتمدنا العینة الطبقیة المتناسبة في هذه الدراسة

 من مجتمع األصلي، تمّ  ٪ 50و التي تتمثل في شعب قسم العلوم اإلجتماعیة، هذه النسبة شكلت 

اعتمادها داخل كل شعبة و هو ما مكن من الحصول على العینة الكلیة و التي كانت ناتج جمیع 

أستاذ باحث، و الجدول الموالي یبین كیفیة توزیع األساتذة  48العینات الطبقیة و المتمثلة في 

الباحثین على مختلف الشعب التابعة لقسم العلوم اإلجتماعیة موضحا المجتمع الكلي و عینة 

 .الدراسة

 

 العینة ٪النسبة  عدد األساتذة الشعبة

 19 50 43 علم اإلجتماع

 18 50 41 علم النفس

 06 50 15 الفلسفة

 05 50 11 أرطوفونیا

 48 50 110 المجموع

 .یبین مجتمع و عینة الدراسة): 04(الجدول رقم

 

                                           

.317، ص 2004دى للطباعة و النشر، دار اله: الجزائر. العلوم االجتماعیةمنهجیة . بلقاسم سالطنیة، حسان جیالني_ 1
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مجتمع و عینة الدراسة): 11(الشكل رقم  

 

 :أداة جمع البیانات 3.1.3

تعتمد كل البحوث العلمیة على أدوات و وسائل من أجل تحصیل و جمع البیانات المطلوبة من 

إذ توجد عدة أنواع من وسائل تجمیع البیانات و أهمها االستبیان، المقابلة           عینة الدراسة، 

واحدة أو و المالحظة فهذه األسالیب العلمیة یمكن استخدامها مجتمعة كما یمكن االكتفاء بوسیلة 

اثنین و ذلك بحسب أهداف البحث و طبیعة الدراسة، لقد تم اختیار االستبیان كأداة لجمع البیانات 

 .في دراستنا هذه و ذلك بما یتوافق مع مجتمع البحث و منهجه

أداة لجمع المعطیات في شكل مطبوع تحتوي على مجموعة من األسئلة : " و یعرف االستبیان بأنه 

 جتمع الدراسة و هو لیس مجرد أسئلة بقدر ما هو منبه لقضیة مدروسة بعنایة توزع على عینة م

و مصممة بطریقة تغطي كافة المجاالت و الفرضیات األساسیة للدراسة و جوانب الموضوع، و هو 

من الوسائل المالئمة لجمع المعلومات على نطاق واسع و بأسرع وقت، حیث تمكن الباحث من 

 1."یرة و في فترة زمنیة وجیزة الحصول على معلومات كث

                                           

.73 ص ، 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. محاضرات في منهجیة البحث االجتماعي. عمار، خیر اهللا_ 1
  

0 

5

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

 أرطوفونیا الفلسفة علم النفس علم اإلجتماع

 العینة عدد األساتذة



 الفصل الثالث                                                              الدراسة المیدانیة

 

 

57 

 :عداد استمارة االستبیانإ 1.3.1.3

لقد تم استخدام االستبیان في هذه الدراسة من خالل ترجمة إشكالیة البحث و فرضیاته إلى مجموعة 

من األسئلة بعض منها یضم أسئلة فرعیة، كما أن األسئلة التي یشملها االستبیان مستخرجة انطالقا 

یة و المیدانیة، و تم االعتماد أثناء طرح هذه األسئلة على ثالث أنواع من جوانب الموضوع النظر 

أساسیة و هي األسئلة المغلقة و األسئلة النصف مغلقة، و ذلك من خالل تقدیم اقتراحات محددة ثم 

كون هذا األسلوب یسمح بعملیة الدمج بین المحافظة على عنصر " أخرى أذكرها " ختم السؤال بعبارة 

الموضوع و توجهه مع إتاحة الفرصة للمبحوث لإلجابة بحریة أكثر، و تّم إدراج سؤال التحكم في 

مفتوح في نهایة االستمارة و ذلك بغیة إعطاء فرصة للمبحوثین من أجل تقدیم أي إضافات أو 

 اقتراحات قد یرونها مناسبة و لم تتسّن لهم الفرصة لتقدیمها و اإلدالء بها على مستوى األسئلة المغلقة

و رّكزنا بنسبة كبیرة على النمط الثاني و ذلك من أجل تسهیل عملیة اإلجابة على المبحوثین، الشيء 

الذي یسمح بالتحكم في الموضوع و عدم فتح المجال كثیرا حتى ال یتم االبتعاد عن الموضوع 

ي عملیات األساسي و بالتالي عدم خدمة اإلشكالیة المطروحة من جهة، و لسهولة أسئلة هذا النمط ف

 .التحلیل و التبویب من جهة أخرى

 :و قد مّر إعداد استمارة االستبیان بالمراحل التالیة

ü تحكیم االستبیان: 

قبل صیاغة االستبیان في شكله النهائي و عمال على جعله فعاال أكثر في تجمیع البیانات من عینة 

علم االجتماع، علم : كمایلي الدراسة، قمنا بعرضه على مجموعة من األساتذة من تخصصات مختلفة

النفس، الفلسفة، علم التاریخ و ذلك للتأكد من سالمة منهجیة طرح األسئلة و تسلسلها المنطقي 

باإلضافة إلى الحرص على خلو االستبیان من أي أخطاء لغویة و بالتالي فعالیته في تحقیق الغرض 

البحث بعین االعتبار و من ذلك الذي وضع من أجله، و قد تم أخذ بعض المالحظات التي تخدم 

إعادة وضع االختیارات الخاصة بمتغیر السن، مع حذف بعض األسئلة و قد تم تعدیل االستبیان بناءا 

 .على هذه المالحظات
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ü اإلستان التجریبي: 

بعد تحكیم االستبیان تّم توزیع نماذج منه على جزء من العینة المدروسة، و ذلك بهدف التعرف على 

التأكد من عدم تعقد األسئلة و الوضوح التام للمصطلحات التي تضمها، و كذا معرفة مدى  آرائها و

 .تجاوب الفئة المدروسة مع األسئلة المطروحة الستبعاد السلبیات الموجودة بها

و قد كانت التعدیالت التي أجریت على أسئلة االستبیان نابعة من مالحظة إجابات االستبیان 

 :التجریبي ومنها

ü ادة صیاغة بعض األسئلةإع . 

ü دمج بعض األسئلة مع بعضها البعض و ذلك القترابها من حیث المعنى . 

ü توضیح بعض المصطلحات من خالل تقدیم شرح موجز لها. 

ü إضافة بعض األسئلة التي تشرح أو تكمل أسئلة قبلها . 

ü ا مع أسئلة حذف بعض األسئلة التي لم یتم اإلجابة عنها من طرف المبحوثین أو إعادة دمجه

 .أخرى

سؤال، حیث تّم دمج جزء منها  37كما تمت مالحظة كثرة عدد األسئلة التي كانت تقدر في األصل ب

و إلغاء بعضها سواء لعدم عالقتها المباشرة بموضوع البحث أو لنقص فعالیتها في قیاس فرضیات 

یه، و كذا لعدم تفاعل الدراسة أو حتى بسبب اقترابها مع بعضها البعض من حیث المعنى الذي تؤد

كل المبحوثین معها، إذ الحظنا أن البعض قد واجه صعوبة في اإلجابة عن بعض أسئلة االستمارة 

سؤال و ذلك بعد االستعانة بآراء  24التجریبیة، و بذلك تّم تخفیض عدد أسئلة االستبیان النهائي إلى 

مارات االستبیان التجریبي بعض األساتذة في مجال التخصص و البعض مّمن وزعت علیهم است

بغرض االبتعاد عن اللبس بخصوص األسئلة المطروحة و كذا من أجل توفیر أكبر قدر من 

 .الموضوعیة العلمیة في االستبیان النهائي

 

ü اإلستان النهائي: 

بعد تحكیم االستبیان و تجریبه تحصلنا على نسخة نهائیة التي تّم توزیعها على عینة األساتذة 

سؤال  24الباحثین المنتمین إلى قسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم، و یضم االستبیان النهائي 
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ة موزعین مفتوحسؤال واحد سؤال نصف مغلق أو متعددة الخیارات، و  18أسئلة مغلقة، و  05منها 

 :محاور على الشكل التالي) 04(أربعةعلى 

v للمبحوث بیانات العامة: 

و هي عبارة عن أسئلة تحدد جنس أفراد العینة، و السن و الشعبة و التخصص العلمي و الدرجة 

 .أسئلة 06العلمیة باإلضافة إلى الرتبة التي یشغلونها، فشملت بذلك على 

 .مفهوم األرشیف المفتوح و مواقفهم اتجاههالجامعیین لتصورات الباحثین : ولالمحور األ 

، و انقسمت هذه األسئلة بین )05(إلى السؤال رقم ) 01(أسئلة، من السؤال رقم ) 05(یضم خمس 

 :المغلقة و النصف المغلقة، و أردنا من خالل هذا المحور إختبار الفرضیة األولى 

جتماعیة بجامعة مستغانم لمفهوم األرشیف المفتوح ما یزال إدراك الباحث الجامعي بقسم العلوم اإل §

 .ضعیفا على الرغم من التطورات التي یشهدها هذا النموذج على المستوى الدولي

v استخدام الباحثین الجامعیین لمصادر األرشیف المفتوح المتاح على شبكة : انيالمحور الث

 .االنترنت

، و تراوحت أسئلة هذا )12(لى السؤال رقم إ) 06(أسئلة، من السؤال رقم ) 07(یضم هذا المحور 

المحور بین األسئلة المغلقة و النصف المغلقة، مع اإلشارة إلى أن هذا المحور موجه الختبار 

 :الفرضیة الثانیة

إن استخدام الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة لمصادر األرشیف المفتوح كثیف، رغم عدم  §

 .صادر مجاناإدراكه لخلفیات إتاحة هذه الم

v النشر ضمن مستودعات األرشیف المفتوح: ثالثالمحور ال. 

، و انقسمت أسئلة هذا )21(إلى السؤال رقم ) 12(أسئلة من السؤال رقم ) 09(ضم هذا المحور 

 .المحور بین األسئلة المغلقة و النصف المغلقة

v معوقات حركة األرشیف المفتوح: رابعالمحور ال. 

، و جمع هذا المحور )24(إلى السؤال رقم ) 22(أسئلة، من سؤال رقم ) 03(تضمن هذا المحور 

 .بین نمطین من األسئلة، األسئلة النصف المغلقة و سؤال مفتوح في األخیر إلبداء الرأي

 :موجهان الختبار الفرضیة الثالثة رابعو ال ثالثمع اإلشارة إلى أن المحورین ال
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إلجتماعیة في النشر في مستودعات األرشیف المفتوح إن مشاركة الباحث الجامعي بقسم العلوم ا §

 .تكاد تكون معدومة بسبب عدم االعتراف بالبحث المنشور في هذه المصادر أكادیمیا

 

 :توزیع استمارة االستبیان  2.3.1.3

أستاذ باحث یدا بید من  48تم توزیع استمارة االستبیان على األساتذة المبحوثین و مقدر عددهم ب

 40طرفنا، و ذلك على مستوى كل الشعب التي یضمها قسم العلوم اإلجتماعیة، حیث تم استرجاع 

اد ، و تّم استبع ٪ 16.66، فیما قدرت نسبة االستمارات الضائعة ب ٪ 83.33استمارة أي بنسبة 

استمارات أخرى نظرا لعدم صالحیتها كونها لم یتم اإلجابة فیها عن كل األسئلة الواردة         03

من مجموع  ٪ 92.5استمارة و هو ما یشكل نسبة  37بالتالي أصبح مجموع االستمارات المحللة و 

 ).واليسنوضح ذلك في الجدول الم(من المجتمع الكلي للدراسة  ٪ 33.63االستمارات الموزعة و 

 :و قد تم توزیع هذه االستمارات وفق طریقتین

 

Ø الطریقة األولى: 

تسلیم االستمارات لألساتذة قسم العلوم اإلجتماعیة على مستوى كلیة العلوم اإلجتماعیة بشكل 

مباشر، و عند انتهائهم من مأل االستمارات تّم استرجاعها، و قد مكنتنا هذه الطریقة من استرجاع 

 .االستمارات الموزعةكافة 

 

Ø الطریقة الثانیة: 

و تتمثل في تسلیم االستمارات لألساتذة قسم العلوم اإلجتماعیة، على مستوى كلیة العلوم اإلجتماعیة 

وجها لوجه، لتترك عندهم و یتم استرجاعها في وقت الحق الرتباط هؤالء األساتذة بالتدریس أو 

 .شيء آخر 

 .ص فرص استرجاع االستمارات، و هو ما حدث فعالو المالحظ على هذه الطریقة تقل
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 .و سنوضح في الجدول التالي تمثیل االستمارات المسترجعة و الضائعة و المستبعدة _

النسبة المؤویة من  التكرارات اإلستمارات

 مجموع العینة٪

النسبة المؤویة من 

 المجتمع الكلي٪

 ٪43.63 ٪100 48 اإلستمارات الموزعة

 ٪36.36 ٪83.33 40 المسترجعةاإلستمارات 

 ٪07.27 ٪06.66 08 اإلستمارات الضائعة

 ٪02.72 ٪06.25 03 اإلستمارات المستبعدة

 ٪100 ٪100 37 المجموع

 تمثیل االستمارات المسترجعة و الضائعة و المستبعدة):  05( الجدول رقم

 

 

 

 .المستبعدةتمثیل االستمارات المسترجعة و الضائعة و ):  12( الشكل رقم

48 

40 

8 3 
 موزعة

 مسترجعة

 ضائعة

 مستبعدة
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 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 _مستغانم_جامعة عبد الحمید بن بادیس

 كلیة العلوم اإلجتماعیة 

 قسم العلوم اإلنسانیة         شعبة علم المكتبات                                    

 انیاستمارة االستب

في اطار إنجاز مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة 

 الحدیثة و التوثیق

 حت عنوانت

 

 

 

 

 :تحت إشراف األستاذ:                                                         من إعداد الطالبتین

رباحي فاطمة                                                      عبد العالي عبد الهادي                                        ·

 بقدور بن عطیة كریمة ·

 

 

 

 استمارة اإلستبیان: )01(الملحق رقم

دراسة میدانیة بقسم : اتجاهات الباحثین الجامعین نحو األرشیف المفتوح

 العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم أنموذجا

هذه الدراسة نسعى للحصول على المعلومات الالزمة و الخاصة باتجاهات الباحث الجامعي بقسم العلوم من خالل 

و لهذا نأمل منكم التعاون معنا من خالل ، اإلجتماعیة بجامعة مستغانم نحو األرشیف المفتوح المتاح على شبكة األنترنت

.ها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلميملء هذه اإلستمارة و نتعهد لكم بأن اإلجابات التي ستقدمون  

 أمام اإلختیار الذي ترونه مناسبا Xالرجاء منكم ملء اإلستمارة من خالل وضع عالمة 

و شكرا مسبقا على تعاونكم
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 :مصطلحات اإلستمارة

هو أرشیف على األنترنت یمكن الكتاب و األكادیمین من إیداع أعمالهم مع  :األرشیف المفتوح ·

و یمكن أن یتضمن مقاالت الدوریات و مسودات المقاالت ، علمهم بأنه سیكون متاح في شكل رقمي

 .و التقاریر الفنیة و الكتب و الرسائل الجامعیة و یمكن أن تكون محكمة و غیر محكمة

هي مصادر المعلومات ذات الوصول الحر حیث یمكن تحمیلها و  :مصادر المعلومات المفتوحة ·

 .نسخها و طباعتها

هي النشر من جانب المؤلف لعمله في مستودع األرشیف المفتوح أو النشر في  :األرشفة الذاتیة ·

دوریة علمیة إلكترونیة ذات الوصول الحر أو النشر على موقعه الشخصي لیشكل هذا الموقع 

للباحث حیث یتوافر به كل ما أنتجه الباحث من دراسات و غیرها من المواد أرشیف مفتوح شخصي 

 .العلمیة األخرى

و هو أسلوب ، هو مصطلح المستخدم للداللة على نشر الوثائق قبل تحكیمها فعلیا :ماقبل النشر ·

النشر المعتمد من بعض مستودعات األرشیف المفتوح و هو األسلوب األسبق الذي جرى اعتماده 

 .لمستودعاتفي ا

 2006هو أرشیف مفتوح جزائري أطلق في بدایة شهر جویلیة عام :  ARCHIVALGمستودع  ·

و یتیح هذا األرشیف األبحاث العلمیة ،  CERISTمن طرف مركز اإلعالم العلمي و التقني 

 .مجانا على موقع المركز CERISTللباحثین المنتمین لمركز 
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  بیانات عامة للمبحوث

:الجنس _  

 ذكر   أنثى 

:السن _   

 سنة 45إلى  41من _                                       سنة 32إلى  25من _

                         سنة فما فوق 45_                                        سنة 40إلى  33من _

 

:...........................................................................الشعبة_   

:................................................................التخصص العلمي_   

:الدرجة العلمیة_   

                                      ماجستیر _ 

 شهادة أخرى _                                   دكتوراه_ 

 ..................................................................................أذكرها

: الرتبة_   

التعلیم العاليأستاذ _                                    مساعد أستاذ_  

محاضرأستاذ _  

 المحور األول: تصورات الباحثین الجامعیین لمفهوم األرشیف المفتوح و مواقفهم اتجاهه.

سمعت بمفهوم األرشیف المفتوح ؟ أنهل سبق لك و _1  

 نعم                             ال 

3 انتقل إلى السؤال رقم "ال"إذا كانت اإلجابة ب_   

الخیارات  حدد مصطلحات األرشیف المفتوح التي أنت على درایة بها من بینإذا كانت اإلجابة بنعم   1_1

:التالیة  

 مستودعات األرشیف المفتوح_                         الوصول الحر للمعلومات_
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 المستودعات الرقمیة المفتوحة_اإلتاحة الحرة للمعلومات                          _

 اإللكترونیةمستودعات المنشورات العلمیة _التدفق الحر للمعلومات                           _

  أخرى _مصادر المعلومات المفتوحة                       _

 .................................................................................أذكرها

 كیف أصبحت على درایة بمفهوم األرشیف المفتوح من بین الخیارات؟_ 2

 أحد الزمالء _                                  االنترنتالتصفح عبر _

 أخرى _                                   أخصائي المكتبات_

 أحد الندوات أو المؤتمرات_

 ................................................................................أذكرها

 على درایة بمفهوم األرشیف المفتوح؟ هل لدیك اطالعا بأن مجتمع األساتذة داخل جامعتك_3

 نعم                              ال 

 على المبادرات التي تدعم حركة األرشیف المفتوح؟ هل أنت مطلع_4

 مطلع                             غیر مطلع

 5 إذا كنت غیر مطلع انتقل إلى السؤال رقم_ 

 المبادرات التي تعرفها من بین الخیارات؟هي  ما ، إذا كانت اإلجابة بنعم  1_4

 1999سنة ) OAI(مبادرة األرشیف المفتوح_

  2001مبادرة الرسالة المفتوحة للمكتبة العمومیة األمریكیة للعلوم سنة _

  2002مبادرة بودابست للوصول الحر سنة _ 

  2002من برلین سنة  ECHO CHARTمبادرة _ 

  2003ة سن BETHESDAمبادرة بوتسدا _

  2003سنة  IFLAمبادرة اإلتحاد الدولي للمكتبات _

 2006مبادرة الریاض سنة _ 
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 أخرى _

 ................................................................................أذكرها

 في اإلنضمام إلى مبادرات األرشیف المفتوح؟هل لدیك رغبة _ 5

 ال أرغب في اإلنضمام                          نعم أرغب في اإلنضمام 

 .االنترنتاستخدام الباحثین الجامعیین لمصادر األرشیف المفتوح المتاح على شبكة : اني المحور الث

 في تحصیل المعلومات العلمیة و التقنیة ؟ االنترنتهي درجة اعتمادك على شبكة  ما_6

 منعدمة       ضئیلة                 متوسطة                كبیرة      كبیرة جدا          

 هو دافعك ؟ المعلومات العلمیة و التقنیة ما السترجاع االنترنتفي حالة اعتمادك على _7

    طبیعة التخصص العلمي و البحثي_            سهولة الوصول إلى المعلومات  _

 انخفاض تكلفة استرجاع المعلومات       _                      كثرة و حداثة المعلومات_

 دوافع أخرى_

 ....................................................................................أذكرها

ما هي ،مات العلمیة و التقنیة و تداولهاالمعلو  السترجاعبصفة كبیرة  االنترنتإذا كنت ال تعتمد على _ 8

 ذلك من بین الخیارات؟ أسباب

 معلومات األنترنت غیر موثوقة  _                               الستعمالهاالتكلفة المرتفعة _

 طبیعة تخصص ال تقضي باستعمالها             _         عدم وجود معرفة باستخدامها                  _

                                                         االنشغاالتقلة الوقت و كثرة _       تفضیل الشكل الورقي من الكتب و المجاالت      _

 دوافع أخرى _         األكادیمي بالجهات التي االعترافخوفا من عدم  _

    تنشر المعلومات  

               .....................................................................................أذكرها

 هل تعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة ذات الوصول الحر في إنتاج مادة علمیة ؟_9

 نعم                                 ال

 هل تعتمد على هذه المصادر كا ؟، "نعم"إذا كانت اإلجابة ب  1_9
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 مصادر أولیة                           مصادر ثانویة

 علل، "ال"إذا كانت اإلجابة ب  2_9

........................................................................................................ 

 بالمستودعات التي تحوي مصادر معلومات مفتوحة ؟ هل أنت على درایة_10

 نعم                                 ال

 13انتقل إلى السؤال رقم ، "ال"إذا كانت اإلجابة ب_

 حدد من بین الخیارات المستودعات التي تعرفها ؟، "نعم"إذا كانت اإلجابة ب  1_10

 في الفیزیاء و الریاضیات ARXIVمستودع _

 في علوم النفس و األعصاب COGPRINTمستودع _

 في علم المكتبات  E_LISمستودع _

 مستودع جامعة الملك سعود_

 مستودع قسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزیز_

 )الجزائر( CERISTلمركز اإلعالم العلمي و التقني   ARCHIVALGمستودع _

 مستودعات أخرى_

 .....................................................................................أذكرها

 هي أنواع مصادر المعلومات ذات الوصول الحر التي تستخدمها ؟ ما_11

 فصول الكتب_رسائل جامعیة                                  _

 مسودات مقاالت _       مقاالت و بحوث                        _

                                أخرى _                                أعمال مؤتمرات _ 

                                                       كتب_   

.....................................................................................                                  أذكرها

 هو حكمك على مستوى الوصول إلى مصادر األرشیف المفتوح ؟ ما_12



 

157 

 ال نعم الحكم على مستوى الوصول

   الوصول و التعرف على المصادر سھل و سریع

صعوبة التعرف على مصادر المعلومات المجانیة و الحصول 
 على عناوینھا اإللكترونیة

  

   تنزیل مصادر المعلومات صعب

 ال رأي لي  _

 .النشر ضمن مستودعات األرشیف المفتوح: ثالثالمحور ال

 هل تقوم بنشر أبحاثك على شبكة األنترنت ؟_13

 نعم                              ال

 هي وتیرة نشر أبحاثك و مقاالتك العلمیة ؟ ما، "نعم"إذا كانت اإلجابة ب 1_13

 أحیانا                              نادرادائما                              

 هي أسباب عدم نشرك على الشبكة ؟ ما، "ال"إذا كانت اإلجابة ب 2_ 13

 ال أجید نشر األبحاث على شبكة األنترنت_

 إلزامیة دفع رسوم لنشر مادة علمیة في المواقع و الدوریات المحكمة_ 

 أسباب أخرى_ 

 .....................................................................................أذكرها

 :هل قمت بنشر بحوثك العلمیة في أي من األوعیة التالیة ؟ مع رجاء تحدید لغة المقاالت_14

 

 لغة النشر

 وعاء النشر

لغة أخرى  انجلیزیة فرنسیة عربیة

 أذكرها

     تنتمي إلیهدوریة المخبر الذي 

     دوریة الجامعة

دوریات جامعات و مراكز بحث 

 جزائریة

    

     دوریات دولیة

     دوریات علمیة في مجال تخصصك
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     مجال تخصصك خارج  دوریة علمیة

     كتاب

     مواقع األنترنت

     أوعیة نشر أخرى الرجاء ذكرھا

 العلمیة و نشرها ؟ما هي دوافعك إلنجاز البحوث _15

 المشاركة في التظاهرات العلمیة_              الترقیة العلمیة و إثراء السیرة الذاتیة   _

 الجامعة و الوطن خدمة البحث العلمي و_                  الحصول على منح علمیة و بحثیة_

 ى                                 دوافع أخر _         تطبیق نتائج البحوث العلمیة و استثمارها    _

 في العملیة التعلیمیة         

 .....................................................................................أذكرها

 هل قمت بإیداع بحوثك العلمیة في أرشیفات مفتوحة عبر شبكة األنترنت ؟_16

 ال         نعم                        

 17 انتقل إلى السؤال رقم، "ال"إذا كانت اإلجابة ب_

ماهي أنواع مصادر المعلومات التي قمت بنشرها في األرشیفات المفتوحة ، "نعم"إذا كانت اإلجابة ب  1_16

 ؟

 أعمال المؤتمرات_المقاالت المنشورة                       _

 الكتب_    مسودات المقاالت                   _

 فصول الكتب_الرسائل الجامعیة                        _

 أخرى_  

 .....................................................................................أذكرها

 هل تمتلك فضاء إلكتروني شخصي على شبكة األنترنت ؟_17

 النعم                                

 . 19 انتقل إلى السؤال رقم، "ال"إذا كانت اإلجابة ب_
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 نوع هذا الفضاء ؟ ما، "نعم"إذا كانت اإلجابة ب  1_17

 مدونة _                                     موقع شخصي_ 

 فضاء آخر_

 .......................................................................................أذكره

 هل تقوم باألرشفة الذاتیة على مستوى هذا الفضاء ؟_18

 نعم                             ال

 هي دوافعك للقیام باألرشفة الذاتیة ؟ ما، "نعم"إذا كانت اإلجابة ب  1_18

 زیادة المساهمة في الوصول الحر للمعلومات_

 زیادة اإلطالع على أبحاثي العلمیة و اإلستشهاد المرجعي بها_

 اتاحة إنتاجي العلمي لإلستعانة به في تدریس البرامج و المقررات _

 زیادة إثراء المحتوى الرقمي العربي على األنترنت_

 مساندة الجامعة إلثراء موقعي الشخصي علیها_

 سیاسة الجامعة تتطلب اتاحة مصادر من خالل موقعي الشخصي_

 حافز داخلي للمساهمة في تطویر مجتمع البحث العلمي بالدولة _

 أخرى _

 ....................................................................................أذكرها

 لعزوف عن اعداد األرشفة الذاتیة ؟ هي أسباب ا ما، "ال"إذا كانت اإلجابة ب  2_18

 ال یتوفر لدي الوقت الالزم_

 )تصمیم و استضافة الموقع، تكلفة تجهیز الملفات(المعوقات المالیة و التقنیة _

 الخوف من السرقة العلمیة_

 عدم المعرفة بهذا النمط من أنماط اإلتصال العلمي_

 ى النشرغیاب التعویض عن الحقوق المالیة المترتبة عل_
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 عدم الخبرة الكافیة بالحاسب اآللي و شبكة األنترنت_

 القیود المفروضة من جانب الناشرین_

 حوافز نفسیة ترتبط بعدم اعتیاد الباحثین على حریة الوصول للمعلومات_ 

 األرشفة الذاتیة قد تقلل من فرص النشر لدى الناشرین في مجال التخصص_

 أخرى _

 .....................................................................................أذكرها

 في األرشفة الذاتیة للمقاالت قبل نشرها في دوریة محكمة ؟ هل ترغب_19

 قغیر مواف                       موافق          

 ل النشر من بین الخیارات التالیة؟الذاتیة لمقاالت قبما هي أسباب األرشفة ، كان الرد ایجابیا إذا  1_19

 

من دون  قلیل األهمیة مهم مهم جدا األسباب

 أهمیة

     بث النتائج األولى لبحوثي بسرعة

تجمیع تعالیق القراء حول مقاالتي 

 قبل تحریر النص النهائي

    

 

 لمقاالت قبل النشرمن بین ما هي أسباب رفض األرشفة الذاتیة، "ال"إذا كانت اإلجابة ب 2_19

 الخیارات ؟ 

 بثهقبل تفضیل تحكیم البحث من طرف لجنة القراء _

 ترفض المجالت الورقیة نشرهأن التخوف من _ 

 )السرقة العلمیة(الخطر من أن ینسب بحثي إلى شخص آخر_ 
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 :المستخلص

جاءت هذه الدراسة للتعرف على توجهات األساتذة الباحثین بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم 

     نحو حركة األرشیف المفتوح، إذ تهدف إلى ضبط المفاهیم و المصطلحات المتعلقة بهذه الحركة، 

، و معرفة توجهاتهم و التعرف على مدى اطالع هؤالء األساتذة الباحثین على مفهوم األرشیف المفتوح

نحوه و مدى مشاركتهم في نشر بحوثهم العلمیة في مستودعات األرشیف المفتوح، و مدى استخدامهم 

لة في تشكیل لمصادره، و تهدف هذه الدراسة أیضا إلى تحدید أهم العوامل و المتغیرات المتدخ

 .الباحث الجامعي بقسم العلوم اإلجتماعیة نحو األرشیف المفتوحاتجاهات 

المنهج المسحي و المنهج  إتباعو قد اتخذت الدراسة من األساتذة الباحثین عینة لها من خالل 

كأداة لتجمیع البیانات، ثم توزیعها على عینة قدرت  اإلحصائي، و اعتمدت على استمارة اإلستبیان

أستاذ باحث بقسم العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم موزعین على مختلف الشعب التابعة  37ب

للقسم، و ذلك ما مكن من جمع معطیات ذات داللة حول موضوع الدراسة و التي تّم تحلیلها على 

الذي مكن من معرفة توجهات األساتذة الباحثین نحو األرشیف  الشيءضوء الفرضیات المقترحة، 

 .العلمي لالتصالوح، و موقفهم من هذا النموذج الجدید المفت

   الجدیة التي تساهم في التعریف بحركة األرشیف المفتوح  االقتراحاتكما تقدم الدراسة مجموعة من 

المستحدثة و التي أفرزتها البیئة و التعریف بمزایا و خصائص هذه الحركة التي تعد من المفاهیم 

 .لفةالرقمیة بمتغیراتها المخت

 :الكلمات المفتاحیة

حرة للمعلومات العلمیة و التقنیة، األرشفة الذاتیة، أرشفة  إتاحةاألرشیف المفتوح، مستودع رقمي، 

 ).جامعة مستغانم(مؤسساتیة، النشر العلمي اإللكتروني، قسم العلوم اإلجتماعیة
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Résumé 

Cette étude serve à identifier les tendances des professeurs de recherche du 

Département des sciences sociales à l'Université de Mostaganem vers le  

Mouvement des archives ouvertes , Comme elle vise à définir les concepts et 

les termes liés à ce mouvement, Et pour déterminer le niveau des 

connaissances des chercheurs professeurs sur le concept de l'Open Archives 

Et de connaître leurs attitudes envers et l'étendue de leur participation à la 

diffusion des recherches scientifiques dans les entrepôts d’archives ouvertes, 

Et la mesure de leur utilisation des sources, Et aussi pour but de cette étude 

était de déterminer les facteurs les plus importants et les variables intervenant 

dans l'élaboration de tendances des chercheurs de l'université du Département 

des sciences sociales sur les archives ouvertes. 

L'étude a été prise à partir d'un échantillon de chercheurs, des professeurs à 

travers une méthode d'enquête et d'approche statistique Et appuyé sur le 

questionnaire comme un outil de collecte de données, puis distribués à un 

échantillon  qui a été estimé à 37 Professeur de recherche du Département 

des sciences sociales à l'Université de Mostaganem, répartis dans les 

différentes filiales du Département, et qu'il est permis de récolter  des 

information significatif sur le sujet des données de l'étude, qui ont été 

analysés à la lumière des hypothèses proposées, chose qui a permis 

d'identifier les points de vue des chercheurs, des professeurs sur les archives 

ouvertes, et leur attitude à ce nouveau modèle de la communication 

scientifique. 

L'étude fournit également une gamme de propositions sérieuses qui 

contribuent à la définition du mouvement des archives ouvertes et la 

définition des avantages et caractéristiques de ce mouvement, qui est l'un des 

concepts développés et créés par l'environnement numérique de différents  

variables. 

Mots clés: 

Archives ouvertes, Dépôt numérique, Disponibilité de l'information 

scientifique et technique gratuit, L'auto-archivage, archivage institutionnel, 

L'édition électronique scientifique, Département des sciences sociales 

(Université de Mostaganem). 
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