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 2020يوليو    01تاريخ القبول:     2020يونيو     16تاريخ االستالم:    

 مستخلص 
ُتعد املكتبة اجلامعية من املؤسسات واملرافق العلمية والثقافية التى من شأهنا أن تلعب دوًرا بارًزا يف تطوير املجتمعات، وذلك  

 املجتمع املعريف اليوم. بتطوير البحث العلمى من خالل تقديم خدمات ذات فعالية، وتبًعا للتطورات الرقمية التى يشهدها 

هتدف هذه الدراسة إىل التعريف باملستودعات الرقمية من حيث النشأة بجامعة املنصورة مع التعرف عىل األهداف والسياسات  

  لإليداع الرقمى والبث واإلتاحة وفق حقوق امللكية الفكرية مع الوقوف عىل برامج إدارة املحتوى الرقمى ومدى نجاح وفعالية املستودع 

 . العلمىتصال الرقمى ىف تقديم خدماته بجامعة املنصورة مع دعم نقاط القوة والتخطيط املستقبىل ملزيد من خدمات لدعم اال

 املستودعات الرقمية؛ االتصال العلمى؛ جمتمع املعرفة؛ املحتوى الرقمى؛ خدمات املعلومات. :الكلامت املفتاحية

 متهيد / 0
هو الذى يمنحها القوة وىف ظل منظومة االتصال العلمى خلق سباق للحصول عىل أكرب قدر  إذا كانت املعرفة قوة فإن نرشها  

  من املعرفة إذ يعترب اإلنتاج املعرىف للباحثني ىف اجلامعة من اهم مصادر املعلومات التى تغذى دورة اإلتصال العلمى وتعزز حلقة النرش 

ىف ظل التطورات املتسارعة ىف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومع االنفجار العلمى ودور املكتبة اجلامعية وتضمن هلا االستمرارية  

ىف تغيري    املعلوماتى والثقاىف واالجتاه العام نحو بيئة املعلومات الرقمية بديال عن أوعية املعلومات التقليدية، مما أصبح هلا التأثري الواضح 

موعة من املهارات اخلاصة بالبحث والقدرة عىل اسرتجاع املعلومات وتقييمها  طريقة االتصال العلمى مما أدى لظهور  احلاجة إىل جم

 بكفاءة وفاعلية.

 

  دراسة مقارنة؛ إرشاف أسامة  بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان: مؤسسات خدمات املعلومات التجارية ىف العامل العريب :

 أمحد مجال القلش، وُمشاركة رحاب عبداهلادى سويفى. الفيوم : جامعة الفيوم، كلية اآلداب، قسم املكتبات واملعلومات. 
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تطورت أنظمة احلاسب اآلىل وسيطرة العوملة عىل حيز األنظمة التقليدية مما أدى إىل تطور نوعى ىف مستوى تكنولوجيا املعلومات  

ختاذ القرارات اإلدارية املتعلقة باخلدمات سواء اهلادفة إىل ا ولتحسني ودعم وتقنيات االتصال ىف خمتلف املؤسسات واملجاالت املتعددة 

 الربحية أو غريها من األنشطة غري اهلادفة إىل الربح كاألنشطة التطوعية فقد ظهر ما يسمى بإدارة األرشيف.

كرتونية حديثة هبدف ترتيب وتنظيم  فقد دعى ذلك الستخدام أنظمة إل  ،ونظًرا لزيادة أعداد املصادر والتطور التكنولوجى السائد

كام تسعى لالستفادة من الوسائل التكنولوجية احلديثة ىف معامالت األفراد واملؤسسات ورسعة    ،ومعاجلة البيانات وفًقا لألسس السليمة

متتاز بالسعة التخزينية  وهذه األنظمة    ،ومن هنا يظهر مصطلح أنظمة إدارة األرشيف اإللكرتونية  ،اسرتجاع املعلومات بجودة عالية ودقة

 متتاز باألمهية والرسية مًعا.  ا مما يضمن حرص البيانات وعدم ضياعها كوهن ،اهلائلة

الرقمية املؤسسية أهم أطراف حلقة النرش العلمى حيث أصبحت درجة اإلفادة من اإلنتاج املعرىف مؤرشا   تعترب املستودعات 

بالنسبة للبحث   املستودعات هذه  واضحا للجودة األكاديمية  إليها، فمن خالل  ينتسبون  التى  للمؤسسة  باإلضافة  العلمى والباحثني 

 نشهد بوادر إعادة صياغة نظام النرش العلمى ىف ظل البيئة الرقمية. 

 ل إىل مصادر وفهى تضمن محاية وصيانة وتسهيل الوص  ،تعترب هذه اخلدمة اإللكرتونية ذات أمهية عالية جدا للمؤسسة والفرد مًعا

وكذلك جتنب   ،ن أغلبية العاملني ىف املكتبات اجلامعية ُيستنزف ىف البحث عن املعلوماتألخاصة الرسائل اجلامعية  بهمة واملعلومات امل

الباحثني ىف اال  يةفقدان أ طالع عىل املصادر بصورة إلكرتونية  معلومة مع احلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية وأيًضا احلفاظ عىل حق 

بل والعمل عىل االستفادة منه وإتاحته ىف شكل   ؛م االقتصار عىل وجود مستودع رقمى للرسائل اجلامعية ىف شكل أرشيفبحيث ال يت

 إلكرتونى وفق نظم األرشفة اإللكرتونية وتقديم خدمات متطورة لدعم البحث العلمى. 

عىل جودة    وأثرها وصول احلر للمعلومات  ألنظمة الوهتدف الدراسة احلالية للتعرف عىل املستودعات الرقمية ومدى تطبيقها  

 العلمى. تصالخدمات املعلومات وتقييمها ومدى مسامهتها ىف دعم اال 

 الدراسة:أهمية / 1
 :  تكمن أمهية الدراسة احلالية ىف موضوعها الذى تتناوله ويتلخص ذلك ىف

 األهمية النظرية: -1/1

لكرتونية حيث شكلت تلك الدراسات عدًدا  اإل باألرشفةالدراسات املتعلقة  ىف  ة نوعي  ةهنا متثل نقلألتبدو أمهية الدراسة احلالية 

الرقميةكام تسعى لوضع األساس النظرى الذى يساهم ىف الربط بني    ،حمدوًدا املُقدمة من    املستودعات  وجودة اخلدمات اإللكرتونية 

ني ويرجع اهلدف األساسى من عملية األرشفة اإللكرتونية  خالل هذه األنظمة مما يعود بالنفع عىل البحث العلمى ودعمه وتيسريه للباحث

 هو توفري اإلتاحة والوصول والقابلية للبحث واألسرتجاع. 

 األهمية العملية التطبيقية: -2/1

إن الرتكيز عىل قطاع املكتبات وتطويره خلدمه الباحثني بشكل أفضل وأرسع يسلط الضوء عىل مثل هذه األنظمة ويساهم ىف تنبيه  

 ارات نحو أمهية تفعيلها وحتسني جودة اخلدمات من خالهلا.  اإلد
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ن يكون الشخص الذي يتعامل مع البيانات واملعلومات عىل أكام ينبغى وضع أمن ورسية املعلومات ضمن االعتبارات، فالبد  

الوثائق واملعلومات  ومن ثم تداوهلا مع اجلهات املعنية بتلك املعلومات، وألجل    ،ملام ومعرفة بطبيعة ورسية املعلوماتإ احلفاظ عىل 

إىل   نظمة من خالل حتديد كلمة مرورباإلضافةللحاسبات واأل  لكرتونيًا من املتطفلني والعابثني البد من توفري برامج محايةإاملؤرشفة  

 تزويد أجهزة احلاسب بربامج للفريوسات.

 الدراسة:أهداف / 2
 تتمثل ىف التاىل:حتاول الدراسة حتقيق جمموعة من األهداف، 

 املميزات والسلبيات واملتطلبات.باملستودعات الرقمية التعريف  -

 واقع خدمات املعلومات املتاحة باملكتبات حمل الدراسة. -

 . للمستودعات الرقمية  تناول وعرض النظم والربامج اآللية -

 املكتبات اجلامعية.السعى لدراسة أثر املستودع الرقمى ومزايا استخدامه عىل جودة اخلدمات ىف  -

 الدراسة: مشكلة / 3
أنظمة    إىل استخدام  الرقميةلقد أصبحت احلاجة  املكتبات   املستودعات  املستفيدين من  لتلبية رغبات جمتمع  ُملحة  رضورة 

ة التقليدية وحتويلها يساهم ىف ختفيض تكاليف املعامالت الورقي  ألنههاًم ىف حتقيق الكفاءة واجلودة  ميعترب نظاًما   الرقمنةاجلامعية ونظام  

القدرات وتقليل نسب اخلطأ  ةألنظمة األمت العامة،كام يساهم ىف توفري ىف املوازن  ،وحتسني  الدراسة هو    ة  وعليه فإن الغرض من هذه 

أنظمة   الرقميةالتعرف عىل  املستودعات  ىف  للباحثني وتوفري    وأثرها عىل مستوى جودة اخلدمات اإللكرتونية مما يشكل دعام  وبرامج 

 . الوقت واجلهد

 ومن أجل ذلك ولتحقيق أهداف الدراسة وجب عليها اإلجابة عن هذه التساؤالت: 

 ومميزاهتا وسلبياهتا واحتياجاهتا؟  باملستودعات الرقميةما املقصود  -

 لكرتونية باملكتبات عينة الدراسة ؟ما واقع خدمات املعلومات اإل -

 ؟للمستودعات الرقميةما النظم والربامج اآلليه  -

 ؟االتصال العلمىما أثر استخدام نظام املاسح الضوئى واملستودع الرقمى عىل جودة  -

 الدراسة: حدود / 4

 : احلدود املوضوعية 

من حيث ماهيتها ومميزاهتا وسلبياهتا ومتطلباهتا، والتعرف عىل واقع خدمات املعلومات    املستودعات الرقميةتتناول الدراسة  

إجياد حلول هلا وحماولة حتسني جودة اخلدمات  إومدى   للوقوف عىل املشكالت والعقبات وحماولة  العلمى  البحث  يفائها بمتطلبات 

أنظمة الوصول احلر لتطبيق    ، والتخطيطللمستودعات الرقميةلية  والربامج اآل  لزيادة دعم البحث العلمى، باإلضافة إىل دراسة النظم

 بجامعة املنصورة. باملستودع الرقمى 
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 : احلدود املكانية 

 جامعة املنصورة. املكتبة املركزية بسوف يتم تطبيق الدراسة عىل 

 الدراسة:مصطلحات / 5

 Electronic archiveاألرشيف اإللكرتونى    - 1

من جمموعة وثائق إلكرتونية، سواء املنتجة أصال ىف شكل قابل للقراءة اآللية أو التى تم حتويلها   هو ذلك األرشيف الذى يتكون

ستخدام نظام آىل، ويمكن الوصول إليها عن طريق شبكة حاسبات سواء  ا إىل الشكل اإللكرتونى، وجترى عمليات ضبطها وإتاحتها ب

نتاجها وضبطها  إاألرشفة اإللكرتونية فإنه يشري إىل عمليات مجع الوثائق و  كانت حملية أو موسعة أو عرب شبكة اإلنرتنت أما مصطلحأ

 وحفظها آليًا.

 Digitizationالتحول الرقمي أو الرقمنة     - 2

بأنه: عملية حتويل البيانات إىل شكل رقمى من أجل معاجلتها بواسطة احلاسب اإللكرتوين، وىف سياق    ODLISعرفه قاموس  

تشري الرقمنة إىل حتويل النصوص املطبوعة أو الصور إىل إشارات رقمية ثنائية باستخدام نوع ما من أجهزة املسح   نظم املعلومات عادة ما 

 الضوئى التى تسمح بعرض نتيجة ذلك عىل شاشة احلاسب.

 Institutional Repositoriesاملستودعات املؤسسية      - 3

املنظامت البحثية والتعليمية، والتى تسعي لضم أغلب أو مجيع اإلنتاج  هي املستودعات التابعة للجامعات واملؤسسات واملعاهد و

الفكرى للباحثني املنتسبني إليها ىف مجيع املجاالت أو ىف عدد من املجاالت أو يف جمال واحد وفًقا للتغطية املخططة للمستودع وإتاحة  

 . 1اسة التى يقررها املسؤولون عن املستودعهذا اإلنتاج للمستفيدين سواء داخل املؤسسة أو خارجها وذلك وفًقا للسي

 :  Swordآلية    - 4

وهو برتوكول لإليداع يعمل عىل إيداع املحتوي بوسيط دون احلاجة إىل الدخول عىل موقع املستودع، وهيدف بذلك تقليل موانع  

ىف عام   Sword 2وظهرت عدة أجيال منه    JISCبتمويل    2007اإليداع وتوفري طريقة قياسية لإليداع ىف املستودعات وجاء مرشوع عام  

   Facebook clientم، وهيدف إىل توفري واجهة قياسية لإليداع ىف املستودع من وسطاء آخرين مثل:  2009ىف عام    Sword 3م و    2008

 . D Space 2وبرامج األوفيس وغريها من الوسطاء ويمكن تطبيقه ىف أشهر نظم املستودعات مثل 

 الدراسة: منهج / 6
تعتمد الدراسة عىل املنهج املسحى الوصفى التحليىل للتعرف عىل واقع التحول الرقمى وخدمات املعلومات بمكتبات جامعة 

لكرتونية  رشفة اإلوالعمل عىل التخطيط لنظام األ  ،والوقوف عىل العقبات واملشكالت ىف حماولة إلجياد احللول املناسبة هلا   ،املنصورة

 عية.باملكتبات اجلام
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 أدوات ووسائل جمع البيانات: 

 تعتمد الدراسة عىل عدد من أدوات مجع البيانات عىل النحو التاىل:

 بموضوع األرشفة اإللكرتونية، وذلك باللغتني العربية واإلنجليزية.ة مراجعة اإلنتاج الفكرى ذات الصل -1

لقياس مدى قدرة املكتبة لدعم    لدراسات العليا(للمستفيدين من )السادة أعضاء هيئة التدريس وطالب ا  هاستبيان موج  -2

 واستطالع اآلراء حول األرشفة اإللكرتونية للرسائل اجلامعية. ،أبحاثهم من خدمات معلومات

 / مراجعة اإلنتاج الفكرى: 7
 أوال : الدراسات العربية:

غيده   -1 ابن  يوسف  وسام  املؤ  3دراسة  الرقمية  املستودعات  دور  عىل  الضوء  الرقمية والتى سلطت  املصادر  إتاحة  ىف  سسية 

للمكتبات اجلامعية اجلزائرية عىل اإلنرتنت، واستخدم الباحث املنهج الوصفى التحلييل ومن أهم ما توصل إليه: املستودعات الرقمية  

  PDFملحتوياهتا ىف شكل  املؤسسية اجلزائرية هلا من السياسات ما يكفل هلا أمر التحكم ىف عملية إدارة املحتوى، وأهنا توفر النص الكامل  

 قل.والرسائل اجلامعية املجازة من املاجستري والدكتوراه متثل الغالب األعم ىف مقتنيات املستودع، بينام حتتل مقاالت الدوريات احليز األ

دم فيها كل عن املستودعات الرقمية ىف ترقية خدمات املعلومات باملكتبات اجلامعية والتى استخ  4دراسة أمحد إبراهيم أمحد   -2

، من املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحلييل وتوصل فيها إىل غالبية املستفيدين حيتاجون إىل التدريب عىل أعامل البحث ىف املستودعات

 كام يطلبون املساعدة من املسئولني عن اخلدمات ىف املستودع، لذا اهتمت الدراسة بالتوصية عىل تدريب املستفيدين.

الرشيد  -3 التحتية   5دراسة منال خليفة  البني  بنائها والتعرف عىل  الرقمية وكيفية  املستودعات  التعرف عىل  والتى هدفت إىل 

التقنية والقوة البرشية فيها، فاستخدمت الباحثة املنهج الوصفى التحلييل وتوصلت لعدة نتائج منها: اهتامم املكتبات موضع الدراسة  

من أجل إتاحة مقاالت الدوريات وغريها، ولتحسني اخلدمات من خالل توفري الوصول ملصادر املعلومات   ببناء املستودعات الرقمية

 الرقمية.

الذى    استهدفت التعرف عىل واقع نظام إدارة الوثائق اإللكرتونية برنامج اللوتس نوتسوالتى    6دراسة حممود السيد حممد  -4

  اإلدارية  -تناولت تعريف النظام وتوضيح ماهيته، ومتطلبات التحول من نظام الوثائقجاء تأسيسه مع مشاريع احلكومة اإللكرتونية، ف

اإللكرتونية   -اجلارية الوثائق  إدارة  نظام  إيل  من   التقليدي  اإللكرتوين(  األرشيف  الوثائق    )نظام  إدارة  لنظام  الواقعية  التجربة  خالل 

دين، واملهام الوظيفية لدورته املستندية اإللكرتونية للوثائق املستخدمة يف  اإللكرتونية )نظام األرشيف اإللكرتوين( بوزارة الطريان امل

املتبعة هبا  اليومي، واإلجراءات  والنامذج املستخدمة فيها داخل قطاعات وإدارات الوزارة، وطرحت هذه الدراسة سياسات   ،العمل 

بالوزارة، كام تطرقت الدراسة إيل   نظام إدارة الوثائق اإللكرتونية  التوازن املتبعة يف خط سري نظام الوثائق اإلدارية اجلارية التقليدي مع

معدات وبرامج وآليات تشغيل النظام اإللكرتوين، واملوظفني العاملني بالنظام داخل قطاعات وإدارات الوزارة، والرشكات املسئولة 

ل وثائق النظام اإللكرتوين بالوزارة بنوعياهتا ولفرتات كانت موردة أو منتجة له باإلضافة إىل وسائط التخزين الالزمة لتحميأعنه سواء  

 .ةطويل

هتدف إىل حتليل وتقييم واصفات بيانات احلفظ املوجودة باملستودعات واملرشوعات  والتى    7دراسة أمحد حممد عبد الرؤوف  -5

النظر املختلفة مل للمكتبات املرصية، وذلك من خالل رصد وجهات  التابعة  الرقمية  بيانات احلفظ، مع  واألرشيفات  فهوم واصفات 
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وحتديد عنارص واصفات بيانات   ،وضع بناء هيكىل لواصفات بيانات احلفظ ورصد العالقة بني بيانات احلفظ وأساليب احلفظ الرقمى

التقييمى،   الدراسة عىل مخسة فصول يتناول  تتشواحلفظ املوجودة، اعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحى امليدانى واملنهج  الفصل  مل 

األول واصفات بيانات احلفظ األسس واملفاهيم، بينام استعرض الفصل الثانى واصفات بيانات احلفظ وفًقا للنموذج املرجعى لنظام  

الثالث ليعطى خطط بيانات احلفظ، ثم عالج الفصل الرابع مراحل   ا معلومات األرشيف املفتوح، ثم جاء الفصل  ومعايري واصفات 

ا بيانات  واصفات  احلفظ إدارة  بيانات  واصفات  وتقييم  حتليل  اخلامس  الفصل  وتناول  األجنبية،  النامذج  لبعض  عرض  مع  حلفظ 

 باملستودعات واألرشيفات التابعة للمكتبات املرصية.

 ثانًيا : الدراسات األجنبية : 

  ، مستوى العامل  ختلفة عىل تناولت املستودعات الرقمية للرسائل اجلامعية ملجموعة من الدول امل  Sengupta,20148 )دراسة )  -1

فاعلي أكثر  العلمى وجعله  االتصال  دعم  اجلامعية ىف  للرسائل  اإللكرتونية  اإلتاحة  دور عملية  الكشف عن  الدراسة  ن  أل  ة،وحتاول 

االتصال العلمى بني الباحثني وتؤكد الدراسة عىل أمهية الرسائل   ةالرسائل اجلامعية ىف شكلها املطبوع مل تكن تدعم بشكل كبري عملي

وتناولت الدراسة أيًضا دور املستودعات الرقمية ىف   ،ة ىف عملية االتصال العلمىيداة رئيسأاجلامعية كمصدر أصيل للبحوث العلمية و

ئل من ناحية أخرى بام يسمح بزيادة االستشهادات  وزيادة عدد املشاهدات هلذه الرسا   ،نرش الرسائل اجلامعية من ناحية  ةترسيع وتري

 . وسيلة جيدة حلفظ الرسائل لفرتة زمنية طويلة بعكس الوسائل التقليدية وهياملرجعية هلذه الرسائل 

يوجد    :وتناقش الدراسة أيًضا العوامل التى تعيق إنشاء املستودعات الرقمية وقد خلصت الدراسة ملجموعة من النتائج أمهها 

و طالب الدراسات    ،لالنتحال  ةى كثري من الباحثني ىف إتاحة رسائلهم اجلامعية إلكرتونيًا وهذه اإلتاحة جتعلها أكثر عرضختوف لد

ومعظم املستودعات الرقمية التى تم تغطيتها بالدراسة مل تتخذ اإلجراءات الالزمة    ،العليا هم أهم املسامهني ىف بناء املستودعات الرقمية

 للغة اإلنجليزية هى اللغة األكثر استخداما ىف خيارات البحث لدى الباحثني تليها الفرنسية والربتغالية.او ،حلامية حق املؤلف

والتي قامت بوضع مربرات استخدام املعايري عند تطوير وبناء املستودعات    9(Cherukodan 2015 &Sheeja)  دراسة  -2

 .ني الربجميات مفتوحة املصدر عند بناء املستودعات الرقميةاملؤسسية عامة، كام أشارت إىل االجتاة العاملي نحو تب

إىل تسليط الضوء عىل املستودع الوطنى للرسائل اجلامعية باهلند واخلدمات التى  التى هدفت    10(Sheeja, 2012دراسة )  -3

كذلك تلقى الدراسة الضوء عىل  و  ،يقدمها وكيف يمكن أن يساعد الوصول احلر هلذه الرسائل ىف إتاحة ونرش واكتشاف املعرفة باهلند

عىل اإلنرتنت يمكن من خالهلا بحث اإلنتاج الفكرى واسرتجاعه    ودأمهية وجود منصة متكاملة تعمل عىل إتاحة الرسائل اجلامعية للهن

سهولة  توافر األطروحات اجلامعية بشكل إلكرتونى عىل اإلنرتنت يضمن    :وقد خلصت الدراسة ملجموعة من النتائج أمهها   ،بسهولة

وجود هذه املنصة يساعد ىف عملية    و   ،وكذلك يساعد ىف جتنب تكرار األبحاث  ، ويساعد ىف وصول أكرب ىف أماكن خمتلفة  ،الوصول إليها 

وقد أوصت الدراسة برضورة تغطية املستودع جلميع اجلامعات باهلند للسيطرة عىل تدفق    ،ختطيط البحث العلمى باهلند بصورة أفضل

 املعرفة املنتجة من خالل األبحاث املختلفة.

والتى أشارت إىل التحديات التى تعانى منها املؤسسات األكاديمية والبحثية عند الرغبة ىف    11(Christian, 2008دراسة )  -4

ية املؤسسية والتى يمكن عن طريقها حفظ نتاج البحث العلمى وتطرقت الدراسة إىل الصعوبات التى تواجة  إنشاء املستودعات الرقم
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نرش    الدول النامية ىف تسويق وإتاحة إنتاجها الفكرى جماًنا من خالل اإلنرتنت، كام وجد عدم تأييد كايف من قبل أفراد املجتمع بأمهيتها يف

 اإلنتاج الفكرى وتبادل املعرفة. 

 جرائية: لدراسة اإل ا
 Digital Repository  :المستودع الرقمى

تصميم نظام لتحديد مكان لتخزين وتوفري سبل الوصول للمواد الرقمية وجيوز لألرشفة الرقمية   :بأنه   ODLISعرفه قاموس  

 ومن أبرز األمثلة برنامج مكتبة الكونجرس.  ، لضامن احلفاظ عىل املواد قابلة لالستخدام ،استخدام أساليب متنوعة

منذ   املحتوى  يعكس  حيث  العلمى  االتصال  ىف  ودورها  اإللكرتونية  والثقاىف  اإلتاحة  العلمى  التقدم  مستوى  العصور  أقدم 

من ناحية ولتحقيق    هوقد استخدمت الشعوب قدياًم وحديثًا وسائل خمتلفة لتدوين هذا املحتوى وذلك حلفظ  ،والفكرى حلياة الشعوب

مثل املعلومات  من  اإلفادة  تيسري  املؤسسات عىل  تعمل  ناحية أخرى حيث  من  الشعوب  بني  املعلومات  املكتبات ومر  :التواصل  اكز 

 ومرافق املعلومات عىل اختالف أنامطها ومستوياهتا وأشكاهلا من العنارص التى تعنى بتداول املعلومات العلمية بصورة أو بأخرى.

فقد أتاح اإلنرتنت اتصااًل فعااًل بشكل مستمر   ،نرتنت احلدث األهم ىف تطور االتصال العلمى ىف العرص احلديثويعد ظهور اإل

نطاق املختلفة  وعىل  العلمية  التخصصات  ىف  الباحثني  بني  عريض  نتيجة    ،جغراىف  الباحثني  هؤالء  بني  التواصل  وسائل  وتعددت 

أتاحتها   التى  التقنية  بف  ،اإلنرتنتشبكة  اإلمكانات  الباحثني  من  أوسع  ولشبكة  أرسع  بشكل  يتم  االتصال  وسائل  ا أصبح  ستخدام 

للكتب والدوريات    ،التواصل بمختلف أشكاهلا  النرش اإللكرتونى  العلمى بظهور  النرش  فضاًل عام أحدثه اإلنرتنت من تطورات ىف 

وما أحدثه هذا ىف تسهيل عملية االتصال بشكل    ،وظهور املستودعات الرقمية فضاًل عن ظهور أنظمة األرشفة الذاتية والنرش السحابى

 واضح ىف السنوات األخرية. 

املستودعات   ظهور  والعرشينويعد  الواحد  القرن  وتطورها خالل  اجلامعية  للرسائل  الرسائل    ،الرقمية  إتاحة  عملية  وتطور 

من أهم الوسائل التى ساعدت ىف نرش هذه الرسائل واإلفادة منها ملجتمع كبري من الباحثني    ،وإمكانية إتاحتها واإلفادة منها إلكرتونيًا 

 ا للنرش شأهنا شأن األوعية األخرى.الرسائل اجلامعية ال جتد طريقهو ،بشكل متزامن

قواعد  و  ،فضاًل عن تسهيل عملية االتصال  ،مما يؤكد أمهية اإلتاحة اإللكرتونية للرسائل اجلامعية ىف حتقيق اتصال علمي فعال

وت العلمية  الرسائل  واسرتجاع  بحث  الباحثني  عىل  السهل  من  جعلت  الرقمية  واملستودعات  للرسائل  اإللكرتونية  صفحها  البيانات 

 % من إمجاىل الرسالة. 30وحتميل جزء ال يتخطى 

مرفق   : بأنه  الكونجرس  مكتبة  فتعرفها  الرقمية  الكيانات  وإدارة  وحفظ  ختزين  أماكن  أهم  إحدى  الرقمية  املستودعات  تعد 

كام   لومات الرقميةوهو مكان الذى يتم فيه ختزين جمموعات من املع  ،لتخزين وصيانة املعلومات الرقمية ىف شكل سهل الوصول إليه

مرشوع   سياق  ىف  الرقمية  األرشيفات  بعبارة  إليه  مثل   NDLPيشار  مواد  وتشمل  املستودع  ىف  الرقمية  املعلومات  كيانات    : وختزين 

 نى.والتسجيالت الصوتية والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والصور املتحركة ثم حتويلها إىل شكل إلكرت

ودعات واألرشيف بأهنا: عبارة عن ذلك املقر الذى حيفظ فيه اإلنتاج الفكرى الرقمى ويكون ويعرف عبدالرمحن فراج املست

منظاًم بأسلوب علمى إذ حتوى وصائف ذلك اإلنتاج الفكرى كامليتاداتا ويتيح ذلك املقر إمكانية البحث واالسرتجاع والتحميل اهلابط  

 موعات ذلك املقر.من حمتواه وىف الغالب يكون هناك إمكانية اإلضافة إىل جم
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  Digital repositoriesوىف تعريف آخر لعبدالرمحن فراج بقوله إن املستودعات الرقمية عادة ما يشار إىل املستودعات الرقمية  

وتشمل تلك    institutional repositoriesأو الطبعات اإللكرتونية أو املستودعات املؤسسية    Digital archivesباألرشيفات الرقمية  

تودعات ىف أكثرها عىل نسخ إلكرتونية من مقاالت الدوريات العلمية سواء قبل التحكيم العلمى هلا أو بعده أو مها مًعا وتشتمل  املس

 بعض املستودعات عىل األنامط األخرى للمطبوعات مثل الرسائل اجلامعية والتقارير التقنية والكتب اإللكرتونية.

ت املؤسسية بأنه جممع رقمى وحيفظ ويوفر إمكانية الوصول لإلنتاج الفكرى الناتج  كام يعرف معجم الوصول احلر واملستودعا 

عن مؤسسة واملستودع الرقمى خيتلف عن املجموعات األخرى ىف ختليق املحتوى الذى يتم إيداعه ىف املستودع والذى يمكن بعد ذلك  

الرقمية موضوعية أو مؤسسية ومن هنا فإن مصطلح املستودعات   إلدارته االحتفاظ به واحلصول عليه وعادة ما تكون املستودعات 

 املؤسسية يمكن أن يستخدم لتخزين جمموعة متنوعة من الوثائق من الكيانات التعليمية لتقدم خمرجات البحوث. 

امعة ويعرف أسامة مخيس املستودع املؤسسى بأنه: أحد أنواع املستودعات الرقمية وعادة يتبع مؤسسة معينة غالبًا ما تكون اجل

واء  وهيدف هذا املستودع إىل مجع واقتناء الكيانات الرقمية التعليمية اجلامعية ىف املقام األول باإلضافة إىل أبحاث العاملني باملؤسسة س 

كانت أبحاث علمية أو أطروحات للامجستري والدكتوراه وغريها من أوعية املعلومات الرقمية التى تصدر عن املؤسسة أى إن املستودع  

 رقمى املؤسسى بمنزلة الذاكرة الرقمية للمؤسسة التى يتبعها وبالتاىل فهو يسجل كل أنشطتها. ال

 : أمهية املستودعات الرقمية املؤسسية 

 - يمكن حتديد أمهية املستودعات الرقمية كام يىل :

 يساعد ىف فهم اجتاهات البحث العلمى ىف خمتلف االجتاهات. -

 حوث.يساعد املستودع ىف عمليات تقييم الب -

 يسمح للمؤسسة بإدارة حقوق امللكية الفكرية من خالل رفع مستوى الوعى بقضايا حقوق الطبع والنرش.  -

 يساعد عىل إتاحة إنشاء قوائم األبحاث العلمية لكل باحث. -

 تعمل املستودعات عىل زيادة مكانة املؤسسة بني املؤسسات البحثية. -

 والتعرف عىل معدالته باجلامعة. تعد املستودع مؤرش حلجم وانتاجية البحث العلمى -

 : 12أهداف املستودعات الرقمية 

 - تستخدم اجلامعات واملكتبات البحثية املستودعات الرقمية ألغراض عدة منها ما ييل :

 خلق مكانة عاملية للمؤسسة بني مؤسسات ومراكز األبحاث العلمية. -1

 الوصول إليه. مجع املحتوى العلمى ىف مكان واحد حتى يسهل  -2

 ترسيخ ثقافة الوصول احلر للمعلومات عن طريق النرش الرقمى ىف املستودعات الرقمية. -3

 التخزين واحلفظ عىل املدى البعيد لألصول الرقمية للمؤسسة بام ىف ذلك الغري منشورة.  -4

 تقييم البحوث وإدارة جمموعات البحوث العلمية. -5

 النرش اإللكرتونى. -6
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 نتاج الفكرى ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والباحثني ىف شكل رقمى بدون عائق.إتاحة اإل -7

 إيداع، تنظيم، إتاحة وحفظ الكيانات الرقمية.  -8

 املستودع الرقمى سجل دائم للحياة الفكرية والعلمية والثقافية للمؤسسة. -9

 اإلتاحة من خالل املستودعات الرقمية: 

لتى ظهرت وتطورت مع بدايات القرن احلاىل وأصبحت من أهم الوسائل حلفظ وإتاحة الرسائل بالدول تعد من أهم الوسائل ا

اجلامعية،  الرسائل  واتاحة  تقدم صورة جيدة حلفظ  الرقمية ال  املستودعات  تزال  املرصية ال  اجلامعات  أنه عىل مستوى  إال  األجنبية، 

سات التى تناولت باملناقشة والتحليل أوضاع املستودعات العربية، وقدمت كثري  وكذلك احلال ىف معظم الدول العربية رغم تعدد الدرا

 :  13من هذه الدراسات مرشوعات مقرتحة للتطوير إال أنه ال يزال وضع املستودعات العربية متدن للغاية ويرجع ذلك لعدة أسباب

يؤدى   - مما  الدعم  استمرارية  وعدم  املرشوعات،  هلذه  املخصصة  امليزانيات  املرشوعات ضعف  من  كثري  توقف  إىل 

 مستقباًل.

 غياب التخطيط والرؤية حول أمهية هذه املستودعات لدى اجلهات املعنية بذلك.  -

 غياب التعاون والتنسيق بني املكتبات مما يؤدي إىل تكرار اجلهود وضعف املحتوى املتاح.  -

واملرصية بصفة خاصة، مما يؤثر عىل إيداع   عدم وجود سياسات إيداع إلزامية لغالبية املستودعات العربية بصفة عامة -

 الرسائل باملستودعات. 

 عدم إتاحة النص الكامل للرسائل بمعظم املستودعات فضاًل عن تقييد عملية اإلتاحة ىف كثري من األحيان.  -

إ - املكتبات اجلامعية املرصية،  باحتاد  الرسائل  إلزامي من خالل مستودع  بإتاحة رسائلهم بشكل  الباحثني  ال أن قيام 

بعض اجلامعات غري مشرتكة هبذا املستودع أو مل تنته من عمليات التحويل الرقمى للرسائل، بسبب نقص األجهزة 

وتعطلها وضعف اإلمكانات وغياب الدعم فضاًل عن أن املستودع ال يقوم بإتاحة النص الكامل للرسائل إنام يتاح 

 أول صفحة فقط من إمجاىل الرسالة.

% فقط من إمجاىل الرسالة، وللحفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية لصاحب  30مى بجامعة املنصورة يتم إتاحة  ففى املستودع الرق

ربية  العمل، كام تتم اإلتاحة ىف شكل مطبوع أو إلكرتوين بمقابل مادى، كام تم تزويد املستودع بالرسائل القديمة واحلديثة مًعا وباللغة الع

مر ىف حتديث أوعية املعلومات احلديثة لتلبية كافة احتياجات الباحثني من اإلحاطة باملوضوعات احلديثة  واألجنبية مًعا مع التطوير املست

التى تناولتها ىف موضوعات ختصصاهتم املختلفة، ولكن ال يبقى املستودع الرقمى كأرشيف ملستفيدى جامعة املنصورة ال   والرسائل 

 .Dspaceللمعلومات كنظام يعتمد عىل برجميات مفتوحة املصدر للوصول احلر 

 :أهمية اإلتاحة اإللكترونية للرسائل الجامعية ومميزاتها

وتقدم مزايا متعددة جلهات خمتلفة ىف طليعتها اجلامعات والباحثني    ،متثل عملية اإلتاحة اإللكرتونية للرسائل اجلامعية أمهية كبرية

جم  ،وأخرًيا أهداف  من  اإللكرتونية  اإلتاحة  عملية  حتققه  الباحثني ما  من  لكل  اإللكرتونية  اإلتاحة  أمهية  يأتى  فيام  ونتناول  تمعية 

 . 14واجلامعات
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   أمهيتها للباحثني: 

ويؤدى الباحث دوًرا مزدوًجا ىف عملية اإلتاحة فهو منتج للمحتوى من    ،يمثل الباحثون حمور عملية اإلتاحة واالتصال العلمى

 ناحية ومستفيد من ذلك املحتوى من ناحية أخرى. 

 وهناك العديد من الفوائد التى حتققها اإلتاحة اإللكرتونية للباحثني نذكر منها :

العلمية   - األسبقية  إلثبات  األبحاث  مسودات  إتاحة  من  الباحث  وحتكيم  متكني  الزمالء  تعليقات  عىل  واحلصول 

 ومراجعة األبحاث.

املختلفة - ألبحاثه  االستخدام  معدالت  حتديد  من  الباحث  من   ،متكن  اإللكرتونية  اإلتاحة  وسائل  تقدمه  ملا  وذلك 

 إحصاءات وقياسات االستخدام.

 . 15الستشهادات املرجعيةثباته ىف عدد من الدراسات عن حتليل اإزيادة نسبة االستشهادات املرجعية وهو ماتم  -

 تساهم ىف حتقيق تواصل جيد بني الباحثني وتساعد ىف جتنب تكرار اجلهود العلمية املبذولة.  -

 تيسري حصول الباحثني عىل حمتوى الرسائل املتاحة إلكرتونيًا ىف حالة تباعد املناطق اجلغرافية.  -

 ئل اجلامعية.توفري وقت الباحث ىف عملية بحث واسرتجاع املحتوى اخلاص بالرسا  -

 أمهيتها للجامعات:  

ومن خالهلا يستطيع الباحثون   ،فهى املؤسسة التى ينتمى إليها الباحثون من ناحية  ،متثل اجلامعة حلقة الوصل ىف عملية اإلتاحة

البحث    و من ناحية أخرى يمكن أن تكون نافذة اتصال من خالهلا يتم التعرف عىل خريطة  ،إنتاج املحتوى البحثي بمختلف أشكاله

 العلمى لباحثيها وعرضه حمليًا وعامليًا حسب إمكانات كل جامعة وإفادهتا من تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة.

 وقد حددت اليونسكو عدًدا من الفوائد التى يمكن أن حتققها اإلتاحة اإللكرتونية للرسائل اجلامعية وهى : 

 ئج البحوث معروفة عىل املستويني الوطنى والعاملى.إتاحة الرسائل اجلامعية إلكرتونيًا جيعل نتا  -

والذى يقيم بحجم ما تم   ،تعكس الرسائل اجلامعية األصول التارخيية للكليات وبرامج الدراسات العليا باجلامعات -

 إنجازه من رسائل والتى يمكن إتاحتها إلكرتونيًا.

فيمكن من خالل اإلتاحة اإللكرتونية    ا،كبري  اتل حيزتوفري احليز السيام أن الرسائل اجلامعية ىف شكلها املطبوع حت -

 توفري هذا احليز.

وهذا يدفع املرشوعات األخرى للتقدم    ،وإتاحة الرسائل اجلامعية يقدم مكتبة رقمية للجامعة  ةظهور برامج لرقمن -

 زدهار. واال

القائم   - اجلديد  العلمى  االتصال  ونظام  احلديثة  للتكنولوجيا  املكتبات  مسايرة  احلر حتمية  الوصول  فكرة  عىل 

 ومنها النرش اإللكرتونى للرسائل اجلامعية. ،للمعلومات العلمية والتقنية

 احلفاظ عىل حقوق التأليف من خالل نسبة العمل ملؤلفه األصىل وضامن وحدة العمل وعدم املساس به.  -

املستفيدين - قبل  من  أكرب  بشكل  إليها  الوصول  تكفل  للرسائل  اإللكرتونية  هلؤالء ف  ،اإلتاحة  إتاحتها  عن  ضاًل 

 املستفيدين ىف نفس الوقت.
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 وكذلك تنظيمه وتوفري الوصول إليه.  ،تضمن احلفاظ عىل خمزون املؤسسة الفكرى عىل املدى الطويل -

 :البيئة اإللكترونية وتحديات إتاحة الرسائل الجامعية

ومع ذلك فإن ثمة بعض القضايا والتحديات التى يمكن أن تشكل عائًقا    ،توفر اإلتاحة للرسائل مزايا عددية جلهات متعددة

 عىل املدى القريب أو البعيد ىف سبيل اإلتاحة اإللكرتونية للرسائل ومن هذه التحديات اآلتى : 

الرسائل  يمثل الباحثون املحور األهم ىف عملية اإلتاحة اإللكرتونية بصفة عامة وإتاحة  ، حتديات خاصة بالباحثني*  -

 ، فخصوصية الرسائل اجلامعية كمصدر معلومات ال حيظى بالنرش كغريه من املصادر األخرى  ،اجلامعية بصفة خاصة

رسالته سواء    ةومنح الباحث الدور األكرب ىف عملية اإلتاحة اإللكرتونية هلذه الرسائل واختيار الطريقة املناسبة إلتاح

إتاحتها   عدم  أو  جزئى  بشكل  أو  كامل  باحثبشكل  كل  الجتاهات  وفًقا  وذلك  اإلتاحة   ،مطلًقا  متثله  ما  ورغم 

اإللكرتونية كوسيلة فعالة ورسيعة إلتاحة إنتاج الباحث وبرسعة ولعدد كبري من الباحثني ىف نفس املجال وبشكل 

ا  ،متزامن بالنسبة لكثري من  لباحثني  إال أن ثمة جمموعة من التحديات تقف ىف سبيل اإلتاحة اإللكرتونية للرسائل 

 تتمثل ىف : 

الفكرية - امللكية  بحقوق  تتعلق  وتعرضهم    حتديات  أعامهلم  انتحال  من  الباحثني  من  كثري  ختوف  حيث  من  سواء 

ناحية   ،للرسقات األدبية الفكرية وكيفية محاية أعامهلم من  امللكية  الكاىف لدهيم بحقوق  الوعى  وذلك نتيجة غياب 

إال أنه عىل عكس    ،قوم عىل اإلتاحة من إجراءات من أجل محاية إنتاجهموعدم قناعتهم بام تقدمه املؤسسات التى ت

فإن إتاحة األعامل إلكرتونيًا يساعد  ،ما يظنه الباحثون واملؤلفون من إتاحة أعامهلم رقميًا يعرضها للرسقة واالنتحال

 يكون معروًفا لدى وبالتاىل ،عىل كشف الرسقة واالنتحال حيث تكون هذه األعامل مؤرشفة ىف كل حمركات البحث

 املتخصصني ىف املجال الواحد. 

كان هذا احلافز مادًيا  أالسيام ىف حالة الرسائل اجلامعية سواء    عدم وجود حافز يشجع الباحثني عىل اإلتاحة اإللكرتونية -

 علمية. كام هو احلال ىف حالة مقاالت الدوريات فإن األمر ىف بعض األحيان يتعلق باحلصول عىل ترقية ،أو معنوًيا 

وال هيتمون فيام بعد بإتاحة رسائلهم من    ،بعض الباحثني ًل يستكملون دراساهتم بعد احلصول عىل درجة املاجستري -

 عدمها. 

 أما بالنسبة للجامعات فتتمثل التحديات ىف اآلتى :

واللوائح - القوانني  بتطبيق  باجلوانب  تتعلق  رق  حتديات  بشكل  اجلامعية  الرسائل  إيداع  تفعيل  أجل  قبل من  من  مى 

والتحدى األكرب ىف إلزام الباحث بإيداع نسخة إلكرتونية من رسالته بمستودع اجلامعة مع ضامن احلفاظ    ،الباحثني

ففى العرص الرقمى يمكن نسخ    ،األمر الذى أصبح يمثل صعوبة ىف البيئة اإللكرتونية  ،عىل حقوق امللكية الفكرية

ال تذكر ومع تزايد استخدام اإلنرتنت ىف اسرتجاع املحتوى املعلوماتى   املحتوى الرقمى وتوزيعه عىل الفور وبتكلفه

كان البد من وجود آلية إلدارة احلقوق املرتبطة هبذا املحتوى من أجل منع التعدى عىل    ، بمختلف صوره وأشكاله

 حق املؤلف منها برامج كشف االنتحال واملطبقة عىل مستوى املجلس األعىل للجامعات. 

توجد   - وتقنيحتدكام  تكنولوجية  اإللكرتونية    ةيات  اإلتاحة  أساس  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  متثل  حيث 

و واملعاجلة  احلفظ  بعمليات  ومروًرا  العمل  إنشاء  من  بداية  واالسرتجاعاللرسائل  البحث  بعمليات  هنا أل  ،نتهاًء 

جمموعة من احلواسيب واملعدات الداعمة والربامج واخلدمات واملوارد املرتبطة واملطبقة لدعم مراحل العمل التى 
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جتعل املعلومات الرقمية التى تم توليدها وختزينها من السهل استخدامها واملشاركة فيها من أجهزة إعداد وختزين 

والطا  املختلفة  احلاسبات  أجهزة  وتشمل  وغريها البيانات  الضوئية  واملاسحات  البيانات    ،بعات  معاجلة  وبرامج 

 وتتمثل ىف شبكات احلاسبات وبرجميات نظم التشغيل وغريها. 

 :المشروعات العربية إلتاحة الرسائل الجامعية فى القطاع الحكومى

ديد من اهليئات األكاديمية  حيث يتعاون ويشرتك فيه الع  "احتاد املكتبات اجلامعية املرصية    "  :إحدى هذه املرشوعات مرشوع

بام يتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية حيث هيدف  ،والبحثية من أجل تطوير سبل إتاحة مصادر املعلومات وخدمات املكتبات املرصية

قديم كافة  وتوفري قناة موحدة لت  ،إىل حتقيق التعاون بني مؤسسات التعليم العاىل من خالل توحيد سياسات العمل باملكتبات اجلامعية

هذا باالضافة إىل جمموعة من األهداف الفرعية تتمثل ىف تعزيز الروابط    ،اخلدمات املعلوماتية ملجتمع املستفيدين بمنظومة التعليم العاىل

ومشاركة املصادر واختيار مصادر معلومات رقمية مالئمة ملجتمع البحث العلمى   ،الرسمية بني أعضاء االحتاد بغرض تدعيم التعاون

 ملرصى ولتحقيق هذا قد تبنى االحتاد أربع مرشوعات أساسية وهى : ا

فضاًل عن توفري النص الكامل للمصادر    ،مرشوع املكتبة الرقمية إلتاحة البحث ىف جمموعة من قواعد البيانات العاملية -

 املتاحة هبذه القواعد. 

ورقمن - تكشيف  أجل  من  اجلامعية  للرسائل  الرقمى  املستودع  املرصية  الرسائل  ةمرشوع  وإعداد    ، اجلامعية 

 املستخلصات اخلاصة هبذه الرسائل.

 مكتبات اجلامعات املرصية لبناء فهرس موحد ملصادر املعلومات باملكتبات اجلامعية املرصية.  ةمرشوع ميكن -

ونرش   - تكشيف  أجل  من  املرصية  اجلامعات  عن  الصادرة  العلمية  الدوريات  وتكشيف  اإللكرتونى  النرش  مرشوع 

 لدوريات الصادر عن اجلامعات املرصية.مقاالت ا

 EULC  : احتاد املكتبات اجلامعية املصية 

وخدمات  ،هو مرشوع تعاوين تشارك فيه العديد من اهليئات األكاديمية والبحثية من أجل تطوير سبل إتاحة مصادر املعلومات 

م وتولت وحده املكتبة الرقمية كإحدى الوحدات   2006د عام وتم بناء االحتا  ،املكتبات املرصية بام يتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية

للجامعات األعىل  باملجلس  واملعرفية  اإللكرتونية  اخلدمات  ملركز  بني    ،التابعة  التعاون  حتقيق  املرشوع  هلذا  األسايس  اهلدف  وكان 

قناة موح وتوفري  اجلامعية  باملكتبات  العمل  توحيد سياسات  العاىل من خالل  التعليم  املعلوماتية  مؤسسات  كافة اخلدمات  لتقديم  دة 

 ملجتمع املستفيدين بمنظومة التعليم العاىل هذا باالضافة إىل جمموعة من األهداف الفرعية تتمثل ىف : 

 تعزيز الروابط الرسمية بني أعضاء االحتاد بغرض تدعيم التعاون ومشاركة املصادر.  -

 دعم بناء جمموعات املكتبات وتوحيد السياسات.  -

 هارات الوعي املعلومايت ومشاركة التدريب واملوارد واخلربات. حتسني م -

 اختيار مصادر معلومات رقمية مالئمة ملجتمع البحث العلمى.  -

 ولتحقيق األهداف السابقة فقد تبني االحتاد أربع مرشوعات أساسية وهى :
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فضاًل عن توفري النص الكامل للمصادر    ،إلتاحة البحث ىف جمموعة من قواعد البيانات العاملية  مرشوع املكتبة الرقمية: -

 املتاحة هبذه القواعد. 

 لبناء فهرس موحد ملصادر املعلومات باملكتبات اجلامعية املرصية. مكتبات اجلامعات املرصية: ةمرشوع ميكن -

الرسائل اجلامعية املرصية وإعداد املستخلصات   ةمن أجل تكشيف ورقمن  مرشوع املستودع الرقمى للرسائل اجلامعية: -

 هبذه الرسائل. 

 املرصية. من أجل تكشيف ونرش مقاالت الدوريات الصادرة عن اجلامعات مرشوع النرش اإللكرتوين: -

أنشئت بكل جامعة وحدة املكتبة الرقمية   ،ىف اجلامعات املرصية وبعد إنشاء احتاد املكتبات اجلامعية واملستودع الرقمى للرسائل

ومن املهام التى    ،العمليات الفنية عىل خمتلف مصادر املعلومات باجلامعة وعمل األرشفة اإللكرتونية عليها   ةوالتى تكون مهمتها ميكن

ع اجلامعية  تتم  الرسائل  بالعاجلات  امل  هي:ىل  الورقية  للرسائل  ورقمنة  هلذه ا فنية  املستخلصات  وإعداد  الضوئية  املاسحات  ستخدام 

أو    ،رسائلها   ةفال تزال هناك جامعات مل تنته بعد من رقمن  ،ال أن هذه املهام ال تقوم هبا كل اجلامعاتإ الرسائل إلفادة الباحثني بأكرب قدر  

بعد املنشودة  مل تشرتك  املكتبة ألهدافها  العلمي هبا وحتقيق  البحث  فاعلية  يؤثر عىل  الرقمي مما  املستودع  الفروقات بني تكام    ،ىف  ظهر 

 اجلامعات ىف التصنيفات الدولية للجامعات.

 :Dspace  16نظام  

النظم استخدامً  أكثر  املخرجات ا وشيوعً يعد  توزيع  برنامج مؤسيس يستخدم كمستودع رقمى حلفظ وتكشيف وإعادة  ا فهو 

ل الفكرية للمنظامت بتنسيقات رقمية، الفلسفة التى بني عليها النظام والكيفية التى يتعامل النظام من خالهلا مع املعلومات هى التى تطي

واستمر مرشوع التطوير مخس سنوات إىل أن بدأ تشغيله    MIT  ،Hewlett Packardعمره، كام تم تطوير الربنامج بالتعاون مع مكتبات  

لذا فإن الربنامج يتم اختياره للمؤسسات األكاديمية وغري الربحية والتجارية التى ترغب ىف بناء مستودعات رقمية، فهو    2000عام  

 ؤسسة بشكل كامل. جمانى وسهل التنصيب ويوفر مرونة التعديل بدرجة كبرية، ليتناسب مع احتياجات امل

،كام يدعم نظام الربنامج توافق اللغة العربية كلغة إدخال  1م وهى نسخة حتمل الرقم  2002وقد جرى إصدار أول نسخة عام 

 للوثائق والبيانات الببليوجرافية، باإلضافة إىل تعريب الواجهات ويتمتع بكونه مفتوح املصدر ومتوافر جمانا عىل شبكة اإلنرتنت. 

ا ومعدا لبناء مستودع رقمى، وال يتطلب خربة برجمية عالية لذا فتستخدمه املؤسسات واملنظامت ا جاهزً تطبيقً  Dspaceيعد نظام 

بام   الرقمية  املستودعات  لبناء  استخداما  العامل  األكثر شعبية ىف  األنظمة  كبرية وأصبح من  بشعبية  النظام  واسع وقد حظى  نطاق  عىل 

 التى تستخدمه. يتناسب مع رغبات وحجم املنظمة 

 :   (   1)   آليات تنفيذ املستودعات املؤسسية تتمثل ف الشكل التال رقم 

يستلزم التغيري الثقايف نحو أمهية هذه املستودعات من خالل إدراك اإلدارة العليا بمسئولية قيادة التغيري، ومن    :ثقافة املجتمع  -1

عات للمؤسسة، ولدعم خدمات املعلومات ملسايرة وكب التكنولوجيا وإمكانية ثم إيامن اإلدارة من مديرى املكتبات بأمهية هذه املستود

املنافسة يف التطورات احلديثة، كام يتطلب مشاركة أخصائيي املعلومات بنرش وترويج ثقافة املستودعات املؤسسية واحلث عىل أمهيتها  

 .ملجتمع الباحثني وخدماهتا املتطورة
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ملكتبات أهداًفا إسرتاتيجية تعمل عىل حتقيقها من خالل السياسات واللوائح التي تنظم العمل عادة ما تضع ا  :لوائح املكتبات  -2

داخل املكتبات وبرغم التطور إال أن اللوائح القائمة بعيدة عن مواكبة التطورات احلديثة وما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتمويل  

ربجميات املستخدمة، فهناك رضورة لتعديل سياسات العمل واللوائح املنظمة الختاذ  ووجود ميزانية لتحمل تكاليف الصيانة والدعاية وال

 . القرارات لتبني املستودعات املؤسسية ملا هلا من أمهية كربى يف العمل وللباحثني ولدعم كل من أهداف اجلامعة واملكتبة

وًرا مهاًم يف تطوير املستودع وخدماته، حيث ينعكس يلعب تدريب وتأهيل فريق العمل يف املستودع الرقمى د  :املوارد البرشية  -3

املعلومات مع حتديد االحتياجات  تقنيات  للتعامل مع  فنية وتقنية عالية  امتالك خربات  العمل وتتمثل يف  أداء  املستمر عىل  التدريب 

 .مية املؤسسيةاملعلوماتية للمستفيد ينفى ظل البيئة الرقمية واإلملام بعمليات تسويق خدمات املستودعات الرق

 

تتطلب هذه املرحلة تطوير الربجميات واألجهزة ذات املواصفات العالية ووسائل االتصال واملاسحات   :البنية التكنولوجية  -4

 . الضوئية، كام يلزم برامج خاصة ببناء وتنظيم واسرتجاع الكيانات الرقمية

 مزايا المستودعات المؤسسية الرقمية: 

املستودعات املؤسسية الرقمية مزايا وإمكانيات وخدمات كثرية ذات قيمة مضافة لكل من الباحثني واملؤسسات البحثية متتلك  

 والتعليمية واملجتمع العلمى بصفة عامة، وتنقسم هذه املزايا موزعة عىل ثالث فئات وهي: )اجلامعات، واملكتبات، والباحثون(:

 للجامعات واملؤسسات:   - 1

 االرتقاء بسمعة وهيبة اجلامعة وإبراز مكانتها. - -

يسمح للمؤسسة بإدارة حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبا من خالل رفع الوعي بقضايا حقوق النرش وتسهيل تسجيل  -

 معلومات احلقوق ذات الصلة. 

يتم إيداع كمية كبرية تسهم املستودعات املؤسسية ىف تقليل املرصوفات والتكاليف عىل املدي الطويل وبخاصة عندما   -

 من املحتوى فيها. 

المستودعات 
المؤسسية

المستودعات 
المؤسسية

ثقافة 
المجتمع
ثقافة 

المجتمع

لوائح 
المكتبات
لوائح 
المكتبات

البنية 
ةالتكنولوجي

الموارد 
البشرية 
الموارد 
البشرية 
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فعال،   - بشكل  املواد  تلك  استخدام  إعادة  إمكانيات  من  للرفع  املؤسيس  املستودع  ىف  مركزي  ختزين  يتم  أن  يمكان 

 واالستفادة منها ومشاركتها وبناء مقررات رقمية بجودة عالية. 

أنظمة اجلامعات األخرى، وزياد - التفاعل مع  املؤسيس  للمستودع  تبادل يمكن  بينها من خالل  الكفاءة والفاعلية  ة 

 ومشاركة املعلومات.

 للمكتبات :   - 2

 تساعد املكتبات ىف مواجهة متطلبات العرص الرقمى بتلبية احتياجات املستفيدين من املعلومات واخلدمات. -

 ر الدوريات العلمية.حتاول سد الفجوة بني احتياجات املستفيدين وتراجع ميزانيات املكتبات أمام تزايد ارتفاع أسعا  -

 حتافظ عىل أوعية ومصادر املعلومات من العبث والتلف.  -

 للباحثني:   - 3

 تساعد الباحث عىل إدارة وختزين املحتوى الرقمى لبحوثه والبيانات املتعلقة هبا. -

 زيادة معدالت االطالع واملشاهدة لألعامل الفكرية للباحثني. -

 واملعارف بني مصممى املحتوى لرفع مستواه. زيادة فرص التواصل العلمى وتبادل اخلربات  -

 توفر إحصاءات لالستخدام مما يتيح للباحث معدل االطالع عىل املحتوى املتاح باملستودع. -

 خدمات المستودعات الرقمية: 

ما   أو  الرقمى،  املحتوى  وتسيري  باإلدارة  األمر  تعلق  اخلدمات سواء  من  العديد  الرقمية  املستودعات  إدارة  برامج  تعلق  تقدم 

 بجانب املستفيد والبحث واالسرتجاع وهذه اخلدمات هى : 

 خدمة اإليداع واالسرتجاع للكيانات الرقمية.  -1

 التحكم ىف اإلتاحة وإدارة احلقوق لتقييد الوصول إىل املعلومات. -2

امية ضد التعديل أو احلذف تأمني البيانات من خالل تقديم خدمات مثل النسخ االحتياطى والتدقيق ىف البيانات اخلاطئة واحل   -3

 غري املرصح به. 

 دعم حمركات البحث سواء داخل املستودع املحىل أو عرب املستودعات األخرى.  -4

 خدمة تسمية امللفات وذلك لدوام أسامء الكيانات الرقمية داخل املستودع.  -5

 : 17المستودعات الرقمية والنشر العلمى 

العلمية أشكااًل خمتلفة وهى اإليداع باملستودعات الرقمية أو خوادم مسودات املقاالت أو املواقع تتخذ عملية إيداع البحوث  

 الشخصية للباحثني. 

ففى املستودعات الرقمية يتم النرش عن طريق موقع املستودع مبارشة من قبل العضو أو الباحث أو يتم جتميع مصادر وإضافتها 

نية من املصادر إىل املكتبة إليداعها ىف املستودع، وهذه الطريقة هى املطبقة فعليًا باملكتبة املركزية للمستودع من خالل تقديم نسخة إلكرتو

 جلامعة املنصورة مع حفظ وأرشفة املواد باملستودع. 
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 أمهية املستودعات الرقمية ىف النرش العلمى:

 بادل املعرىف. دفع العديد من اجلامعات إىل تشجيع باحثيها عىل استخدام وسائل النرش للت -

 رسعة وسهولة النرش وتعظيم االستفادة من اإلنتاج الفكرى للمؤلف.  -

عىل   - قيود  أو  مادى  مقابل  دون  املعلومات  ملصادر  للوصول  الباحثني  قبل  من  الفكرى  اإلنتاج  عىل  االطالع  زيادة 

 االستخدام.

ا - وتعظيم  بالبحوث  املرجعى  االستشهاد  نطاق  لتوسيع  جديدة  قناة  العلمى  اإلنتاج النرش  وإتاحة  منها،  الستفادة 

 العلمى للباحثني دون مقابل مادى وبال قيود. 

 : 18التحديات التى تواجه إنشاء المستودعات الرقمية 

العقبات  بعض  هناك  أن  إال  الباحثني،  أو  للجامعات  سواء  الرقمية  املستودعات  توفرها  التى  واملزايا  الفوائد  من  الرغم  عىل 

 (:2شائها وتطويرها وتتمثل تلك العقبات ىف الشكل التاىل )والتحديات التى تواجه إن

 

واملقصود هبا تكاليف الصيانة الدورية ومرتبات فريق عمل املستودع وليس تكلفة الربجميات حيث إن الربجميات    التكلفة:  -1

 مفتوحة املصدر خففت من ذلك العبء.

رغبة واستعداد الباحثني عىل إيداع أعامهلم باملستودع تطوعيا،  املستودعات الناجحة تعتمد عىل    صعوبات إنتاج املحتوى:  -2

وقد يكون هناك بعض العوائق لدهيم التى ينبغى التغلب عليها، وجيب عىل املستودع إثبات قيمته ومكانته برسعة لتشجيع الباحثني عىل  

 اإليداع به. 

الفكرية:  -3 امللكية  حقوق  إدارة  الباحث  قضايا  يتخوف  األحيان  بعض  اإليداع  ىف  عند  والنرش  الطبع  حقوق  انتهاك  من  ون 

 باملستودع نتيجة نقص الوعى بقضايا حقوق امللكية الفكرية للمؤلفني. 

كثرًيا ما يكون من الصعب احلفاظ عىل توفري الدعم الدائم للمستودع من جانب اإلدارة والفريق، لذلك جيب    دوام الدعم:  -4

 ك ىف االعتبار فإذا مل يتم إدارته بشكل صحيح سيفشل ىف االستمرار.عىل املؤسسة قبل إطالق املستودع أخذ ذل

ا:
ا
 الدراسة التطبيقية:  ثاني

  :العلمى تصال فى دعم االالمستودع الرقمى قياس أثر استخدام  

ب الدراسات العليا  عضاء هيئة التدريس وطال أمن  عشوائية  تطلب قياس هذا التأثري إجراء استبيان إلكرتونى جلمع آراء عينة  

  خدمات املعلوماتوما يشتمل عليه من  املستودع الرقمى بجامعة املنصورة،  بجامعة املنصورة وتم طرح االستبيان جلمع آرائهم حول  

 العلمية. ودوره ىف دعم وإمتام أبحاثهم

دوام الدعم 
ة حقوق الملكي

الفكرية
إنتاج 

المحتوى
التكلفة
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وهو ما أمكن من خالله قياس هذا التأثري ومعرفة إذا   2019 إبريل 1استامرة حتى تاريخ  230ووصلت إجابات االستبيان إىل 

للباحثني نظًرا ألهنم العدد األكرب من إمجاىل جامعة   150استبيانا للسادة أعضاء هيئة التدريس، و    80توزيع  وتم  ،ما كان إجيابيًا أو سلبيًا  

 نصورة. امل

تم استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي للمتغريات املستقلة من حيث استخراج األمهية النسبية لرتتيب عبارات االستبيان،  

 . Percentage وتضمنت خطة املعاجلات اإلحصائية النسبة املئوية للتكرارات

د العينة وفًقا للعمر:     أواًل: توزيع أفرا

رافية التي تم استطالع رأي املستقىص منهم عن طبيعته ومن خالل استخدام التوزيع التكراري  يمثل العمر أحد العوامل الديموج

 (. 4والتوزيع وفًقا للنوع ىف شكل ) ( 3( وشكل رقم )1يتبني أن خمرجات الربنامج اإلحصائي كام يوضحها جدول رقم )

 ( النسبة المئوية لتكرارات عينة الدراسة وفًقا للعمر 1جدول )

 العمر م
 إمجايل العينة  طالب الدراسات العليا  ضاء هيئة التدريس أع

 النسبة %  العدداإلمجايل  النسبة %  التكرارات  النسبة %  التكرارات 

 % 36.09 83 % 34.66 52 % 38.75 31 سنة  29سنة إىل  20من  1

 % 37.82 87 % 38.67 58 % 36.25 29 سنة  39سنة إىل  30من  2

 % 26.09 60 % 26.67 40 % 25 20 سنة  49سنة إىل  40من  3

 % 100 230 % 100 150 % 100 80 اإلمجايل 

 

 ( نسبة عينة الدراسة من طالب دراسات عليا وأعضاء هيئة تدريس 3شكل )

% وهى املركز 37.82سنة حيث جاءت بنسبة    39إىل    30من خالل العرض السابق نجد أن النسبة األعىل من العينة ترتاوح من  

  40وجاءت ىف املركز األخري من  من إمجاىل العينة،  %  36.09  ةسنة بنسب  29إىل    20وجاءت ىف املركز الثاين من  من إمجاىل العينة،  األول  

بنسب  49إىل   نسب  % 26.09  ةسنة  التدريس  هيئة  احتلت  العينة34.78  ةكام  إمجاىل  من  نسب  ،%  العليا  الدراسات  احتلت طالب   ة بينام 

أعداد طالب الدراسات العليا بجامعة املنصورة مقارنة بأعداد أعضاء هيئة التدريس    ةويرجع ذلك لزياد  ،% من إمجاىل العينة65.22

 باجلامعة. 

هيئة تدريس
34.78%

طالب دراسات 
عليا 
65.22%

هيئة تدريس

طالب
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 لتكرارات عينة البحث بجامعة المنصورة وفًقا للنوع النسبة المئوية ( 4شكل )

% من  40.93% عىل نسبة الذكور، والتى جاءت بواقع  59.07من خالل العرض السابق تصدرت نسبة اإلناث العينة بواقع  

مقارنة بأعداد  إمجاىل عينة البحث، ويرجع ذلك إىل زيادة أعداد اإلناث باجلامعة من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا  

 الذكور. 

 ثانًيا : توزيع العينة وفق االستخدام واإلفادة : 

استخدام   من  الغرض  الرقمىيمثل  ومن خالل    املستودع  طبيعته،  عن  منهم  املستقىص  رأي  استطالع  تم  التي  العوامل  أحد 

 ية. اجلداول التالاستخدام التوزيع التكراري يتبني أن خمرجات الربنامج اإلحصائي كام يوضحها 

 السباب استخدام المستودع الرقمى لتكرارات عينة الدراسة وفًقا المئوية النسبة  (2)جدول 

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 82.61 190 انجاز مهام بحثية   1

 % 17.39 40 االطالع عىل أوعية املعلومات احلديثة  2

 % 100 230 املجموع 

أن النسبة األعىل من عينة البحث العشوائية اإلمجالية بجامعة املنصورة هى إنجاز مهام بحثية من خالل اجلدول السابق يتضح  

% ومن العرض يتضح أن أغلب  17.39% بينام جاء ىف املركز الثانى االطالع عىل أوعية املعلومات احلديثة بنسبة  82.61بواقع نسبته  

الرقمى إلنجاز مهام بحثية سواء رسائل علمية أو أبحاث، وذلك عن طريق    العينة من السادة أعضاء هيئة التدريس يلجؤون للمستودع

 االستفادة من الرسائل العلمية واألبحاث املتاحة باملستودع وذلك يعكس أمهيته ىف دعم االتصال العلمى بجامعة املنصورة. 

 المستفيدين لتلبية المستودع باحتياجات لتكرارات عينة الدراسة وفًقا  المئوية النسبة (3)جدول 

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 81.30 187 نعم  1

 % 18.70 43 ال 2

 % 100 230 املجموع 

ذكور
40.93%

اناث
59.07%

ذكور

اناث
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من خالل اجلدول السابق يتضح أن املستودع الرقمى بجامعة املنصورة يلبى احتياجات املستفيدين منه حيث جاءت النسبة )نعم( 

%من إمجاىل العينة، ويرجع ذلك حلداثة أوعية املعلومات باملستودع الرقمى 18.70وجاءت ) ال ( بنسبة  % من إمجاىل العينة  81.30بواقع  

 املتاح باللغة العربية واللغات األجنبية وحتديثه بصورة مستمرة ملالحقة اإلنتاج الفكرى الصادر عن اجلامعة.

 لشكل المفضل من مصادر المعلومات النسبة المئوية لتكرارات اتجاهات عينة الدراسة وفًقا ل (4) جدول

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 46.53 107 املصادر املطبوعة 1

 % 17.82 41 املصادر الرقمية 2

 % 35.65 82 االثنان مًعا  3

 % 100 230 املجموع 

الدراسة من أوعية مصادر   املعلومات، هى املصادر املطبوعة حيث  من خالل العرض السابق يتضح أن الشكل املفضل لعينة 

% وجاءت ىف املركز الثالث املصادر الرقمية  35.65% وجاءت ىف املركز الثانى االثنان مًعا بنسبة  46.53جاءت ىف املركز األول بنسبة  

ستودع الرقمى، فمثال  % ويرجع ذلك لعدم االستغناء عن املصادر املطبوعة لعدم إمكانية حتويلها بشكل كامل إىل شكل رقمى بامل17.82

 ال توجد كتب باملستودع وال أبحاث مؤمترات.

 المعلومات األكثر استخداًما  وعيةلتكرارات عينة الدراسة وفًقا ألالمئوية النسبة ( 5جدول )

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 0 - كتبال 1

 % 81.74 188 علمية الرسائل ال 2

 % 18.26 42 دورياتالمقاالت  3

 % 0 - أبحاث املؤمترات  4

 % 100 230 املجموع 

األكثر   املعلومات  املوضح ألوعية  السابق  اجلدول  العلميةستخداًما تصدرت  امن خالل  نسبته    الرسائل  من  81.74بواقع   %

البحث عينة  الثانى    ،إمجاىل  املركز  الدوريات  بينام جاءت ىف  نسبته  مقاالت  الثالث  18.26بواقع  املركز  الكتب % وجاءت ىف  والرابع 

 وذلك نظًرا لعدم وجودهم باملستودع الرقمى جلامعة املنصورة. %  0بواقع نسبته  وأبحاث املؤمترات

( لصعوبات الوصول للرسائل اجلامعية، تصدرت الرسائل غري متاحة رقميًا كنص كامل املركز األول  6من خالل اجلدول )

% ،وجاءت 35.22العينة، بينام جاءت ىف املركز الثانى عدم وجود قاعات خمصصة باالطالع الرقمى بنسبه    % من إمجايل  44.35بنسبة  

% وجاءت ىف املركز الرابع عدم توافر مستخلصات للرسائل العلمية بنسبه 13.91ىف املركز الثالث مشكالت اإلتاحة ىف املكتبات بنسبة  

6.52.%  
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 للصعوبات فى الوصول للرسائل الجامعية النسبة المئوية لتكرارات عينة الدراسة وفًقا  (6جدول )

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 13.91 32 مشكالت اإلتاحة ىف املكتبات   1

  عدم توافر مستخلصات للرسائل العلمية   2

 15 

6.52 % 

 % 44.35 102 الرسائل غري متاحة  رقميًا كنص كامل   3

 % 35.22 81 عدم وجود قاعات خمصصة باالطالع الرقمى    4

 % 100 230 املجموع 

( ملعرفة وجود دور مؤثر ملصادر املعلومات الرقمية عىل االجتاهات البحثية، تصدرت ىف املركز األول )نعم(  7من خالل اجلدول )

 %.26.09إمجاىل عينة الدراسة وجاءت ىف املركز الثاين) ال( بنسبة % من 73.91بنسبة 

 ألثر مصادر المعلومات الرقمية على االتجاهات البحثية عينة الدراسة وفًقااتجاهات النسبة المئوية لتكرارات  (7جدول )

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 73.91 170 نعم   1

 % 26.09 60 ال 2

 % 100 230 املجموع 

اجلدول   العلمية  (8)من خالل  الرسائل  األمثل إلتاحة  األول    للطريق  املركز  مكتبات تصدر  احتاد  عىل  الكامل  النص  إتاحة 

بنسبة    إنشاء مستودع رقمى لكل اجلامعات املرصية إلتاحة الرسائل العلميةوجاء ىف املركز الثاين    ،%40.87بنسبة    اجلامعات املرصية

 عينة البحث. % من إمجايل24.35بنسبة  املستودع الرقمى باجلامعةوجاء ىف املركز الثالث  ،34.78%

 للطريق األمثل إلتاحة الرسائل الجامعيةعينة الدراسة وفًقا اتجاهات النسبة المئوية لتكرارات  (8جدول ) 

 النسبة املئوية %  عدد التكرارات  النوع م

 % 24.35 56 املستودع الرقمى باجلامعة     1

 % 34.78 80 إنشاء مستودع رقمى لكل اجلامعات املرصية إلتاحة الرسائل العلمية .  2

 % 40.87 94 إتاحة النص الكامل عىل احتاد مكتبات اجلامعات املرصية.  3

 % 100 230 املجموع 
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 اخلامتة 
بيئة البحث العلمى ألهنا أكثر طرق الوصول احلر كوهنا تقدم  من خالل العرض السابق يتضح أمهية   الرقمية ىف  املستودعات 

فرصا لإلفادة من اإلنتاج املعرىف للمؤسسة، بام يكفل هلا مؤرشات اجلودة األكاديمية والتوثيق العلمى، كام تعمل عىل تزويد الباحثني  

ملعرفة واملعلومات بني الباحثني وشجع عىل فرص التبادل العلمى الفعال باحتياجاهتم من املعلومات، فهو حل ساعد ىف تسهيل تقاسم ا

للحفاظ عىل قيمة األبحاث وسهولة الوصول عليها، ولذا وجب االهتامم باملستودعات الرقمية ملا هلا من دور ىف إثراء املحتوى وتطوير  

 البنية التحتية للبحث العلمى.

سني مرئيات نتائج األبحاث وتطوير منظومة البحث العلمى، لكن تقف ىف طريق  بالرغم من مزايا املستودعات الرقمية ىف حت

  انتشارها واعتامدها عىل نطاق واسع مجلة من املعوقات املتعلقة مثاًل بنقص الوعي هبذه املامرسة وحقوق امللكية الفكرية، باإلضافة إىل

ختوف غري املثبت بالتجربة عىل أرض الواقع، والبعض اآلخر إما معوقات أخرى، واملالحظ بعض هذه املعوقات مل خيرج عن كونه جمرد  

لنامية تم إجياد واقرتاح حل له أو ينتظر إجياد حل له ىف وقتنا احلارض وال نبالغ إن قلنا: ال تزال حركة الوصول احلر ىف بدايتها ىف الدول ا

ا اإلجيابية عىل البحث العلمى سواء من طرف األكاديمني  بشكل عام والعربية واإلفريقية بشكل خاص نتيجة لنقص الوعى هبا وبآثاره

 أو أصحاب القرار ىف هذه الدول. 

 النتائج

البحثية من رسائل  - املهام  يإنجاز  الرقمية  املستودع  استخدام  الدراسة ألسباب  عينة  العليا من إمجايل  النسبة  جاءت 

 . علمية وأبحاث ترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس

الدراسة   - املعلومات أظهرت  من  التدريس  هيئة  وأعضاء  الباحثني  احتياجات  يلبى  باجلامعة  الرقمى  املستودع  أن 

 . بسهولة ويرس 

اتضح من الدراسة أن الشكل املفضل من أوعية مصادر املعلومات لعينة الدراسة هي املصادر املطبوعة حيث تصدرت   -

 %. 46.53 بنسبة

األكثر استخداًما من جانب عينة الدراسة واملتاحة باملستودع الرقمى هي الرسائل  أقرت الدراسة أن أوعية املعلومات   -

 %. 81.74 العلمية بواقع نسبته

العلمية   - الرسائل  هي  املنصورة  بجامعة  الرقمى  املستودع  استخدام  يف  الباحثني  تواجه  التي  الصعوبات  أبرز  من 

 .وفق الئحة املكتباتاإللكرتونية غري متاحة بصورة نص كامل ولكن بنسبة مرشوطة 

أكدت الدراسة عىل اجتاهات عينة الدراسة نحو إتاحة النص الكامل عىل احتاد املكتبات اجلامعات املرصية هي الطريقة  -

 . من إمجايل عينة الدراسة% 40.87 املثىل إلتاحة الرسائل، وجاءت بواقع نسبته

 التوصيات

 راسة بالتاىل:بناء عىل نتائج الدراسة احلالية وحتليلها توىص الد 

 .DSpaceسرتاتيجيات احلوسبة السحابية والربجميات مفتوحة املصدر مثل إالتعاون بني املكتبات وتوحيد وتفعيل  -

للباحث  - األدبى  احلق  عىل  للحفاظ  وذلك  املصدر  مفتوحة  الرقمية  باملستودعات  اجلامعية  الرسائل  إتاحة  رضورة 

 وحتقيق اتصال علمي جيد للباحثني.
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اإلفادة من برجميات املستودعات الرقمية لإلدارة العليا ومتخذى القرار، ملا له من دور فعال ىف خطة التنمية  رشح مدى   -

 وتوظيف التقنيات للرفع من مكانة البحث العلمى وتيسريه بجامعة املنصورة. 

ة حاسبات للحفاظ عىل تفعيل اإلفادة من املستودع املؤسيس بجامعة املنصورة، وإتاحة الرسائل إلكرتونيًا عرب أجهز -

 األصول الورقية من العبث والتلف.

توعيه أخصائيي املعلومات بأمهية استخدام برجميات املستودعات الرقمية، وذلك باعتبارها أحد احللول الرئيسية التى  -

 تساعد عىل النرش والتقليل من األعباء املادية عىل املكتبات.

 وربطهم بأحدث التطورات التكنولوجية والعلمية.  األخصائينيتعزيز املهارات واخلربات لدى  -

تضمني املقررات الدراسية بأقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية بموضوع املستودعات الرقمية من حيث  -

 البنية واإلدارة والتطوير. 

 لعلمى.عقد ندوات وورش عمل للتوعية واإلعالم باملستودعات الرقمية وأمهية دعمها لتحقيق التميز ا -
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The university library is considered one of the scientific and cultural institutions and facilities that would 

play a prominent role in the development of societies, by developing scientific research by providing effective 
services, and according to the digital developments witnessed by the knowledge society today. 

This study aims to introduce digital repositories in terms of origination in Mansoura University, while 
identifying the goals and policies for digital filing, broadcasting and availability in accordance with intellectual 
property rights, with a view to digital content management programs and the extent of success and effectiveness 
of the digital repository in providing its services at Mansoura University while supporting strengths and future 
planning for more services to support scientific communication. 
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