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الممخص :ىذه دراسة تقييمية لئلنتاج العممي لممستودع الرقمي المؤسساتي التابع لجامعة أدرار ،اليدف منيا معرفة اتجاىات المستفيدين
من خدمات المستودع الرقمي ،والتعرف عمى طبيعة اإلنتاج العممي كماً ونوعاً ،وكذا التعريف باألىمية الكبيرة لممستودعات الرقمية

المؤسساتية ودورىا في حفظ واتاحة اإلنتاج العممي وتعزيز الوصول الحر لممعمومات وأداة لئلتصال العممي بين الباحثين.

من أجل ذلك تم اإلعتماد عمى المنيج الببميومتري الذي يقوم بتطبيق األساليب اإلحصائية المطبقة عمى الدوريات والكتب ومختمف مصادر
المعمومات والمفضية إلى حساب اإلنتاج الكمي والنوعي لممستودع الرقمي .ومن نتائج الدراسة أن المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة
أدرار ينقصو التنويع في أنواع وأشكال الكيانات الرقمية المتاحة كماً ونوعاً ،باإلضافة إلى أنو يغمب عميو الجانب األدبي بنسبة تفوق %70

ونقص الجانب العممي كما أن أغمب محتوياتو بنسبة  %75مذكرات ماستر ،وأن  %72من محتوياتو توزعت بين  2016و ،2019كما
يتميز بنقص الخدمات اإلضافية وافتقاره لسياسة منتيجة معمنة لضبط العمل في المستودع الرقمي.

الكممات المفتاحية :المستودع الرقمي المؤسساتي ,جامعة أدرار ,دراسة تقييمية ببميومترية ,اإلنتاج العممي ,الوصول الحر ,اإلتصال العممي.
Abstract: This research is an assessment study of the scientific production of the Institutional Digital
Repository of the University of Adrar. The objective of the study is to identify the trends of the
beneficiaries of it, and to have a qualitative and quantitative idea about it. It also aims at showing the big
importance of the Repository. For that purpose, a Bibliometric Approach is adopted which applies
statistic methods. The study has found that the repository lacks diversity in the form of the available
Digital Data in quantity and quality, In addition to that, it is dominated by literary production with more
than 70% to the detriment of the Scientific Production. Besides, most of its contents, 75%, are master
dissertations and that 72% belongs to the period between 2016 and 2019. Finally, the Repository is
characterized by a shortage in additional services and the absence of any adopted policy to control its
function.
;Keywords: Institutional Digital Repository; University of Adrar; Assessment Bibliometric Study
Scientific Production; Open Access; Scientific Communication
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مقدمة:
تعد الجامعة في الوقت الحالي أحد أىم مؤسسات إنتاج وحفظ ونشر المعمومات ،ومكاناً جامعاً لمعمم
والمعرفة ،إضافة إلى الدور الحضاري واإلستراتيجي الفعال في سبيل تطور المجتمعات المعاصرة عمى مختمف
األصعدة.
ومن أجل القيام بوظائفيا الرئيسية والمتمثمة في التعميم والبحث وخدمة المجتمع ال بد ليا من تسييل وصول
المعمومات إلى مستخدمييا ،وتطوير طرق اإلتصال العممي من أجل تنمية عمميات النشر واإلتاحة المعموماتية.
ومن أجل اإلفادة من مصادر المعمومات المختمفة التي تزخر بيا الجامعة البد من أدوات لتحقيق اإلتصال
الفعال بين األساتذة والطمبة ،حرصت العديد من الجامعات عمى توفير مستودعات رقمية مؤسساتية من أجل إتاحة
اإلنتاج العممي لؤلساتذة والباحثين والطمبة عمى حد سواء.
أ .مشكمة البحث:

كما عرف اإلنتاج العممي نمواً ىائبلً من حيث حجم المعمومات العممية ،ومن حيث استخدام في البحوث

العممية واألكاديمية وحتى في الحياة اليومية ،وتنوعت أشكالو ومصادره لتشمل كل من الكتب ،الدوريات ،المجبلت،
مذكرات التخرج ،األطروحات الجامعية والوثائق األرشيفية والتي تعتبر نتاج عممي ميم لمباحثين ،والتفكير في
أساليب حفظو وتخزينو عمى مختمف األشكال الوثائقية من ورقي أو رقمي.
ومن أجل اإلرتقاء بمستوى الجامعات وتوفير الوصول الحر إلى إنتاجيا الفكري لجميع المستفيدين دون
فرض أي رسوم ،قامت ىذه األخيرة بإنشاء مستودعات رقمية مؤسساتية وىي تعرف عمى كونيا قاعدة معمومات
متاحة عبر الخط وفقاً لمبدأ الوصول الحر ،ىدفيا جمع وادارة وحفظ واتاحة ونشر المحتوى الرقمي لمجامعة ،وىي
تحتوي عمى األبحاث والدراسات من مقاالت الدوريات والرسائل الجامعية والكتب وغيرىا مصادر المعمومات
المختمفة.
ىذا اإلنتاج العممي كان البد لو من دراسات ببميومترية وىي تمك الدراسات التي تنصرف إلى اإلنتاج الفكري
العام أو المتخصص الذي يتناول موضوعاً معيناً ،ويعتمد عمى الدراسات الكمية والنوعية والخصائص البنائية
لئلنتاج العممي ،وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية واألساليب الرياضية في تحميل البيانات المتعمقة بالوثائق لمعرفة
خصائص عمميات تداول المعمومات وانتاجيا.
ويتم تطبيق ىذه الدراسات عمى الكثير من النظم المعموماتية من بينيا المستودعات الرقمية المؤسساتية والتي
تعتبر آلية من آليات إدارة المحتويات الرقميةـ .وجامعة أدرار عمى غرار جامعات الوطن قامت بإنشاء مستودع
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رقمي مؤسساتي خاص بيا باستخدام نظام  DSpaceوىو مستودع لو أىمية كبيرة في حفظ تخزين ونشر واتاحة
اإلنتاج العممي لمجامعة ،إذن فما هي الخصائص العامة لإلنتاج العممي بالمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة
أحمد دراية بأدرار؟
لئلجابة عمى ىذا السؤال يتبادر لؤلذىان مجموعة من التساؤالت وىي:
 .1ما ىي المميزات الكمية والنوعية لئلنتاج العممي بالمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار؟
 .2ما ىي سمات التأليف لئلنتاج العممي بالمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار ؟
 .3ىل يتم استخدام ىذا اإلنتاج العممي لممستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار من قبل الباحثين؟
ب .أهداف الدراسة:
 .1التعريف باألىمية الكبيرة لممستودعات الرقمية المؤسساتية دورىا في حفظ واتاحة اإلنتاج العممي.
 .2التعريف بدور المستودعات الرقمية المؤسساتية في تعزيز الوصول الحر لممعمومات وأداة لئلتصال العممي بين
الباحثين.
 .3التعرف عمى اتجاىات المستفيدين من خدمات المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أحمد دراية بأدرار.
 .4التعرف عمى طبيعة اإلنتاج العممي والمعرفي كماً ونوعاً داخل المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة.
ت .منهجية البحث :اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الببميومتري الذي يقوم بتطبيق األساليب اإلحصائية
والرياضية المطبقة عمى الدوريات والكتب ومختمف مصادر المعمومات والمفضية إلى حساب اإلنتاج الكمي
والنوعي.
ث .عينة الدراسة :والمتمثل في عينة من عينات المستودعات الرقمية المؤسساتية وىو المستودع الرقمي المؤسساتي
لجامعة أحمد دراية بأدرار ودراسة اإلنتاج العممي والمعرفي المودوع بو.
ج .أدوات الدراسة:
قانون لوتيكا :وىو مختص في الرياضيات ،حاول من خبلل قانونو تحميل اإلنتاج العممي لممؤلفين سنة  1926من
خبلل قياس عدد المؤلفين والمقاالت المنتجة من طرفيم باستخدام كشافين :األول في الفيزياء واألخر في الكمياء،
وقد ركز عمى كمية ونوعية ىذا اإلنتاج ،إلى أن توصل إلى صياغة قانون التربيع العكسي إلنتاجية المؤلفين بالشكل
التالي:1( :ن ،)2أي أنو إذا كان ىناك  100مؤلف ينتج كل واحد منيم مقالة واحدة في موضوع معين فإن ىناك
( ،)22 :100إلى غير ذلك.
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وىذا يعني أن ىناك عدد قميل من الباحثين ممن يمارسون النشر بدرجة كبيرة ،وعدد كبير منيم ينشرون
بدرجة قميمة جداً أو ال ينشرون أبداً.
ح .حدود الدراسة :والمتمثل في الخصائص التي يتميز بيا المستودع الرقمي لجامعة أحمد دراية بأدرار .واستغرقت
الدراسة شيرين نوفمبر ديسمبر من سنة .2019
خ .الدراسات السابقة:
 )1الدراسة األولى :بالبيد ،مريم أحمد .تقييم المستودعات الرقمية المؤسسية بالجامعات السعودية( .2016 .بالبيد،
 ،2016الصفحات )323-287
تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم المستودعات الرقمية المؤسسية بالجامعات السعودية حسب التغطية ،البحث،
الخدمات ،السياسات ،تنظيم المعمومات ،إمكانيات الوصول ،آلية التحكم في الوصول ،تقييم االستخدام ،البرمجيات
المستخدمة ،وقد تم استخدام منيج تحميل المحتوى لموصول إلى األىداف المرجوة من الدراسة ،باستخدام مجموعة
من المواصفات العربية واألجنبية ،كما تم حصر عينة الدراسة عن طريق دليل حصر المستودعات الرقمية Open
 DOARباإلضافة إلى سجل المستودعات الرقمية ذات الوصول الحر  ،DOARوتوصمت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج منيا أنو تم التوصل إلى أن أكثر المستودعات ضخامة من حيث مصادر المعمومات ىو مستودع
جامعة الممك عبد اهلل لمعموم والتقينة حيث تحتوي عمى  21347مصدر ،وغياب أىم السياسات الواجب توفرىا في
جل المستودعات الرقمية المدروسة.
وقد استفدت من الدراسة في كيفية استخدام المعايير المعتمدة في تقييم المستودعات الرقمية وكيفية تحميل
محتوياتيا .وتختمف عن الدراسة المقدمة في العينة المختارة لعممية التقييم.
 )2الدراسة الثانية :الضويحي ،فيد عبداهلل؛ السريحي ،حسن عواد .توجيات أعضاء ىيئة التدريس نحو إنشاء
المستودعات المؤسسية في الجامعات السعودية  :دراسة بحثية( .2015 .الضويحي و السريحي،2015 ،
الصفحات )163-115
واستيدفت الدراسة التعرف إلى توجيات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية نحو أنشاء
المستودعات الرقمية المؤسسية في جامعاتيم واإلسيام فييا بإنتاجيم الفكري والمعرفي .واستخدمت الدراسة المنيج
الوصفي المسحي لمتعرف عمى توجيات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية والتي ال يتوفر لدييا مستودع
رقمي مؤسسي .وكانت من نتائج الدراسة أن ىناك تأييد واسع من قبل أغمبية أعضاء ىيئة التدريس إلنشاء
المستودعات الرقمية المؤسسية في جامعاتيم ورغبة كبيرة لئلسيام فييا بإنتاجيم العممي والمعرفي.
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وكانت االستفادة من الدراسة في الجانب النظري من خبلل التعرف عمى أىمية المستودعات الرقمية
لمجامعات وبالخصوص ألعضاء ىيئة التدريس ومعرفة توجياتيم واسياماتيم في إيداع منتوجاتيم العممية داخل
المستودعات الرقمية لجامعاتيم.
 )3الدراسة الثالثة :الزىيري ،طبلل ناظم؛ السعدي ،أثير ماجد .نظم المستودعات الرقمية ومعايير تقييميا.2014 .
(الزىيري و السعدي ،2014 ،الصفحات )163-115
وقد عالج موضوع المستودعات الرقمية من خبلل دراسة نظم المستودعات الرقمية ومعايير تقييميا،
واليدف منيا التعرف عمى أىمية المستودعات الرقمية والدور الميم الذي تؤديو في مجال الحفظ وتنظيم المحتوى
الرقمي ،باإلضافة إلى التعريج عمى أىم المعايير العالمية المستخدمة في تقييم نظم بناء المستودعات الرقمية بيدف
المقارنة بينيا إلختيار األفضل بينيا لممؤسسات.
وتم االستفادة من الدراسة من خبلل معرفة كيفية بناء وانشاء المستودعات الرقمية ،والتعرف عمى المعايير
المعتمدة في عممية تقييم ،وىو ما تتقاطع فيو مع الدراسة المقدمة كونيا دراسة تقييمية لممستودع الرقمي لمؤسسة
جامعية.
د .مصطمحات الدراسة:
 )1الببميومترية :ويقصد بيا الدراسات التي تعالج وبالتحميل خصائص اإلنتاج الفكري والمعرفي في ميدان من
ميادين المعرفة ،من خبلل جوانب متعددة كالموضوع والزمان والمكان وغيرىا( .محمد ،2011 ،صفحة )40
 )2اإلنتاج الفكري :ويقصد بو كل ما جادت بو قريحة المؤلف أو الكاتب أو األديب ،أي تدوين فكره واخراجو إتاحتو
لئلستفادة منو ميما كان نوعو مقروء أو مسموع أو مرئي وميما كان شكمو(ROHI, 2004, p. 123) .
 )3المستودع الرقمي  :Digital Repositoryىو قاعدة بيانات عمى شبكة االنترنت لجمع وحفظ ونشر اإلنتاج
الفكري والعممي لمباحثين بشكل رقمي ،وىذا قصد توفير الوصول الحر لو ،وتتنوع منيا الوطنية والموضوعية
والمؤسسية( .الغانم ،2013 ،الصفحات )232-173
.I

اإلطار النظري لمدراسة:

 .1نظام اإلتصال العمميScholarly Communication System :
عرفت جمعية المكتبات األكاديمية والبحثية نظام اإلتصال العممي بأنو" :نظام يتم من خبللو إنشاء األبحاث
والكتابات العممية ،وتقييم جودتيا ،وبثيا إلى المجتمع العممي ،وحفظيا لئلستخدام في المستقبل ،ويشمل نظام
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اإلتصال ا لرسمي مثل النشر في الدوريات العممية المحكمة وقنوات االتصال غير الرسمي مثل القوائم البريدية
اإللكترونية"(ACRL, 2003) .
ومنو يتبين لنا أن ىناك أطراف ذات صمة بنظام اإلتصال العممي وىم الباحثون والعمماء الذين ينتجون المعرفة وفي
نفس الوقت يحاولون اإلستفادة من غيرىم ،والناشرين وىم مراقبو الجودة ويقومون ببث األبحاث في األوساط العممية،
وأخي اًر المكتبات ومراكز المعمومات التي تقوم بجمع وتنظيم وتخزين ومعالجة واتاحة ذلك اإلنتاج العممي لممستفيدين.
 .2النشر اإللكتروني : Electronic Publishing
ويعرفو قاموس المكتبات والمعمومات عبر الخط  ODLISبأنو" :األعمال التي تكون في شكل رقمي قابل
لمقراءة ،ويتم توزيعو عمى الجميور بشكل إلكتروني ويشتمل عمى الدوريات اإللكترونية والكتب اإللكترونية والمواقع
عمى شبكة االنترنت والمدونات والموسوعات الحرة وما إلى ذلك من المنشورات اإللكترونية المتاحة عمى الشبكة
واصدارات المنشورات الورقية التي تكون مصحوبة بالشكل اإللكتروني كاألقراص الضوئية"(ODLIS, 2013) .
 .3الوصول الحر (المفتوح)Open Access :
يتمثل الوصول إلى اإلنتاج العممي بدون مقابل مادي من أبرز سمات الوصول الحر ،ومن ألىم تعريفاتو
تعريف مبادرة بودابست عام  2002الذي يعرفو عمى أنو يعني ":إتاحة اإلنتاج الفكري عبر األنترنت لمجميور
العام" (Budapest open access initiative, 2002) .بحيث يمكن ألي باحث اإلطبلع عمى البحوث
والمقاالت الكاممة وىذا دون عوائق مالية أو قانونية أو تقنية ،مع الحفاظ عمى حقوق المؤلف والممكية الفكرية
لصاحب العمل.
 .4دوريات الوصول الحر Open Access Journals
ويطمق عميو الطريق الذىبي  Gold Roadلتطبيق الوصول الحر لممعمومات وىي" :دوريات رقمية تتيح
الوصول إلى محتوياتيا مجان ًا حال صدورىا مباشرة" (Pappalardo, Fitzgerald, Fitzgerald, Kiel-
) .Chisholm, Georgiades, & Austin, 2008, p. 13وذلك عن طريق بث عبر الخط ،وتحمل دوريات
الوصول الحر نفس خصائص الدوريات التجارية المدفوعة ،كخاصية التحكيم وضبط الجودة ومعامل التأثير وغيرىا
من الخصائص.
 .5األرشفة الذاتية Self-Archiving
ويطمق عمييا بالطريق األخضر  Green Goadلتطبيق الوصول الحر لممعمومات ،وتعرف عمى أنيا:
"جعل المؤلف مقاالتو متاحة مجاناً في صيغة رقمية عبر االنترنت ،وقد تكون ىذه المقاالت إما مقاالت سبق نشرىا
394

اإلنتاج العلمي للمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أحمد دراية أدرار دراسة ببليومترية للمحتوى العلمي للمستودع
 Postprintأو مسودات األبحاث  Preprintوكبل الصنفين يطمق عمييا  ، E-Printأي منشورات في صيغة
إلكترونية أو رقمية "(Bailey, 2006) .
ومن بين أساليبيا إتاحة اإلنتاج الفكري عمى مواقع التواصل اإلجتماعي كالفيسبوك واليوتوب والمدونات
والمنتديات وغيرىا من المواقع التي تعمل عمى حفظ المحتوى الرقمي الخاص بيا.
 .6المستودعات الرقمية المؤسسية Institutional Digital Repositories
تعرف عمى أنيا" :مجموعة من الخدمات التي تقدميا جامعة ما ألعضاء مجتمعيا من أجل إدارة ونشر
المواد الرقمية المنشأة من قبل الجامعة أو أفراد مجتمعيا .ومن الضروري أن يكون ىناك إلتزام منظمي نحو إدارة
ىذه المواد الرقمية واإلشراف عمييا ،ويشمل ذلك الحفظ طويل المدى كمما كان ذلك ممكناً ،باإلضافة إلى التنظيم
واتاحة الوصول والتوزيع"(Lynch, 2003, p. 2) .
وتقوم المستودعات الرقمية المؤسسية بتقديم رؤية نحو نمط جديد لنظام اإلتصال العممي ،كما ازداد اإلىتمام
بإنشائيا وىذا كونيا تقوم بجمع وادارة وحفظ واتاحة المخرجات الفكرية لممؤسسة والمنتسبين إلييا.
.II

الجانب التطبيقي لمدراسة:

 .1التعريف بجامعة أدرار ومستودعها الرقمي(University of ADRAR, 2019):
 1.1نبذة تعريفية عن جامعة أحمد دراية بأدرار:
نشأت أول نواة جامعية بوالية أدرار في سنة  1986بموجب المرسوم رقم  86/118المؤرخ في
 1986/05/06المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  86/175المؤرخ في  86/08/05والمتضمن إنشاء المعيد الوطني
العالي لمشريعة بأدرار ليتوسع إلى جامعة أدرار بموجب المرسوم التنفيذي رقم  269-01المؤرخ في  30جمادى
الثانية عام  1422الموافق لـ  18سبتمبر سنة  2001المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  259-04المؤرخ في 13
رجب عام  1425الموافق لـ  29غشت سنة  .2004تضم الجامعة خمس كميات وىي:
 .1كمية اآلداب والمغات؛
 .2كمية الحقوق والعموم السياسية؛
 .3كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير؛
 .4كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية والعموم اإلسبلمية؛
 .5كمية العموم والتكنولوجيا.
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 1.2أهداف جامعة أدرار:
تتمثل أىداف جامعة أدرار كغيرىا من جامعات الوطن فيما يمي:
 -1تشجيع اإلبداع العممي وتثمين نتائجو؛
 -2تطبيق ضمان الجودة في التعميم العالي؛
 -3خمق عبلقات تعاون وتبادل عممي مع مختمف الجامعات وىيئات البحث العممي وطنيا واقميميا ودوليا؛
 -4تكريس الشراكة مع القطاعات االقتصادية واالجتماعية؛
 -5تفعيل البحث العممي بشكل يستجيب لمتطمبات التنمية المحمية والوطنية؛
 -6تمبية احتياجات التكوين وفقا لمتطمبات سوق العمل والتنمية محميا ووطنيا؛
 -7تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في تسيير الجامعة بشكل يزيد من كفاءة وفعالية العمل اإلداري (الرفع من
كفاءة وفعالية أداء العمل اإلداري في الجامعة)؛
 -8المتابعة الحثيثة لممستجدات في مجال العمم والتكنولوجيا؛
 -9تشجيع اإلنتاج العممي.
 1.3المستودع المؤسساتي لجامعة أدرار:
المستودع المؤسساتي لجامعة أدرار ىو عبارة عن مستودع رقمي يضم اإلنتاج الفكري المنشأ من طرف
أعضاء الجامعة سواء كانوا ىيئات تدريس أو طبلب ويحتوى عمى جميع االنتاج العممي لمجامعة مثل اطروحات
الدكتوراه والماجستير ،ومذكرات التخرج ماستر ولميسانس ،والمحاضرات التعميمية ،وأعمال المؤتمرات الدولية
والوطنية ،والفيديو الرقمي والصوت الرقمي …الخ .ويعمل المستودع المؤسساتي عمى إتاحة وامكانية الوصول إلى
ىذا اإلنتاج الفكري المتراكم والدائم عمى المدى الطويل لجميع المستخدمين من داخل وخارج الجامعة.
ومن اهم مميزات المستودع المؤسساتي لمجامعة:
 يتمتع المستودع بسيولة وقابمية البحث داخل محتواه سواء محميا أو عالميا؛
 مساعدة المكتبات عمى تمبية مختمف احتياجات المستفيدين المتعمقة بالمعمومات والخدمات في العصر الرقمي؛
 مساعدة المكتبة المركزية لمجامعة عمى تمبية احتياجات الباحثين دون المجوء الى المكتبة خصوصاً ذوي
االحتياجات الخاصة؛
 عمل المستودعات بمثابة أرشيف مركزي إلنتاجيم الفكري يزيد من فرصو بثيا ،مما يتيح زيادة معدل االطبلع
واالستشياد المرجعي ،ومن ثم يزداد عامل التأثير المتوقع لمبحوث؛
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 التواصل والتعرف عمى نتائج البحوث الجديدة لمزمبلء ،مما يسفر عن مزيد من التراكم العممي المعرفي
 إلغاء القيود التي تتعمق بعدد الصفحات في نشر البحوث بالدوريات العممية؛
 القدرة عمى إجراء تحميل االقتباس واالستشياد من خبلل تتبع الروابط المرتبطة بأعمال أو بحوث في
مستودعات رقمية أخرى.
بطاقة فنية لممستودع الرقمي لجامعة أدرار:

جدول  :01بطاقة فنية للمستودع الرقمي لجامعة أدرار.
الصفة

التعريف

العنوان

أدرار

البلد

اجلزائر

السنة

2218

اهلدف

مستودع رقمي مؤسسايت جلامعة أدرار يوفر الوصول احلر لإلنتاج العلمي للجامعة

لغة الواجهة

اللغة اإلنجليزية

النوع

رقمي مؤسسايت أكادميي

جمموع الوثائق

 3336وثيقة ( 22مارس )2222

الربنامج املستخدم

برنامج  Dspaceنسخة 7,2

املوضوعات

العلوم والتكنولوجيا ،اإلقصاد والتجارية والتسيري ،اآلداب واللغات ،واحلقوق
والسياسة ،العلوم اإلنسانية واإلجتماعية واإلسالمية

لغة الوثائق

العربية ،الفرنسية ،اإلجنليزية

أنواع الوثائق

أطروحات الدكتوراه ومذكرات املاجستري واملاسرت والليسانس ومقاالت امللتقيات
الدولية والوطنية واحمللية

نوع الشكل

Pdf

طريقة الوصول

عرب حمركات البحث على شبكة االنرتنت

املوقع الرئيسي

موقع جامعة أدرار

نوع اإلتاحة

الوصول احلر املفتوح جماين

سياسة اإليداع

إيداع شخصي ،القائمني على املستودع
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حبث بسيط ،حبث متقدم

نوع البحث

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
 .2تحميل المحتوى الفكري لممستودع الرقمي المؤسساتي لمجامعة:
2.1

التوزيع الموضوعي لمحتويات المستودع:

جدول  :02التوزيع الموضوعي والنوعي لمحتويات المستودع الرقمي.
الموضوع /

النوع

العلوم

العلوم

والتكنولوج
يا

والتكنولوجيا

دكتوراه

ماجستير

ماستر

22

23

177

مهندس ليسانس المجموع
21

27

188

رياضيات
وإعالم آيل

22

22

125

22

22

125

علوم املادة

22

25

213

21

22

221

ع طبيعة حياة

22

22

34

22

22

34

حمروقات وطاقة

22

21

18

22

22

21

الفالحة

22

22

26

22

22

6

الصحراوية
اإلقتصاد
والتجارة
والتسيري

العلوم

اجملموع

24

29

553

22

27

575

علوم جتارية

21

22

172

-

22

171

علوم التسيري

13

22

154

-

21

168

علوم إقتصادية

12

22

195

-

22

225

اجملموع

24

22

519

-

21

544

علوم إنسانية

11

33

197

-

22

241

22

32

196

-

27

235

27

88

176

-

22

291

اإلنسانية
واإلجتماعية علوم إجتماعية
واإلسالمية
علوم إسالمية

398

اإلنتاج العلمي للمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أحمد دراية أدرار دراسة ببليومترية للمحتوى العلمي للمستودع
اجملموع

42

151

569

-

27

767

لغة وادب عريب

22

17

422

-

22

441

لغة فرنسية

22

22

53

-

22

53

لغة إجنليزية

22

22

115

-

22

117

اجملموع

22

17

572

-

22

611

احلقوق

34

39

268

-

22

341

علوم سياسية

22

22

37

-

22

37

اجملموع

34

39

325

-

22

378

امللتقيات الدولية

22

22

22

-

22

161

امللتقيات الوطنية

22

22

22

-

22

174

األيام الدراسية

22

22

22

-

22

126

جمموع مقاالت امللتقيات

22

22

22

-

22

461

اجملموع الكلي للمذكرات

124

216

2516

22

17

2875

اآلداب
واللغات

احلقوق
والسياسة

المجموع العام

461

2875

3336

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
شكل  :01يوضح التوزيع الموضوعي لمحتويات المستودع الرقمي
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الندوات

واأليام التوزيع الموضوعي لمحتويات المستودع الرقمي

الملتقيات الوطنية
5%
الملتقيات
الدولية
5%
العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
واالسالمية
23%

الدراسية
4%
العلوم والتكنولوجيا
 17%األداب واللغات
18%

اإلقتصاد والتجارة
والتسيير
16%

الحقوق والعلوم
السياسية
12%

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
من خبلل الجدول  02والشكل  01أعبله؛ يتضح لنا أن ىناك تباين وتنوع في المواضيع التي يغطييا
المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار ،حيث يغمب عمى محتوياتيا الطابع اإلجتماعي األدبي إذ أن  %23من
المواضيع ىي في العموم اإلنسانية واالجتماعية واإلسبلمية ،يمييا  %18مواضيع لآلداب والمغات ،ثم  %17لممواد
العممية والتكنولوجية %16 ،لمواد ذات صمة باإلقتصاد والتجارة وعموم التسيير ،و %14عبارة عن مداخبلت في
ممتقيات دولية وطنية أو محمية ،وأخي اًر  %12من محتويات المستودع ىي مواضيع في العموم القانونية واإلدارية
والعموم السياسية.
2.2

التوزيع النوعي لمحتويات المستودع:

شكل  :02يوضح التوزيع النوعي لمحتويات المستودع الرقمي.
التوزيع النوعي لمحتويات المستودع الرقمي
ماجستير
6%

دكتوراه
4%

ملتقيات
14%

ليسانس
1%
مهندس
0%

ماستر
75%

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي
من خبلل الجدول  02والشكل 02؛ يتبين لنا أغمب أنواع محتويات المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة
أدرار ىي أطروحات الدكتوراه و مذكرات الماجستير والماستر الميسانس فيي تعد أكثر أنواع المصادر الموجودة في
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المستودع وذلك بنسبة إجمالية قاربت  ،%86حيث أن أغمب ىذه المذكرات ىي مذكرات الماستر بنسبة  %75وىذا
كونيا انتشا اًر في نظام ل م د تمييا مذكرات الماجستير بنسبة  %6والذي كانت شائعة في النظام الكبلسيكي ونسبة
 %4ألطروحات الدكتوراه وقرابة  %1لمذكرات الميسانس وميندسي دولة /أما يقية محتويات المستودع فيي عبارة
عن أوراق بحثية في ممتقيات دولية وطنية و محمية بنسبة إجمالية قدرت ب  %14من محتوياتو.
2.3

التوزيع الزمني لإليداع في المستودع الرقمي:

الجدول  :03التطور الزمني لإليداع في المستودع الرقمي.
السنة

العدد

السنة

العدد

2219

652

2211

18

2218

589

2212

49

2217

519

2229

38

2216

458

2228

96

2215

276

2227

127

2214

121

2226

27

2213

312

2225

25

2212

77
3336

المجموع

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
الشكل  :03يوضح التطور الزمني التسلسلي لإليداع في المستودع الرقمي.

التطور الزمني لإليداع
800
600
400
200
0
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
التطور الزمني لإليداع

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
401

األستاذ :أبالحبيب عبد القادر  -األستاذ الدكتور :موالي أمحمد
الشكل رقم  :04يوضح التطور الزمني النسبي لإليداع في المستودع الرقمي.
2006
0%

2005
0%

التطور الزمني لإليداع

2009 2007
3%
1%

2008
3%

2019
20%

2010
1%

2011
1%
2012
2%

2013
9%
2014
4%

2018
18%
2017
16%

2016
14%

2015
8%

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
من خبلل الجدول  02والشكمين  03و 04أعبله؛ يتضح لنا أن التطور الزمني لئليداع داخل المستودع
الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار قد كان تطو اًر تصاعدياً في البداية كان بوتيرة ضعيفة في السنوات األولى وىذا
راجع إلى غياب ثقافة الرقمنة والتركيز عمى اإليداع الورقي المطبوع فقط من  2005إلى غاية  ،2012لكن مع
بداية  2013ودخول نظام األل م د مرحمة متقدمة بدأ التركيز عمى تثمين مخرجاتو وذلك بإيداع النسخ الورقية
مرفوقة بالنسخة الرقمية وىو ما ساىم في الرفع من وتيرة اإليداع من  2013إلى  ،2015وقد بمغت عممية اإليداع
ذروتيا في األربع سنوات األخيرة من  2016إلى  2019حيث أن  %66من محتويات المستودع أودعت في ىذه
الفترة الزمنية.
2.4

البرمجيات المستخدمة في اإلنشاء:

أعتمد القائمون عمى إنشاء المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار عمى برنامج  DSpaceويعد من أكثر
البرامج إستخداماً في إنشاء المستودعات الرقمية حول العالم ،كما تمت اإلستعانة ببرمجيات ثانوية مساعدة لتسيير
قواعد المعطيات وأبرزىا  My SQL Serverو . PHP
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2.5

طريقة عرض بيانات الوصف المادي لمحتويات المستودع الرقمي:

جدول  :04يوضح طريقة عرض بيانات الوصف المادي لمحتويات المستودع الرقمي.
عناصر العرض

العنوان

المؤلف

تاريخ النشر

الناشر

الموضوع

المستودع الرقمي

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

تاريخ اإلدراج
متوفر

كلمات مفتاحية متوفر

الملخص

متوفر

متوفر

متوفر

اللغة

نوع المادة

الرابط
متوفر

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
الصورة  :01توضح طريقة عرض مبسطة لبيانات الوصف المادي.

المصدر :الموقع االلكتروني لممستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار.

الصورة  :02طريقة عرض مفصلة بصيغة دوبلن كور  Dublin Coreللبيانات.
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المصدر :الموقع االلكتروني للمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار.
من خبلل الجدول  03والصورة  01و 02أعبله ،يتبين لنا أن المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار
يتوفر عمى جميع العناصر الواجب توفرىا في طريقة عرض بيانات الوصف المادي ألي محتوى رقمي داخل
المستودع من عنوان ومؤلف وتاريخ النشر والناشر والموضوع وتاريخ اإلدراج والكممات المفتاحية والممخص سواء
بالمغة العربية أو بالمغة األجنبية ونوع المغة نوع المادة المعروضة وأخي اًر الرابط اإللكتروني لممادة بغية تنزيميا
والحصول عمييا .وىناك طريقتين لمعرض األولى مبسطة والثانية مفصمة بصيغة دوبمن كور . Dublin Core
2.6

طرق التصفح والبحث واالسترجاع بالمستودع الرقمي:
يقوم المستودع المؤسساتي الرقمي لجامعة أدرار بتوفير طريقتين لتمكين المستفيدين منو من استرجاع

المحتويات الرقمية األولى عن طريق اإلبحار والتصفح في الشبكة العنكبوتية العالمية االنترنت وما توفره من تكشيف
لمكممات والطريقة الثانية عن طريق محرك بحث داخمي ،وذلك حسب ما ىو مبين في الجدول:
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جدول رقم  :05أساليب البحث واالسترجاع بالمستودع الرقمي.
عناصر البحث الكليات

كلمات

بحث

واألقسام

مفتاحية

متقدم

متوفر

متوفر

متوفر

المستودع

العنوان
متوفر

المؤلف
متوفر

الموضوع
متوفر

تاريخ

نوع

النشر

الوثيقة

متوفر

متوفر

الرقمي
المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
الصورة  :03طرق التصفح المتاحة بالمستودع الرقمي.

المصدر :الموقع االلكتروني للمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار.
الصورة  :04طرق البحث واالسترجاع المتاحة بالمستودع الرقمي.

المصدر :الموقع االلكتروني للمستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار.
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من خبلل الجدول  05والصورة  03و 04أعبله ،يتضح لنا أن المستودع الرقمي المؤسساتي بجامعة أدرار
حرص في تقديم كياناتو الرقمية من خبلل التصفح وفقاً لؤلقسام الرئيسية وىي الكميات الخمسة التي تتوفر عميو
الجامعة باإلضافة إلى الممتقيات الدولية والوطنية والندوات المحمية واإلقسام الفرعية المتمثمة في أقسام الكميات يمييا
نوع المحتويات دكتوراه أو ماجستير أو ماستر أو ليسانس .إضافة إلى ذلك حرص المستودع الرقمي لمجامعة عمى
عرض محتوياتو وفقاً ألسماء المؤلفين والمواضيع وتاريخ النشر ونوع الوثيقة.
أما في عممية البحث واالسترجاع فقد أتاح المستودع الرقمي بالجامعة من خبلل محرك البحث الداخمي
إمكانية البحث المتقدم بالكممات المفتاحية والعنوان والمؤلف والموضوع وتاريخ النشر نوع الوثيقة.
2.7

خدمات إضافية:

جدول رقم  :06يوضح الخدمات اإلضافية التي يوفرها المستودع الرقمي.

المستودع

الرقمي

الخدمات

RSS
غري متوفر

Scholar

Google

غري متوفر

غري متوفر

متوفر

متوفر

شبكات إجتماعية غري متوفر

روابط خارجية

إحصائيات

وصول حر

النص الكامل

متوفر

متوفر

الملخص

التحميل
متوفر

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
من خبلل الجدول  06أعبله ،يتبين لنا أن المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار قام بإتاحة مجموعة
من الخدمات اإلضافية بداية بتوفير اإلتاحة والوصول الحر بدون أي تقييد إلى محتوياتو باإلضافة إلى توفير النص
الكامل لكل محتوياتو مع إمكانية تحميميا بصيغة واحدة وىي  ، PDFباإلضافة إلى ممخص بالمغة العربية واألجنبية
لممحتويات خاصة المذكرات العممية ،ىذا ويقدم إحصائيات مختمفة لعدد المؤلفين والمواضيع وحسب تواريخ النشر.
2.8

السياسات المعتمدة لممستودع الرقمي:
جدول  :77يوضح السياسات المعتمدة لممستودع الرقمي.

السياسة المعتمدة

اإلدراج

المستودع الرقمي

غري متوفر

إدارة

إدارة الحقوق الحفظ

الجودة

الميتاداتا

المحتوى
غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

المصدر :من إعداد الباحث من خالل تفريغ بيانات موقع المستودع الرقمي.
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من خبلل الجدول  ،07يتضح لنا ولؤلسف الشديد أن القائمين عمى المستودع المؤسساتي الرقمي لجامعة
أدرار لم يحددوا أي سياسة منتيجة من طرفيم ال في اإلدراج أو إدارة المحتوى أو إدارة حقوق النشر أو الحفظ
الطويل المدى أو نوعية الجودة أو ما وراء البيانات الوصفية الميتاداتا ،وىذا شيء غير مقبول في عالم النشر
اإللكتروني الحديث ،خاصة بحجم مستودع رقمي مؤسساتي أكاديمي عممي.
.III

نتائج الدراسة التطبيقية:

من خبلل ما سبق ،توصمنا إلى مجموعة من النتائج وىي:
 أن المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار حديث النشأة فمم يمر عميو إال عامين منذ إنشائو ،ولكن يبقىبعيداً عن المأمول لتحقيق األىداف التي أنشأ من أجميا .وينقصو التنوع في الكيانات الرقمية من كتب
ومقاالت الدوريات وأبحاث ومحاضرات ومواد تعميمية ومقاالت غير منشورة ،إضافة إلى تنويع في األشكال
كالفيديوىات السمعي البصري وغيرىا من أشكال الكيانات الرقمية األخرى.
 يغمب عمى المستودع الرقمي المؤسساتي الطابع األكاديمي األدبي ،وأن المحتويات األكاديمية العممية ال تشكلإال  %17من المجموع الكمي ،وىذه نسبة ضعيفة يجب تداركيا في المستقبل.
 أن أغمب أنواع الكيانات الرقمية لممستودع الرقمي المؤسساتي ىي مذكرات ماستر بسنة  %75وىي نسبةمرتفعة تعبر عن عدم وجود تنوع نوعي في محتويات المستودع ،في حين أن مقاالت الممتقيات ال تمثل إلى
 %14وأغمبيا ممتقيات قديمة في غياب لمممتقيات الحديثة أي في السنوات األربع األخيرة.
 أن معظم محتويات المستودع الرقمي وبنسبة تفوق  %70تتوزع عمى  4سنوات من  2016إلى غاية 2019و والنسبة البقية تتوزع في الفترة الزمنية من سنة  2015إلى غاية .2005
 تمت اإلستعانة من قبل القائمين عمى المستودع الرقمي عمى مجموعة من البرامج أىميا برنامج Dspaceكبرنامج أساسي في إنشاء المستودع وبرامج ثانوية تستخدم لتسيير قواعد المعطيات ومنيا My SQL
 Serverو . PHP
 يتضمن المستودع الرقمي طريقتين لمعرض األولى بسيطة تحتوي عمى العنوان والمؤلف وتاريخ النشر والناشروالموضوع والكممات المفتاحية وتاريخ اإلدراج والممخص والمغة ونوع المادة والرابط إن وجد والطريقة الثانية
وىي مفصمة باستخدام صيغة دوبمن كور  Dublin Coreلمبيانات.
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 يوفر المستودع الرقمي طريقتين لمتصفح والبحث واالسترجاع األولى بسيطة توفرىا متصفحات الشبكةالعنكبوتية والثانية البحث المتقدم عن طريق محرك بحث داخمي وتم تقسيم المستودع إلى أقسام رئيسية
والمتمثمة في كميات وأقسام نوع الوثائق مذكرات أو مقاالت ومؤلفين ومواضيع وتواريخ النشر ونوع الوثيقة.
 يتميز المستودع الرقمي بنقص الخدمات اإلضافية الثانوية التي يوفرىا خاصة فيما يتعمق باإلحاطة الجاريةوالبث اإلنتقائي لممعمومات وذلك إلطبلع المستخدمين بكل جديد في مجاالتيم العممية ،باإلضافة إلى مواكبة
التطور الحاصل في شبكات التواصل اإلجتماعي وما توفرىا من خدمات ودعاية إعبلمية مجانية لممستودع،
وكذا ربط المستودع الباحث العممي بمحرك . Google Scholare
 إفتقار المستودع الرقمي ألي سياسة معتمدة من طرفو ،ال من ناحية اإلدراج وال من ناحية إدارة المحتوىوالحقوق الممكية الفكرية وال سياسة الحفظ والجودة وال الميتاداتا أو ما وراء البيانات الوصفية.
اقتراحات الدراسة:
 ضرورة وضع سياسة معتمدة وخطة واضحة المعالم لضبط العمل في المستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة
أدرار ،واعبلنيا لمقائمين عمى المستودع والمستخدمين.
 ضرورة حث األساتذة والباحثين المنتمين إلى الجامعة عمى نشر أبحاثيم العممية إلثراء المحتوى العممي
لممستودع الرقمي المؤسساتي لجامعة أدرار.
 العمل عمى تنظيم دورات تدريبية لمقائمين عمى المستودع والمستخدمين تتعمق بكيفيات اإليداع واالسترجاع من
المستودع ،إلى جانب دليل إرشادي يوضح كيفيات اإلفادة من المستودع.
 الدعاية والترويج لممستودع الرقمي وخدماتو بمختمف الطرق المتاحة من روابط خارجية وشبكات التواصل
االجتماعي ومواقع األنترنت من أجل المساعدة عمى تحقيق أىداف المستودع ورسالتو.
 ضرورة حرص الجامعات الجزائرية عمى إنشاء مستودعات رقمية مؤسساتية لحفظ واتاحة وتثمين اإلنتاج
الفكري لؤلساتذة والباحثين المنتمين إلييا.
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