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اجتمعت عدة عوامل وتضافرت لتکوین توقعات جدیدة في األوساط األکادیمیة من اجل نشر وتبادل لقدملخص.ال
وانتشار التکنولوجیات الرقمیة والبرید االلکتروني والشبکات جعل من الممکن الوصول إلی هذه ،األبحاث العلمیة

ألبحاث غیر ظاهرة بالنسبة للکثیر من األبحاث واألعمال.فالنموذج التقلیدي للنشر یجعل العدید من الدراسات وا
إن هذه التحوالت الحاصلة في االتصاالت العلمیة مست جمیع الباحثین والعلماء من قیمتها.الباحثین وبالتالي تفقد

األدوار التي واألکادیمیین وأدت إلی تغییر الروئ واالستراتیجیات في الجامعات والمؤسسات البحثیة، بما في ذلك
کتبات األکادیمیة وتبنیها لحرکة الوصول الحر للمعلومات التي تفتح قنوات بدیلة للنشر العلمي التقلیدي تلعبها الم

) التي تعتبر کآلیة مهمة IRلألبحاث والدراسات األکادیمیة، ومن أهم هذه القنوات نجد المستودعات المؤسساتیة (
یهدفون من خاللها إلی زیادة فرص الوصول للمنشورات للنشر الحر ویتخذها دعاة الوصول الحر کأداة ترویجیة والتي 

الرقمیة.سوف یتم التطرق في هذه الدراسة إلی دور  المکتبات األکادیمیة  في المساهمة في بناء ودعم المستودعات 
المؤسساتیة وجلب خدمات وأشکال جدیدة من الدعم للباحثین وأعضاء هیئة التدریس في عصر الوصول الحر الذي 

مکتبات األکادیمیة أکثر فائدة وأهمیة من أي وقت مضی.یجعل ال
Abstract: The transformations occurring in the scientific communications have affected all
researchers, scientists and academicians. This has lead to a change in opinions and strategies
within universities and research institutions. These changes include the roles played by
academic libraries and their adoption of the information Open Access movement which opens
alternative channels for the dissemination of traditional scientific research and academic
studies. One of the most important channels is Institutional Repositories (IR), an important
mechanism for the Open Publishing, which is regarded by those in favour of Open Access as
a tool for promotion they use to increase access to digital publications. The aim of  this study
is to  bring out the  role of  the academic  libraries  in the contribution  of  building  and
supporting  institutional  repositories. It is also aimed at bringing in developed services and
new forms of researchers and faculty members’ support in the Open Access era which will
make academic libraries more beneficial and important than ever.

.دور المکتبیین،األکادیمیة المکتبات ،المستودعات المؤسساتیة،حرکة الوصول الحرالکلمات المفتاحیة:

Keywords: Open Access movement, institutional repositories, academic libraries, role of
librarians.

*Academic Libraries and Institutional Digital Repositories: Tasks and New Roles
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المقدمة.1
مشکلة الدراسة. 1.1

کثر في اآلونة األخیرة الحدیث حول النماذج الحدیثة لالتصال العلمي ولعل السبب یرجع 
التطورات المتسارعة لتکنولوجیات اإلعالم واالتصال عموما وشبکة االنترنیت خصوصا، حیث إلی 

حیث کان في السابق فتحت هذه التکنولوجیات آفاق جدیدة في مجال النشر واالتصال العلمي.
یرتکز ولمدة طویلة علی المجالت العلمیة وفي اآلونة األخیرة تعرض لعدة مشکالت اقتصادیة 

لألدب العلمي وقیود إتاحة وتبادل المعلومات الناتجة عن مرتفعةحیث أن التکالیف الوقانونیة،
نظام النشر العلمي من حقوق المؤلف ورخص االستعمال أدت بالباحثین والجامعیین إلی إعادة 
النظر في نظم تسییر وعمل هذا النظام. زیادة علی ذلك ظهور االنترنیت والنشر االلکتروني 

علمیة لم یغیر شیئا في الوضعیة حیث ال تزال أسعار االشتراك في الدوریات تفوق للمقاالت ال
میزانیات المکتبات والمؤسسات البحثیة.

أدت هذه الوضعیة المزریة إلی حدوث وثبة ونقلة نوعیة غیر مسبوقة في االتصال العلمي 
Openیها بالوصول الحروخطوة ایجابیة نحو إتاحة المعرفة والمعلومات بطریقة مجانیة، اصطلح عل

Access حیث تقوم فلسفة الوصول الحر علی إتاحة المعلومات والمعرفة بصورة مجانیة خالیة ،
عوائق الوصول، وقیود االستخدام. ومن ابرز مظاهر وتجلیات هذه الحرکة دوریات الوصول الحر 

Open Access Journals والمستودعات المؤسساتیةInstitutional Repositories والتي تعتبر
کآلیة مهمة للنشر الحر، حیث تعمل علی إتاحة األبحاث والمقاالت بمحتواها الکامل وبشکل 
مجاني، ویتخذها دعاة الوصول الحر کأداة ترویجیة والتي یهدفون من خاللها إلی زیادة فرص 

یة فرصة ، کما تعتبر هذه المستودعات بالنسبة للمؤسسات األکادیمالوصول للمنشورات الرقمیة
لعرض الناتج األکادیمي ألعضاء هیئة التدریس من خالل تنظیمه وحفظه علی المدى البعید.

، حرکة المستودعات المؤسساتیة  باهتمام کبیر من طرف المکتبات األکادیمیةحظیتکما 
الذي وکآلیة للوصول الحر للمنشورات العلمیة للباحثین وتکوین بدائل جدیدة للنشر التقلیدي،

وکان للمکتبات میز بعدة مشاکل والتي تقف عائقا أمام الوصول للمعلومات واألبحاث.یت
دعم و بناء المستودعات المؤسساتیة وجلب خدمات وأشکال جدیدة  األکادیمیة دورا کبیرا في

علی ما تقدم یمکن إدراك المشکلة من خالل وبناء من الدعم ألعضاء هیئة التدریس والباحثین.
: یس التاليسؤال الرئال

ما هو الدور الذي تقوم به المکتبات األکادیمیة في بناء ودعم المستودعات المؤسساتیة؟ وما 
هي التحدیات التي تواجهها؟



1،2011ع.،19مج.RIST |مجلة|122

أهمیة الدراسة. 2.1
هذه الدراسة في طبیعة الموضوع الحدیث الذي تناولته والمتمثل في دور أهمیةتکمن

ودعم المستودعات الرقمیة المؤسساتیة والذي یعتبر المکتبات األکادیمیة والمکتبیین في بناء
من المواضیع الحدیثة في أدبیات علم المکتبات والمعلومات، ویمکن أن یستفید منها المؤسسات 
البحثیة والمکتبات األکادیمیة التي ترید أن تؤسس لمستودع رقمي مؤسساتي لتکوین بدائل 

ة وتقاسم األبحاث والدراسات بین الباحثین.  للنشر التقلیدي، وتکوین ذاکرة جماعیة للمؤسس

أهداف الدراسة. 3.1
التعرف علی حرکة الوصول الحر إلی المعلومات کنظام جدید لالتصال العلمي بین الباحثین..1

التعرف علی المستودعات الرقمیة المؤسساتیة کشکل جدید للنشر العلمي وتشارك .2
المعلومات بین ذوي االهتمام المشترك.

المکتبات األکادیمیة عامة وأخصائي المعلومات خاصة في التعرف علی األدوار التي تقوم بها.3
.المستودعات الرقمیة المؤسساتیةاستمراریةبناء ودعم 

أسئلة الدراسة. 4.1
تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة:

ومظاهرها؟ما هي حرکة الوصول الحر إلی المعلومات وما هي ابرز تجلیاتها .1

ما هي المستودعات الرقمیة المؤسساتیة وما عالقتها بالوصول الحر إلی المعلومات؟.2

ما هو الدور الذي یلعبه أخصائي معلومات المکتبات األکادیمیة  في بناء ودعم المستودعات .3
وما هي التحدیات التي تواجهها؟الرقمیة المؤسساتیة؟

منهج الدراسة. 5.1
ی المنهج التحلیلي ألوعیة المعلومات، والمراجعة النظریة لإلنتاج سوف یعتمد الباحث عل

ومساهمتهم بصفة عامة والمکتبیین بصفة خاصةالفکري، وذلك إلیضاح دور المکتبات األکادیمیة
وکذا تنمیة الوعي الثقافي بمدى واستمراریتهافي بناء المستودعات الرقمیة المؤسساتیة 

أهمیتها. 
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راسةمصطلحات الد. 6.1
الوصول الحر هو الوصول المجاني لإلنتاج الفکري العلمي :Open Accessالوصول الحر

المباشر(أي علی االنترنیت) الدائم للنصوص الکاملة، والمرخص بحیث یمکن اإلطالع علی تلك 
المعلومات وتحمیلها ونسخها وتوزیعها وطباعتها من دون أي قیود.

عبارة عن يجامعة وهاأساسه:Institutional Repositoriesالمستودعات المؤسساتیة 
مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها األکادیمي من أجل إدارة ونشر المواد 
الرقمیة التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مجتمعها.وان یکون هناك التزام تنظیمي لإلشراف علی 

طویل األجل کلما کان ذلك مناسبا، وکذلك قضیة هذه المواد الرقمیة، بما في ذلك الحفظ
.التنظیم واإلتاحة أو التوزیع

هي تلك المکتبة، أو مجموعة المکتبات التي :Academic Librariesالمکتبات األکادیمیة
تنشأ من قبل جامعة أو مجموعة من الجامعات أو معاهد التعلیم المختلفة وتمولها وتدیرها, وذلك 

ت والخدمات المکتبیة للمجتمع األکادیمي من الطلبة والمدرسین، والعاملین في لتقدیم المعلوما
هذه المؤسسات.

المکتبات وحرکة الوصول الحر.2
تعریف الوصول الحر. 1.2

) مصطلح OAویرمز إلیه باالختصار(Open Accessالوصول الحر أو ما یعرف باالنجلیزیة 
ور الباحثین للداللة علی أسلوب أو نظام جدید شاع استخدامه في نهایة القرن الماضي بین جمه

لالتصال العلمي .وهو في الحقیقة سوى ثمرة لتقلید قدیم متمثل في رغبة العلماء في المشرق 
والمغرب بأن ینشروا نتائج أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمیة من دون مقابل مادي حبا في البحث 

العلمي .

باللغة accès libreباالنجلیزیة وOpen Accessوالوصول الحر کما أوردنا هو ترجمة لکلمة
الفرنسیة. وفي اللغة العربیة ظهرت العدید من المصطلحات للداللة علی المفهوم أهمها الوصول 

أکثر استخداما في األوساط العلمیة العربیة، باإلضافة إلی -أي المصطلح-الحر والذي یعتبر
ونظیر الوصول الحر هو النفاذ الحر.صول المجاني،الوالوصول المفتوح،مفهوم النفاذ المشرع،

.Toll Accessالوصول المرسم أو الوصول بمقابل والذي یصطلح علیه باللغة االنجلیزیة 
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 فقد عرفهSuber Peterفي مدونته بأنه:

"ذلك اإلنتاج الفکري الرقمي، المجاني والمتاح علی الشبکة العنکبوتیة والخالي من أغلب عوائق : 
(Suber, 2008)حقوق التألیف"الوصول وضوابط 

 کما عرفتهSally Morries :بأنه

"النفاذ عن طریق االنترنیت، المجاني، والخالي من قیود اإلتاحة لإلنتاج الفکري العلمي لکافة 
)2009الشهري، (ین"المستفید

:کما عرفه محمد فتحي عبد الهادي بأنه

حرًا ومتاح عالمیا عبر االنترنیت، حیث أن الناشر یحفظ أرشیفات المعلوماتيجعل المحتوى "
علی الخط المباشر یتاح الوصول إلیها مجانا، أو أنه أودع المعلومات في مستودع مفتوح الوصول 
ومتاح علی نطاق واسع. والنفاذ الحر نمط جدید للنشر العلمي نشأ لتحریر الباحثین والمکتبات 

)2007عبد الهادي، (."هامن القیود المفروضة علی

:کما عرفت مبادرة بودابست الوصول الحر بأنه

"إتاحة اإلنتاج الفکري مجانا علی االنترنیت وحریة المستفید في القراءة والتحمیل والنسخ 
1والطباعة والتوزیع أو الربط بنصوص تلك المقاالت دون معوقات مالیة أو قانونیة"

 کما عرفه بوركBjork:بأنه

"هو أحد النماذج الجدیدة لالتصال العلمي والذي یتیح للقارئ الوصول للمنشورات العلمیة 
المتوفرة علی شبکة االنترنیت، وتحمیلها وطباعتها وتوزیعها إلغراض غیر تجاریة من دون دفع 

)2009السناني،(أي رسوم أو قیود أخرى قد تقید استخدام هذه المنشورات"

ابقة یمکن استنتاج أهم العناصر المشترکة للوصول الحر والخروج من خالل التعریفات الس
الوصول الحر هو الوصول المجاني لإلنتاج الفکري العلمي المباشر(أي علی : االتيبالتعریف 

علی تلك المعلومات االطالعاالنترنیت) الدائم للنصوص الکاملة، والمرخص بحیث یمکن 
دون أي قیود.وتحمیلها ونسخها وتوزیعها وطباعتها من

1 Budapest Open Access Initiative.[En ligne ]. [consulté en 15/10/2009]. http: //
www.soros.org/openaccess/index.shtml
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خصائص الوصول الحر . 2.2
من خالل التعریفات السابقة یمکن تمییز ثالث خصائص أساسیة للوصول الحر وهي: 

 :أي تیسیر الوصول ألکبر قدر ممکن من المعلومات والوثائق العلمیة ألکبر سهولة الوصول
إال من خالل شبکة االنترنیت.یتأتیشریحة ممکنة من المستفیدین وهذا ال 

 :أي أن الوصول إلی المعلومات یکون دائم ومستمر وهذا یمکن إرجاعه إلی دیمومة الوصول
السیاسات المنتهجة في األرشفة والحفظ علی المدى الطویل للمصادر.

 :حیث أن الوصول إلی مصادر المعلومات یکون خالي من عوائق الوصول أي مجانیة الوصول
(من دون مقابل) هذا باإلضافة إلی قضیة قیود االستخدام ول یکون غیر مرسمأن الوص

المتعلقة بجانب التراخیص.

مزایا الوصول الحر . 3.2
صول الحر إلی المعلومات منها: وهناك العدید من المزایا لل

 کسر احتکار الناشرین فیما یتعلق بتوزیع البحث العلمي، حیث انه یجعل الوصول
العلمیة أکثر عدال وإنصافا.للمعلومات 

.یتیح للمؤلفین االحتفاظ بحق النشر، والبث المتزاید ألعمالهم علی نطاق واسع

 تسریع وتیرة البحث العلمي والتقني، إذ أن النظام یسمح بالتخفیض في آجال النشر
شهرا في المتوسط إلی بضعة أسابیع أو حتی بضعة أیام.12للمقاالت من 

اإلنتاجیة العلمیة.تقویة

.2007عبد الهادي، (تقویة التواصل العلمي بین الباحثین من مختلف التوجهات(

،مما یکسبه ثقة عالیة بین کما یعد الوصول الحر من وسائل التعریف بالباحث في مجاله
أقرانه من الباحثین، األمر الذي یجعله مقصدا للطلبة الدارسین في تخصصه واالنتفاع 

ه.بأبحاث

إن هذه المزایا للوصول الحر من سرعة في النشر وسهولة الوصول، تساهم في تسریع 
التي أراد الباحث االستفادة من نتائج األبحاث العلمیة مما یؤدي إلی حل کثیر من المشکالت

األمر الذي یؤدي بدوره إلی بحث علمي ناجح.حلها من خالل دراساته،
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أهداف الوصول الحر . 4.2
لحرکة الوصول الحر أهداف ترمي إلی تحقیقها، وأبرز هذه األهداف: 

.إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلی الدراسات واألبحاث

 مساعدة المؤسسات العلمیة واألکادیمیة في التغلب علی مشکلة االرتفاع المستمر في کلفة
االشتراك في الدوریات العلمیة.

ة مشکلة اإلتاحة.مساعدة الباحثین علی مجابه

 تقلیص الفجوة الرقمیة بین الدول المتقدمة والدول النامیة أو بین من ینتج المعلومة وبین
من یستفید منها.

.ضمان بث موسع للعمل البحثي

.توفیر حلول التکلفة المنخفضة من خالل مستودعات أو مخازن المؤسسات

 و المصادر المالیة.أتوفیر العمل البحثي المفتوح بغض النظر عن المکان

.المشارکة بالبحوث والخبرات العلمیة والعملیة بین أفراد المجتمع األکادیمي

.زیادة تأثیر البحوث العلمیة بزیادة الوصول إلیها(Chandra, 2008)

تجلیات الوصول الحر وأدواته. 5.2
الحر والتي حسب األستاذ عبد المجید بوعزة یوجد هناك نوعان رئیسیان من أدوات الوصول

Openحضت باعتراف وتأیید غالبیة المهتمین بحرکة الوصول وهما دوریات الوصول الحر 
Access Journalsالمستودعات الرقمیة وDigital Repositories أو ما یصطلح علیها کذلك
)2006بوعزة ، (.باألرشیفات الرقمیة

Open Accessدوریات الوصول الحر. 1.5.2 Journals
دوریات الوصول الحر دوریات محکمة یمکن ألي شخص أن یصل إلی مقاالتها علی تعد 

بعض هذه الدوریات وخاصة تلك التي تنشرها األقسام الخط المباشر دون دفع أیة رسوم.
أما البعض األخر فیفرض األکادیمیة في الجامعات ال تفرض رسوما علی المؤلفین مقابل النشر،

فعها المؤلفون أو الجهات الداعمة للبحث.رسوما مقابل النشر، قد ید
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ویوجد إجماع في أوساط الباحثین بأن دوریات الوصول الحر تشکل األساس لنظام االتصال 
)2009الشوابکة، (العلمي الذي ینافس نظام النشر التقلیدي

وقصد توصیل دوریات الوصول الحر وإتاحتها وعرضها علی أکبر قدر ممکن من المستفیدین 
Directory of Openبالسوید ببناء دلیل دوریات الوصول الحر Lundمکتبة جامعة لوند قامت 

Access Journals (DOAJ) حیث یهدف هذا الدلیل إلی حصر الدوریات العلمیة المحکمة
والخاضعة لمراقبة الجودة والمتاحة بصفة مجانیة .وهو دلیل شامل یغطي جمیع الدوریات دون 

4570علی-األسطرهذهکتابةعند–وقد احتوى دلیل دواج أو لغة معینة،االقتصار علی منقطة 
.2مقالة340932بـوالمقدرةالمقاالتمستوىعلیللبحثقابلةدوریة1779منهادوریة

Digital Repositoriesالمستودعات الرقمیة . 2.5.2
وتعرف بمستودعات أو أرشیفات الوصول الحر وهي عبارة عن مجموعات رقمیة من المقاالت 
واألبحاث التي أودعت في هذه المستودعات من قبل أصحابها سواء هذه المقاالت قبل النشر 

(Preprints)) أو تم نشرهاPostprints وهذا ما یعرف باألرشفة الذاتیة (Self-Archiving حیث
تفاصیل بیبلیوغرافیة المؤلفین،مستودعات ما وراء البیانات لکل مقال (العنوان،تعرض هذه ال

أخرى) هذه المستودعات قد تکون متعددة التخصصات وقد تکون تحت وصایة جامعة أو مؤسسة 
)arxiv.)Hassen, 2005بحث، أو قد تکون ذات موضوع واحد مثل المستودع الرقمي للفیزیاء 

مسارات الوصول الحر وطرقه . 6.2
یوجد طریقان للوصول الحر هما الطریق الذهبي والطریق األخضر: 

The Golden Roadالطریق الذهبي. 1.6.2
أو تتکفل المؤسسة وهو أن یقوم الباحث بنشر مقاله في دوریة تتیح المقاالت بشکل مجاني

ویسمی هذا DOAJدرج عادة في دلیلوهذه الدوریات ت.التي ینتمي إلیها الباحث بنشر المقال
توجد فیه أي عوائق حیث یکفي توفر البرمجیات الخاصة بإنشاء الدوریة الطریق بالذهبي ألنه ال

االلکترونیة ویکون فیها هیئة تحریر ومحکمین.

2 Directory of Open Access Journals (Doaj). http: // www.doaj.com
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The Green Roadالطریق األخضر. 2.6.2
وهو أن یقوم الباحث بإیداع نسخة من Self-Archivingوهذا الطریق یعرف باألرشفة الذاتیة 

عمله قبل النشر، أي أن الناشر یعطي للمؤلف نشر مقاله في فترة تحکیمه أو بعد نشر مقاله، أي 
أن المؤلف یأخذ األذن أو الضوء األخضر من الناشر لبث مقاله في إحدى القنوات اآلتیة: 

.علی موقعه الشخصي

.علی موقع المؤسسة التي یعمل بها

مستودع رقميفي.

والطریق الذهبي والطریق األخضر هما طریقان متکامالن في حرکة الوصل الحر.

(Canessa, 2008)

المستودعات الرقمیة المؤسساتیة :نموذج جدید للنشر العلمي.3
المؤسساتیةمفهوم المستودعات الرقمیة. 1.3

وسنقوم باستعراض بعضا منها: المؤسساتیة یوجد عدة تعاریف للمستودعات الرقمیة 

 حسب کلفورد لینشClifford Lynch :فإن المستودع الرقمي المؤسساتي

أساسه جامعة وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمعها «
وان یکون األکادیمي من أجل إدارة ونشر المواد الرقمیة التي أنتجتها المؤسسة وأعضاء مجتمعها

هناك التزام تنظیمي لإلشراف علی هذه المواد الرقمیة، بما في ذلك الحفظ طویل األجل کلما 
(Lynch, 2006)»کان ذلك مناسبا، وکذلك قضیة التنظیم واإلتاحة أو التوزیع

ما یالحظ عن التعریف هو ترکیزه علی الحفظ طویل األجل للمعلومات الرقمیة والتي یمکن 
مختلفة.تحویلها إلی أشکال وصیغ

 حسب مارك ویرMark Ware :فإن المستودع الرقمي المؤسساتي هو

(مستودع) من المواد العلمیة بحیث تمتاز عبارة عن قاعدة بیانات علی شبکة االنترنیت«
) وکذلك interoperableبالتراکمیة ودیمومة اإلتاحة ومفتوحة وقابلة للتشغیل البیني أو المتبادل(

هو جزء من عملیة االتصال العلمي). باإلضافة إلی ذلك یقوم بعملیة یجمع ویخزن وینشر (و
»الحفظ علی المدى البعید للمواد الرقمیة بوصفها وظیفة أساسیة للمستودعات المؤسساتیة

)2004(Ware,
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ما یالحظ علی هذا التعریف هو ترکیزه علی بروتوکول التشغیل البیني والتراکمیة ودیمومة 
اإلتاحة.

 حسبCrow :فإن المستودع الرقمي المؤسساتي هو

) سواء ممتلکة أو تم جمعها أو نشرت من hostedمجموعة من المواد الرقمیة المستضافة («
,Crow)2002(»طرف کلیة أو جامعة بغض النظر عن الغرض منها أو مصدرها

لی نقطة...یذهب کرو إلی القول بأن تحدید المستودع بجامعة أو کلیة لیس مطلق ویشیر إ
هیئات ومنظمات فقد یستفید منها أقسام حکومیة،بغض النظر عن الغرض منها أو مصدرها، 

أخرى...

 بیلي حسبBailey :فإن المستودع الرقمي المؤسساتي

یشتمل علی مجموعة متنوعة من المواد المنتجة من قبل العلماء والباحثین في العدید من «
االلکترونیة، التقاریر الفنیة، األطروحات والرسائل الجامعیة، مواد االختصاصات مثل:  المنشورات 

(Bailey, 2005)»التدریس، الکتب االلکترونیة، الدوریات العلمیة

بالنسبة لبیلي فالمستودع الرقمي یرکز علی التنوع في المواد الرقمیة التي یمکن أن 
یحتویها.

: المؤسساتيميومما سبق نحاول أن نخرج بتعریف للمستودع الرق

هو عبارة عن فضاء عمل تعاوني على االنترنيت لجمع وحفظ الناتج العلمي األكاديمي 
بحيث يمتاز بالتراكمية والحفظ قصد تكوين ذاكرة جماعية.للمؤسسات ومراكز األبحاث،

على المدى البعيد والذي تكون نتيجته إتاحة حرة ودائمة. 
الرقمیة وإزالة اللبس عنه، قمنا بوضع تصور للمستودع وقصد تبسیط مفهوم المستودعات 

: مؤسساتيالرقمي
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3تصور لمستودع رقمي مؤسساتي:  1شکل 

الخلفیة التاریخیة للمستودعات الرقمیة . 2.3
حیث قام في Paul Gainspargیرجع بناء أول مستودع رقمي إلی العالم بول غاینسبارغ 

بتصمیم أول مستودع رقمي بمخابر لوس آالموس األمریکیة .وقد ضم هذا المستودع 1990سنة 
في مجاالت الفیزیاء واإلعالم Pre-Printsوبصدد النشر Post-Printsأعمال الباحثین المنشورة 

مماثل وقابله بعمل arXivأرکسیف :اآللي والریاضیات وتسمی هذه المنظومة إلی الیوم بـ
الذي أسس رصیدا رقمیا من المقاالت العلمیة في مجال علوم (Steven Harnad)ستیفن هارناد 

بن (CogPrints:  النفس واألعصاب بجامعة ساوثهامبتون االنجلیزیة ویسمی هذا المستودع بـ
)2005، هندة

أنواع المستودعات الرقمیة . 3.3

المستودعات الرقمیة المؤسساتیة، المستودعات یوجد ثالث انواع للمستودعات الرقمیة وهي
الرقمیة الموضوعیة، المستودعات الرقمیة التجمیعیة.

المستودعات المؤسساتیة. 1.3.3
(الجامعات، المدارس، مراکز األبحاث، المختبرات...) تکون مرتبطة بمؤسسة معینة

ة، وتساهم في حرکة الوصول والمستودعات المؤسساتیة تساهم في تعزیز اإلنتاج العلمي للمؤسس

من إعداد الباحث3
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والشکل التالي یمثل نموذج لمستودع رقمي مؤسساتي لجامعة 4الحر وقابلة للتشغیل المتبادل.
الملك سعود بالمملکة العربیة السعودیة: 

5نموذج لمستودع رقمي مؤسساتي لجامعة الملك سعود: 2شکل 

المستودعات الموضوعیة.2.3.3

تسمیة تم اصطالحها علی المستودعات التي تعني بمعالجة موضوع أو شکل واحد من 
وهو مستودع متخصص في arXivوالشکل التالي یبین نموذج لمستودع رقمي موضوعي . الوثائق

الفیزیاء.

4 Les types d’archives ouvertes. [en ligne], [consulté en mars 2009].
http://www.couperin.org/archivesouvertes/spip.php?rubrique15
5 http: //repository.ksu.edu.sa/jspui/?locale=ar
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arXiv6نموذج لمستودع رقمي موضوعي :  3شکل 

المستودعات التجمیعیة .3.3.3
-OAIوهو مستودع یعنی بتجمیع البیانات الخلفیة المطابقة لبروتوکول األرشیفات المفتوحة

PMH علی النصوص الکاملةاالطالعهذا األخیر الذي یعتمد علی المستودع األصلي بغیة
(Foulonneau, 2005)

Google Scholar7تجمیعي والشکل التالي یمثل واجهة لمستودع 

6 http: //arxiv.org
7 http: //scholar.google.com
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Google Scholarیمثل واجهة لمستودع تجمیعي :  4شکل 

المؤسساتیةأهداف المستودعات الرقمیة. 4.3
: مؤسساتيیوجد أربعة أهداف رئیسیة المتالك مستودع رقمي

لخلق مکانة عالمیة للمؤسسة بین مؤسسات ومراکز األبحاث العلمیة األخرى.)1

لجمع المحتوى العلمي في مکان واحد حتی یسهل الوصول إلیه.)2

لتوفیر وصول حر إلی الناتج العلمي من خالل اإلیداع الشخصي أو األرشفة الذاتیة.)3

التخزین والحفظ علی المدى البعید لألصول الرقمیة للمؤسسة بما في ذلك غیر المنشورة أو )4
8ة.التي یمکن أن تفقد بسهولة کاألدبیات الرمادی

المؤسساتیةخصائص المستودعات الرقمیة. 5.3
:المؤسساتیةتوجد أربعة خصائص تمیز المستودعات الرقمیة

 :بحیث یکون المستودع تابع لمؤسسة بحثیة تقوم بجمع وحصر الناتج معرف بمؤسسة
األکادیمي والبحوث األصلیة وغیرها من األعمال الفکریة التي ینتجها أعضاء هیئة التدریس 

8 Institutional repository. [en ligne], [consulté en mars 2009].
http: //en.wikipedia.org/wiki/Institutional_repository
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في الکثیر من المجاالت المختلفة ودمج هذه المواد في عرض تقدیمي منسق، وجعلها 
متاحة علی نطاق واسع داخل الجامعة وخارجها.

یتطلب التبادل العلمي الفعال بأن یکون التنسیق مع المستودعات في المؤسسات األخرى :
ددة.أن استعمال الباحثین قادرین علی تحدید األعمال ذات الصلة في المؤسسات المتع

معاییر موحدة للفهرسة ونشر هذه البحوث یبسط العمل الفردي ألعضاء هیئة التدریس في 
نشر األبحاث ویضمن وصول اکبر من قبل الباحثین في أماکن أخرى.

المستودع : اعتمادا علی األهداف التي وضعتها کل مؤسسة،الترکیز علی المحتوى األکادیمي
أعمال رقمیة تم إنشاؤها من طرف الطالب أو أعضاء هیئة الرقمي قد یحتوي علی أي 

التدریس أو الباحثین أو الموظفین.هذه المواد قد تشمل ملفات الطالب، مواد التدریس، 
البحوث أو المنتجات مثل األوراق البحثیة سواء قبل النشر أو بعد النشر والتقاریر الفنیة 

ت الرقمیة ترکز علی المحتوى األکادیمي والسمعي بصریة وبرامج الحاسوب.إذن المستودعا
بدال من المحتوى اإلداري.

للمستودع الرقمي دور کبیر في عملیة االتصال العلمي : االلتزام بالتراکمیة ودیمومة اإلتاحة
بین الباحثین بحیث یکون المحتوى الذي جمع متراکم ومتاح علی الدوام وتوفیر وصول 

لرقمیة في المستودع.وذلك یتطلب تخطیطا والتزاما دائم وحفظ طویل األجل للکیانات ا
(Fyffe, 2007)محکما

المؤسساتیةمزایا المستودعات الرقمیة. 6.3
عدة مزایا بالنسبة للمساهم والمؤسسة والمستخدم: المؤسساتیةللمستودعات الرقمیة

بالنسبة للمساهم . 1.6.3
:حیث أظهرت الدراسات واألبحاث أن المواد المتاحة مجانا زیادة معدل االستشهاد المرجعي

علی االنترنیت استشهد بها أکثر من نظیراتها الورقیة.

:بإمکان أعضاء الجامعة أو الکلیة القیام بالنشر الذاتي السرعةSelf-publish لمقاالت ما قبل
ي.بشکل فورfeedbackفورا وإمکانیة استالم التعلیقات preprintsالنشر 

:المستودع الرقمي یمکن أن یحتوي علی کل األعمال العلمیة الخاصة بکل عضو التنظیم
من أعضاء هیئة التدریس بما في ذلك مقاالت ما قبل النشر ومقاالت ما بعد النشر والعروض 
والمواد التدریسیة بدال من أن تکون مشتتة في قواعد بیانات أخرى أو أقراص مضغوطة...
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وإعادة هذه المواد بسهولة في مکان واحد من قبل المستخدم،بحیث یمکن تصفح
استخدامها بسهولة من قبل المساهمین.

:بغیة ضمان استمرار الوصول وبقاء الملفات الرقمیة تحتاج إلی تحدیث وتهجیر.الحفظ
ومسایرة هذا التحدیث یقوم به القیمون علی المستودع بحیث یقوموا بتحدیث وتحویل 

أودعها کل مساهم.الملفات التي

:حیث بإمکان کل مساهم إیداع إسهاماته ومقاالته بشکل ذاتي وبکل سهولة االستخدام
.سهولة

:إیداع مادة رقمیة في المستودع یعني أنها ستبقی في مکان واحد دیمومة الروابط التشعبیة
بشکل دائم.URLوتحافظ علی نفس 

بالنسبة للمؤسسة. 2.6.3

أنتجت بالجامعة متوفرة في مکان واحد، والتي تعکس االنجازات الفکریة المواد العلمیة التي
للمؤسسة وتکون بمثابة أداة تسویقیة.

،سواء کانت علمیة أو غیر علمیة(تقاریر الوثائق التي تعکس التاریخ المؤسساتي للجامعة
(Kanchan, 2009)فنیة وإداریة) فهي محفوظة الستخدام المستقبلي.

 رأس المال الفکري للمؤسسة.إبراز نوعیة

.االستفادة من االستثمارات في نظم المعلومات وإدارة المحتوى(Vishala, 2007)

بالنسبة للمستخدم . 3.6.3
.المواد في المستودعات الرقمیة یمکن الوصول إلیها من خالل محرکات البحث

،عرضها في صیغها بحیث یحتوي المستودع علی مواد یتمال یوجد اشتراك أو رسوم دخول
الرقمیة األصلیة.

في المستودعات السهولة العثور علیها بشکلها التقلیدي.مناألدبیات الرمادیة مواد لیس
الرقمیة تشمل علی أنواع عدیدة مثل األوراق العلمیة، مقاالت: ما قبل النشر وعروض 

(Vishala, 2007)المؤتمرات.
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باإلضافة إلی أنها تعطي فة التي یمکن مشارکتها،کما أن من مزایاها توسیع مجاالت المعر
فرص ألشکال جدیدة في االتصال العلمي وتسهم في توفیر طرق مرنة لتطویر االتصاالت العلمیة 

الحالیة.

المؤسساتیةعوائق المستودعات الرقمیة. 7.3
: یوجد عدة عوائق تقف حاجز أمام تقدم المستودعات والقیام بدورها ومن هذه العوائق

 تحتاج إلی الدعم من األعلی إلی األسفل ومن األسفل إلی األعلی فهي تؤثر في توازن القوة
المؤسساتیة حیث أن بعض األقسام تنمو بوتیرة أسرع من األخرى.

.تعتمد علی أسالیب غیر ثابتة للحفظ الرقمي علی المدى البعید

بدعم تحظیتحقیق مکاسب ونجاحات سریعة حتی المستودعات الرقمیة تحتاج إلی
(Yeats, 2007)المؤسسة.

المستودع الرقمي یمکن أن یفشل بمرور الوقت، إذا ما توقفت المؤسسة عن التمویل أو عجز 
اإلدارة أو بفعل مشاکل تقنیة، کل هذه الحاالت تؤدي إلی عرقلة الوصول وخسارة کلیة ودائمة 

المستودع الرقمي.للمواد المحفوظة في 

مفتوحة المصدر: المؤسساتیةنظم إدارة المستودعات الرقمیة. 8.3
سوف نتطرق إلی مفهوم النظم المؤسساتیةقبل الحدیث عن نظم إدارة المستودعات الرقمیة

و التي تعرف بأنها عبارة عن برامج ونظم Open Source Systems (OSS)مفتوحة المصدر 
قبل متخصصین في البرمجة وتقنیات المعلومات من جمیع أنحاء العالم تقنیة یتم تطویرها من

(بجهود شخصیة أو بدعم من منظمات وشرکات عالمیة) لهدف المساعدة والتعاون في تقدیم 
حلول برمجیة مجانیة وذات فعالیة وکفاءة عالیة لکسر احتکار شرکات تقنیة المعلومات ونقل 

ن یحتاجها في العالم. وأحسن مثال علی نجاح هذه النظم خدمات المعلومات ووسائلها لجمیع م
نظام التشغیل لینکس إلدارة الشبکات وحتی الحاسبات الشخصیة. وهو نظام مطور من قبل 

وقد ظهر تحت فلسفة .)2006اللهیبي، (الجمیع وتم ترجمته واستخدامه بکل لغات العالم
الرقمیة التي تقدم حلول برمجیة لحفظ المصدر المفتوح العدید من أنظمة إدارة المستودعات 

سوف وتنظیم وتقدیم خدمة الوصول واالسترجاع للمجموعات الرقمیة (نص, صور, أفالم ....).
نقوم باستعراض أهم ثالثة نظم إلدارة المستودعات الرقمیة والتي یتم استخدامها في جمیع 

أنحاء العالم: 
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Dspaceنظام دي سبیس. 1.8.3

هو برنامج مؤسسي یستخدم کمستودع رقمي لحفظ وتکشیف وإعادة توزیع دي سبیس
المخرجات الفکریة للمنظمة بتنسیقات رقمیة، الفلسفة التي بني علیها نظام دي سبیس هي أن 

وتم تطویر البرنامج بالتعاون مع المعلومات التي یتعامل معها النظام هي التي تطیل عمره.
واستمر مشروع التطویر خمس سنوات Hewlett Packard(HP)وهیولت باکارد MITمکتبات 

)2007زینهم، (. 2000حتی بدأ تشغیله في عام 

یمکن للمؤسسات تطویره Open Sourceصمم دي سبیس کتطبیق مفتوح المصدر 
ویدعم دي سبیس الحفظ علی المدى البعید للمواد وتطویعه بما یخدم مصلحتها ومجموعاتها.

في المستودع،و صمم أیضا بشکل یسمح باالشتراك وإیداع وإدارة المحتوى الرقمیة المحفوظة
(Sukhwinder, 2008)الرقمي بشکل سهل

ویعتبر دي سبیس األکثر استخداما وانتشارا في المؤسسات عبر العالم.

Dspaceنموذج لواجهة نظام : 5شکل  9

9 http: //dspace.mit.edu/
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Eprintsنظام ایبرنتس . 2.8.3

لبناء مستودعات الوصول الحر Open sourceهو عبارة عن حزمة برامج مفتوحة المصدر
وهو في ممیزاته یتشابه کثیرا مع أنظمة OAI-PMHالتي تتوافق مع معیار حصد المیتادیتا 

ولکنه یستخدم وبدرجة أولی في إدارة المستودعات الرقمیة المؤسساتیة DMSإدارة الوثائق 
في University of Southamptonساوثهامبتونطور هذا النظام في جامعة ة.والدوریات العلمی

GPL.(Sukhwinder, 2008)معهد االلکترونیات وعلم الحاسوب وصدر هذا النظام تحت رخصة 

Eprints10واجهة نظام: 6شکل 

10 http: //eprints.rclis.org
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Fedora.نظام فیدورا 3.8.2

هو نظام إلدارة المستودعات الرقمیة، مفتوح المصدر طور من طرف جامعة کورنیل لعلم 
Universityومکتبة جامعة فرجینیا Cornell University Information Scienceالمعلومات 

of Virginia Library مشروع فیدورا مدعوم حالیا بمنحة کبیرة من طرف.Foundation
Andrew W. Mellon مصمم إلدارة األصول الرقمیة بناءا علی عدة أنواع من أنظمة إدارة . وهو

المکتبات الرقمیة. وفیدورا موجه للمؤسسات التي تسعی إلی بناء مستودع قوي وناجح، وهو 
) وعندها خبرة تقنیة کبیرة 100,000مناسب للمؤسسات التي تملك مجموعات کبیرة (أکثر من 

11بالحلول التي تقدمها فیدورا.

12Fedoraواجهة نظام : 7شکل 

11Fedora software.[en ligne] . [consulté en mai 2009].

http: //en.wikipedia.org/wiki/Fedora_%28software%29
12 http: //arrow.edu.au
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: المؤسساتیةالخدمات األساسیة لنظم إدارة المستودعات الرقمیة. 9.3
العدید من الخدمات سواء تعلق األمر المؤسساتیةتقدم برامج إدارة المستودعات الرقمیة

بجانب اإلدارة وتسییر المحتوى الرقمي أو ما تعلق بجانب المستفید والبحث واالسترجاع وهذه 
الخدمات هي: 

 :دعم عملیات اإلیداع الشخصي وحذف الکیانات الرقمیة.خدمة اإلیداع واالسترجاع

 :ی المعلومات.لتقیید الوصول إلالتحکم في اإلتاحة وإدارة الحقوق

 :برامج إدارة المستودعات تدعم العدید من الوظائف اإلداریة مثل تصمیم الخدمات اإلداریة
واستعراض المقاالت واألوراق العلمیة التي قدمت قبل أو بعد النشر Workflowسیر العمل 

.Metadataومراجعة ما وراء البیانات

خدمة المیتادیتاMetadata : تقدیم الدعم إلنشاء المیتادیتا،و التأکد من أنها ستکون متاحة
)Harvestersلمحرکات البحث، سواء البحث داخل المستودع و/أو الحاصدات (

دعم المستخدم.

 :تأمین إدارة آمنة للبیانات وذلك من خالل تقدیم خدمات مثل النسخ مساحة التخزین
خاطئة والحمایة ضد التعدیل أو الحذف الغیر مسرح به.االحتیاطي والتدقیق في البیانات ال

 :وذلك لدوام أسماء الکیانات الرقمیة داخل المستودع.خدمة تسمیة الملفات

سواء داخل المستودع المحلي أو عبر مستودعات المؤسسات األخرى.دعم محرکات البحث :

السماح بالحفاظ علی الملفات وتهجیرها(Fyffe,  Ibid)

مهام و أدوار جدیدةاألکادیمیة في عصر الوصول الحر:المکتبات .4
المکتبات األکادیمیة والمستودعات المؤسساتیة.1.4

الجامعات والمؤسسات البحثیة من الوصول الدائم (طویل ،تمکن المستودعات المؤسساتیة
رئیسیة فهي بذلك تشتمل علی المهام ال،األجل) للکیانات الرقمیة التي لها قیمة ثابتة ودائمة

للمکتبات في البیئة الرقمیة وذلك من خالل توفیر وصول حر ومجاني خالي من عوائق الوصول 
وقیود االستخدام  لمجموعات المکتبة بالنسبة لجمیع مستفیدیها من دون استثناء.

تشکل رد فعل علی سلوك الناشرین التجاریین الذین - إلی حد ما-فالمستودعات المؤسساتیة
فالعدید من الباحثین وأعضاء ،نشورات العلمیة ویفرضون رسوما عالیة مقابل اقتنائهایحتکرون الم
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هیئة التدریس یقومون بإیداع أبحاثهم العلمیة في هذه المستودعات الرقمیة في شکل وصول حر 
الباهظةوبهذا یمکن للمکتبات األکادیمیة أن تغیر من نمط عملها بعیدا عن دفع المیزانیات 

,Greg). لتجارییناللناشرین  2007)

کما أنها تقدم للباحثین وأعضاء هیئة التدریس طرق سهلة وبسیطة لجعل أعمالهم وأبحاثهم 
حاجة إلی:الخاصة آمنة ومتوفرة بسهولة إلی المستفیدین والباحثین من دون أن تکون هناك 

صیانة لخوادم الویب، القیام بالنسخ االحتیاطي لألعمال الرقمیة، الرد بشکل منفرد علی کل 
طلبات المعلومات...

وفي اآلونة األخیرة قامت العدید من المکتبات األکادیمیة بدعم إنشاء مستودعات مؤسساتیة 
قمي, الفهرسة وإدخال المیتادیتا :توفیر حمایة للکیانات الرقمیة, القیام بعملیة الحفظ الروذلك بـ

للکیانات الرقمیة, االسترجاع, التوزیع والنشر...وبناء علی ذلك أصبحت المکتبات األکادیمیة 
,Bell, Foster)ةاألکادیمیلألبحاث والدراسات -باإلضافة إلی الجامع األبرز- الموزع الرئیسي

Gibbons, 2007) دور الوصي إلی المساهمة الفعالة في فقد انتقلت المکتبات األکادیمیة من
هذهأخذت دائرة  المجموعات والمواد التي تندرج تحت وصایةتطویر عملیة االتصال العلمي و

(الشکل التالي):المکتبات في التوسع لتشمل المحتوى المؤسساتي

(Bell, 2007)األکادیمیةشبکة المواد التي تندرج تحت وصایة المکتبات :  8شکل 
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الدور الجدید للمکتبي في عصر المستودعات الرقمیة المؤسساتیة. 2.4
یلعب المکتبي دورا هاما في التخطیط وإنشاء ودعم المستودعات الرقمیة المؤسساتیة  وهذه 
األدوار في توسع لتشمل التعاون مع أخصائي تکنولوجیا المعلومات و الموظفین األکادیمیین، 
إلدارة ونشر نتائج البحوث والکیانات الرقمیة الناتجة عن أنشطة التدریس في المؤسسات 

في بناء Melbourne.و کمثال عن دور المکتبي نعرض نموذج مکتبیي جامعة ملبورن األکادیمیة
ودعم المستودع المؤسساتي، حیث قاموا بزیارات میدانیة إلی مختلف األقسام والکلیات في 
الجامعة ویهدفون من خالل هذه الزیارات إلی إزالة اللبس عن عدة مفاهیم بالنسبة ألعضاء هیئة 

ین مثل مفهوم: المستودعات المؤسساتیة، الوصول الحر، األرشفة الذاتیة.کما التدریس والباحث
أنهم قاموا ببناء موقع ویب ترویجي وعرضوا فیه إحصائیات مثیرة لإلعجاب عن استخدام 

,Chan)المستودع المؤسساتي للجامعة 2005)

اء دلیل دوریات بالسوید في إنشLundالمکتبیون العاملون في مکتبة جامعة لوند کما ساهم 
کما (Bosc, Harnad, 2007)والذي یضم العدید من دوریات الوصول الحرDOAJالوصول الحر

باالشتراك مع مکتبة جامعة نوتنغهام بالمملکة المتحدة بإطالق دلیل مستودعات الوصول واقام
یلعبون دورا هما في المکتبیینإذن (Suber, Ibid).2007وکان ذلك فيOpenDOARالحر

بناء ودعم المستودعات المؤسساتیة .وتتلخص هذه األدوار في:

المساعدة في وضع سیاسات وإجراءات معقولة للمستودعات المؤسساتیة وتقدیم الدعم عن .1
کیفیة عملها و اإلیداع فیها.

) للمستودع الرقمي بحیث تکون User Interfaceفي تصمیم واجهة المستخدم (المساهمة.2
.وسهلة االستخدام وفعالةواضحة 

وإیداع أبحاثهم داخل المستودع.مساعدة الباحثین في األرشفة الذاتیة.3

العمل کوکالء للتغییر عن طریق الترویج للمستودع الرقمي وتشجیع أعضاء هیئة التدریس .4
ب الدراسات العلیا في مجاالت عملهم.وطال

Creative(علی رخص اإلبداع المشترك وطالب الدراسات العلیاإطالع أعضاء هیئة التدریس .5
Commons Licensing(.وسیاسات النشر االلکتروني

کنوع من الدعم ،زم ذلكإیداع المواد الرقمیة ألعضاء هیئة التدریس في مجاالت عملهم إن ل.6
والمساعدة.
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المتعلقة بالکیانات الرقمیة المودعة في Metadataلمشارکة في إنشاء ما وراء البیانات ا.7
المستودع.

المستودع واإلیداع فیه.استخدامإعداد أدلة علی الویب تشرح کیفیة .8

,Bailey)الرقمیةالقیام بدورات تدریبیة لصالح مستفیدي المستودعات.9 2005)

التحدیات التي تواجه المکتبات في بناء المستودعات المؤسساتیة. 3.4

:، وابرز هذه التحدياتتواجه املكتبات عدة حتديات يف بناء املستودعات املؤسساتية

:التکلفة المالیة األولیة للبرمجیات مفتوحة  المصدر التي تکلفة تنفیذ وبناء المستودع
دعات المؤسساتیة لیست مرتفعة ولکن تستخدمها معظم المؤسسات في بناء المستو

التکالیف المتکررة یمکن أن تکون عائق للمکتبات في دعم وتنفیذ المستودعات 
المؤسساتیة.وهذه التکالیف تتمثل في : تکالیف العاملین والوقت الذي تستغرقه صیاغة 

المستخدمین واإلعالن والتدریب ، دعم السیاسات والقرارات، ووضع المبادئ التوجیهیة،
وراء البیانات للکیانات الرقمیة المودعة واستشارات أخصائي تکنولوجیا وتکوینهم ، وإنشاء ما

المعلومات.

:المستودعات المؤسساتیة الناجحة تعتمد علی مدى صعوبات تجمیع وإنشاء المحتوى
الباحثین علی إیداع أعمالهم تطوعا وقد یصادف ذلك حواجز وموانع محلیة والتي استعداد

هناك صعوبات معترف بها في إنشاء وتجمیع المحتوى، خصوصا في یتعین التغلب علیها.
البدایة وللتغلب علیها وجب أن یکون هناك تعاون بین الباحثین والمکتبات األکادیمیة.

 في اغلب األحیان من الصعب الحفاظ علی استمرار تودع: المساستمراریةااللتزام بدعم
الدعم وااللتزام من جانب اإلدارة أو الباحثین. ویجب علی المکتبات والمؤسسات األکادیمیة 
التفکیر بجدیة قبل إطالق المستودع المؤسساتي ألنها قد تفشل بسرعة إذا لم تتم إدارتها 

بشکل ناجح.

:ؤلفین یشعرون بالقلق من انه سیکون لدیهم مشاکل بشأن بعض المقضایا إدارة الحقوق
بحیث تتعلق هذه ،مستودعاتالحقوق التألیف والنشر إذا کانت أعمالهم مودعة في 

هذه األعمال أن تصل أعمالهم إلی اکبر قدر یسعی مؤلفووالمخاوف بحقوق االستغالل،
ممکن من القراء وفي نفس الوقت یخشون أن تنتهك أعمالهم.
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غیاب أي حوافز  للباحثین مقابل إیداع أعمالهم في المستودعاتظلفيوجود حوافز:عدم،
البیبلیوغرافیةیعیر الباحثین أي أهمیة لإلیداع  ویترددون حتی في إدخال البیانات ال

ألعمالهم العلمیة خصوصا عندما یعرفون أن هذه الحوافز متوفرة في المؤسسات األخرى.
(Jain. 2007)

 وباختصار فإن  التحدي األساسي للمکتبات األکادیمیة لبناء المستودعات المؤسساتیة ال
یکمن في تقنیات تنفیذه، وإنما في غرس ثقافة التغییر في ذهنیات الباحثین لجعل 

األکادیمیة.األرشفة الذاتیة(النشر الذاتي) ألبحاثهم في المستودع جزءا ال یتجزأ من حیاتهم 
یق التقنیة تطببالتحدي في نهایة المطاف لن یکون إن "کسون في قوله: وهذا ما أکده نی

وإنما في التغییر الثقافي الضروري من اجل أن .المستودعات المؤسساتیةالمتعلقة بخدمات 
(Nixon, 2002)جزءا ال یتجزأ  من األنشطة العادیة للمؤسسة"هذه المستودعاتصبحت

خاتمة.5
المؤسساتیة ستقدم العدید من الفرص والتحدیات التي ستواجه إن فکرة المستودعات 

المکتبات األکادیمیة والمؤسسات البحثیة، حیث إن المستودع المؤسساتي الناجح سیزید من 
أهمیة المکتبة األکادیمیة  لیس علی المستوى المؤسساتي فقط وإنما علی المستوى الوطني 

، وکدلیل علی ذلك ما حققته مکتبة جامعة فهد للبترول والمعادن ففي بدایة سنة والعالمي
من الویبومتریکسفیما یتعلق بتصنیف حققت مستویات متقدمة علی المستوى العالمي 2009
علی المستوى العالم متخطیة 23، فقد أحرزت الجامعة الترتیب مستودع الجامعة الرقميخالل 

قق ح2009النصف الثاني من في .  وPubMed Centralبذلك عمالقة في هذا المجال أمثال 
قفزة تعتبر حقًا مارثونیة، حیث استطاعت المستودع الرقمي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

.مؤسسة دولیة400أن تحقق المرکز الرابع عشر علی المستوى العالمي ومن بین أعلی 
المستودعات المؤسساتیة تعتبر کوسیلة أساسیة ومؤشر لقیاس مدى مقدرة المؤسسات البحثیة ف

بلیة لخدمات االتصال العلمي والمکتبات األکادیمیة علی الوفاء واالستجابة لالحتیاجات المستق
بأکثر مرونة ودینامیکیة. کما انه یمکن لهذه المستودعات أن تصبح محرکا للتغییر في مؤسسات 

التعلیم العالي واألکادیمي، وعلی نطاق أوسع للمؤسسات التي تدعمها.

إن الدور الذي تلعبه المکتبات األکادیمیة والمکتبیین هو  دور أساسي ومحوري في تطویر
وبالتالي المساهمة الفعالة والتغییر الدائم في شکل االتصال العلمي بین المؤسساتیةمستودعات ال

الباحثین.
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