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        لقد أثّرت الثورة الرقمية على اإلنتاج العلمي، والتواصل و طرق 
حفظ المعارف  حيث أصبح من الصعب على  الباحثين  إدارة المحتوى 
الرقمي الخاص بهم ، ولذا نجد بأن معظمهم يقوم بحفظ إنتاجه العلمي 
على موقعه الشخصي وبشكل فردي ومستقل، وهذا بال شك غير كافٍ 
للمحافظة عليه مع مرور الوقت ويعرضه للضياع والتلف والسرقة، 
كما أن ارتفاع أسعار اشتراكات الدوريات وسيطرة بعض الناشرين على 
حقوق التأليف وفرض قيود وقوانين صارمة حدت من قدرة الباحثين 
والمكتبات ومراكز المعلومات من الوصول واالطالع على مخرجات 

البحوث العلمية واالستفادة منها.

         في ظل هذه الظروف سعى المهتمون إلى البحث عن طرق بديلة 
تعيد للمؤلفين والباحثين حقوقهم وقدرتهم على إدارة ونشر وتفعيل 
إنتاجهم العلمي بدون قيود من اآلخرين ، فكانت فكرة ما يعرف اآلن 
بحركة الوصول الحر للمعلومات كحل لهذا الوضع ولعله من المناسب 
الحديث حول هذا المفهوم قبل البدء بموضوع المستودعات الرقمية 

من أجل إيضاح الصورة بشكل أفضل.

1- لمحة تاريخية: 



            تعددت المصطلحات والمفاهيم المرادفة لمفهوم 
المستودعات الرقمية في بداية األمر قبل اعتماده وانتشاره كمفهوم 
ومصطلح متفق عليه من طرف المختصين، ففي أوائل التسعينيات 
كانت بداية المسمى الذي أطلق على المستودعات الرقمية  هو 
مصطلح أرشيف Archive، وقد اتضح ذلك في مسمى أول مستودع تم 
إنشائه هو مستودع Arxiv archive، وكذلك مبادرة األرشيف 

المفتوح .

         ثم ظهر على الساحة مصطلح E-print archiveلإلشارة إلى 
المستودعات التي تتضمن كل من مسودات المقاالت، والمقاالت 
المنشورة  وهو ما يعكس أن بداية االهتمام كانت تنصب على 

المقاالت بحاالت النشر المختلفة.

           وقد تأرجح اإلنتاج الفكري في الموضوع حتى أوائل عام 2000 
ما بين استخدام هذه المصطلحات الثالثة أو الجمع بين اثنين منها، ثم 
ما لبث األمر أن استقر على مصطلح Repositoryمن خالل المبادرات 
والمشروعات واإلنتاج الفكري، كمصطلح يعبر عن أهداف ما ترمى 
Jesile M.N   إليه وتؤديه المستودعات الرقمية ، وهو ما يراه كل من

Heyو Pauline Simpson» ألن مصطلح أرشيف يعنى ضمنيا حفظ 
المجموعات الرقمية دون إمكانية االطالع وهو ما يعنيه ويشمله 

مصطلح مستودع الذي أصبح يستخدم فى الوقت الحاضر.

2- مفهوم المستودعات الرقمية:



        يعرفها قاموس علم المكتبات والمعلومات على الخط 
المباشر ODLIS بأنها مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو 
مجموعة من الجامعات ألعضاء مجتمعها إلدارة المواد العلمية الرقمية 
التي أنتجتها المؤسسة ونشرها، وتشمل التقارير الفنية، والرسائل 
الجامعية، واألطروحات، والمواد التعليمية، وتلك المواد يتم تنظيمها 
في قاعدة بيانات متاحة للوصول الحر ، ويتاح حفظها على المدى 

الطويل.

     فهي نظام لتخزين المحتويات واألصول الرقمية وحفظها من أجل 
عملية البحث واالسترجاع فيما بعد.

إذن المستودعات الرقمية هي المكان الذي يتم فيه تخزين المحتوى 
الرقمي و الذي يمكن  من البحث واالسترجاع في هذا المحتوى 

المخزن.

3- عوامل ظهور المستودعات الرقمية:

ظهرت المستودعات الرقمية بالموازاة مع  حركة الوصول الحر 
وجاءت كنتيجة

حتمية لحركة االتصال العلمي الجديد ،وتندرج هذه الحركة ضمن 
السياسة الشاملة لحركة اإلتاحة الحرة التي ترتكز أساسا على ثقافة 
وتبادل المعلومات العلمية بشكل الحر والمجاني عبر شبكة االنترنت 

ومن العوامل التي أدت إلى نشوء ثم ازدهار هذه الحركة ما يلي:

 _الحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات.

 _احتكار وسيطرة الناشرين التجاريين.

 _ارتفاع في أسعار االشتراكات في الدوريات العلمية.

_الفترة المعتبرة بين عرض ونشر المقال.

 _ظهور االنترنت وازدياد عدد مصادر المعلومات االلكترونية المتاحة 
عليه.

4- أنواع المستودعات الرقمية:



هناك خمسة أنواع مختلفة من المستودعات الرقمية وهي:

- المستودعات المؤسساتية: المستودع الذي يتم إنشاؤه بواسطة 
جامعة معينة أو مؤسسة بحث أخرى، يهدف إلى تجميع وحفظ 

المخرجات الفكرية المؤسسة في الشكل الرقمي.

- مستودعات األقسام: المستودع الذي يتم إنشاؤه لالستخدام 
بواسطة قسم أكاديمي أو مختبر معين يدعى مستودع القسم 

،بالرغم أن مصطلح المستودع المؤسسي قد يستخدم أيضا. 

- المستودعات الموضوعية: المستودع الذي يتم إنشاؤه لتجميع 
وحفظ المواد في مجال موضوعي معين و قد يطلق على هذه 

المستودعات أيضا اسم المستودعات محددة المجال.

- المستودعات القومية :المستودع الذي يكون لالستخدام العام 
بواسطة األكاديميين الذين يعملون في دولة معينة. 

- مستودعات المواد : المستودع الرقمي الذي يخزن نوعا معينا 
من المواد مثل مستودع الرسائل أو مستودع الدوريات 

اإلخبارية 

5- الخدمات األساسية لنظم إدارة المستودعات الرقمية  

- خدمة اإليداع واالسترجاع :دعم عمليات اإليداع الشخصي وحذف 
الكيانات الرقمية.

- التحكم في اإلتاحة وإدارة الحقوق :لتقييد الوصول إلى المعلومات.

- الخدمات اإلدارية :برامج إدارة المستودعات تدعم العديد من 
الوظائف اإلدارية مثل تصميم سير العمل واستعراض المقاالت 
واألوراق العلمية التي قدمت قبل أو بعد النشر ومراجعة ما وراء 

البيانات.

- خدمة الميتاداتا : تقديم الدعم إلنشاء البيانات الوصفية الميتاداتا، و 
التأكد من أنها تكون متاحة لمحركات البحث .



- دعم المستخدم :من خالل تكوين مكتبة خاصة بأهم المواد الرقمية 
التي يحتاجها، تقديم الدعم والرد على التساؤالت، تقديم خدمة التنبيه 

واإلحاطة بكل ما هو جديد في موضوع ما.

- مساحة التخزين :تأمين إدارة آمنة للبيانات وذلك من خالل تقديم 
خدمات مثل النسخ االحتياطي والتدقيق في البيانات الخاطئة والحماية 

ضد التعديل أو الحذف الغير مسرح به.

- خدمة تسمية الملفات :وذلك لدوام أسماء الكيانات الرقمية داخل 
المستودع وتعرف هذه الخدمة بمعرفDOI  وهو رقم موحد للكيان 

 .ISBNعلى اإلنترنت بمثابة الرقم الموحد للكتاب

- السماح بالحفاظ على الملفات وتهجيرها :حيث تساعد نظم إدارة 
المستودعات باستيراد وتصدير البيانات وفق صيغ متعددة مثل 

. XMLوMARC 21

6- خصائص المستودعات الرقمية: 

- تحتوي على أنماط متعددة من المواد التي يمكن أن تكون في شكل 
رقمي منذ البداية أو محولة إلى شكل رقمي سواء كانت منشورة أو غير 

منشورة.

-   المستفيدون مسؤولون بشكل فردي عما يودعونه بالمستودعات 
الرقمية.

-  إذا كانت المستودعات تتبع مؤسسات بحثية وليست خاصة فهي 
تتخذ طابعًا مؤسسياً يتمثل في التعاون والمشاركة بين األقسام العلمية 
للحصول على اإلنتاج الفكري العلمي (المحتوى االلكتروني) وتتيح 

الشراكة فيه لتطويره وضمان جودته.

-  تتسم بالتراكمية واالستمرارية وهو ما يعني جمع المحتوى بغرض 
الحفظ طويل المدى وال يحذف وال يلغى إال في حاالت تحددها 

سياسات المسؤولين عن المستودع.

-  تتحمل مسؤولية الصيانة المستمرة للموارد الرقمية بالنيابة عن 
المودعين لصالح المستخدمين الحاليين والمستقبليين.
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-  توفر طرق متعددة لعرض المحتوى االلكتروني.

- وضع منهجيات لتقييم المحتوى تفي بتوقعات المجتمع .

- تراعي حقوق الملكية الفكرية للمحتوى اإللكتروني.

7- نماذج عن المستودعات الرقمية:

- على المستوى العربي:





- على المستوى الوطني:




