
 

 

 دعات المؤسسية للرسائل واالطروحات الرقميةاستعراض االنتاج الفكرى للمستو

 إعداد
 مصطف  محمد عبد الحميد مجاهد

جامعة القاهر  –المكتبة المركزية   

megahedmustafa7@gmail.com 

 الملخص: 

البحعععل ععععن األدب أو مراجععععة االنتعععاج الفكعععري فععع  موضعععوع المسعععتودعات المؤسسعععية للرسعععائ  
وتحديععد وتجميععا تقععارير البحععول المكتملععة ومقععاالت الععدوريات واالطروحععات الرقميععة هععو محاولععة لمعرفععة 

عدد  للموضعوع   إنعه ععرض لنمعو  العلمية والكتب والرسائ  الجامعية والمعواد األخعرى حعو  الجوانعب الُمحة
وتطور أدبيات الموضوع ف  المجا  خال  الفتر  الزمنية الماضية وبخاصعة خعال  العشعرين عامعا اآلخيعر  

وضوع دراستنا الحالية فع  الظهعور والنمعو  فاإلحاطعة بماُكتعب ونُشعر فع  موضعوع بحثنعا الت  بدأ خاللها م
يسععاعد فعع  اإللمععام بععه  ويقتععرح منععاهج جديععد  لتخطععيط الدراسععة ويسععاعدنا علععى تطععوير فهععم أقععوى لاثععار 

هععا مععن أجعع  اإلسععتفاد  مععن تلععك الرسععائ  واإلطروحععات العلميععة وإجععراء الضععبط الببليععوجراف  علي، النظريععة
واإلطععالع واإلسععتفاد  مععن محتوياتهععا  فععال تبقععى حبيسععة االدراج واألرفععف  وتُمكععن المجتمععا مععن تعظععيم 

والتعرف على معاتم نشعره معن مصعادر ومراجعا فع  مردودها  وتفعي  نتائجها. وتهدف الدراسة إلى اإللمام 
يط لبنعاء وتنميعة المسعتودع هذا المجا   لمساعد  المكتبات المصرية وسائر المؤسسات األكاديمية فع  التخطع

الرقم  المؤسس  إلنتاجها من الرسائ  الجامعية الرقمية نظرا لما يمثلعه معن ضعرور  عاجلعة وحاجعة ملحعة 
واإلجابة عن جع  التسعاؤالت وطعرح كع  اإلشعكاليات والتحعديات التع  تجابعه تلعك المؤسسعات عنعد الشعروع 

 ع.والتفكير ف  البدء أو التخطيط لبناء مث  هذا المشرو

 الكلمات الدالة : 

لمستودعات الرقمية  الرسائ  واالطروحات الرقمية  االنتاج الفکرد  مستودعات الرسعائ  الرقميعة  ا
 المستودعات المؤسسية

 تمهيد:

تشك  الرسائ  الجامعية فع  كع  بلعدان الععالم أهميعة كبعرى و قيمعة عظمعى فع  درجعة تقعدم تلعك األمعم 
والمعارف بها  نظرا لماتحتويه هذه االطروحات من بحعول أصعلية تسعاهم ومسيرتها العلمية وتاريخ العلوم 

ف  دفا عجلة التنمية والتقدم ف  تلك البلدان  وينُفةق عليها الكثيعر معن اإلسعتثمارات الماليعة وهع  فع  النهايعة 
 نتاج أبحال وعلعوم علمائهعا العذين بهعم تقعاس نهضعة الشععوب وتقعدمها ورسعوخ حضعارتها  وتُقةعدم للمجتمعا

كةمة.  الُمنتج لها الحقائق العلمية األصلية األكاديمية الُمحة

ومن أج  اإلستفاد  من تلك الرسائ  واإلطروحات العلمية البد من إجراء الضعبط الببليعوجراف  عليهعا 
واإلطععالع واإلسععتفاد  مععن محتوياتهععا  فععال تبقععى حبيسععة االدراج واألرفععف  وتُمكععن المجتمععا مععن تعظععيم 

 نتائجها. مردودها  وتفعي 

وتعتبععر الرسععائ  الجامعيععة مععن أهععم مصععادر المعلومععات فعع  أي مؤسسععة أكاديمععة  ولمععا كععان إتاحععة 
الوصو  لتلك الرسائ  مقصورا على المجتما الجامع  وبشك  محدود ومقيد  حيعل تسعما معظعم المكتبعات 

مؤسسعات الجامعيعة بنسخ أو تصوير جزء يسير من الن  الكام  لرسائلها  من أج  ذلك لجعأت كثيعر معن ال
وخاصة ف  الدو  المتقدمة إلى إنشاء مستودعات رقمية مؤسسعية علعى المسعتوى العوطن  أو القعوم  لتضعم 
فعع  معظمهععا الرسععائ  الجامعيععة المجععاز  وأحيانععا تحععت اإلجععاز  مععن تلععك الجامعععات فعع  هععذا البلععد أو ذاك  
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اثة ف  التخصع  الموضعوع  متجعاوز  وبعضها اآلخر يتجاوز ذلك ليشم  الرسائ  المجاز  ف  كليات متم
 حدود المكان.

ولقععد بععدأت المسععتودعات المؤسسععية فعع  الثمانينععات وأوائعع  التسعععينات بأرشععفة مجموعاتهععا التقليديععة 
 ,Hanhart 1983المطبوععععة )الوثائقيعععة( علعععى يعععد مجموععععة معععن العلمعععاء والمكتبيعععون معععن أمثعععا  

Shervington 1983, Wolff 1981يعة التسععينات حركعة رقمنعة المحتعوى الموضعوع    ثم بدأت ف  بدا
 للمجموعات الخاصة والمتخصصة من الرسائ  العلمية.

ولقد واجهت كثير من الدو  والمؤسسات الجامعية عنعد البعدء فع  بنعاء مسعتودعاتها الرقميعة كثيعر معن 
كع  فع  كيفيعة المشكالت والتحعديات معن أهمهعا معايطلق عليعه السعلوك المعلومعات  وهعو ذلعك السعلوك اإلدرا

التعامعع  مععا المعلومععات الرقميععة مععن حيععل القناعععة والععوع  والفهععم لكعع  مععن المؤسسععات الجامعيععة وأيضععا 
 . End usersالمستفيدين  والمستخدمين 

البحعععل ععععن األدب أو مراجععععة االنتعععاج الفكعععري فععع  موضعععوع المسعععتودعات المؤسسعععية للرسعععائ  
وتجميععا تقععارير البحععول المكتملععة ومقععاالت الععدوريات  واالطروحععات الرقميععة هععو محاولععة لمعرفععة وتحديععد

د  للموضعوع   إنعه ععرض لنمعو  عدِّ العلمية والكتب والرسائ  الجامعية والمعواد األخعرى حعو  الجوانعب الُمحة
وتطور أدبيات الموضوع ف  المجا  خال  الفتر  الزمنية الماضية وبخاصعة خعال  العشعرين عامعا اآلخيعر  

دراستنا الحالية فع  الظهعور والنمعو  فاإلحاطعة بماُكتعب ونُشعر فع  موضعوع بحثنعا الت  بدأ خاللها موضوع 
يساعد ف  اإللمام به  ويقترح مناهج جديد  لتخطيط الدراسة ويساعدنا على تطوير فهم أقوى لاثار النظرية 
  ويُمكن الباحل من الحصو  على دلي  إرشادي لصياغة وتحديد األهداف والفرضيات وطرق جما وتحليع

 البيانات.

  :مشكلة الدراسة

"إشكاليات وتحعديات حفعظ وإتاحعة الرسعائ  الجامعيعة بالجامععات المصعرية"   تلعك هع  المشعكلة التع  
تواجه الجامعات المصرية وقعد سعبق وأن جابهعت وتجابعه دو  الععالم أجمعا  ولهعذا سعارت معظمهعا بمافيهعا 

الرقميععة  لجمععا تراثهععا العلمعع  مععن الرسععائ   بعععض الععدو  الناميععة سععيراً حثيثععا نحععو إنشععاء المسععتودعات
واإلطروحات وحفظه وسهولة تداوله وتعظيم اإلستفاد  منه  ولتضا لها موطأ قدم فع  هعذا المضعمار ولكع  
تتغلععب علععى المشععاك  والتحععديات القانونيععة الناجمععة عععن قصععور وموائمععة التشععريعات بهععا. وألن ذلععك البنععاء 

مكانيات بداية بتوافر اإلراد  والقناعة للعاملين ف  المجا  لكع  يسعتطيعوا يحتاج إلى كثير من المقومات واإل
التغلب على اإلشكاليات والتحديات الت  تواجه إنشاء مث  تلك المستودعات والتخطيط اآلن  والمسعتقبل  لهعا 

  تتطلبهععا إضععافة إلععى النظععر فعع  وجععود أو إيجععاد البنيععة التحتيععة لتكنولوجيععا المعلومععات والبيئععة الرقميععة التعع
المسععتودعات الرقميععة وحزمععة البرمجيععات التعع  تسععاهم فعع  بنائهععا والبحععل فعع  حقععوق الملكيععة الفكريععة لكعع  
األطراف المشتركة فيهعا ودراسعة وبحعل أسعاليب إدار  المعلومعات الرقميعة الداخلعة فيهعا  يتبععه فع  النهايعة 

 تلك المستودعات  أساليب الوصو  الحر والمفتوح لمحتوياتها واإلستفاد  القصوى من

تكمععن الخطععو  األولععى فعع  كعع  ذلععك إلععى التعععرف علععى اإلنتععاج الفكععري الصععادر فعع  هععذا الموضععوع  
واإلحاطة به ودراسة مشروعات اآلخرين واإلطالع على تجاربهم معن خاللعه  وزيعاد  العوع  بمايمثلعه معن 

 أهمية قصوى ف  هذا السياق.

الحاجة الملحة للتعرف على ماتم نشره عن المسعتودعات  من ك  ذلك تأت  مشكلة الدراسة المتمثلة ف 
 المؤسسية للرسائ  واالطروحات الرقمية.

 



 زكريا الرماديعروض وقراءات متخصصة / اشراف  أ.د.  أمان  

 

  

 370                                                                      ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 أهداف الدراسة:

من خال  ماسبق بلورته ف  مشكلة الدراسة وأهميتهعا يتضعا الهعدف األساسع  والرئيسع  العذي تسععى 
يعة فع  التخطعيط لبنعاء وتنميعة الدراسة لتحقيقه وهو: مساعد  المكتبات المصعرية وسعائر المؤسسعات األكاديم

المسعتودع الرقمع  المؤسسع  إلنتاجهعا معن الرسعائ  الجامعيععة الرقميعة نظعرا لمعا يمثلعه معن ضعرور  عاجلععة 
وحاجة ملحة واإلجابة عن ج  التساؤالت وطرح ك  اإلشكاليات والتحديات الت  تجابه تلك المؤسسات عند 

هععذا المشععروع  واليتععأتى ذلععك إال مععن خععال  الدراسععة  الشععروع والتفكيععر فعع  البععدء أو التخطععيط لبنععاء مثعع 
 والبحل والتعرف على ماتم نشره من مصادر ومراجا ف  هذا المجا .

 مجال الدراسة:

 يتناو  مجا  الدراسة األبعاد التالية:

 تقوم الدراسة بإستعراض ماتم نشره ف  مجا  المستودعات الرقمية المؤسسية البعد النوعي :
 واإلطروحات العلمية الورقية واإللكترونية )الرقمية(. للرسائ  الجامعية

 يتعلق المستودع الرقم  المؤسس  للرسائ  بتغطية اإلنتاج الفكري المنشور باللغة البعد اللغوي :
 العربية وغيرها من اللغات األجنبية.

 رج : يتم التعرض لمعظم ما تم نشره بصرف النظر عن موقعه الجغراف  داخ  وخاالبعد المكاني
 خريطة الوطن 

 تتناو  الدراسة التغطية الزمنية لماتم نشره خال  الثالثين عاما الماضية وه  الفتر  البعد الزمني :
الت  بدأت وتطورت خاللها المستودعات الرقمية كخدمة هامة وقضية محورية لخدمات 

 وتكنولوجيا المعلومات.

 منهج الدراسة:

لتحليل  ف  جما البيانات والتعرف علعى بععض المشعروعات تعتمد الدراسة المنهج الوصف  المسح  ا
والمحاوالت العالمية والعربية والمصرية ف  هذا المجا   منها مايتم جما المعاد  العلميعة منهعا ععن بُععد ععن 
طريععق تقنيععات وأسععاليب االتصععا  عبععر قواعععد البيانععات المتاحععة والمصععادر األخععرى المتاحععة عبععر الشععبكة 

 العنكبوتية.

 سات السابقة: الدرا

عند البحل ف  أدلة األطروحات األكاديمية المجعاز  وماتحعت اإلجعاز  بالجامععات المصعرية والعربيعة 
من خال  الدلي  الببليوجراف  لتنتاج الفكري العرب  ف  مجا  المكتبات والمعلومات بطبعاتعه المتععدد  منعذ 

ات الجامععععات المصعععرية لتطروحعععات م وحتعععى اآلن  وأيضعععا المرصعععد الببليعععوجراف  إلتحعععاد مكتبععع1976
األكاديميععة وكععذلك المواقععا المتخصصععة علععى الشععبكة العنكبوتيععة وغيرهععا  لععم يعثععر الباحععل علععى أطروحععة 
اكاديميعة عربيععة تتعامعع  مععا موضععوع البحععل بأبعععاده وجوانبععه المختلفععة فعع  مجععا  الدراسععات العربيععة  وقععد 

يعة  التع  تقتعرب قلعيال أو كثيعرا معن موضعوع موضعوع أقتصر معاتم العثعور عليعه معن األطروحعات األكاديم
 اإلنتاج الفكري الصادر عن المستودعات المؤسسية للرسائ  واالطروحات الرقمية مايل :

 أواًل: الدراسات العربية

 بناء وإتاحة قواعد البيانات الببليوجرافية لألطروحات ف  مصر ما دينا محمد فتحي عبد الهادي .
طروحات المكتبات والمعلومات والوثائق نموذجا/ دينا محمد فتح  عبد الهادي  دراسة  تطبيقية على أ
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يسرية عبد الحليم زايد.القاهر . جامعة القاهر . كلية اآلداب. قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. 
 . رسالة ماجستير.2004

  تحتعوي علعى ملفعات "تناولت الدراسة قواعد البيانعات الببليوجرافيعة لألطروحعات وهعى  القواععد التع
مخزنة بشك  آل  و تقدم تسجيالت تعط  بيانعات ببليوجرافيعة خاصعة باألطروحعات بشعك  مقعنن يسعه  معن 
خاللها الرجوع إلى األطروحعة نفسعها سعواء كانعت هعذه التسعجيالت مصعحوبة بمسعتخل  أم ال  وقعد تكعون 

 "متاحة عبر الخط المباشر أو عبر شبكة  أو تكون متاحة على قر  مدمج

 الكيانات الرقمية: بناؤها واقتناؤها وتنظيمها واسترجاعها فى المستودعات أسامة محمد عطية خميس .
الرقمية على شبكة اإلنترنت: نحو تصور مقترح/ أسامة محمد عطية خميس  حسناء محمود محجوب. 

 كتوراه. . أطروحة د 2010المنوفية . جامعة المنوفية. كلية اآلداب. قسم المكتبات والمعلومات.

"سعععت الدراسععة الععى تقععديم تصععور مقتععرح لبنععاء وإيععداع وتنظععيم واسععترجاع الكيانععات الرقميععة فععى 
المستودعات الرقمية المؤسسة على شبكة اإلنترنت  وكذلك تجريب هذا التصور ببناء مستودع رقمعى لقسعم 

 المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنوفية".

 دعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر االقتناء بالمكتبات البحثية/ . المستوإيمان فوزي عمر
إيمان فوزي عمر  أسامة السيد محمود  نوا  محمد عبد هللا. القاهر . جامعة حلوان. قسم المكتبات 

 . أطروحة دكتوراه.2011والمعلومات. 

شف عن مدى افاد  الباحثين " هدفت الدراسة الى تقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على الويب والك
المصععريين مععن المسععتودعات الرقميععة المفتوحععة والكشععف عععن كيفيععة افععاد  المكتبععات البحثيععة المصععرية مععن 
المستودعات الرقمية المفتوحة ووضا تصور لمستودع مؤسسى جامعى مفتوح على الويب واتبعت الدراسة 

 المنهج المسحى" 

 عات الرقمية للجامعات ف  الدو  العربية:  دراسة تقييمية (. المستود2014.)اهداء صالح ناج  محمد
 ما التخطيط إلنشاء مستودع رقم  لجامعة القاهر .

هدفت الدراسة إلى إنشاء مستودع رقم  لجامعة القعاهر  لحفعظ واتاحعة مخرجعات الجامععة الكترونيعا  
ات االجنبيعة ومشعروعات واستخدمت المعنهج المسعح  فع  الدارسعة  وتناولعت المسعتودعات الرقميعة للجامعع

تطورهععا  تقيععيم المسععتودعات الرقميععة للجامعععات فعع  الععدو  العربيععة  مععا التخطععيط إلنشععاء مسععتودع رقمعع  
لجامعة القاهر  حيل تم تحديد الرؤية والرسالة واالهداف والجمهور المستهدف  ثم ادار  المستودع وحقوق 

لسياسات الت  تنظم العمع  بالمسعتودع  فضعالً ععن ومسؤوليات المستودع  والهيك  التنظيم  له  ما وضا ا
تحديد المتطلبات المادية والبرمجية والمعوارد البشعرية والماليعة  باإلضعافة إلعى التقيعيم والمراجععة المسعتمر  
والدعاية والترويج للمستودع  ما تنفيذ وتجريب مشروع المستودع الرقم  لجامععة القعاهر  علعى عينعة معن 

 مجتما الجامعة

  (. الرسائ  الجامعية ف  جامعة الفيوم: دراسة ببليوجرافية 2014فتح  أحمد عبدالعزيز.)هند
 ببليومترية والتخطيط إلنشاء مستودع رقم  باستخدام النظم مفتوحة المصدر.

حتى نهاية  1984تناولت الدراسة الرسائ  الجامعية المجاز  بجامعة الفيوم منذ إجاز  أو  رسالة عام 
مد الدراسة على المنهج الببليعوجراف  الببليعومتري  كمعا اسعتخدمت الدراسعة معنهج دراسعة   وتعت2010عام 

الحالة  فقد قامعت بتقيعيم موقعا المسعتودع الرقمع  للرسعائ  الجامعيعة بجامععة الفيعوم الحعال  معن كع  جوانبعه 
عتمعاد عليهعا بغرض اكتشاف ك  ما يتعلق بهذا المستودع من إيجابيات وسلبيات  والخروج بنتعائج يمكعن اال

فيما بعد عند البدء ف  تصميم مستودعات الرسعائ  الرقميعة العربيعة  وكعذلك اعتمعدت الدراسعة علعى المعنهج 
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التجريب  ف  التخطيط  وبناء مستودع رقم  للرسائ  الجامعية المجاز  بجامعة الفيوم باسعتخدام نظعام كوهعا 
 كأحد األنظمة مفتوحة المصدر.

األخرى الت  تناولت الرسائ  الجامعيعة معن حيعل الضعبط الببليعوجراف   هذا إلى جانب بعض الرسائ 
 لها  واإلفاد  من المحتوى ف  مجاالت وتخصصات موضوعية بعينها مث :

نصعر منصعور نصعر. أنمعاط اإلفعاد  معن الرسعائ  الجامعيعة فع  مجعا  اإلنسعانيات فع  مكتبتع  جامعععة 
  عبد الستار عبعد الحعق الحلعوج   هاشعم فرحعات القاهر  وعين شمس: دراسة ميدانية/ نصر منصور نصر

 . رسالة ماجستير.2002سيد. القاهر . جامعة القاهر . كلية اآلداب. قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. 

إصععالح خطععاب محمععد خطععاب. الرسععائ  الجامعيععة فعع  الصععناعات الهندسععية بمصععر: دراسععة للضععبط 
/ إصععالح خطععاب محمععد خطععاب  شعععبان عبععد العزيععز خليفععة. الببليععوجراف  والنشععر واإلفععاد  مععن المحتععوى

 . رسالة ماجستير.1999القاهر . جامعة القاهر . كلية اآلداب. قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. 

هاشععم فرحععات سععيد. الرسععائ  الجامعيععة المصععرية فعع  مجععا  الزراعععة: دراسععة للضععبط الببليععوجراف  
يد  حشمت قاسم. القاهر . جامعة القاهر . كلية اآلداب. قسم المكتبات واإلفاد  من المحتوى/ هاشم فرحات س

 . رسالة ماجستير.1995والوثائق والمعلومات. 

 ثانياً: الدراسات األجنبية

Allard, Suzanne Lorraine. "Innovation in a University Social System: The 
Adoption of Electronic Theses and Dissertations Digital Libraries."University of 

Kentucky. 2003. Doctoral dissertation . 

"قامت هذه الدراسة بعرض وتقييم دور إعتماد المكتبة الرقمية للرسائ  الجامعية ف  التواصع  العلمع  
بلععداً أعضععاء فعع  شععبكة المكتبععات الرقميععة للرسععائ   26جامعععة فعع   133بععين مجتمععا الجامعععات مععن خععال  

وخرجععت بنتععائج وتوصععيات تتعلععق كلهععا بمععدى  NDLTDروحععات العلميععة  المعروفععة إختصععاراً ب واإلط
الحاجعة الماسعة لبنعاء وإنشعاء المسعتودعات الرقميعة للرسعائ  الجامعيعة ألنهعا التقعوم فقعط علعى خدمعة البحعل 

ن مجتما البحعل واإلطالع العلم  بين المؤسسات واألفراد ب  أيضا بتعضيد الروابط العلمية واإلجتماعية بي
 والباحثين ف  هذه الدو  وتلك المؤسسات".

McCutcheon, Angela M. "Impact of Publishers' Policy on Electronic Thesis 
and Dissertation (ETD) Distribution Options within the United States."Ohio Uni-
versity. 2010. Doctoral dissertation. 

اسة عل  تقييم أثر إنشاء ونمو المستودعات الرقمية للرسائ  الجامعيعة فع  المؤسسعات "قامت هذه الدر
الجامعية على حركة النشر وإحتكارها من قب  الناشرين  ومدى سعاد  كثير من الباحثين بعالتخل  معن هعذا 

رها معن اإلحتكار  وخلق قنوات إتصا  بينهم مما يساهم ف  تعظيم اإلستفاد  من أبحعاثهم وتجنعب رفعض نشع
 قب  مؤسسات النشر"

Goldsmith, Ursula Irene Anna. "Perceptions of Active Graduate Faculty at a 
Research Extensive University regarding Electronic Submission of Theses and 
Dissertations (ETDs)."Louisiana State University and Agricultural & Mechanical 
College. 2002. Doctoral dissertation. 

"تقععدم الدراسععة نظععر  عامععة للرسععائ  واإلطروحععات الرقميععة  أهميتهععا ومععدى الحاجععة إليهععا  والععدور 
المحوري الذي تلعبه ف  تعزيز وتدعيم التعليم العال  والبحل العلم  ف  البالد والمؤسسات التع  تقعوم بهعا  
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ت المجتمعا المعدروس وهعو فع  تلعك الدراسعة كليعة الدراسعات العليعا والتصميم الذي يجب أن يتعوائم ومقومعا
بجامعة لويزيانا األمريكية  وكيفية إيداع الرسائ  من قب  المنتسبين والمستفيدين من ذلك المسعتودع الرقمع  

 للرسائ  الجامعية"

Jackson, Thomas L. "Electronic Theses and Dissertation (ETD) Training. 
"Northern Kentucky University. 2006. Doctoral dissertation. 

" وكععان الغععرض مععن هععذا البحععل  هععو تحديععد مععا إذا كععان طععالب الدراسععات العليععا فعع  جامعععة كنتععاك  
الشمالية بحاجة إلى التدريب على البرنامج الخعا  بالرسعائ  الرقميعة للماجسعتير والعدكتوراه العذي وضععته 

معة  وهع  يفضع  هعؤالء الطعالب التعامع  معا هعذا البرنعامج التعدريب  معن خعال  كلية الدراسات العليا بالجا
 شبكة االنترنت أم من خال  ورش العم  الت  تقام خصيصا للتدريب على هذا البرنامج"

 وقد تم تجميا مراجعة األدبيات الحالية بالطريقة التالية: 

رئيسية مختلفة تنتم  إلى مجا  البحل  تم إجراء مراجعة االنتاج الفكري بشك  شام  باستخدام كلمات
من مصادر المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة  أكعد االتجعاه الرئيسع  العذي لعوحظ فع  األدبيعات الدوليعة 
على أهمية الرسائ  واالطروحات الرقمية فع  المكتبعات األكاديميعة  ومبعادرات الوصعو  المفتعوح العالميعة  

لرقميععة الخاصعة بكعع  قطعر أو بلععد أو أقلعيم وخاصععة معا كثيععر مععن ونظعر  عامععة علعى مشععروعات الرسعائ  ا
خاصعة فع  بدايعة إنطعالق برنعامج المسعتودعات  -التجمعات فع  أمريكعا وأوروبعا   وفع  كثيعر معن االحيعان 

علععى المسععتوى الععدول   وقععد كانععت قضععايا حقععوق النشععر  –المؤسسععية للرسععائ  واالطروحععات االلكترونيععة 
هععذا الموضععوع  واختيععار البععرامج وإرشععادات السياسععات التعع  وضعععتها المنظمععات والحفععظ المتعلقععة بوثععائق 

 الدولية ف  مقدمة ماتم نشره ف  هذا السياق. 

المنشععور  فعع  الهنععد والتعع  تسععلط  ETDوكععان مععن الواضععا والمالحععظ كثععر  مععاتم نشععره مععن أدبيععات 
  واختيعععار ETDsتجعععاه الوصعععو  المفتعععوح و  INFLIBNETو  NKCو  UGCالضعععوء علعععى مسعععاهمة 

البرامج  وقضايا حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية  والتطورات ف  مبادر  الوصو  المفتعوح فع  الهنعد  
 ف  مختلف المؤسسات ف  جميا أنحاء الهند. ETDوتطوير مشاريا 

وقد أستحوذت المصادر األجنبية على معظم المصادر ف  موضوع الدراسة نظرا لتعدد المصعادر فع  
االوروبية وأمريكا وبعض البلدان المتقدمة معلوماتيا ف  أسعيا وأفريقيعا مثع  جنعوب أفريقيعا ونيجيريعا  البالد 

 ولقد غلب على مجم  المصادر العربية على قلتها النق  عن تلك المصادر االجنبية.

 أوال: مراجعة األنتاج الفكري عل  المستوى الدولي :

لمسعععتودعات المؤسسعععية  الوصعععو  المفتعععوح  األتصعععا  الرسعععائ  واالطروحعععات الجامعيعععة الرقميعععة  ا
العلم   حقوق الملكيعة الفكريعة  المشعاركة التعاونيعة  المصعادر مفتوحعة المصعدر وغيرهعا معن موضعوعات 

 الدراسة كانت ه  الكلمات المفتاحية الت  يتم البحل من خاللها ف  المصادر المختلفة .

ارسععاتها  وحوليععات المكتبععات والمعلومععات وكععذلك تععم إجععراء مراجعععة األدبيععات حععو  المكتبععات ومم
 DESIDOC Journal of Library & Informationالمجععالت المطبوعععة المتاحععة مثعع  مجلععة 

Technology  Library Herald  Journal of Indian Library Association  كمعا تمعت اإلشعار  
على مجالت معن تخصصعات أخعرى غيعر علعم إلى األطروحات والكتب المختلفة  كما قام الباحل باإلطالع 

 المكتبات والمعلومات  ساعدت هذه الموارد الباحل ف  الحصو  على معرفة متعمقة حو  مشكلة البحل.

الكلمععات الرئيسععية / مصععطلحات البحععل المسععتخدمة لمراجعععة األدبيععات هعع  الرسععائ  واألطروحععات 
(  ومبادر  الوصو  OA) Open Accesss  والوصو  المفتوح ETD  ومستودعات ETDsاإللكترونية 
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 OAR) Open Access  ومسعتودعات الوصعو  المفتعوح Open Access Initative (OAI)المفتعوح 

Repositories والمسععتودعات المؤسسععية  )IR) Institutional Repositories  واالتصععا  العلمعع  )
Scholary Communication والمسععتودعات الرقميععة  Digital Repositories والبععرامج مفتوحععة  

ف  الهند  الموارد  ETDsف  العالم  ومبادرات  ETDs  ومبادرات Open access Softwareالمصدر 
   وغيرها .Electronic Resourcesاإللكترونية

وسععوف يععتم تناولنععا لتلععك االدبيععات مععن المصععادر والمراجععا األجنبيععة التعع  ُكتبععت بلغععات غيععر العربيععة 
جليزية مرتبة تصاعديا حسب تاريخ نشرها من األقدم إلى اآلحعدل وطبقعا لتطعور األدبيعات وأهمها اللغة االن

 تاريخ كتابة هذا البحل. 2020وحتى  1996الموضوع  بداية من 

أهمية الرسائ  واألطروحات الرقمية لمكتبات الدراسعات العليعا  يقتعرح  McMillan  (1996) Gذكر 
ية واالستفاد  معن المعلومعات عبعر اإلنترنعت التع  أععدها المؤلفعون المؤلف توسيا فهرسة األطروحات الحال

 بحيل تزود السجالت الببليوغرافية لألوباك بمعلومات أكثر قيمة بكثير من فهرسة األطروحات التقليدية.

كدراسعة حالعة لتحويع  األعمعا  معن حيعل  Virginia Techالنتائج فع   McMillan  (1999) Gقدم 
لى مستندات إلكترونية للمكتبة الرقمية العالمية  يشعرح كيعف يظهعر النعوع الجديعد معن الشك  بطو  الكتاب إ

( جزئيًععا كنتيجععة للعمعع  علععى بنععاء المكتبععة الرقميععة الشععبكية ETDsالرسععائ  واألطروحععات اإللكترونيععة )
 1997فع  ينعاير   ETDsف  طلعب  Virginia Tech(  بدأت NDLTDلألطروحات والرسائ  الجامعية )

 أستجابة ويقو  مستخل  الدراسة: 1450منذ ذلك الحين أكثر من  وتلقى

( نوًععا فريعًدا معن نوععه يظهعر جزئيًعا نتيجعة للعمع  ETDs"تعد الرسعائ  واألطروحعات اإللكترونيعة )
فع   Virginia Tech(. بدأت NDLTDعلى بناء المكتبة الرقمية الشبكية لألطروحات والرسائ  الجامعية )

. وقعد 1350وتسعلمت منعذ ذلعك الحعين أكثعر معن  1997ينعاير  1وحعات الرقميعة فع  طلب الرسعائ  واالطر
تحسععنت الجععود  بالفععع  وأصععبا مععا تعلمععه المععرء مشععترًكا علععى نطععاق أوسععا اآلن بسععبب االهتمععام الشععديد 
بالرسائ  واالطروحات الرقمية هعذا النعوع المعرن معن شعأنه تحسعين المكتبعات الرقميعة جزئيًعا ألن أكثعر معن 

يحتوي على صور ملونة أو وسائط متعدد  أخرى  بما ف  ذلك ملفعات الصعوت أو الفيعديو أو ملفعات  نصفها
VRML نظًرا للوصو  المجعان   تعم تنزيع  العديعد منهعا آالف المعرات. معا توسعا .NDLTD سعيتم إنشعاء  

نطعاق علعى  NDLTDعشرات اآلالف منها ك  عام فع  جميعا أنحعاء الععالم وفع  المسعتقب  القريعب سعتدعم 
كدراسعة حالعة لتحويع   Virginia Techواسا البحل متعدد اللغعات والمتحعد. تقعدم هعذه الورقعة النتعائج فع  

 األعما  بطو  الكتاب إلى المستندات اإللكترونية للمكتبة الرقمية العالمية"

   وصعف(Sharretts, C., Shieh, J., & French, J. (1999  محاولعة جامععة فيرجينيعا لتنفيعذ
يكمععن فعع  حقيقععة أن  ETD( حيععل وجععد الباحععل أن تفععرد ETD  واألطروحععات اإللكترونيععة )الرسععائ

العمليععة برمتهععا تععم اسععتيعابها مععن خععال  المهععارات الفنيععة والجهععود الفكريععة ألعضععاء هيئععة التععدريس 
والطالب  وه  ال ترتب أي حم  إضاف  للشبكة وبشك  ألع  كامع   معن تقعديم البيانعات  إلعى التحويع  

 .VIRGOارك  والتحمي  الالحق ف  كتالوج المكتبة عبر اإلنترنت إلى م

 (2000) Niederer  U.  Weigel  U.  Gillieron-Garber  M. & Bohler K  ناقشوا العديد
من المشاريا الت  ترتكز على وجهات نظر مكتبات الجامعات السويسرية للنشر اإللكترون  للرسائ  

 العلمية.

 (2001)ركز  Urs  S & Raghavan  K    على مشروعVidyanidhi  الذي بدأ ف  جامعة ميسور
(  والذي ظهر كجهد NISSATف  الهند وبرعاية نظام المعلومات الوطن  للعلوم والتكنولوجيا )

 وطن  إلنشاء وصيانة وتوفير الوصو  عبر الشبكة إلى المكتبة الرقمية لألطروحات الهندية.
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 (2001)استعرض Ubogu    F ومشاريا األطروحات األفريقية الحالية  بما ف  ذلك أطروحات
( ومشروعات ملخصات أطروحات DATADقاعد  بيانات الرسائ  واألطروحات األفريقية )

(  يناقش المؤلف أيًضا حالة مشروع جامعة رودس ويبل  عن ردود AFUDAالجامعات األفريقية )
يا لمؤسسات التعليم العال  ف  إفريقيا  من مؤسسات أخرى ف  المنطقة  ويقدم اقتراحات إلشراك سر

 وخاصة جنوب إفريقيا ف  الشبكة الدولية للرسائ  واألطروحات الرقمية.

 (2001) أكد  Vijayakumar   J & Murthy على أهمية الرسائ  واالطروحات االلكترونية على
وتسليمها عبر الويب. نظيرتها التقليدية حيل يمكن العثور عليها بسهولة ويمكن الوصو  إليها بسرعة 

 UGCوحثوا أيًضا على أن  ETDsنحو إنشاء مكتبة رقمية لـ  INFLIBNETناقشوا مساهمات 
 .ETDبصفتها الهيئة الرئيسية الت  تتعام  ما الجامعات الهندية يجب أن تطلق األموا  لبدء مشروع 

 (2002)وضا  MacColl J ( أهمية الرسائ  اإللكترونية والرسائ  الجامعيةETDs بشك  عام )
  مجموعة أطروحات المملكة المتحد  UTOGف  المملكة المتحد .  ETDوكيف يمكن بدء حركة 

. اقترح المؤلف ETDعبر اإلنترنت  الت  تأسست منذ عد  سنوات  لم تتمكن من نشر الوع  بأهمية 
المتحد . يأم  خطة من أج  خلق استراتيجية لتطوير الرسائ  واالطروحات االلكترونية ف  المملكة 

 الباحل أن يكون تقديم الرسائ  واالطروحات االلكترونية إلزاميًا مفيًدا للمشروع.

 (2002) وصف Reich   V  نموذجLOCKSS  الكثير من النسخ تحفظ األشياء بأمان( تم تطويره(
من قِّب  مكتبات جامعة ستانفورد ف  األص   وتسما منهجية الحفظ الرقم  هذه بالمشاركة بين 

وه  اتحاد من  Meta Archiveف  تعاونية ما  NDLTDالمؤسسات لمجموعاتها األرشيفية  يشارك 
 المؤسسيين. LOCKSSشركاء 

فيما يتعلق بالتاريخ وراء تطويره وتصميمه والتكنولوجيعا المتضعمنة فيعه والوضعا الحعال  للنمعوذج    
ع  تعوفر المقالعة معلومعات مفصعلة حعو  يطلب المؤلف من الناشرين وأمناء المكتبات المشاركة ف  المشعرو

LOCKSS . 

  (2003)  Fineman, Y.  تناقش هذه الورقة البحثية تاريخ الرسائ  واألطروحات اإللكترونية
(ETDs وقضايا الوصو  الحر والتكنولوجيا المتعلقة بهذه الوثائق  وطرق تطوير المحفوظات  )

إلى الرسائ  واالطروحات الرقمية عبر شبكة الرقمية  ومنافا توفير الوصو  المجان  والمفتوح 
 الويب العالمية. 

  Bakelli, Y., & Benrahmoun, S (2003)  أستعرضا مشكلة الحفظ طوي  األمد لألطروحات
اإللكترونية والحفاظ عليها ف  السياق الجزائري  وأظهروا كيف يمكن تطبيق المعايير والتقنيات 

 أرشيفات الرسائ  واالطروحات االلكترونية المحلية.المعترف بها دوليًا إلنشاء وتنظيم 

 (2003)قدم  Hahsler M  تقريًرا عن جهود مكتبة جامعة فيينا لالقتصاد وإدار  األعما  لدمج مكون
المكتبة الرقمية لوثائق البحل المؤلفة ف  الجامعة ف  البنية التحتية للمكتبة الحالية  بدأ عنوان مشروع 

ePub والذي يهدف إلى جما وإدار  الوثائق المتعلقة  2001كترونية( ف  يونيو )المنشورات اإلل
بالبحول الجامعية )أطروحات الدكتوراه  وأوراق العم   وأطروحات الماجستير الحقًا( ف  شك  

 إلكترون  وإتاحتها عبر اإلنترنت.

 (2003)  قام Koulouris  A & Kapidakis  S احة الرسائ  بفح  سياسات التعاون ف  إقتناء وإت
( بين ثالل مؤسسات: مركز التوثيق الوطن  ف  اليونان ETDsواألطروحات اإللكترونية )

(NDC))  Virginia Tech (VT ( وجامعة )West Virginia (WVU  بالواليات المتحد  األمريكية
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جه كما قارن الباحثون بإستعراض السياسات المطبقة من قب  المؤسسات الثالل وقاموا بتحلي  أو
التشابه واالختالف بينها  وقد وجدوا أن الرسائ  واالطروحات االلكترونية متاحة مجانًا ف  الموقا 
وخارجه للمستخدمين  نظًرا لوجود استخدام مقيد للرسائ  واالطروحات االلكترونية  فقد اقترحوا 

 سياسات وصو  بديلة لجعلها أكثر انفتاًحا وف  متناو  الجميا.

 Andrew (2004)   T ناقشTheses Alive مشروع مكتبة جامعة إدنبر  للتحقيق ف  القضايا !
التكنولوجية والثقافية المتعلقة بمؤسسات التعليم العال  ف  بريطانيا العظمى الراغبة ف  الحصو  على 
القدر  على إقتناء األطروحات اإللكترونية والشروع ف  خدمة وطنية رائد  من خال  المؤسسات 

 .2004باًرا من أبري  الشريكة اعت

  شددBeaven  (2004) J   على أهمية قيام مكتبات الجامعات األمريكية باالحتفاظ بنسخ احتياطية
منخفضة التقنية لمجموعة أطروحاتهم عبر اإلنترنت لمنا حدول مشاك  عندما تتغير أشكا  الكتب 

 والوثائق.

 ( بتقييم حزمت  برمجيات مفتوحة المص2004قام جونز  آر ) در لتقديم وظائفE theses  عبر
-Hewlettبواسطة  DSpaceو  Virginia Techبواسطة  ETD-dbواجهة مستند  إلى الويب 

Packard (HP( ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT ووجدت أن الدي سبيس كان متقدًما على )
ETD-db أجرى جونز البحل ف  خلفية مشروع  Theses Aliveسات ! الذي يُمكن للمؤس

( ETDالبريطانية من خالله تنفيذ أطروحاتهم اإللكترونية ونظام تقديم الرسائ  اإللكترونية )
 ومستودعاتها.

  صرحFineman  (2004) Y  أنETDs  ف  الموسيقى ال ترقى إلى مستوى إمكاناتها نظًرا ألن
موعة متنوعة الموسيقية يواجهون تحديات ومشكالت إضافية ف  دمج مج ETDsالطالب الذين يعدون 

من تنسيقات الموسيقى والبرامج ف  المستندات النصية وكذلك االستخدام المناسب للمواد المحمية 
( ف  ETDبحقوق الطبا والنشر  ويرى الباحل أن مزايا الرسائ  واألطروحات اإللكترونية )

 إلقدام عليها.الموسيقى ه  أكثر بكثير من مشكالتها ومن المؤسف أن كثير من الناس يترددون ف  ا

  قدمYi  (2004) J    شرحا مفصال حو  مشروع مكتبة الصين الرقمية للرسائ  واألطروحات الذي
بدأته المكتبة األكاديمية الصينية ونظام المعلومات والبحل الحال  ف  التقنيات ذات الصلة  بما ف  ذلك 

  وتنسيق الوثيقة الرقمية القياس  لحصاد البيانات الوصفية OAIمعايير البيانات الوصفية  وبروتوكو  
   وحماية الملكية الفكرية لمستودعات الرسائ  واالطروحات الرقمية.

 Susan Copeland & Andrew Penman (2004)  يتزايد عدد الجامعات الت  تقب  وتشجا على
اء تقديم الرسائ  الجامعية واألطروحات ف  شك  إلكترون   مائتان وثالل مؤسسات ه  اآلن أعض

سافر أكثر من  2003(  وف  مايو NDLTDف  "المكتبة الرقمية الشبكية للرسائ  واألطروحات" )
الرسائ  اإللكترونية واألطروحات  -)'الخطوات التالية  ETDفرد إلى برلين للمشاركة ف  ندو   200

سية مث  الرقمية حو  العالم "( دعم اليونسكو لتلك المجهودات الت   تقوم بها المؤسسات الرئي
Virginia Tech   والت   أدت إلى تطورات واسعة النطاق على المستويين الوطن  والفردي داخ

( لثالثة فرق للمشروع JISCالمملكة المتحد   أتاح التموي  المقدم من لجنة نظم المعلومات المشتركة )
روحات اإللكترونية المشاركة ف  البحل والتطوير المرتبط بإنشاء وإدار  واستخدام الرسائ  واألط

(ETDs  تتناو  هذه الورقة النشاط األخير المتعلق ببرنامج الرسائ  واالطروحات الرقمية ف  )
المملكة المتحد  ضمن السياق الدول  األوسا  وتركز بشك  خا  على عم  اتحاد مشروع 

تم تناولها  األطروحات اإللكترونية الذي تقوده جامعة روبرت جوردون  من بين الموضوعات الت  



 زكريا الرماديعروض وقراءات متخصصة / اشراف  أ.د.  أمان  

 

  

 377                                                                      ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

فوائد الرسائ  واألطروحات اإللكترونية  والقضايا ذات االهتمام  واختيار البرامج  ومتطلبات الدعو   
يرحب المؤلفون بالتعليقات على ك  من المشروع والمعلومات المتاحة على صفحات الويب الخاصة 

 بمشروع الرسائ  اإللكترونية.

  أفادBaty, P (2005) نترنت للرسائ  العلمية المنشور  علنًا على مواقا الويب عن البيا عبر اإل
 الجامعية للطالب لتمرير أعمالهم ف  بريطانيا العظمى.

 Padmavathi (2005)   T.  Lal  K & Mahakuteshwar   H   ناقش مبادرCFTRI  لتطوير
 Greenstone Digital -مكتبة رقمية للرسائ  واألطروحات باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر 

Library (GSDL  يذكر المقا  أيًضا عدًدا قليالً من مشاريا المكتبة الرقمية لألطروحات والرسائ .)
( ف  الواليات المتحد  األمريكية والهند ويقدم معلومات أساسية موجز  عن المعهد ETDsالجامعية )

إلحصائيات عن (  وأهداف الرقمنة  وبعض اCFTRIالمركزي لألبحال التكنولوجية لألغذية )
 الموارد الرقمية المتاحة ف  المعهد.

 (2005)وصف  Bevan  S   القضايا الت  ينطوي عليها التقديم اإللزام  لألطروحات اإللكترونية ف
جامعة كرانفيلد  خل  البحل إلى أن هناك عدًدا من القضايا الت  يجب معالجتها من وجهة نظر 

ف  التسجي  وأن إحدى الطرق الفعالة إلدار  العملية ه  إنشاء المكتبيين والموظفين األكاديميين وموظ
 مجموعة عم  ما جميا أصحاب المصلحة ف  معالجة تلك القضايا.

 Copeland, S., Penman, A., & Milne, R. (2005)   وصف النتائج الرئيسية لمشروع الرسائ
جامعة روبرت جوردون   ف  المملكة المتحد  والذي قادته JISCاإللكترونية الممو  من قب  

  JISC" الممو  من FAIRباإلضافة إلى نتائج المشاريا المرتبطة الت  شكلت جزء من برنامج "
 والطرق الت  يتم من خاللها تلك التوصيات ما المض  قدما ف  تنفيذها.

  (2005)أبل  Grant  C   عن إدخاVALET  لـETDs والذي سيكون متاًحا مجانًا كبرنامج مفتوح  
 هو ح  مشروع عبر الويب إلدار  الرسائ  واألطروحات اإللكترونية. VALETلمصدر  ا

 (2005)وصف  Greig  M  االستراتيجيات الت  تم تبنيها من قب  العاملين ف  مكتبة جامعة جالسكو
ف  محاولة لتنفيذ األطروحات اإللكترونية والتحديات الت  تمت مواجهتها  كما يغط  المقا  

 خارجية الت  قد تساعد ف  تسريا االنتقا  إلى الرسائ  اإللكترونية.التطورات ال

 (2005) Kushkowski   J  قدم تقريًرا عن سلوك االقتباس على الويب لمؤلف  األطروحات
  وهو يفح  معدالت 2003إلى  1997المطبوعة واإللكترونية ف  والية أيوا وفيرجينيا تيك من 

  واقترحت الدراسة 2003و  1997روحات االقتصاد بين عام  االقتباس من الويب ف  رسائ  وأط
أن الطالب المطالبين بنشر أطروحاتهم رقميًا يظهرون سلوك اقتباس ال يختلف عن الطالب الذين 

 ينتجون أطروحاتهم مطبوعة.

 (2005)ذكر  Orphan S  ( أن المكتبة الرقمية الشبكية للرسائ  واألطروحاتNDLTD تقدم )
الدراسات العليا ومستشاري هيئة التدريس عن كيفية عم  الرسائ  واالطروحات  دروًسا لطالب
 الدعم للمؤسسات لبدء ومواصلة برامج رسائلهم وأطروحاتهم اإللكترونية. NDLTDالرقمية  يوفر 

 (2005)قدم  Russell  J  معلومات عن مشروع خدمة الرسائ  اإللكترونية عبر اإلنترنت
(EThOSف  بريطانيا ال ) عظمى  كان الهدف من المشروع هو إنشاء مستودعات لألطروحات

 الرقمية ف  المكتبات البريطانية مث  المكتبة البريطانية ومكتبة ويلز الوطنية. 
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 Susan (2005)    H.  Lona  H. & Wolverton   أجريا دراسة استقصائية لمؤسسات أكاديمية
ء وتطوير برنامج الرسائ  واألطروحات الرقمية مختار  ف  الواليات المتحد  لتحديد عوام  إنشا

 .ETDsللنظر فيها  ولتقديم مجموعة من االستراتيجيات المحتملة للتنفيذ الناجا لمبادرات

 (2005)قدم  Wojtas O  ( تقريًرا عن مشروع من قب  لجنة نظم المعلومات المشتركةJISC  )
البريطانية للحفاظ على الرسائ  الجامعية  واتحاد مكتبات األبحال ف  الجزر البريطانية والمكتبة

 المطبوعة واإللكترونية واألطروحات األكاديمية مركزيًا وجعلها متاحة بشك  عام.

 (2006)قدم  Atkinson L    نتائج مشروع محفوظات جامعة كالغاري للتحقيق ف  استبدا  قاعد
  تم العثور على برنامج DSpace بيانات األطروحات والرسائ  الجامعية الت  تم تطويرها باستخدام

وه  تلب  بشك   D-Spaceوه  قاعد  بيانات أكثر تعقيًدا من  WebGenCatمفتوح المصدر  
وثيق احتياجات أرشيف الجامعة ف  جميا جوانب وظائفها  كما أنها توفر عرًضا أكثر جاذبية وسهلة 

 االستخدام من خال  الويب.

 (2006) Arabito  S. & Asnicar  F رح "شOpenstarTs - a lean  للنشر اإللكترون "
للرسائ  الجامعية واألطروحات المدرجة ف  المشروع "الجامعة وفر  العم  ف  فريول  فينيتسيا 

هو مشروع عم   OpenstarTsجوليا"  بموجب منحة من وزار  التعليم اإليطالية والتعليم العال  
ضعف الحالية المتمثلة ف  الفهرسة البطيئة وتكرار لجامعة ترييست  يهدف إلى التغلب على نقاط ال

 المهام ونق  المساحة والمواد المودعة غير المالئمة.

 Hoover (2006)   L    درس وجود أو عدم وجود ملخ   وكلمات رئيسية  وتوافر ن  كام
ورقم تصنيف  وعناوين موضوعات لالستشهادات الت  تم الحصو  عليها بواسطة طرق الوصو  

 ETDتند  إلى الويب  ومقارنة خيارات البحل  ووصف أنواع المعلومات ف  اقتباسات من المس
والملحق  ويبليوغرافيا للمواقا الت  تمت مناقشتها واسترجاع إلكترون  فعا  للمعلومات الزراعية 

 والغذائية  ما إستعراض  للرسائ  واألطروحات المتعلقة بالزراعة واألغذية المتوفر  على الويب.

 Jewell(2006)   C.  & Oldfield  W.  S ' Reeves  تمت ف  هذه الورقة البحثية مناقشة
( ووصف ETDs( إلى الرسائ  واألطروحات اإللكترونية )OAالقضايا المرتبطة بالوصو  المفتوح )

مشروع أطروحة جامعة واترلو اإللكترونية وشراكاتها ما أطروحات كندا والمكتبة الرقمية الشبكية 
طروحات والرسائ  الرقمية  وجد الباحل أن البيانات الوصفية الت  أنشأها المؤلف تشك  قاعد  لأل

القابلة للبحل بشك  أفض  من الت  تص  إلى األطروحات ذات الن   UW Eبيانات أطروحات 
 الكام .

  (2006)تأم  Lowry  C ت ف  قضايا الملكية الفكرية حو  الوصو  المفتوح للرسائ  واألطروحا
( ف  المستودع الرقم  بجامعة ميريالند  يعتقد المؤلف أنه لمعالجة االختالفات ETDاإللكترونية )

 التأديبية الناتجة عن النشر ف  المستودعات أو األرشفة الذاتية هو الش ء الصحيا الذي يجب فعله.

 (2006)قام  Russell  J بتقييم تأثير خدمة الرسائ  اإللكترونية الجديد  عبر ا( إلنترنتEThOS )
مؤسسة بريطانية للتعليم العال   100على توافر أطروحات الدكتوراه البريطانية  شارك ما ال يق  عن 

(HEI  ف )EThOS بحيل  يتم تضمين جميا األطروحات الرقمية أو الت  تم حصادها ف  برنامج  
 (.BLالحفظ الرقم  للمكتبة البريطانية )

 Tonta (2006)   Y. & Al  U ل  السمات الببليومترية )عدد الصفحات  سنوات اإلكما   مجاالت ح
رسالة وأطروحة  100الموضوع  عدد االستشهادات  وتوزيعها حسب أنواع المصادر والسنوات( لـ 
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  ووجدوا أن 2002و  1974  تركيا بين عام  Hacettepeمكتملة ف  قسم المكتبات بجامعة 
بها أكثر من الدراسات العلمية وأن النسبة المئوية لالقتباسات من  المقاالت ف  الدوريات يتم االستشهاد

المنشورات اإللكترونية آخذ  ف  االزدياد  تشير النتائج إلى وجود عالقة بين عدد االستشهادات الت  
 تتلقاها مجلة ما وتوافرها من خال  مكتبة الجامعة.

  يشرح ترومان وجاكوبس وكوبليند التطور األخير لـEThOS  مستودع(ETD  ) ف  المملكة المتحد
ما خدمتها. ال يُنظر إلى الترتيبات الحالية للوصو  إلى أطروحات الدكتوراه ف  المملكة المتحد  على 
أنها مثالية أو مستدامة. اجتمعت مجموعة من أصحاب المصلحة ف  السنوات األخير  لالستثمار ف  

راكة بين المكتبة البريطانية كمزود خدمة هو ش EThOSبدي . أخبروا أيًضا أن نموذج خدمة 
وجامعات المملكة المتحد   ويشم  التقنية  الجوانب القانونية والتجارية والتشغيلية. يتضمن نموذج 

مجموعة من خيارات الشراكة لتناسب المتطلبات المتنوعة لمؤسسات التعليم العال   EThOSخدمة 
للنموذج ف  إتاحة الوصو  المفتوح لألطروحات  ف  المملكة المتحد . يتمث  الطموح الرئيس 

اإللكترونية عبر نموذج مستدام وقاب  للتطبيق ماليًا. جوهر النموذج هو "محور مركزي"  يقدم 
وظائف االكتشاف والرقمنة والحفظ  والعم  ما المؤسسات  جزئيًا عبر مؤسساتهم والمستودعات 

 الرقمية.

 (2007)ناقش  Das  A.  Sen  B & Dutta  C   أطر السياسات واألبعاد االستراتيجية وتحلي
SWOT  لمبادراتETD  الحالية ف  الهند. يشرح الباحثون المساهمة القيمة للوائاUGC 2005 

. تشير الدراسة إلى أن ETDsنحو الوصو  المفتوح و  2005وتوصيات لجنة المعرفة الوطنية 
ية الرقمية ال تزا  ف  مرحلة التطوير حيل يلزم المبادرات الوطنية الرسائ  واألطروحات األلكترون

 المزيد من خطط العم . 

 Caldwell (2007)   T  قدم معلومات عن مشروعEThOSnet يهدف المشروع إلى رقمنة .
. تم 2009أطروحات الدكتوراه من أج  إعدادها لخدمة الرسائ  اإللكترونية عبر اإلنترنت ف  عام 

ع من قب  لجنة نظم المعلومات المشتركة واتحاد مكتبات البحل ف  إنشاء النموذج األول  للمشرو
 الجزر البريطانية.

 (2007)  Galimberti  P & Vignocchi  M   عرض حالة مجموعات األطروحات اإللكترونية ف
إيطاليا  ما التركيز على الدوافا الرئيسية للتغيير الت  ساهمت ف  إنشاء أساس لخدمة توفير 

 AMSونية وطنية قادر  على التعاون ما الخدمات الدولية األخرى . أخيًرا  يوضا أطروحات إلكتر

Tesi di Dottorato  مشروع جامعة بولونيا ألطروحات الدكتوراه اإللكترونية المفتوحة كدراسة
 حالة لنظام متكام  قاب  للتطبيق يقدم خدمات ذات قيمة مضافة.

 (2007)قدم  Paillasard  P.  Schopfel  J. & Stock  C.  قاعد  البيانات الفرنسية السابقة
 Sudocالت  اندمجت ما كتالوج االتحاد األكاديم  الوطن   Téléthèsesلألطروحات المطبوعة 

(Système Universitaire de DOCumentation وقدم لمحة عامة عن مبادرات األرشيف  )
كترونية وكذلك البرنامج الوطن  لهذه المفتوح والمستودعات للرسائ  الجامعية واألطروحات اإلل

 الوثائق.

 (2007)أجرى  Vijayakumar  J.  Murthy  T. & Khan  M  دراسة لفح  رأي أمناء
المكتبات والباحثين فيما يتعلق باستخدام خدمات المعلومات اإللكترونية لدعم إمكانية الوصو  إلى 

البية المكتبيين كانوا على دراية بمفهوم أطروحات الدكتوراه ف  الهند. أشارت الدراسة إلى أن غ
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(  لكن أق  من نصفهم أيد مفهوم إتاحة الرسائ  ETDالرسائ  الجامعية واألطروحات اإللكترونية )
 اإللكترونية عبر اإلنترنت.

 (2007)أوضا  Park  E.  Qing  Z. & McKnight  D  إعداد بروتوكو  لتقديم األطروحة
لتجريب  لمبادر  األطروحة اإللكترونية ف  جامعة ماكجي  ف  ( للمشروع اETDاإللكترونية )

مونتلاير  كندا  وجد أن جميا األطروحات قد تعرضت لدرجة معينة من فقدان المعلومات أثناء 
  DigiToolالتحوي   وجدوا أيضا أن البرنامج المستخدم لتقديم الرسائ  واالطروحات االلكترونية هو 

ار للتخزين والفهرسة والقدر  على النشر  من أج  التنفيذ الكام  هناك ثالل والذي ال يزا  قيد االختب
 قضايا رئيسية تحتاج إلى مزيد من المعالجة: التنزي   البيانات الوصفية  وتنسيقات الملفات.

 Park (2007)   E.  Nam  Y. & Oh  S.  ركز على مسا أجرته مكتبة الجمعية الوطنية الكورية
 91  اإللكترونية ف  العديد من مكتبات الجامعات ف  كوريا. وجد االستطالع أن حو  إدار  الرسائ

ف  المائة لديها سياسة  73ف  المائة من المكتبات تقوم برقمنة الرسائ  واألطروحات األلكترونية  و 
ف  المائة من المكتبات توفر الوصو   46حقوق التأليف والنشر لألطروحات اإللكترونية  ف  حين أن 

إلى الن  الكام  عبر اإلنترنت. يوص  الباحثون بتوحيد مخطط البيانات الوصفية لـ تباد  المعلومات 
 (.IETDبين المكتبات األعضاء وتنفيذ نموذج نظام أطروحة إلكترونية متكاملة )

 (2007)قدم  Ghosh   M  تقريًرا عن ندوETD 2007  استناًدا إلى الموضوع الرئيس  "قيم مضافة
ات اإللكترونية"  تم تسليط الضوء على األحدال الرئيسية للندو  الت  عقدت ف  مكتبة لألطروح

Uppsala   قدمت فرصة فريد  لجميا المهتمين 2007يونيو  16إلى  13السويد  خال  الفتر  من  
بالرسائ  واالطروحات االلكترونية الستكشاف جدو  األعما  التعاون  الذي نشأ بسبب التغييرات ف  

تصاالت العلمية  والحفظ الرقم  طوي  األج   وتطوير مستودع الرسائ  واالطروحات االلكترونية اال
 وحركة الوصو  المفتوح.

  يفح  Ghosh (2009) التطورات ف  مستودعاتETD وال سيما مستودعات أطروحات  
شاء مستودع الدكتوراه  ف  الهند  والغرض من ذلك هو إجراء دراسة أولية واستكشاف إمكانيات إن

وطن  إليداع الرسائ  البحثية واكتشافها واستخدامها ورعايتها على المدى الطوي  ف  بيئة مفتوحة 
ف  القطاع األكاديم  ويناقش  ETDالوصو   ينظر المؤلف إلى الحالة الحالية لنشر مستودعات 

ذات القيمة تغطية الموضوع وعدد العناصر وسياسة الوصو  وخيار التصفا / البحل والخدمات 
المضافة  ف  هذه الدراسة يثير أسئلة حو  السياسات واالستراتيجيات الت  يجب على مؤسسات التعليم 
العال  الوطنية إتباعها  وتموي  البحول  وهيئات صنا السياسات  وكذلك المجتمعات المؤسسية 

م من االهتمام الكبير الفردية داخ  قطاع التعليم العال  الت  يجب أخذها ف  االعتبار. على الرغ
بتطوير األطروحات اإللكترونية على الرغم من أن غالبية أطروحات الدكتوراه ف  الهند يتم إنتاجها 
إلكترونيًا  لم تبدأ الحكومة أي نشاط واسا النطاق فيما يتعلق بتخزين هذه المواد ونشرها. كما تفتقر 

طوير المستودعات المؤسسية. حتى اآلن  الهند إلى اعتماد سياسات على المستوى الوطن  بشأن ت
هناك عدد قلي  جًدا من المعاهد الت  تطلب من الطالب إرسا  رسائلهم وأطروحاتهم إلكترونيًا. تقترح 
هذه المقالة بناء خزان ألبحال الدكتوراه المكثفة وبوابة هندية لتمكين الحفاظ على مواد البحل العلم  

مية ألصو  البحول المؤسسية الهندية. ووجدت أيًضا أن عدًدا قليالً والتكنولوج  ف  البالد ورؤية عال
من المعاهد على المستوى الوطن  مث  المعهد الهندي للعلوم والمعهد الهندي للتكنولوجيا قد أنشأت 

 وعدد قلي  منها ف  مرحلة التخطيط . ETDمستودعات 

 ( وضا إطار عم  لفهم العوام  اإليجا2008حاو  السالم  ج  )  بية والسلبية الت  تؤثر على تبن
( ما اإلشار  بشك  خا  إلى الوضا ف  ETDوتطوير برامج الرسائ  واالطروحات االلكترونية )
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دو  الخليج العرب . وجد المؤلف أن العوام  التكنولوجية والمسائ  القانونية والمسائ  اإلدارية 
لقضايا الت  تؤثر على اعتماد و يمكن ح  األخرى تثبط تبن  برامج الوصو  المفتوح وجد أن معظم ا

 تطوير برامج الوصو  المفتوح من خال  القيام بأنشطة ترويجية وتأييد مناسبة.

 Asner (2008)   H & Polani  T ركز المؤلفون على مشروع األطروحة اإللكترونية  لقد قاموا
زء من االنتشار العالم  ( ف  البالد كجETDبمسا حالة حركة الرسائ  اإللكترونية واألطروحة )

للرسائ  واالطروحات االلكترونية خارج الواليات المتحد   ال سيما ف  أوروبا وأمريكا الالتينية 
وأستراليا وآسيا. يستكشف المؤلفون أيًضا النسب المئوية للناشرين األكاديميين الذين يعتبرون وجود 

 تاب أو المقالة المشتقة من هذه األطروحة.الرسائ  واالطروحات االلكترونية بمثابة نشر مسبق للك

 (2008)ناقش  Fyffe  R & Welburn  W  الفر  المتاحة للمكتبات األكاديمية فيما يتعلق بتطوير
(. استكشفوا الفوائد الت  ETDsبرامج المستودعات للرسائ  الجامعية واألطروحات اإللكترونية )

ت التعبيرية للرسائ  واالطروحات االلكترونية  تعود على الطالب والجامعات  بما ف  ذلك الصفا
وزياد  الرؤية  والكفاء  التشغيلية  وتقاسم المعرفة  وتم فح  قضايا المناقشة اإلدارية  ما التركيز 

 الجامعية. ETDبشك  خا  على إدار  حق المؤلف  المقا  أيضا يوفر قائمة بمواقا 

 (2008) يهدف McCutcheon   S and othersف العم  ف  مكتبات جامعة والية كينت إلى وص
( ف  مركز ETDوالخدمات اإلعالمية للترويج وتصميم وتخزين الرسائ  واألطروحات اإللكترونية )

ETD   ف  أوهايو لينك  إليجاد طرق فعالة لتمثي  هذه المواد األكاديمية الفريد  داخ  كتالوج المكتبة
ستوى الوالية لوسائ  الوصو  المفتوح ابتكر الباحثون ولتعزيز إنشاء معايير فهرس المكتبات على م

 OhioLINKعملية شبه آلية الستخراج ما يقدمه الطالب من البيانات الوصفية المتاحة بالفع  ف  

ETD Center  .لتوفير وصو  فوري تقريبًا إلى الموارد الفريد  من خال  كتالوج المكتبة 

 Moyle (2008)   M  لمحة عامة عنDART-Europe  الوصو  الرقم  ألطروحات البحل(- 
 DART-Europeأوروبا(  وتقدمها وخططها المستقبلية  ما إشار  خاصة إلى بوابة أطروحات 

 اإللكترونية.

 Richardson (2008)   W.  Srinivasan  V & Fox  E  اقترح تصميًما ألدا  قابلة للتطوير
رفة القائم على خدمات الويب(  لتسهي  )نظام اكتشاف المع KDWebSتعتمد على خدمات الويب 
 .NDLTDاكتشاف المعرفة اآلل  ف  

 (2008) يناقش Suber   P ( ويدافا عن فرض الوصو  المفتوحOA إلى الرسائ  واألطروحات )
( نظًرا ألنها أكثر األشكا  غير المرئية لالنتاج الفكري المفيد واألكثر فائد  من ETDsاإللكترونية )

 ئ .األدب غير المر

 (2008)وصف  Stock  C  بعض االتجاهات المتعلقة بالرسائ  واالطروحات االلكترونية ف  أوروبا
كما لوحظ أثناء استكشاف المستودعات المؤسسية وغيرها من المستودعات  ما االهتمام الخا  

صو  بالن  الكام . ف  الجزء األو   فح  المؤلف المشهد المتغير ف  المستودعات حيل لم يعد الو
إلى الن  الكام  لألطروحة عرًضا فريًدا  ولكن تم العثور أيًضا على الوصو  الجزئ  والحظر 
المؤقت واالستشهادات الببليوغرافية. ف  الجزء الثان  يناقش بنظر  فاحصة على مسألة اللغة التوافقية 

 من الرسائ  واالطروحات اإللكترونية.

 (2008)وصف  Thomas  K د المستند  إلى الويب والت  تهدف إلى الحفاظ على العديد من الموار
المنشور  داخليًا من قب   PDFاألدب الرمادي  والذي يشير إلى الكتيبات والتقارير البحثية ووثائق 
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( حيل يمكن للمستخدمين EThOSالمنظمات. وتشم  هذه خدمة الرسائ  اإللكترونية عبر اإلنترنت )
 OpenDOARاللكترونية الت  تعقدها المؤسسات البريطانية  و الوصو  إلى الرسائ  واالطروحات ا

الذي يقوم بفهرسة الموارد  OAIsterالذي يقدم دلياًل للمستودعات األكاديمية ذات الوصو  المفتوح و 
 مساهم. 900الرقمية من 

 (2008)قدم  Yiotis  K ( مستودع الرسائ  اإللكترونية واألطروحاتETD كمجموعة فرعية من )
تودعات الرقمية المؤسسية المحلية. تناقش الورقة المؤسسات والمنظمات المنشئة بما ف  ذلك المس

  والمكتبة الرقمية الشبكية لألطروحات والرسائ  الجامعية  ومنظمة األمم Virginia Techمبادر  
وحة الرقمية المتحد  للتربية والعلوم والثقافة  ووزار  التعليم األمريكية بعد أن قدم عرضا عن االطر

 Yiotisوتعريفا لها ووصفا موجزا لنشأتها وتطورها ما تلك المؤسسات سالفة الذكر  أوضا 
. يوفر معلومات ذات صلة بأمناء المكتبات األكاديمية والرقمية ETDالستكشاف موضوع مستودعات 

ابلية التشغي  ف  المكتبة الرقمية لمؤسستهم. تناقش ورقته البحثية ق ETDالمهتمين بتضمين مستودع 
البين  بين المستودعات وبروتوكو  مبادر  األرشيفات المفتوحة لحصاد البيانات الوصفية. تناقش 

بما ف  ذلك حقوق الملكية الفكرية وآراء الناشرين  ETDالورقة أيًضا القضايا المتعلقة بمستودعات 
تحا   وتكاليف التطوير  للرسائ  واالطروحات الرقمية باعتبارها منشورات سابقة  وقضايا االن

ف   ETDوقضايا الحفظ على المدى الطوي   حيل وجد أن مديري المكتبات الذين نفذوا مستودعات 
جامعات مختلفة قاموا بتكييف نماذجهم ما احتياجات مؤسساتهم وطالب الدراسات العليا. اتخذ 

جهز  من حيل تخصي  قرارات حو  نماذج التنفيذ والبنية التحتية للبرامج واأل ETDمسؤولو 
 الموارد البشرية والتقنية.

  (2009)ناقش  Suber  P.  Nair  R & Hussain  K  أهمية أطروحات الدكتوراه  والما  العام
المستخدم إلنتاجها والحاجة إلى الوصو  المفتوح. يصفون تطوير األرشيف الرقم  المفتوح الوصو  

عن العدد المتزايد من إنتاج الدكتوراه  MGUيفات ( وكيف تكشف أرشMGUلجامعة المهاتما غاندي )
إرشادات لتقديم النسخة  139( 2009ف  العلوم والتكنولوجيا. قدمت لجنة المنا الجامعية  الهند )

اإللكترونية من للرسائ  واألطروحات من قب  الباحثين ف  الجامعات بهدف تسهي  الوصو  المفتوح 
ى المجتما األكاديم  ف  جميا أنحاء العالم. وفقًا لالئحة  إلى الرسائ  واألطروحات الهندية إل

تم تعيين الرسائ   Indian Electronicمسؤولية استضافة وصيانة وإنشاء المستودع الرقم  لـ 
"(  الت  يمكن الوصو  إليها من قب  جميا المؤسسات Shodhgangaواألطروحة )تسمى "
رسالة  4200حتى تاريخه هناك أكثر من  .UGCبواسطة  INFLIBNETوالجامعات  إلى مركز 
 مقدمة إلى قاعد  البيانات

 2009)) وصف Averkamp  S. & Lee  J.  سير العم  الذي تستخدمه مكتبات جامعة أيوا لم ء
 ProQuest UMI Dissertationمستودعهم المؤسس  وكتالوجهم بالبيانات الت  تم جمعها بواسطة 

Publishing طالب وأطروحاتهم. سمحت إعاد  تحديد البيانات الوصفية من أثناء تقديم رسائ  ال
ProQuest  لمكتبات جامعة أيوا بتبسيط عملية استيعاب الرسائ  واألطروحات ف  مستودعهم

 المؤسس . المقالة تتضمن مناقشة فوائد وقيود وحدود خريطة سير العم  الموضوعة.

 Boock(2009)  M. & Kunda   Sقة ومهام سير العم  لألطروحات مقارنة العمليات الساب
ما سير العم  الحال  للنموذج اإللكترون  ف  مكتبات جامعة  2005المطبوعة واألطروحات لعام 

. يقدم المؤلفون األساس المنطق  للتغييرات ومراجعة 2007والية أوريغون الت  تم اتباعها ف  عام 
الب والفنيين وأمناء المكتبات ف  عملية توفير التكلفة والوقت. كما يصفون األدوار المتغير  للط

 البيانات الوصفية باإلضافة إلى قيمة الطالب الذين يصفون عملهم.
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  ناقشCarbery  (2009) A ( تنفيذ سياسة األطروحات اإللكترونيةETDs على مكتبات معهد )
رسائ  ( ف  أيرلندا. تشير الورقة إلى أن فوائد الحصو  على الWITووترفورد للتكنولوجيا )

واالطروحات االلكترونية تشم  إمكانية وصو  أفض   وتوافر أسرع للبحل الحال   وإمكانية البحل. 
كما ناقش التقديم اإللزام  لألطروحة اإللكترونية  وتنسيقات الرسائ  واالطروحات االلكترونية  

 ما مجموعة المكتبة. ETDوسياسات الوصو . تم أيًضا تحديد سير العم  ف  دمج 

 Deng(2009)  S. & Reese   T طرقًا لرسم الخرائط المخصصة ونق  البيانات الوصفية من
DSpace ( إلى مركز مكتبة الكمبيوتر على اإلنترنتOCLC  والت  تهدف إلى تحسين تدفق عم  )

تخزين الرسائ   DSpace( ف  المكتبات باستخدام ETDالرسائ  اإللكترونية والرسائ  )
( ف  DCأتمتة عملية إنشاء تسجيالت مارك من بيانات تعريف دبلن كور )واألطروحات عن طريق 

 Shocker Open Access. تناقش الورقة كيفية قيام OCLCدي سبيس  و تصديرها إلى 

Repository (SOAR( ف  مكتبات جامعة والية ويتشيتا )WSU وأرشيف العلماء ف  مكتبات )
باستخدام  DSpaceطروحات من منصة ( بجما بيانات األOSUجامعة والية أوريغون )

Metadata Harvester in Marc Edit  الت  طورهاTerry Reese  ف  مكتباتOSU  يحل .
بعض التحديات ف  تحوي  البيانات المحصود  بما ف  ذلك معالجة البيانات المصرح بها  والتعام  ما 

 غموض البيانات ومعالجة السالس .

 (2009)قدم  Fox  E.  MacMillan  G. & Srinivasan   V  تقنية لتحديد العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات من مجموعة أطروحات إلكترونية كبير  ومجموعة أطروحات. يقدم المقا  

( الناجا للغاية ويوضا نهًجا غير NDLTDمشروع المكتبة الرقمية الشبكية للرسائ  واألطروحات )
 .NDLTDدام البيانات الوصفية لكتالوج االتحاد الخا  بـ تلقائ  لتصنيف الموضوعات باستخ

 (2009)راجا  Lubas  R  ممارسات إنشاء البيانات الوصفية لألطروحة واألطروحة ما التركيز
  وتوصيات أفض  الممارسات لبيانات التعريف المقدمة للمؤلفين  وتوصيات DSpaceعلى أمثلة 

الوصفية. توص  المقالة بعمليات إرسا  المؤلف   لتحلي  الموضوع  وتدريب ممارس  البيانات
ومراقبة جود  البيانات الوصفية وتحسينها  ونق  البيانات الوصفية إلى كتالوج المكتبة لزياد  

 االكتشاف.

  O'Leary (2009)   K ( قدم معلومات حو  خدمة الرسائ  اإللكترونية عبر اإلنترنتEThOS )
( RLUK( ومكتبات األبحال بالمملكة المتحد  )JISCالمشتركة )الت  تمولها لجنة نظم المعلومات 

وشركاء المشروع  والذي يهدف إلى جع  بريطانيا العظمى تقود العالم الدول . توفير الرسائ  
لموظف  المكتبة والمؤسسات والباحثين  والت  تتعلق  EThOSاإللكترونية. تستكشف المقالة فائد  

 و  إليها ف  فتر  زمنية قصير .عموًما بإدار  الرسائ  والوص

 Ribaric (2009)   T قد م معلومات عن خدمات الرقمنة ف  أرشيف اإلنترنت وأبل  عن طريقة
 XMLاستخدام أدوات البرمجيات الت  طورها ألتمتة الرسائ  الممسوحة ضوئيًا وملفات دبلن كور 

ستخدام منصة الدي سبيس. أنشأ ( باETDالمرتبطة إلنشاء بوابة إلكترونية للرسائ  واألطروحات )
 المؤلف مستودًعا مؤسسيًا ف  مكتبة جامعة بروك.

  تم استخدامDSpace  كمنصة برمجية إلنشاء بوابةETD  الستيعاب مجموعة من الرسائ  الجامعية
 الت  أنشأتها الجامعة. توفر خدمة الرقمنة الت  يقدمها أرشيف اإلنترنت تمثيالت رقمية لألطروحات.

 راس   ج(  (   تأثير خدمة الرسائ  اإللكترونية الجديد  عبر اإلنترنت )2009EThOS على توافر )
( HEIمؤسسة بريطانية للتعليم العال  ) 100أطروحات الدكتوراه البريطانية  يُقا  إن ما ال يق  عن 
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ل  . ويالحظ أن تكلفة رقمنة األطروحة عند طلبها تتحملها مؤسسة التعليم العاEThOSتشارك ف  
 الت  ترعاها.

 (2009) Wong  I & Yiu-On   L  ناقش وحل  الجهود الت  تبذلها مكتبة جامعة هون  كون
المعمدانية إلنشاء كتالوج نقاب  افتراض  لمجموعات الرسائ  واألطروحات كمنصة بحل واحد  

اسات السترداد السجالت الببليوغرافية والملخصات الكاملة لنصو  رسائ  وأطروحات طالب الدر
 ( من مكتبة جامعية.OPACsالعليا ف  هون  كون  من سبا كتالوجات متاحة للجمهور عبر اإلنترنت )

 (2009)قدم  Joint N.  نظر  عامة على اتجاهات تطوير مجموعةETD  رسالة وأطروحة(
حة إلكترونية( حتى اآلن  ما التركيز على المزايا المقارنة للنماذج الوطنية المختلفة لتوفير أطرو

رقمية. وجدت الورقة أن قضية الفوائد الفائقة لخدمات األطروحة الرقمية بدالً من توفير أطروحة 
 مطبوعة فقط قد تم بال شك.

 (2010)ناقش  Lippincott  J & Lynch  C ( األطروحة اإللكترونية وبرامج األطروحةETD )
   األطروحات الورقية .لتعليم الخريجين ف  الواليات المتحد   ما دورهم المهم ف  إدار

 (2010)قدم  Sarkar  P. & Mukhopadhyay  P 140  طريقة لجما البيانات الوصفية من
بروتوكو  حصاد البيانات  -مختلف المستودعات الرقمية المؤسسية لمبادر  األرشفة المفتوحة 

حثون عن (. أبل  الباETDs( الت  تحتوي على رسائ  وأطروحات إلكترونية )OAI-PMHالوصفية )
كواجهة بحل من نافذ  واحد  لتسهي  استرجاع الرسائ   ETDsتصميم نموذج أول  لفهرس اتحادات 

 واالطروحات االلكترونية على نطاق عالم .

 Swain, Dillip K., (2010)  ( يتم اعتماد الرسائ  الجامعية واألطروحات اإللكترونيةETDs من )
أساس  للمعلومات  تعتبر الرسائ  واألطروحات مفيد  قب  المزيد والمزيد من الجامعات كمصدر 

بشك  خا  للباحثين  ولكن معظمهم يعانون من الغموض ف  مكتبات الجامعات ودور المحفوظات  
أفض  طريقة لالستفاد  من الرسائ  الجامعية واألطروحات ه  من خال  النشر اإللكترون  والوصو  

استخدام واعتماد الرسائ  واالطروحات الرقمية ف  أجزاء  عبر اإلنترنت  تبحل هذه الورقة ف  حالة
وتطورها  والقضايا الرئيسية الت  تحكم مشاريا الرسائ   ETDsمختلفة من العالم  وتصف تاريخ 

للتدريس والبحل الفعا   ومبادرات الرسائ   ETDsواالطروحات الرقمية  والمزايا المحتملة   
 الرقمية ف  الهند.

 (2010)شارك  Ramirez  M. & McMillan  G.  العديد من مناهج الحرم الجامع  لقانون
( وعم  الطالب اإللكترون   يجب أن يكون قانون FERPAالخصوصية والحقوق التعليمية لألسر  )
( وصلته بعم  الطالب ف  االعتبار عند توزيا FERPAالخصوصية والحقوق التعليمية لألسر  )

مث  المحافظ اإللكترونية  والرسائ  واالطروحات االلكترونية   المنا الدراسية على نطاق واسا
وأعما  الطالب عبر اإلنترنت مث   FERPAومشاريا التخرج الكبرى  تم نشر القلي  جًدا حو  

ETDs. 

 Ratanya (2010)   F  ناقش مشروًعا يركز على رقمنة الرسائ  واألطروحات من قب  جمعية
قامت بتجميا قاعد  البيانات المعنونة "قائمة  KIPS( ووجد أن KIPSحماية المعلومات الكينية )

االتحاد للرسائ  واألطروحات الت  عقدت ف  الجامعات و المؤسسات البحثية ف  كينيا "منذ عام 
 بالفع  ثالل قوائم. KIPS  أنتجت 2010  واعتباًرا من مايو 1999
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 (2010)استكشف  Swain  D 141 قضية مبادرات األطروحة اإل( لكترونية واألطروحةETD )
والتبن  واآلثار الالحقة من الدراسات الت  أجريت ف  أجزاء مختلفة من العالم  ووجد الباحل أنه على 
الرغم من إنتاج بعض رسائ  الدكتوراه إلكترونيًا  ال توجد مبادر  حكومية لتخزين ونشر الرسائ  

غير موجود  أيًضا  ويذكر أيًضا أن أمناء واالطروحات االلكترونية  إال أن السياسات الوطنية 
 المكتبات يجب أن يأخذوا زمام المبادر  إلحراز تقدم ف  هذا المجا  الحاسم.

 (2011)درس  Ardalan  R & Feyzbaksh O  تطورالرسائ  اإللكترونية والرسائ  الجامعية
(ETDsف  إيران  تشير الورقة إلى أن العديد من الرسائ  واألطروحات الم ) قدمة ف  المكتبات تبقى

دون أطالع حتى ولو لمر  واحد   يمكن للنشر اإللكترون  أن يجع  هذه األعما  ف  متناو  الطالب 
والباحثين وغيرهم ممن قد يفتقرون إلى الوقت أو قدرات البحل أو الموارد المالية  تبحل الورقة ف  

   مكتبات جامعات إيران.ما تفعله الجامعات حيا  المشكلة  وتلخ  الموقف الحال  ف

  قامPark, E., & Richard, M ). (2011))   بتقييم مجموعات عناصر البيانات الوصفية للرسائ
واألطروحات اإللكترونية المستخدمة حاليًا ف  المستودعات المؤسسية األكاديمية الكندية  ومناقشة 

المستخدمة من قب  المستودعات  القضايا المتعلقة باالختالفات والتناقضات ف  بيانات دبلن كور
المشاركة  يتم تحديد وتحلي  أشكا  وأنماط استخدام عناصر البيانات الوصفية ف  عشر  مستودعات 

 مؤسسية مشاركة ف  الدراسة.

 (2011)أجرى  Wolverton  R.  Hoover  L & Fowler  R  استبيانًا حو  تحلي  موضوع
مكتبة أكاديمية  280نية  تم إرسا  االستبيان إلى الرسائ / األطروحات بصي  مطبوعة وإلكترو

. أشارت نتائج المسا 2007مصنفة على أنها جامعات تمنا الدكتوراه بموجب تصنيف كارنيج  لعام 
إلى هذا الموضوع وتم إجراء التحلي  من قب  الغالبية العظمى من المستجيبين  ما التعبير عن عدد 

 اجه ممارسات تحلي  الموضوع الحالية.من التعليقات حو  التحديات الت  تو

 McCutcheon (2011)   S. ( ذكر أن آالف الرسائ  واألطروحاتTDs الت  تُنتج ك  عام )
تستحق نشرها على أوسا نطاق ممكن  تُستخدم الرسائ  واالطروحات الرقمية أكثر بكثير من مثيالتها 

لى أخطاء وسهو وأحرف خاصة  توفر الت  تم إنشاؤها تلقائيًا ع ETDالتقليدية  تحتوي سجالت 
ما تعد عناوين الموضوعات  ETDsمراقبة سلطة االسم توضيًحا للمؤلفين الذين يحملون نفس االسم. 

(LCSH أكثر قابلية لالسترجاع بنسبة )مقارنة بالكلمات الرئيسية وحدها.30 ٪ 

 (2011)وصف  Howard  RI &  Goldberg T. ة لتوفير عد  مراح  ف  نهج مكتبة الجامع
 CONTENTdmالوصو  إلى الرسائ  واألطروحات  وبلغت ذروتها ف  اتخاذ قرار باستخدام 

جنبًا إلى جنب ما قدرتنا على توفير وصو  أوسا  Dublin Coreوالبيانات الوصفية المستند  إلى 
  وجد الباحثون أن الوصو  اإللكترون  المفتوح إلى الرسائ  OCLCف  المستقب  من خال  

طروحات األلكترونية يزيد من استخدامها  تعم  حزمة برامج اإلدار  الرقمية على تبسيط اإلدار  واأل
 والعرض.

 Ivanovic (2012)   D.  & Surla  L(  ناقش تمديد نظام معلومات البحل الحال .CRIS  ف )
يمكن  ( (.ETDsجامعة نوف  ساد  جمهورية صربيا  لتضمين الرسائ  واألطروحات اإللكترونية )

المؤسسية والمكتبة الرقمية الشبكية للرسائ   CRISتباد  البيانات ما مستودعات  ETDsلمستودع 
واألطروحات األعضاء  بهذه الطريقة فإن الرؤية الدولية للرسائ  واألطروحات الت  تم إنشاؤها ف  

 الجامعة  تم تحسينها دون تكرار إدخا  البيانات ف  أنظمة مختلفة.
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 (2012) MacDonald &  J.R.W.  Yule أنشأ أدا  تسمى  Jarrow   لجما ونشر الرسائ
واألطروحات إلكترونيًا  بعد مراجعة البرامج مفتوحة المصدر المتاحة لتقديم األطروحات وبرامج 
المستودعات المؤسسية مفتوحة المصدر  ناقشوا سبب وكيفية إنشاء جارو وكيف تعم   قدم 

INFLIBNET  "حيل يُطلب من الباحثين / المشرفين البحثيين ف  الجامعات إيداع "شوده جانجوتري
نسخة إلكترونية من الملخ  المعتمد المقدم من الباحثين إلى الجامعات لتسجي  أنفسهم ف  برنامج 
الدكتوراه. يكشف المستودع عن اتجاهات البحول الذي يتم إجراؤها ف  الجامعات الهندية  من ناحية 

إلى ‖ ShodhGangotri―ازدواجية األبحال حيل يتم الحقًا تعيين ملخ  ف  أخرى فإنه سيتجنب 
"على هذا النحو  بمجرد تقديم أطروحة الن  الكام  ShodhGangaأطروحات الن  الكام  ف  "

إلى  ShodhGangotriللحصو  على ملخ  ويتم توفير رابط إلى أطروحات الن  الكام  من 
"ShodhGanga." 

 Lihitkar (2014)  S.R. & Lihitkar  RS. 143  حاو  معرفة المؤسسات الت  تقوم بتطوير
( ف  الهند  ومقارنة الرسائ  واالطروحات االلكترونية ف  ETDsالرسائ  واالطروحات االلكترونية )

الهند بناًء على معيار محدد مسبًقا ف  التحلي  والنتائج  يتم تقديم تقرير مفص  عن تحلي  جما البيانات 
 تها الالحقة.وتفسيرا

 Hakimjavadi, H., & Masrek, M. N. (2013)   الغرض من هذه الدراسة هو تقييم حالة ثمانية
( كمقدمة ETDsبروتوكوالت للتشغي  البين  داخ  مستودعات الرسائ  واألطروحات اإللكترونية )
 البين . لمزيد من الدراسات حو  جدوى نشر هذه البروتوكوالت ف  المجاالت القادمة للتشغي 

  مستودعات  266تم إجراء ثالل دراسات استقصائية لـETD  حاًل مشترًكا لبرامج إدار   15وETD 
من أج  تقييم البروتوكوالت. تم تقييم هذه البروتوكوالت ف  أربا  ETDخبيًرا من خبراء  136و 

 فئات من بروتوكوالت التجميا  والتشارك  والبحل الموزع  والنشر.

 Ashman, A.B.(2013) أجرى مسًحا غير رسم  حو  استخدام وصف الموارد والوصو  إليها   .
(RDA(  كطريقة فهرسة للرسائ  واألطروحات اإللكترونية الجديد )ETDs الت  اعتمدتها جامعة )

لويزفي  ف  كنتاك  مؤخًرا. تستمر العديد من المكتبات األكاديمية ف  تعدي  طريقة الفهرسة بسبب 
. كما يعرض العديد من الدراسات الت  تمت اإلشار  فيها إلى ETDتمر  ف  فهرسة التغييرات المس

 .1977  بما ف  ذلك تلك الدراسة الت  أجراها باترسون ووايت وويتاكر ف  عام 2013مسا 

 (2013)قدم  Clobridge  A  نظر  عامة على مشروعرسائ  وأطروحات الوصو  المفتوح
(OATD وهو أدا  اكتشاف الوصو  )   المفتوح بقيادThomas Dowling  من مكتبةZ. Smith 

Reynolds   ف  جامعة ويك فورست  والت  تساعد الباحثين ف  الوصو  المفتوح إلى الرسائ
  والتحديات الت  يواجهها OATDواألطروحات األلكترونية  تمت مناقشة اآللية الت  يعم  بها 

 ن  إلى رسائ  وأطروحات الوصو  المفتوح..الباحثون غالبًا عند محاولة الوصو  اإللكترو

 Ezema, I.J., & Ugwu,C.I.(2013) قام بالتحقيق ف  الوضا الحال  لمشروعات األطروحات    .
( ف  مكتبات الجامعات النيجيرية  بدأت ثالل جامعات فقط من أص  ثمان  ETDوالرسائ  الجامعية )

كشفت الدراسة أيًضا أن المكتبات الجامعية ف   ف  مكتباتهم  ETDجامعات شملها االستطالع مشاريا 
. كشفت نتائج الدراسة أيًضا عن بعض تحديات ETDنيجيريا ستستفيد بشك  كبير من مشاريا 

 الرسائ  واالطروحات الرقمية ف  نيجيريا  حددت النتائج استراتيجيات للتخفيف من هذه التحديات.

 ( .قاما  بت2013حكيمجوادي  هـ  وماسرك  م   )  قييم حالة ثمانية بروتوكوالت قابلية للتشغي  البين
( كمقدمة لمزيد من الدراسات حو  ETDsداخ  مستودعات الرسائ  واألطروحات اإللكترونية )
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جدوى نشر هذه البروتوكوالت ف  المجاالت القادمة للتشغي  البين   كشفت هذه الدراسة أنه على 
( ال يزا  األكثر استخداًما PMHالبيانات الوصفية )الرغم من عيوبه  إال أن بروتوكو  تجميا 
والمنفذين  متبوعين  ETDومطوري برامج  ETDكبروتوكو  التشغي  البين  داخ  موفري 

 Object Reuse and Exchange (ORE.)و  ATOMببروتوكوالت 

   جادHawkins, A.R., Kimball, M. & Ives, M. (2013)  ضد السياسات الت  تتطلب من
ب تقديم رسائلهم وأطروحاتهم إلى المستودعات المؤسسية اإللكترونية  تعرض المقالة لمجموعة الطال

متنوعة من الحجج الت  غالبًا ما تستخدم لتبرير هذه الممارسة  كما يقدم تقارير عن نتائج فح  
يا  مكتبة جامعية وكليات دراسات عل 150سياسات األطروحات والرسائ  اإللكترونية ف  أكثر من 

ويقدم نظاًما للمعايير وتصنيف هذه السياسات وفقًا احترامهم لحقوق الطبا والنشر والملكية الفكرية 
 للطالب.

 Kravjar (2013)  J  & Duskova   M قام بتحلي  وإنشاء وعم  لمد  عامين للمجموعة الوطنية  .
يم العال  السلوفاكية ونظام ألطروحة البكالوريوس والماجستير والدبلوم واألطروحة ف  مؤسسات التعل

متابعة الكشف عن االنتحا   يُطلق على المجموعة الوطنية اسم المستودع المركزي للرسائ  الجامعية 
ثم يتم فحصها بحثًا عن سرقة  CRTD( بحيل يجب إدخا  ك  أطروحة ف  CRTDواألطروحات )

 أدبية.

  (2013)جاد  Peponakis   M المكتبات يمكن أن تقف بشك  بأن البيانات الوصفية لفهارس
مستق   وتوفر معلومات قيمة منفصلة عن الموارد الت  تشير إليها  وبالتال  يمكن استخدامها كبيانات 

تحليالً لهذا التصور متبوًعا بمقترح تنفيذ ألطروحة  Peponakisف  سياق الويب الدالل . قدمت 
( RDFعلى مرونة إطار وصف الموارد )الماجستير ومستودع أطروحة الدكتوراه  يعتمد التحلي  

( والمتطلبات الوظيفية FRBRويأخذ ف  االعتبار المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية )
( من أج  الكشف عن الشبكة األكاديمية الكامنة من خال  ربط كياناتها FRADلبيانات االستناد )

 بمجموعة هادفة وقابلة للمعالجة حسابيًا.

  ((2013  Ramirez M.L.  Dalton  JT  McMillan  G  Read  NH M & Seamans,  
حقق ف  العلوم االجتماعية  والفنون  والعلوم اإلنسانية  ومحرري المجالت ومديري الصحافة 
بالجامعة تجاه الرسائ  واالطروحات االلكترونية  تشير النتائج إلى أن المخطوطات الت  ه  

االلكترونية الت  يمكن الوصو  إليها علنًا مرحب بها دائًما لتقديمها  مراجعات الرسائ  واالطروحات
٪ من 53.7٪ من محرري المجالت و 82.8أو يتم النظر فيها على أساس ك  حالة على حد  من قب  

 مديري الصحافة بالجامعة.

 (2013)وصف  Schopfel  J شبكة الوكالة الوطنية لتقنين اإلتصاالت والغرض منها ونشاطها ف  ال
الوطنية الفرنسية لنشر أطروحات الدكتوراه والحفاظ عليها  تتضمن الورقة دراسة تاريخية وتقييًما 

دوًرا مهًما ف  المكتب الخلف  للشبكة الفرنسية  ANRTلألنشطة الحالية واآلفاق المستقبلية  لعبت 
ا المتاح على اإلنترنت عاًما  يحتوي كتالوجه 40لنشر أطروحات الدكتوراه والحفاظ عليها ألكثر من 

رسالة دكتوراه يمكن للمؤسسات األكاديمية أو المؤسسات البحثية األخرى  200000على أكثر من 
 طلبها بتنسيق مطبوع أو على الميكروفيش.

 Joachim Schöpfel. (2013)   ( تمث  الرسائ  واألطروحات اإللكترونيةETDs جزًءا متزايًدا )
( حيل تساهم ف  تأثير مؤسستهم IRر ف  المستودعات المؤسسية )من المحتوى المفتوح والمتوف

المدرجين ف  دلي  مستودعات الوصو  المفتوح على وثائق  IRsوترتيبها  يحتوي أكثر من نصف الـ 
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ETD معظم مشاريا الوصو  المفتوح هذه لها أوجه تشابه وميزات مشتركة  مث  الوصو  إلى .
. ولكن األهم من ذلك هو OAIحصاد البيانات الوصفية  الن  الكام  واالمتثا  لبروتوكو 

االختالفات  فيما يتعلق بالبيانات الوصفية والسياسة وقيود الوصو  والتمثي  وتنسيق الملف والحالة 
والجود  والخدمات ذات الصلة  ف  هذه الورقة يتم البحل ف  ما يمكن فعله لتحسين جود  المحتوى 

حة  من أج  زياد  التأثير وحركة المرور واالستخدام. استناًدا إلى مراجعة وتقديم الخدمة ف  بيئة مفتو
رسالة ومقالة حديثة حو  أطروحات الدكتوراه ف  المستودعات المؤسسية  تُظهر هذه الورقة  54

خمس طرق يمكن للمؤسسات من خاللها إضفاء قيمة مضافة إليداع ونشر الرسائ  واألطروحات 
 ين يمثالن تحديًا للمستودعات المؤسسية.اإللكترونية وتصف تطور

 (2013) قدم M ,Schopfel  J. & Soukouya مشروًعا لرقمنة أطروحات الدكتوراه لجامعتين  
ف  توغو  ثم ناقش األسئلة والمشكالت المتعلقة بالظروف المحدد  للمشروع  من أج  المساهمة ف  

وح  يرى العديد من أمناء المكتبات أن رسائ  فهم الديناميكيات والتنوع الثري لحركة الوصو  المفت
ه  مصدر رئيس  للبحل ف  الرسائ  واألطروحات  وما ذلك يوفر  ProQuestوأطروحات 
WorldCat ( الخا  بمركز مكتبة الكمبيوتر عبر اإلنترنتOCLC'S أيًضا وسيلة لتحديد موقا )

 الرسائ  واالطروحات االلكترونية. 

  (2014 )Ahmed, A., Alreyaee, S., & Rahman, A   تشك  المستودعات المؤسسية جزًءا ال
يتجزأ من المكتبات الرقمية الحالية مما يسما بالوصو  العالم  إلى المنشورات العلمية ويوفر فرصة 
لتعزيز البحل ف  المستقب  والحفاظ على المعلومات على المدى الطوي   تمث  الرسائ  واألطروحات 

شريحة متزايد  من المحتوى المتاح ف  المستودعات المؤسسية حيل تساهم ف  ( ETDsاإللكترونية )
تأثير مؤسساتهم وترتيبها  تتعقب الدراسة الحالية نمو وتطور مستودعات الرسائ  اإللكترونية عبر 

 اإلنترنت ف  آسيا ضمن اإلطار األوسا للوصو  المفتوح.

 Sengupta, Shantashree Sameerkumar (2014)  الدراسة ف  البداية وكمقدمة أوضحت
منهجية إلى شرح ك  من الوصو  المفتوح والمستودعات الرقمية وخاصة المؤسسية ثم شرعت ف  
تقديم االنتاج الفكري االدب  للرسائ  واالطروحات االلكترونية وبعد ذلك هدفت الرسالة  إلى دراسة 

تودعات الرسائ  الجامعية مختلف مفاهيم مستودعات الرسائ  الجامعية من خال  تحلي  مس
اإللكترونية وجما البيانات من مديري المستودعات بواسطة االستبيان اإللكترون   وتم تقسيم 
االستبيان الذي يحتوي على مامجموعه أربعة عشر من األسئلة المتعلقة بجما المعلومات األساسية 

قسام التسا التى تعد من متطلبات لمستودعات الرسائ  الجامعية اإللكترونية  لتعط  إجابات عن اال
وجود المستودع الرقم  المؤسس  وه  متطلبات المستودع  األجهز  والبرمجيات  طرق توفير 
فر  الوصو  لمستودعات األطروحات اإللكترونية  الميزانية والموارد البشرية  معايير الميتاداتا  

ربط بين مختلف المشروعات الوطنية سياسات الحفظ  قضايا الملكية الفكرية  توافق اللغة  وال
والدولية  وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها  وجوب تحفيز المؤسسات لباحثيها 
على المساهمة بعملهم ف  المستودع  وحيثما دعت الحاجة  ويجب أن تكون هناك سياسة إلزامية 

حكومات الواليات أو الحكومات لترسيخ العم  البحث  ف  شك  إلكترون   وأن تُشجا وتُحفز 
وأن تضا مبادئ توجيهية للسياسة العامة لتعزيز الوصو  المفتوح  ETDs المركزية برنامج ا   

وبناء مستودعات مؤسسية  وإنشاء مجموعة مركزية من األعما  البحثية الت  من شأنها أن تساعد 
ميزانية  فضالً عن االهتمام على تعزيز عملية توفير فر  التجار  والتنمية ف  مجا  رصد ال

بالبيانات الوصفية )الميتاداتا( للرسائ  الجامعية  ويجب أن تتم من خال  أخصائ  المكتبات أو على 
األق  موظف  المكتبة  حيل أن إنشاء البيانات الوصفية يجب أن يتسم بالدقة واكتما  البيانات وسهولة 
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ثر لدى الباحل لسبر أغوار الموضوع والدراسة مح  الوصو  إليه  وقد كانت هذه الدراسة عظيمة اآل
البحل الحال  وأستفاد منها الباحل كثيرا وخاصة ف  معرفة االنتاج الفكري االدب  ف  موضوع 

 البحل.

 Procious (2014)   A  عقد مقارنة ف  دراسته بينProQuest  وWorldCat  وخرج بمالحظتين
تا الوصو  إلى عدد مماث  من االستشهادات  ثانيها  كان لدى رئيسيتين  أولها أن كلتا القاعدتين  قدم

WorldCat  ضعف عدد االستشهادات الت  لم يكن لدىProQuest  أي سجالت لها  وعلى ذلك
 وسيلة مهمة لتحديد موقا الرسائ  واالطروحات الجامعية. WorldCatتوفر 

 Joachim Schöpfel, Danica Zendulkova, Omid Fatemi. (2014)  ورقة ألقىت  قدموا
نظر  عامة على المشاريا والمبادرات الت  تربط بين البنى التحتية للرسائ  واالطروحات الرقمية 

(ETD و )CRIS ما رؤية تجريبية من األنظمة الموجود  ف  سلوفاكيا وإيران وفرنسا  تستعرض  
( المعلومات CERIFلمشترك )الورقة أيًضا الطريقة الت  يدمج بها تنسيق معلومات البحل األوروب  ا

النتائج  الروابط  عناصر المستوى الثان   الدالالت ...(. تركز المناقشة  ETDالمحدد  المتعلقة بـ 
على البيانات الوصفية وقابلية التشغي  البين  والمواد التكميلية )البيانات(  تسما النتائج بصياغة بعض 

 .CRISمية ف . التوصيات حو  دمج الرسائ  واالطروحات الرق

 Rasuli, B., Alipour-Hafezi, M., & Solaimani, S. (2015)     يعتبر مفهوم نموذج األعما
(BM أحد األساليب الت  يتم الترويج لها على نطاق واسا لتمثي  فكر  العم   يهدف )BM  إلى تحديد

الورقة ه  األولى من جزء  هيك  المؤسسة أو المنظمة بطريقة ما )متوقعًا( تخلق القيمة وتلتقطها  هذه
ف  تنفيذ واستدامة برنامج الرسائ   BMمن سلسلة من الدراسات حو  كيفية مساعد  نهج 
  تهدف هذه الورقة إلى الحصو  على BMواالطروحات الرقمية الوطنية اإليرانية  باستخدام مفهوم 

على أساسها تحديد تحديات نظر  شاملة عن الرسائ  واالطروحات االلكترونية الوطنية  والت  يمكن 
األعما   وف  مرحلة الحقة تساعد تحديات األعما  الخاصة بالرسائ  واالطروحات الرقمية على 

هو األكثر مالءمة للرسائ  واالطروحات الرقمية الوطنية وكيف  BMsزياد  فهمنا بشأن أي من 
تحلي  الرسائ  واالطروحات ينبغ  تنفيذها ف  هذه الورقة  باستخدام منهجية دراسة الحالة  يتم 

  Irandocالرقمية ف  

وتقععدم العديععد مععن  Irandocاستخلصععت الدراسععة دروًسععا مععن الرسععائ  واالطروحععات الرقميععة فعع  
التوصععيات حععو  كيفيععة إنشععاء الرسععائ  واالطروحععات الرقميععة بطريقععة فعالععة مععن حيععل التكلفععة واآلسععتدامة 

 وقابلة للتطبيق.

  Rahman, M. Z. (2015)قش الورقة الممارسات الحالية واالتجاهات الناشئة ف  الحفاظ على تنا
( ف  المكتبات الجامعية ف  بنغالديش  تصف ETDsالرسائ  الجامعية واالطروحات الجامعية )

الدراسة الوضا الحال  للرسائ  واالطروحات الرقمية ف  بنغالديش  وتنظر ف  أوجه القصور ف  
  وتحدد المشكالت الت  تعم  ETDSطلبات وإمكانات النمو المستقبلية   وتقي م المتETDsالحفاظ على 

كحاجز أمام التطور السلس لبيئات الرسائ  العلمية  تكشف الدراسة أن معظم المكتبات الجامعية العامة 
/ الحكومية والخاصة قد فشلت ف  تلبية متطلبات الحفظ اإللكترون  للرسائ  الجامعية واألطروحات 

 و بسيطة وسهلة.ألسباب تبد

 Hickey, T., Pavani, A., & Suleman, H. (2015)  :ETD ‐  MS v1.1  معيار البيانات
الوصفية للتشغي  البين  للرسائ  واألطروحات اإللكترونية تحدد هذه الوثيقة مجموعة قياسية من 

إللكترونية عناصر البيانات الوصفية  وقد طورت المؤسسات الت  تتعام  ما الرسائ  واألطروحات ا
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معاييرها الخاصة. تحاو  جما معايير البيانات الوصفية وصف المؤلف والعم  والسياق بطريقة 
ستكون مفيد  للباحل وكذلك المكتبيين و / أو التقنيين.ال تعد هذه الوثيقة بديالً لمخططات البيانات 

ستند كدلي  إرشادي لتطوير الوصفية الت  تم تطويرها لجامعة معينة أو بيئة محدد   يجب استخدام الم
 .ETDsجولة جديد  بين البيانات الوصفية المحلية لتباد  المعلومات حو  

 Sankar, P., Sudha, S., & Kavitha, E. S.  (2015)     لم يكن موجودا ف  الهند مستودع
قد مركزي يتم فيه تخزين الرسائ  العلمية من مختلف أطروحات الدكتوراه ف  مختلف التخصصات. و

أدى ذلك إلى أنواع مختلفة من المشاك  من عدم وضوح الرؤية للبحل الهندي إلى االزدواجية 
والتكرار وحتى االنتحا  ف  بعض الحاالت. أنشأت معظم الدو  قاعد  بيانات مركزية على اإلنترنت 

عرًضا حيل تقوم الجامعات والباحثون بنشر رسائلهم وأطروحاتهم. ما االنتشار الويب  أصبا هذا 
عالميًا للقدرات البحثية لك  بلد. من المعروف أن الرسائ  واألطروحات ه  المصدر الغن  والفريد 
للمعلومات  وغالبًا ما تكون المصدر الوحيد ولم يكن يوجد مصدر عم  بحث  ال يجد طريقه إلى 

 / .Philت لمنا ف  إخطاره )الحد األدنى من المعايير واإلجراءا UGCقنوات النشر المختلفة. يوفر 

Ph.D Degree  Reg  2009 تم تقديم نسخة إلكترونية من الرسائ  2009يونيو  1( بتاريخ  
. INFLIBNETالت  يديرها مركز  Shodhgangaواألطروحات من قب  الباحثين ف  الجامعات ف  

وتفويضها بتقديم نسخة  INFLIBNETقد تحص  الجامعات الت  توقا مذكر  تفاهم ما مركز 
لرقمنة  UGCعلى مساعد  مالية من  Shodhgangaكترونية من أطروحاتها وأطروحاتها إلى إل

أيًضا مساعد  مالية لمركز  UGCملفاتها الخلفية لألطروحات. باإلضافة إلى ذلك  قد تقدم 
INFLIBNET  .لالشتراك ف  أدوات البرامج الت  تكتشف الجزء المسروق من للرسائ  واألطروحات
 .ف  وقت الحق 

 Perrin, J. M., Winkler, H. M., & Yang, L.  (2015) يمكن أن تبدو األخطار الت  تواجهها   .
الملفات الرقمية مجرد ماد  نظرية ومصفوفات تقييم المخاطر حتى تواجه المؤسسة أو  فقدان 

فإن للبيانات  خاصة عندما تمث  هذه الملفات الرقمية مخرجات أبحال الدراسات العليا للجامعة  
التأثير المحتم  لتلك الخسار  يزداد أضعافا مضاعفة  يقدم المؤلفون دراسة حالة عن التحديات الت  

( على ETDsواجهتها إحدى المكتبات األكاديمية ف  اإلشراف على رسائلها وأطروحاتها اإللكترونية )
سنوات من االنتقا  من مدار عقد من الزمن  تبحل هذه المقالة ف  المشكالت الت  يمكن أن تنشأ بعد 

المجموعة التقليدية إلى المجموعة اإللكترونية وتقدم حلو  التوثيق الت  يمكن أن تجع  حفظ الرسائ  
 واالطروحات الرقمية وتنظيمها أكثر فعالية.

 Gul, S., Nahida-Tun-Nisa, S. G., & Riyaz41, S. (2015)   نظًرا ألن مستودعاتETD 
وء على المخرجات الفكرية للمؤسسة  فإن المحتوى يشك  جزًءا مهًما ه  منصة مهمة لتسليط الض

من المستودعات ويحم  أهمية كبير  لذلك يحم  السياسات والممارسات المعتمد  إلدار  المحتوى 
  ETDفيها  الدراسة ه  محاولة لتحلي  ممارسات إدار  المحتوى والسياسات الت  تتبناها مستودع 

 الهندية.

 Middleton, C. C., Dean, J. W., & Gilbertson, M. A. (2015) الغرض من هذه المقالة .
هو وصف المنطق والمنهجية والتأثير وراء عملية الفهرسة شبه اآللية للرسائ  واألطروحات 
اإللكترونية  وشرح أهمية االحتفاظ بتلك البيانات ما إضافة البيانات الوصفية الت  أنشأها المفهرس  

وبيانات الطالب )المؤلف( الت  أدخلها  ومن  Pro Questون العملية اآللية الت  بدأتها يشرح المؤلف
خال  إضافة البيانات الوصفية بواسطة المفهرسين  بما ف  ذلك عناوين الموضوعات ورقم التصنيف 
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صفية وما إلى ذلك  تتضمن الدراسة مسًحا لفائد  أمناء مكتبات الخدمة العامة المتصور  للبيانات الو
 لوصف الرسائ  الجامعية واألطروحات. ProQuestالت  أنشأها المفهرس و 

 Schöpfel, J., Prost, H., Piotrowski, M., Hilf, E., Severiens, T., & Grabbe, P. 

. تكشف الدراسات األوروبية واألمريكية حو  الرسائ  وأطروحات الدكتوراه اإللكترونية (2015)
(ETDsأنه ليست جميعه )( ا متاحة ف  الوصو  المفتوحOA قد تقتصر اإلتاحة على جزء من  )

الرسائ  وأطروحات الدكتوراه اإللكترونية  حتى لو لم يكن ذلك سريًا  على الوصو  داخ  الحرم 
الجامع  و / أو تحت الحظر أو ألسباب أخرى غير منشور  ف  الوصو  الحر. "بصفتنا فريق بحل 

ة استقصائية ما عينة من المكتبات األكاديمية والمدارس العليا ف  فرنسا فرنس  ألمان   أجرينا دراس
 16508  حيل نشرت عينة المؤسسات معًا ETDوألمانيا حو  الوضا واالتجاهات ف  نشر 

٪ فقط من أطروحات الدكتوراه هذه ف  شك  38  يتم نشر 2012حتى عام  2009أطروحة من عام 
٪ 5٪ منهم متاحون للوصو  الحر بينما 84توراه اإللكترونية  رقم   مث  الرسائ  وأطروحات الدك

٪ 9٪ سرية  بالنسبة لـ 1٪ يخضعون للحظر و 2مقصورون على الوصو  داخ  الحرم الجامع  و 
٪ والرقمية 84المتبقية فالبيانات الخاصة بإمكانية الوصو  مفقود   تمث  أطروحات الوصو  المفتوح 

ة ورقمية(  يكشف االستطالع أيًضا عن االختالفات النوعية ٪ من جميا األطروحات )مطبوع32
٪ من 12والهيكلية بين فرنسا وألمانيا  وخاصة ف  فرنسا: زاد جزء أطروحات الوصو  المفتوح من 

  وهناك زياد  ف  أطروحات الدكتوراه 2012٪ ف  عام 24إلى  2009رسائ  الدكتوراه ف  عام 
٪ 7إلى  2009٪ من الرسائ  واألطروحات اإللكترونية عام 1المحظور  كما فرضتها المكتبات  من 

زادت قيود الوصو  ف  الحرم الجامع  للرسائ  وأطروحات الدكتوراه اإللكترونية  2012ف  عام 
  ف  ألمانيا: زاد عدد أطروحات الوصو  المفتوح قليالً من 2012٪ ف  28إلى  2009٪ ف  5من 
عالو  على ذلك  أبل  عدد قلي  جًدا من  2012٪ ف  47إلى  2009٪ من جميا األطروحات ف  41

حيل  -٪ 1أق  من  -المكتبات عن إمكانية الوصو  بدون قيود وما ذلك هناك بعض الحاالت الفردية 
طلب المؤلف قيوًدا بسبب المواد السرية وما إلى ذلك  تمت مناقشة السياسات المختلفة ونتائجها  

مة  تم تحديد إستراتيجية كيفية المض  قدًما نحو الوصو  المفتوح باإلضافة إلى المنهجيات المستخد
 باعتبارها المظهر الوحيد لألطروحة." ETDكحالة عادية و 

 Ezema, I. J., & Igbo, H. U.  (2016)   تم تصنيف إفريقيا ف  مرتبة متدنية بين مناطق العالم
ك إلى ضعف الثقافة البحثية ف  القار   األخرى ف  إنتاج ونشر نتائج البحول  وقد أرجا الكثيرون ذل

بينما يلق  آخرون باللوم عليه ف  عدم رعاية األبحال من خال  المنا الدراسية وما ذلك فإن القضية 
الرئيسية الت  لم يتم فحصها بعد ه  مدى وضوح البحول الموجود  ف  المنطقة لمجتما البحل 

مهمة للغاية وضرورية للتنمية الوطنية المستدامة الدول   فالرسائ  واألطروحات ه  منتجات بحثية 
لسوء الحظ  فإن إتاحتها غير مؤكد بالنسبة للمجتما األكاديم  العالم   أجريت الدراسة لفح  
إمكانات الرسائ  واألطروحات اإللكترونية ف  الترويج للمنا الدراسية ف  إفريقيا واقتراح 

لكترون  للرسائ  واألطروحات الرقمية ف  الجامعات استراتيجيات للتطوير الكام  واالعتماد اإل
 األفريقية.

  Alemneh, D., & Phillips, M. (2016)  تحل  هذه الدراسة جود  وفعالية مصطلحات الفهرسة- 
المستخدمة  -المصطلحات المصرح بها من المفردات المضبوطة والكلمات الرئيسية ذات الن  الحر 

(  استناًدا إلى مقارنات مصطلحات ETDsواألطروحات بإيجاز )لوصف محتوى الرسائ  الجامعية 
البحل الت  أدخلها المستخدمون الكتشاف الرسائ  واالطروحات الرقمية  والوصو  إليها  يناقش 
المؤلفون أيًضا الذاتية والموضوعية للعملية والحاجة إلى التمييز بين التمثي  الوظيف  من مجرد 

 وصف للموضوع.
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  (2016 )Steele, T., & Sump-Crethar, N.  تشرح هذه الدراسة نتائج استطالع عبر اإلنترنت
لمستودعات مؤسسية أكاديمية ف  الواليات المتحد  تم إجراؤها ف  محاولة لتجابة على األسئلة التالية: 
)أ( ما ه  البيانات الوصفية الت  تستخدمها المستودعات المؤسسية لوصف رسائلهم وأطروحاتهم 

ير الوصو  إليهاأ )ب( ما ه  مراقبة الجود  الت  يتم إجراؤها لهذه البيانات الوصفية  وه  وتوف
مراقبة الجود  والمفردات المراقبة مهمة حتى ف  المستودع الرقم أ وجد االستطالع إجماًعا عاًما بين 

هناك المؤسسات على استخدام حقو  العنوان والملخ  والنوع والمؤلف والموضوع  بينما كان 
 خالف حو  أهمية المفردات الخاضعة للرقابة  وافق من شملهم االستجواب على أهمية مراقبة الجود .

 Kettler, M. (2016).   كان للتحو  الرقم  تأثير هائ  على سير عم  أبحال الخريجين ومخرجاتهم
ة تختلف يتم تقديم معظم األطروحات ف  شك  رسائ  واطروحات رقمية  على الرغم من أن الحص

حسب البلد والموضوع  تدير الجامعات ف  جميا أنحاء العالم مستودعات مؤسسية لعرض أبحال 
الخريجين الجدد  وكذلك المواد الرقمية الحديثة  سلط العرض التقديم  الضوء على الدراسات حو  

يالت استخدام الرسائ  واألطروحات ف  المستودعات باإلضافة إلى إعطاء نظر  ثاقبة حو  تحل
 .ProQuestالرسائ  واألطروحات الفريد  من نوعها ف  

 Das, S., & Chauhan, V. (2016)   تم إجراء الدراسة على الرسائ  اإللكترونية المقدمة من قب
يتمث  أحد أهداف الدراسة ف  تقديم سيناريو  INFLIBNETمختلف الجامعات الحكومية ف  موقا 
 بين جامعات والية غوجارات الهندية. لتجميا الرسائ  واالطروحات الرقمية

 White, D. L., & Ohira, Y (2016)   ه  طلبت مؤسستك إنشاء مستودع مؤسس  لألطروحات"
اإللكترونيةأ ه  تشعر بالخوف من إنشاء مستودع مؤسس أ سيشارك المؤلفون نجاحنا وخبرتنا ف  

نساس إلنشاء برنامج أطروحات العم  ما كلية الدراسات العليا ف  جامعتين صغيرتين ف  ريف كا
إلكترون   يعم  المستودع كح  مفتوح الوصو  للنشر العالم   تستخدم ك  من جامعة والية بيتسبرغ 

(PSU( وجامعة والية فورت هايز )FHSU  حاليًا )CONTENTdm (COM  كمستودع رقم  )
 bepress Digitalبشراء وإطالق  PSUو  FHSUقامت ك  من  2015أساس   ف  عام 

Commons (DC وهو مستودع أكثر قو   فإذا كنت تسعى إلى االكتشاف العالم  والحفظ غير )
المحدود والدعم الفن  الفعا  والقدر  على مشاركة مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات ف  واجهة 

ربهم ( هو النظام األساس  األكثر موثوقية  سيتباد  المؤلفون تجاDCواحد   فإن المشاع الرقم  )
ثم يقارن المؤلفون بين  FHSUوتنفيذها ف  جامعة األمير سلطان و  IRوتحدياتهم ف  التكيف ما 

. أخيًرا سيشاركون التحديات المرتبطة بتطوير CONTENTdmمزايا وعيوب المشاع الرقم  و 
 ."ETDف  مؤسساتهم والت  تشم  التسويق وتدفقات العم  وتطوير مجموعة مواد  IRمبادرات 

 Potvin, S., & Thompson, S. (2016)  تستخدم هذه الدراسة نهًجا مختلًطا لزياد  الوع .
باالختالفات بين الممارسات الحالية ومعايير البيانات الوصفية والمبادئ التوجيهية للرسائ  

(. التحلي  متجذر ف  األدبيات حو  جود  البيانات الوصفية  ETDsواألطروحات اإللكترونية )
الوصفية القابلة للمشاركة أو الموحد   وقابلية التشغي  البين   ما االنتباه إلى تأثير األنظمة  والبيانات

واألدوات والممارسات على بيانات تعريف تاريخ الرسائ  واالطروحات الرقمية ما اآلخذ ف  
يا االعتبار الفلسفات الت  واجهت تصميم العديد من معايير البيانات الوصفية  يخدم فح  قضا

التشغي  البين  الدالل  كتعبير عن الحاجة إلى تقدم مثال  أكثر قو  لألمام  متعمقا ف  نماذج دور  حيا  
 البيانات الوصفية ما اإلهتمام بترتيب وحفظ الرسائ  واالطروحات الرقمية على المدى الطوي .

 Panda, S.K.  (2016)ـ   تهدف هذه الورقة إلى دراسة التقدم والوضا الحال  لShodhganga :
خزان األطروحات اإللكترونية الهندية  تناقش الورقة أيًضا الحاجة إلى وجود مستودع يتم االحتفاظ به 
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مركزيًا وأهميته ف  العصر الحال  ودور وتحديات الجامعات والمكتبات والباحثين ف  تطوير 
المركزي  Shodhgangaالمستودعات المؤسسية على المستويات الجامعية  حيل يعد مستودع 

لألطروحات اإللكترونية الهندية خطو  مهمة ف  مركز شبكة المعلومات والمكتبات ولجنة المنا 
( ف  شبه القار  الهندية  توص  الورقة البحثية بأنه باإلضافة إلى الجامعات المعترف UGCالجامعية )

و   IITs  NITsرى    ينبغ  أيًضا إدماج الجامعات الخاصة / المعتبر  األخUGCبها من قب  
IISERs  إليداع أطروحاتهم طواعية ف  مستودعShodhganga  المركزي  وإحدى أسرع الطرق

 إلحراز تقدم ه  السماح للطالب بتحمي  أعمالهم مباشر  بالمستودع.

 Perera, K. (2016) لقد غيرت الرسائ  واالطروحات االلكترونية ف  سريالنكا السيناريو" .
ت المكتبة األكاديمية  لقد قامت بتعدي  الدراسة ف  التعليم والبحل  ولكن على الرغم التقليدي إلعدادا

من إمكاناتها الكبير   إال أن الرسائ  واالطروحات االلكترونية يجب أن تتفوق على بيئة األطروحات 
تبات الورقية التقليدية ف  السوق  يجب أن تستجيب الجامعات والمعاهد البحثية والتعليمية والمك

األكاديمية وما إلى ذلك للوجود المتزايد للرسائ  واالطروحات االلكترونية والتأكد من بقاء 
الت  تقدمها المنظمات والهيئات البحثية على الرغم من وجود  ETDالمستخدمين على دراية بخدمات 

ديم  من المرجا قيود على تنفيذ الرسائ  واالطروحات االلكترونية  إال أن تطبيقها ف  القطاع األكا
أن ينمو بمرور الوقت  من الواضا أن الرسائ  واالطروحات االلكترونية يمكن أن تلعب دوًرا مهًما 
ف  المستودعات وقد تؤدي إلى نهج موجه نحو النتائج عن طريق تحسين مهارات البيانات لدى 

علومات وف  نفس الوقت الباحثين لذلك من المهم للغاية توفير مجموعات بيانات دقيقة لسد فجو  الم
دعم إنجاز أبحاثهم الجديد  من خال  توفير الرسائ  واالطروحات االلكترونية المطلوبة ف  الوقت 

 المناسب"

 Sterman, L., & Borda, S (2017)   كان الهدف من المشروع هو إنشاء تصور تفاعل  لجع"
لى الرغم من أن هذا المحتوى موصوف رسائلنا وأطروحاتنا الرقمية الجديد  أكثر قابلية لالكتشاف  ع

ف  بيانات وصفية غنية وقابلة للبحل  أردنا التأكد من أنه كان من السه  تصفا المجموعة لتشجيا 
اكتشاف واستخدام هذه األوراق البحثية التاريخية  من خال  استخدام تصور تفاعل  لهذه الموارد  

ا الن   يسما التصور للمستخدمين برؤية الرسائ  نوفر للمستخدمين بديالً للتنق  ف  القوائم وتصف
واالطروحات الرقمية حسب الكلية والقسم وتاريخ التخرج ف  لمحة  بدأت العملية بتنقيا البيانات بما 
ف  ذلك استخراج وتطبيا البيانات الوصفية للمستودع  ثم تمت معالجة البيانات واستخدام مكتبة جافا 

اء التصور  تتمتا التصورات المرئية بالخطوات المتتالية بإمكانيات ( إلنشD3سكريبت للمستندات )
هائلة إلنشاء واجهات مستخدم جذابة لمحتوى المكتبة الرقمية  سوف نستكشف كيف يستخدم الناس 

 التصور بينما نمض  قدًما ف  هذه العملية لتصور مجموعات متعدد ."

 Papi, Z., Sharifabadi, S. R., Mohammadesmaeil, S., & Hariri, N. (2017)  تهدف.
هذه الدراسة إلى تحديد المتطلبات الفنية لحماية حقوق التأليف والنشر للرسائ  الجامعية واألطروحات 
الرقمية القتراح نموذج للتقديم ف  النظام الوطن  اإليران  لألطروحات والرسائ  الجامعية 

(INSTDوقد استخدمت هذه الدراسة منهجية بحل مختل.)  طة  تم استخدام النظرية األساسية ف
. INSTDالمرحلة النوعية  وتم تطبيق قائمة مراجعة من إعداد الباحل ف  المرحلة الكمية لمسا حالة 

باإلضافة إلى ستة متخصصين ف  المعلومات وخبراء ف  حقوق الملكية  INSTDشم  مجتما البحل 
 فتوح والمحوري واالنتقائ .الفكرية  تم تحلي  البيانات باستخدام الترميز الم

 Massicotte, M., & Botter, K. (2017)     تتناو  هذه المقالة تقريًرا عن مشروع يعتمد على
(. تعتمد المناهج الدراسية على نموذج تصميم IMAتصميم وتطوير تطبيق الوسائط المتعدد  التفاعلية )
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نفيذ والتقييم( لتوجيه طالب الدراسات العليا )التحلي  والتصميم والتطوير والت ADDIEالنظام التعليم  
لتعلم كيفية نشر رسائلهم وأطروحاتهم إلكترونيًا. تم استخدام تصميم البحل النوع  ما النهج الوصف  
للدراسة. كشف اختبار هذه المواد التعليمية المعتمد  على الكمبيوتر والت  تسير بخطى ذاتية أن طالب 

بأق  قدر من المساعد   ليصبحوا بارعين ف  النشر  IMAم  من خال  الدراسات العليا يمكنهم الع
أنه يمكن تعلم التطبيق بمساعد  قليلة أو بدون مساعد  من الميسر أو  IMAاإللكترون . كشف 

المدرب  كما أنها تدعم النق  المباشر واالحتفاظ بالمعرفة والمهارات ف  إعداد وتقديم الرسائ  
 واالطروحات الرقمية.

 Schöpfel, J., & Rasuli, B.  (2018)    تهدف هذه الورقة إلى مناقشة قابلية تطبيق مفهوم الرسائ
( الورقة مقدمة على شك  نقاش بين رأيين متناقضين حو  ETDsاإللكترونية والرسائ  الجامعية )

ب الرمادي تطبيق مفهوم األدب الرمادي على الرسائ  واالطروحات الرقمية وتقدم الورقة تعريفًا لألد
ثم تناقش تطبيقه على األطروحات والرسائ  الجامعية اإللكترونية على وجه الخصو   يقوم بتقييم 
جوانب االقتناء والجود  والوصو  والحفظ  تسلط بعض الحجج الضوء على "الطبيعة الرمادية" 

ت أخرى  للرسائ  واالطروحات الرقمية  مث  الوصو  المحدود عبر مستودعات مؤسسية ومستودعا
المبررات األخرى )مث  تطوير البنى التحتية لبرنامج الرسائ  واالطروحات الرقمية( تشكك ف  هذا 

  ETDs  وتخل  الورقة إلى أن "اللون الرمادي" ال يزا  يمث  تحديًا   ETDsالنهج الرمادي تجاه 
)إمكانية  Use  FAIRوه  مشكلة تنتظر الح  على طريق العلم المفتوح من خال  تطبيق مبادئ

 العثور  وإمكانية الوصو   وقابلية التشغي  البين  إلعاد  االستخدام(.

( والعلمعاء تعوخ  LISيجعب علعى المتخصصعين فع  علعم المكتبعات والمعلومعات ) -آثار قيود البحعل  
لعى ع LISالحذر بشأن استخدام مفهوم األدب الرمادي  سيساعد النقاش أمناء المكتبات األكعاديميين وبعاحث  

قد ال تنطبق بعض التعريفات معن عصعر  ETDsفهم أفض  لطبيعة األدب الرمادي وتغطيته  هنا ف  مجا  
الطباعة على العصر الرقم   يساعد الطابا المتناقض للمناقشة على توضيا أوجعه التشعابه واالخعتالف فع  

  وال ETDsمتمثع  فع  األدبيات الرمادية والرسعائ  واالطروحعات الرقميعة ويسعلط الضعوء علعى التحعدي ال
 سيما إمكانية الوصو  إليها وإمكانية العثور عليها.

 Bangani, S. (2018)  تبحل هذه الورقة ف  التأثيرات األكاديمية والمجتمعية للرسائ  واألطروحات
( ف  جامعات الشما  الغرب   يتم استخدام عدد االقتباسات الت  تم ETDsالهندسية اإللكترونية )

( وبيانات المقاييس البديلة الت  تم GS) Googleا من خال  الباحل العلم  من الحصو  عليه
ف  المستودع المؤسس  لجامعات الشما  الغرب  لتحديد هذه التأثيرات   Dspaceالحصو  عليها من 

عالو  على ذلك يتم تحديد معدالت تحوي  الرسائ  واالطروحات الرقمية من المخرجات التعليمية إلى 
والمستودع المؤسس  لجامعات الشما  الغرب    GSالبحل األكاديم  باستخدام بيانات من مخرجات 

اقتباًسا مما يترجم إلى  931جذبت  612أظهرت النتائج أن الرسائ  واألطروحات البال  عددها 
٪ من الرسائ  واألطروحات اقتباًسا 41.2استشهاًدا لك  رسالة ف  المتوسط. تلقى ما مجموعه  1.52
٪. معدالت التحوي  ف  16.8ًدا على األق  وكان معد  التحوي  إلى مخرجات البحل األكاديم  واح

٪ مما يشير إلى حدول تحسن  تم 27.3السنوات الثالل الماضية والت  ه  جزء من هذا البحل ه  
أن  PDFلك  رسالة  تُظهر بيانات االقتباس وعروض  PDFمشاهد  بتنسيق  323استالم ما معدله 

سائ  واالطروحات الهندسية لها تأثيرات أكاديمية ومجتمعية جدير  بالثناء  وما ذلك فإن التأثيرات الر
األكاديمية تظهر ارتباًطا ضئياًل بالتأثيرات المجتمعية على الرغم من أن بعض االتجاهات اإليجابية 

 واالستشهادات حسب البلد. PDFملحوظة عند النظر إلى أص  مشاهدات 
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 Pavlásková, E.  (2018)  أصبا من اإللزام  للجامعات التشيكية إتاحة الرسائ  2006منذ عام  
الجامعية واالطروحات اإللكترونية على اإلنترنت  وما ذلك فإن الرسائ  واألطروحات ه  أيًضا 
مواد أرشيفية بحثية ذات قيمة تاريخية أساسية  وتحتاج إلى التعام  معها على هذا األساس  ف  عام 

بدأ أرشيف جامعة تشارلز تغييًرا ف  السياسة الحالية بشأن تقديم األطروحة  كان التركيز سابقا  2016
  على PDF / Aعلى استخدام التنسيقات المناسبة بشك  خا  للحفظ على المدى الطوي  )التنسيق 

ة وجه الخصو ( كان الهدف هو جما األطروحات ف  شك  قد يوقف ممارسة تقديم النسخ المطبوع
وتسهي  استخدام النسخ اإللكترونية كمواد أرشيفية أصلية  يركز العرض التقديم  على التطور 

(  2016-2006التاريخ  لمجموعة األطروحة )بما ف  ذلك تحلي  الملفات المقدمة خال  السنوات 
 ووصف سياسة التقديم  وتنفيذها ف  عملية التقويم.

 Hartsock, R., & Alemneh, D. G. (2019)    كانت الرسائ  واألطروحات اإللكترونية
(ETDs  إضافة حديثة لنظام الوصو  عبر اإلنترنت للمكتبة أو المشروع الرقم   يتتبا هذا الفص )

تاريخ األطروحات  من شكلها المطبوع وإصدارها ف  شك  مصغر من قب  وكاالت مختلفة  يفح  
ا قب  الرقمية إلى المستندات الرقمية  التغييرات ف  المحتوى النص  وعرضه من المستندات م

والعالقة بالبرامج المطور  للموسيقى والمجاالت األخرى  ثم يفح  تطور تنسيقات الصوت والفيديو 
للمواد المصاحبة  ال سيما ف  الفنون المسرحية ومحتوى هذه المواد  ويختتم ببعض القضايا ف  إدار  

  والحفظ على المدى الطوي   الجود  الرقمية وحقوق الرسائ  واالطروحات الرقمية وضمان الوصو
 النشر.

  (2019 )Salau, S. A., & Oyedum, G  بحثت الدراسة ف  تحديات االستدامة إلدار  الرسائ .
( وتم اعتماد تصميم IR( ف  المستودعات المؤسسية النيجيرية )ETDsواألطروحات اإللكترونية )

من مديري المستودعات المؤسسية وتم تسجي  إجاباتهم ف  بحل نوع  للدراسة وتمت مقابلة عشر 
بشك  مقصود بناًء على معيارين للوجود عبر اإلنترنت  IRsنموذج استبيان  تم أخذ عينات من الـ 

لمد  ثالثة أشهر وإدراج الرسائ  الجامعية واألطروحات كمجتما مستق  أو مجتما فرع  أو مضمنة 
لنتائج أن تحديات االستدامة الرئيسية ما برنامج الرسائ  ف  محتويات الكليات وقد أظهرت ا

واالطروحات الرقمية ف  المستودعات النيجيرية كانت التموي   وتعداد المحتوى  وضعف الت زر بين 
 تكنولوجيا المعلومات وموظف  المكتبة والموظفين ذوي المهارات الضعيفة. 

  Chakravarty, R.  (2019) ظهرت شبكة مكتبة المع( لوماتINFLIBNET تدريجيًا باعتبارها )
العمود الفقري لقطاع التعليم العال  ف  الهند  تسعى المبادرات الرائعة الت  اتخذتها شبكة 

INFLIBNET  جاهد  لتقوية ودعم احتياجات المعلومات للطالب والعلماء والمعلمين والعلماء
على مشروعهم الرائا  INFLIBNETن لـ واألساتذ   سيكون العلماء ف  جميا أنحاء العالم شاكري

 166والطموح ف  اتجاه جلب ماليينا الرسائ  واألطروحات تحت مظلة الوصو  المفتوح ما وجود 
ذات النصو  الكاملة وتزايدها  فه  مؤهلة لتسميتها مكتبة رقمية  ETDعنصًرا من عناصر  675

  Shodhgangaاآلثار المترتبة على (  تناقش هذه الورقة السمات البارز  واألهمية وMDLضخمة )
وه  قاعد  بيانات تتكون من اقتراح بحل معتمد مقدم من الباحثين  Shodhgangotriكما تناقش 

 .Nibblerباستخدام برنامج محل  الويب  Shodhgangaويختتم الفص  بمناقشة تقرير التقييم لموقا 

 Jareonruen, Y., & Tuamsuk, K (2019)  إلى دراسة الموقف والمشكالت .يهدف هذا البحل
والمتطلبات إلدار  دور  حيا  المجموعات الرقمية ف  تايالند من رسائ  وأطروحات  يتكون أسلوب 

( دراسة المشكلة والوضا الذي فيه تم تطبيق الطريقة النوعية  غطى 1البحل المختلط المستخدم من: )
 الند الرقمية.مؤسسات للتعليم العال  حيل مجموعة تاي 10موقا البحل 
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 Suber, P.  (2019)    بالنسبة لدراسة الحالة هذه  "قمنا بالتحقيق ف  أنماط استخدام مجموعةETD 
لفهم كيف تتناسب هذه المخرجات العلمية ما النظام البيئ  لالتصاالت العلمية  من خال  تحلي  

من خال  قواعد البيانات  اإلحصائيات والمقاييس المتوفر  من خال  المستودع وكذلك تلك المتوفر 
األكاديمية  نستكشف األسئلة التالية: ماذا تخبرنا إحصائيات استخدام المستودع عن الرسائ  
واالطروحات الرقمية كمخرجات علميةأ ه  تؤثر عوام  مث  الموضوع وطو  الوقت المتاح على 

بميز  االقتباس  أم  زياد  استخدام تلك الرسائ  ف  المستودعأ وه  يرتبط استخدام المستودع
 لألطروحة نفسها أو لألعما  المشتقةأ"

 Dotson, D. S.  (2019)  تتضمن هذه الدراسة فحًصا لمعدالت التنزي  للرسائ  واألطروحات
اإللكترونية المتاحة مجانًا بجامعة والية أوهايو  طلبت كلية الدراسات العليا تقديم شهادات الدكتوراه 

( ألكثر من عقد  ما استثناءات محدود   بما ف  ذلك الحظر  تم توفير 2008( والماجستير )2002)
الرسائ  واألطروحات الرقمية األقدم على مدى السنوات العديد  الماضية  مما أدى إلى وجود أكثر 

عنوان من المقتنيات عبر اإلنترنت  تنزي  البيانات من مركز أوهايو لينك للرسائ   51000من 
نية تم تحليلها لتحديد مدى جود  استخدام الرسائ  الجامعية واألطروحات وما األقسام الجامعية اإللكترو

 الت  شهدت نجاًحا ملحوًظا ف  أعما  طالبهم.

 Rasuli, B., Solaimani, S., & Alipour-Hafezi, M. (2019)    يهدف هذا البحل إلى إجراء
الجامعية  الذي سيؤدي بدوره إلى  التصنيف اآلل  لألبواب المستخرجة من الرسائ  واالطروحات

تقلي  الجهد البشري المطلوب لتسمية األجزاء الرئيسية من هذه المستندات طويلة الحجم كالكتاب  
باإلضافة إلى ذلك عند النظر ف  محركات البحل  يمكن أن يساعد هذا التصنيف المستخدمين ف  

 العثور بسهولة أكبر على الفصو  األكثر صلة بأبحاثهم.

 Kaushal, K. K., Kulkarni, R., Sumant, A., Wang, C., Yuan, C., & Yuan, L. 

بواسطة ستة  2019ف  هذا المشروع تم تخزين المعلومات واسترجاعها '' ف  خريف عام    (2019)
فرق لتعزيز قابلية استخدام مجموعة الرسائ  واألطروحات اإللكترونية الت  تحتفظ بها مكتبات جامعة 

Virginia Tech تتكون مجموعة  ETD  رسالة ماجستير من  19246رسالة دكتوراه و  14055من
  يقو  معدو التقرير "استكشفت Virginia Techالخا  بمكتبات جامعة  VTechWorksنظام 

على المجموعة لتسهي  البحل   Elasticsearchدراستنا جما المستندات ومعالجتها  وتطبيق 
  والتكام   والتنفيذ  وتحليالت الن   والتعلم Kibanaة المخصصة  و واختبار الواجهة األمامي

اآلل   ستساعد نتيجة عملنا الباحثين المستقبليين على دراسة البيانات المعالجة باللغة الطبيعية باستخدام 
  إلخ كان فريق إدار  ETDsتقنيات التعلم العميق  ومواجهة تحديات استخراج المعلومات من 

من  PDF( مسؤوالً عن معالجة جميا ملفات CMEرسائ  واألطروحات اإللكترونية )مجموعة ال
واستخراج ملفات نصية جيد  التنسيق منها  استخدمنا أيًضا التعلم العميق المتقدم  ETDمجموعة 

لمعالجة البيانات الوصفية والحصو  على المستندات النصية وإنشاء  GROBIDوأدوات أخرى مث  
 ص ."بيانات حسب الف

 Abdelrahman, O. H. (2020)   بحثت هذه الورقة ف  حالة تطوير وإدار  برنامج الرسائ
( ف  السودان  استكشفت جوانب UofK( ف  جامعة الخرطوم )ETDsواألطروحات اإللكترونية )

مث  سياسة اإليداع  وسير العم   والرسائ  واألطروحات  والتقدم ف  مشروع الرقمنة بأثر رجع   
انات الوصفية ومنصة البرامج المستخدمة  وطريقة النشر والوصو  المستخدمة  وقضايا حقوق والبي

النشر  اعتمدت الدراسة على منهج نوع  يشم  منهج دراسة الحالة  تم استخدام مقابلة شبه منظمة 
 ETDلغرض جما البيانات  تم الحصو  على الوثائق والتقارير ذات الصلة المتعلقة بتطوير برنامج  
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ف  المستودع المؤسس   ETDف  الجامعة وتحليلها  باإلضافة إلى المراقبة والتحقيق ف  مجموعة 
ف  الجامعة مث  توفر  ETDللجامعة  كشفت الورقة عن نقاط القو  والضعف المختلفة لبرنامج 

المجموعة عبر المستودع المؤسس  للجامعة إما كن  مجرد أو ن  كام   ونق  التنسيق بين 
ب المصلحة ف  البرنامج ومن ثم تسليط الضوء على بعض الفر  والتحديات للبرنامج  أصحا

وأخيرا تم التوص  إلى بعض االستنتاجات والتوصيات الت  من شأنها تعزيز إنتاج وإدار  برنامج 
 الرسائ  واالطروحات الرقمية ف  جامعة الخرطوم.

 (2020 )Muthurasu, C., & Suganthi, M.  مجموعة األطروحات الهندية من قدمت الورقة
خال  مستودع رقم  للرسائ  واالطروحات الرقمية المقدمة إلى الجامعات الهندية  تتم رعايته 

وهو مركز مستق  بين الجامعات التابا للجنة المنا الجامعية  INFLIBNETوصيانته من قب  مركز 
(UGC ف  الهند  وكان يقا ف  البداية ف  حرم جامعة غوجارات )  أحمد أباد  واعتباًرا من يناير

  infocity  Gandhinagarإلى المبنى المؤسس  الجديد ف   INFLIBNETانتق  مركز  2013
جامعة مساهمة  415  وقعت ما يص  إلى 2019نوفمبر  28عاصمة والية غوجارات  اعتباًرا من 
ا ذات النصو  للمشاركة ف  مشروع شودجانج INFLIBNETف  الهند مذكرات تفاهم ما مركز 
متاحة للقراء  والتحمي  والوصو  المفتوح إلى  shodhgangaالكاملة لجميا المستندات المقدمة إلى 

رسالة و 2 45789المجتما األكاديم  ف  جميا أنحاء العالم  يحتوي المستودع على مجموعة من 
شاركة ف  جامعة موقعة على مذكر  تفاهم للم 488مساهمة جامعية و  415ملخًصا و  6450

 المشروع.

 Choudhury, M. H., Wu, J., Ingram, W. A., & Fox, E. A.  (2020) يعد استخراج .
البيانات الوصفية من األوراق العلمية مشكلة مهمة ف  التنقيب عن النصو   تم تصميم األدوات 

نها غالبًا لألوراق العلمية الرقمية  ولك GROBIDمفتوحة المصدر المستخدمة على نطاق واسا مث  
(. قدم ETDsما تفش  ف  المستندات الممسوحة ضوئيًا  مث  الرسائ  اإللكترونية والرسائ  الجامعية )

البحل عماًل أساسيًا أوليًا باستخدام نموذج إرشادي الستخراج البيانات الوصفية من صفحات الغالف 
العملية بتحوي  الصفحات  الخاصة بوثائق الرسائ  واالطروحات الرقمية الممسوحة ضوئيًا. بدأت

الممسوحة ضوئيًا إلى صور ثم ملفات نصية عن طريق تطبيق أدوات التعرف الضوئ  على 
الحروف  ثم يتم تطبيق سلسلة من التعبيرات العادية المصممة بعناية لك  مجا   والتقاط أنماط لسبعة 

برامج األكاديمية والمؤسسات حقو  بيانات وصفية ه  : العناوين والمؤلفين والسنوات والدرجات وال
والمستشارين  يتم تقييم الطريقة على أساس مجموعة بيانات حقيقة تتكون من بيانات وصفية مصححة 

٪ 97. وتلك الطريقة االستكشافية حققت دقة تص  إلى MITو  Virginia Techمقدمة من مكتبات 
القائمة على التعلم اآلل  ويعتبر هذا النصية  تشك  الطريقة أساًسا قويًا للطرق  ETDف  حقو  ملفات 

هو العم  األو  الذي يحاو  استخراج البيانات الوصفية من الرسائ  واالطروحات الرقمية غير 
 المولود  رقميا.

  Ramalho, L. D. F., & Segundo, W. R.  (2020)  يقدم هذا العم  حالة استخدام لبناء واجهة
فتوح  الحالة ف  التحلي  ه  المكتبة الرقمية البرازيلية تصور البيانات لمستودعات الوصو  الم

  يطبق المرء BDTDسج  من  670.000( "من بين ما يقرب من BDTDللرسائ  واألطروحات )
  مما يجع  من السه  Shinyتسمى  Rإحدى حزم التصور ف   Rطرقًا إحصائية باستخدام اللغة 

ال  التطبيق  يمكن للمستخدم تصور البيانات . من خRإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية مباشر  من 
بطريقة سريعة وقابلة للتخصي   يمكن أن يساعد ف  تتبا البيانات الوصفية وإحصاءات االستخدام 
عبر المستودعات ويمكن أيًضا تطبيقه الكتشاف المعلومات العلمية  مث  البيانات الببليوغرافية وقوائم 



 زكريا الرماديعروض وقراءات متخصصة / اشراف  أ.د.  أمان  

 

  

 398                                                                      ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

ألدوات تصور البيانات هذه أن تحفز اآلخرين على إنشاء المتخصصين ف  مجا  بحل معين  يمكن 
 مستودعات مفتوحة واالنضمام إما إلى شبكات المستودعات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية."

 Bangani, S., Mashiyane, D., Moyo, M., & Makate, G.  (2020) كان الغرض من هذه .
( ما التركيز بشك  خا  ETDsحات اإللكترونية )الدراسة هو مراجعة اآلراء ف  الرسائ  واألطرو

على االعتراف بالجمي  الممنوح للمكتبة وأمناء المكتبات ف  جامعة الشما  الغرب  ف  جنوب إفريقيا  
تم القيام بذلك من أج  تحديد القيمة المتصور  ألمناء المكتبات كشركاء ف  عملية البحل من قب  

راسة نهًجا ذي شقين تم فيه استخدام القياسات الببليومترية وطرق طالب الدراسات العليا  اتبعت الد
البحل المسحية  ف  حالة القياسات الببليومترية تمت مراجعة الرسائ  واالطروحات الرقمية المنجز  

فيما يتعلق بالمسا  تم استخدام االستبيانات المطبوعة واإللكترونية لجما  2018و  2012بين عام  
 Question Proب الدراسات العليا  تم استخدام جداو  البيانات إكس   وبرنامج البيانات من طال

لتحلي  البيانات  تشير نتائج الدراسة إلى أن المشرفين على العم  البحث  قد تصدروا قائمة اإلقرار 
 بالمعروف والشكر يليهم األه  واألصدقاء والزمالء  كانت إقرارات المكتبة / أمين المكتبة من بين

٪ فقط من الرسائ  واالطروحات الرقمية الت  أعطت االمتنان للمكتبة / أمناء 15أق  الشهادات ما 
المكتبات  وما ذلك كما هو الحا  ف  الدراسات السابقة  لوحظ أنه تم ذكر المكتبات / أمناء المكتبات 

ج كذلك إلى أن ف  أجزاء أخرى من الرسائ  بصرف النظر عن قسم الشكر واإلقرارات  تشير النتائ
غالبية المشاركين الذين شملهم االستطالع  كان لهم تقدير كبير  قدمت الورقة نموذجا ف  إضافة قيمة 
إلى مجموعة من األدبيات الموجود  إلى حد كبير من العالم المتقدم  وقد يحفز أيًضا االهتمام 

 بالدراسات ذات الصلة ف  البلدان النامية األخرى.

 Patra, S. K., & Das, M.  (2020)  منطقة / دولة  34منصة البحل العالمية ه  جهد مشترك من
  تحاو  الدراسة عرض حالة المستودعات والمساهمات NDLTDف  جميا أنحاء العالم تحت إشراف 

والمبادرات وتكييف الرسائ  واالطروحات الرقمية المفتوحة ف  بلدان مختلفة من العالم ف  مستودع 
NDLTD مات العالمية. ويتضمن أيًضا تحلياًل ألفض  عشر  مستودعات للرسائ  لالستخدا

واالطروحات الرقمية بناًء على مجموعاتها  كما أنه يحاو  رسم خريطة فيما يتعلق بمؤشر التنمية 
رسالة وأطروحة ف   5572749  تم إيداع حوال  ETDالبشرية لألمم المتحد  ومستودعات 

للوصو  العالم  من بين البلدان المساهمة  كانت الدو   NDLTDتابا لـ المستودع المفتوح العالم  ال
العشر األولى ف  الترتيب للمستودع ه  المملكة المتحد  وتايوان وفرنسا وألمانيا والهند والبرتغا  
واليابان وفنلندا وجمهورية الصين الشعبية والبرازي  تحاو  الورقة أيًضا تقديم تحلي  قاري لسيناريو 

ETD  العالم  الحال   كان التحلي  الكم  لمستودعاتETD  الوطنية جميعًا إنجاًزا بارًزا للبلدان
المشاركة ف  برنامج الرسائ  واالطروحات الرقمية  حيل أتاحت هذه الفرصة للباحثين وأعضاء هيئة 

 التدريس والطالب لتعزيز معارفهم الحالية وعالمهم المستدام.

 Flynn, E. A., & Ahrberg, J. H.  (2020)  تمتلك المكتبات األكاديمية ومدارس الدراسات العليا
مجموعة متنوعة من مسارات العم  والممارسات إلنشاء ونشر البيانات الوصفية للرسائ  

(. تناولت دراسة استقصائية للمؤسسات األكاديمية األمريكية ف  ETDsواالطروحات اإللكترونية )
رسائ  واالطروحات اإللكترونية وبياناتها الوصفية  بما ف  ذلك دور  حيا  ال 2017خريف عام 

سؤاالً  23وضا السياسات وإنشاء البيانات الوصفية والوصو  إليها  تم إرسا  استطالع مكون من 
مؤسسة عامة وخاصة  تضمنت مجموعة من األسئلة النوعية واألسئلة المفتوحة   137للمشاركين من 

ديد االتجاهات وسيوسا أدبيات برنامج الرسائ  واالطروحات اإللكترونية ساعد هذا االستطالع ف  تح
 بمقارنتها للسياسات وتدفقات العم  وممارسات البيانات الوصفية للرسائ  واالطروحات الرقمية.
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 Malapela, T., Chisita, C., & Hadebe, Z. C.  (2020) أنشأت الجامعات األفريقية .
ت األكاديمية للمساعد  ف  الحفاظ على الملكية الفكرية للمؤسسة وزياد  مستودعات مؤسسية ف  المكتبا

ظهور المؤسسة ف  )التصنيف العالم ( ومكانتها العلمية  من غير المألوف أن ال يكون لديك إما 
مجموعة مخصصة لبرنامج الرسائ  واالطروحات الرقمية ف  مستودع مؤسس  أو مستودع مستق  

لغرض من هذه الدراسة هو تحديد مخرجات البحل وإبراز البحل العلم  الذي للرسائ  الجامعية كان ا
أنتجته مؤسسات التعليم العال  ف  جنوب إفريقيا والتركيز بشك  خا  على الرسائ  واالطروحات 
الرقمية وتستخدم بشك  مسبق الدراسة المكتبية ومراجعة األدبيات المكثفة  اكتشفت الدراسة أن جميا 

مخصصة   ETDوثالل منها لديها مستودعات  ETDلديها مجموعات  23إفريقيا الـ  جامعات جنوب
ال يتطابق معد  اإليداع ما مستويات التخرج  ويتطلب ظهور برنامج الرسائ  واالطروحات الرقمية 

 هذه أولوية مؤسسية  تختتم الورقة باقتراح مسا متعمق لفهم القضايا الناشئة من هذه الدراسة .

 نتاج الفكري العربي للمستودعات المؤسسية للرسائل واالطروحات الرقمية:: اال 2/2

بدأ االنتاج الفكري المنشور والمتاح عبر االنترنت ف  مجا  دراستنا الحالية ف  التنعام  رويعدا رويعدا 
ف  العشر سنوات اآلخير  ليواكعب الزيعاد  المضعطرد  لعالدب الععالم  فع  هعذا الموضعوع غيعر أن جلعه لعم 

فع  شعكلها التشعارك  ETDsس بشك  مباشر ما المستودعات الرقمية للرسعائ  واالطروحعات الرقميعة  يتما
الواسا سواء على مستوى الدولة أو على مستوى أي تجما مؤسسع  تشعارك  وكعان الغالعب األععم منعه فع  
يعة موضوع  الوصو  الحر والمسعتودعات الرقميعة بصعفة عامعة أو بنعاء بععض المسعتوعات محعدود  التغط

لقسععم فعع  كليععة أو كليععة جامعيععة واحععد  ولععم يعثععر الباحععل علععى أيععة رسععائ  علميععة باللغععة العربيععة فعع  هععذا 
 الموضوع ما قلي  من مقاالت دوريات الوصو  الحر والدوريات المطبوعة ف  هذا المجا .

وح وقد حاو  الباحل إلتقاط بعض المصادر الت  تتماس ما موضوع البحل ف  مجال  الوصو  المفت
والمستودعات الرقمية بصفة عامة والمؤسسية منها خاصة حيل يتم السرد فيه زمنيا طبقا لتاريخ النشر 
تصاعديا من الماض  وحتى تاريخ انتهائنا من كتابة تلك الرسالة العلمية ونورد ماعثرنا عليه من خال  

  google , googleالمصادر الورقية المطبوعة أو مواقا الويب  ومحركات البحل العامة مث   
schoolar , yahoo  : باالضافة إلى قواعد البيانات مث 

 قاعد  بيانات الهادي لتنتاج الفكري 

 قاعد  بيانات معرفة 

 قاعد  بيانات مشرفة 

 2013إلى فبراير 1996دلي  الرسائ  الجامعية والمسجلة بكلية اآلداب لجامعة القاهر  من يناير 

 لمصرية  شبكة اتحاد مكتبات الجامعات ا
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx                  

  بنك المعرفة المصري
http://www.ekb.eg/web/guest/resources?sourcesLang=ar                         

 وغيرها من المصادر الت  تم اإلطالع عليها ونورد أهمها فيمايل :

 (  بعنوان الوصو  الحر 2007القبالن  الجوهر   عبد الرحمن العبد الجبار) كانت دراسة نجاح قبالن
للمعلومات: دراسة التجاهات األكاديميين ف  الجامعات السعودية لنشر إنتاجهم الفكري عبر اإلنترنت  
من الدراسات الت  تبحل ف  الوصو  الحر  حيل هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى قناعة 

لجامعات السعودية ف  مدينة الرياض نحو نشر إنتاجهم العلم  وإتاحته بأسلوب األكاديميين ف  ا
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الوصو  الحر على اإلنترنت  وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد كبير من المشاركين ف  الدراسة 
%  من مجموع المشاركون ف  الدراسة عن 63.4يؤيدون هذا االتجاه حيل أعربت نسبة تص  إلى 

% 22.4إنتاج علم  منشور على اإلنترنت ف  المستقب   وذلك مقاب  نسبة رغبتهم بأن يكون لهم 
 أفادت بعدم تأييد فكر  نشر إنتاج علم  لهم على اإلنترنت مستقبال.

 ( عملت تلك الدراسة على إبراز المبادرات العالمية بشأن اإلتاحة 2009دراسة شريف كام  شاهين  )
ما توضيا أهدافها ومراميها وأهم البنود الوارد  بها  الحر  والوصو  المفتوح بانواعها المختلفة

ومجا  تغطيتها  هذا إلى جانب جما وتوثيق أي شك  من أشكا  المبادرات أو الخطط والسياسات 
للمشروعات العربية المتفرقة والمتنوعة وجما األراء واالجتهادات ف  هذا الشأن الت  أستهدفت 

ف   -خروج بعدد من التوصيات ف  النهاية تمث  ف  مجملها الوصو  الحر والمفتوح للمعلومات وال
مبادر  عربية بمجموعة من الخطوط العريضة ومجموعة من الضوابط والمعايير الت   -شك  مقترح 

يمكن أن تساهم وتساعد ف  صياغة أية مبادر  عربية متكاملة للوصو  المفتوح على غرار المبادرات 
ك المبادر  من وثيقة مؤلفة من خمس جوانب أساسية وه  الجانب المعروفة عالميا  وقد تشكلت تل

اإلتصال   الجانب القانون   الجانب اإلقتصادي  والجانب المعرف  والمعلومات  وأخيرا الجانب التقن  
 أو الفن .

 (.بعنوان الكيانات الرقمية: بناؤها واقتناؤها 2010كانت رسالة الباحل أسامة محمد عطية خميس  )
ها واسترجاعها ف  المستودعات الرقمية على شبكة اإلنترنت: نحو تصور مقترح من أوائ  وتنظيم

الدراسات الت  عنيت بالكيانات الرقمية  ف  الدراسات العربية المنشور   فقد قدمت الدراسة تصور 
شبكة مقترح لبناء وإيداع وتنظيم واسترجاع الكيانات الرقمية ف  المستودعات الرقمية المؤسسية على 

اإلنترنت  وكذلك بناء وتجريب هذا التصور ببناء مستودع رقم  لقسم المكتبات والمعلومات بكلية 
حيل تناولت  -والذي كان من أوائ  المستودعات الرقمية المؤسسية بمصر  -اآلداب جامعة المنوفية

فاهيم والتعريفات  الدراسة الكيانات الرقمية ف  المستودعات الرقمية على شبكة االنترنت من حيل الم
ومستودعات الكيانات الرقمية الجامعية وبرامج ادارتها  وتناولت بناء الكيانات الرقمية وإيداع مصادر 
المعلومات الرقمية بها على شبكة اإلنترنت  تنظيمها وخدمات المعلومات الرقمية ودورها ف  

 استرجاع الكيانات الرقمية على شبكة اإلنترنت.

 (.  "تقييم نظام 2010اسة عمرو حسن فتوح حسن )كان الهدف من درGreenstone  من خال  بناء
مكتبة رقمية للرسائ  الجامعية المجاز  للباحثين ف  مجا  المكتبات والمعلومات بالجامعات 

أحد برامج المصادر المفتوحة لبناء المستودعات الرقمية  Greenstoneالمصرية"هوتقييم برنامج 
فقه ما معايير تقييم نظم المكتبات الرقمية المفتوحة المصدر  وذلك من خال  وذلك لتحديد مدى توا

ً لمكتبة للرسائ  الجامعية المجاز  للباحثين ف  مجا  المكتبات والمعلومات بالجامعات  بناء نموذجا
المصرية  وعرضها على الباحثين عينة الدراسة  ولتقييمها واألخذ بمالحظاتهم باعتبارها تغذية 

للمكتبة الرقمية  وقد قدم الباحل ف  نهاية دراسته تصوراً مفتوحاً لتقييم النظم مفتوحة المصدر  راجعة 
ً برامج بناء وإدار  المكتبات  يمكن االعتماد عليه ف  تقييم أي برنامج مفتوح المصدر  وخصوصا

 الرقمية  ويتناو  ملخ  دراسته مايل  طبقا لمستخل  رسالته المنشور رقميا.

ع المكتبععات الرقميععة  ومععدى الحاجععة إليهععا فععى وقتنععا الحععالى  والععنظم المفتوحععة المصععدر "إن موضععو
المستخدمة فى بناء وإدار  تلك النوعية من المكتبات أصعبا معن األهميعة بمكعان  حيعل تنعاقش هعذه الدراسعة 

وتهعدف الدراسعة مدى إمكانية االستفاد  من البرمجيات المفتوحة المصدر فى بناء وإدار  المكتبات الرقميعة  
لتحديد مدى توافقه ما معايير تقييم نظم المكتبات الرقمية المفتوحعة المصعدر  Greenstoneالى تقييم نظام 

والخروج بقائمة من المعايير والمواصفات التى يجب توافرها فى برمجيات المصعدر المفتعوح عمومعا وتلعك 
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صععو  ووضععا تصععور مقتععرح لمراحعع  تقيععيم التععى تسععتخدم لبنععاء وإدار  المكتبععات الرقميععة علععى وجععه الخ
 البرمجيات المفتوحة المصدر.

يتناو  الفص  األو  المكتبة الرقمية من حيل القضايا والمفاهيم  والفص  الثانى البرمجيعات المفتوحعة 
المصدر ويعض نماذج لبرامج بناء وإدار  المكتبات الرقمية  الفص  الثالعل المععايير المقترحعة لتقيعيم العنظم 

  الفصعع  الرابععا greenstoneفتوحععة المصععدر لبنععاء وإدار  المكتبععات الرقميععة مععا التطبيععق علععى نظععام الم
على المكتبة الرقمية للرسائ  الجامعية نموذجعا   greenstoneتجربة بناء المكتبات الرقمية باستخدام نظام 

ام أعضعاء هيئعة التععدريس الفصع  الخعامس قيعاس كفععاء  المكتبعة الرقميعة للرسععائ  الجامعيعة معن واقعا اسععتخد
 ومعاونيهم بالجامعات المصرية عينة الدراسة."

 ( ورقة علمية ضمن أعما  المؤتمر الحادي و العشرون 2010كتبت سرفيناز أحمد محمد حافظ  )
 6-8لالتحاد العرب  للمكتبات و المعلومات )اعلم( الضرور   الفر  و التحديات  بيروت )لبنان( 

لخصها مايل  " تحت  األطروحات مكانة خاصة كشك  من أشكا  مصادر ذكرت ف  م 2010أكتوبر 
المعلومات ال سيما ف  المكتبات الجامعية و البحثية نظرا ألنها نتاج عصار  فكر الباحثين و الدارسين  
عالو  على ما تنطوي عليه من معلومات من شأنها تحقيق الرق  و اإلضافة للمعرفة البشرية  وقد 

ت و مؤسسات المعلومات عامة ف  اآلونة األخير  إلى رقمنة ما لديها من رصيد أو اتجهت المكتبا
إنتاج فكري و ظهرت العديد من المشروعات الرقمية المعنية بتحوي  و إتاحة اإلنتاج الفكري ف  
الشك  الرقم  لما لهذا من دور كبير ف  نشر المعرفة وتوسيا دائر  اإلفاد  من مصادر المعلومات  

وضا األطروحات أو الرسائ  الجامعية ف  شك  رقم  أو تحويلها للشك  الرقم  من التحديات ويعد 
الت  تواجه المكتبات الجامعية ف  مجتما المعلومات والمعرفة  لما يتطلب ذلك من عمليات و 

والخزن واالسترجاع فضال عن حماية حقوق  Digitizationإجراءات التحوي  للشك  الرقم  
تاحتها بصور  مالئمة لالستخدام  فمن المالحظ أن مصادر المعرفة تتسا وتتنوع بصفة المؤلفين وإ

عامة  ولكن يظ  حفظ األطروحات و الرسائ  الجامعية ف  مأزق  ذلك أن الوصو  لألطروحات مقيد 
ة  جدا والفر  المتاحة أمام المكتبات الجامعية إلطالق العنان لهذه المواد القيمة محدود  وربما منعدم

ومن ثم يترتب على هذا تقييد نق  المعرفة وإعاد  استخدامها  و من ثم تعان  أغلب المشروعات 
األكاديمية تجاه معالجة وحفظ ورقمنة الرسائ  الجامعية  وقد لوحظ وجود العديد من الدراسات الت  

الببليوجرافية لهذا عنيت بمعالجة األطروحات الجامعية ببليوجرافيا واالهتمام بإنشاء قواعد البيانات 
النوع من اإلنتاج الفكري ولكن تظ  هناك حاجة ملحة لحصو  الباحثين و الدارسين على النصو  
الكاملة لألطروحات  ومن هنا جاء التوجه إلنشاء مشروعات رقمنة األطروحات  فضال عن إنشاء 

المجاز  من المستودعات الرقمية الت  تضم مجموعة من مصادر المعلومات مث  األطروحات 
جامعات مختلفة  من أج  توسيا نطاق اإلفاد  إذ يضم المستودع مجموعة الرسائ  الجامعية من 

 مختلف الجامعات ف  نطاق جغراف  ما"

 (بعنوان المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من مصادر 2011جاءت رسالة إيمان فوزي عمر )
عط  دراسة قيمة عن الوصو  الحر ومبادراته من حيل االقتناء بالمكتبات البحثية: دراسة تحليلية. لت

النشأ  والتطور والمستودعات الرقمية مقتوحة المصدر وتعريفاتها وأنواعها ومنافعها والمؤسسية منها 
بخاصة وصوال إلى المصادر والخدمات الت  تقدمها  والمسئولين عنها  والسياسات الت  تحكم عملية 

ى إفاد  المكتبات البحثية المصرية من هذه المستودعات المفتوحة على حفظ وإتاحة المصادر بها  ومد
الشبكة العنكبوتية  وأستخدمت الباحثة المنهج المسح  لتقييم المستودعات الرقمية المفتوحة على شبكة 
اإلنترنت  والكشف عن مدى إفاد  الباحثين المصريين من المستودعات الرقمية المفتوحة  ووضا 

مؤسس  جامع  مفتوح على شبكة اإلنترنت  وه  من الدراسات القيمة الت  نالت تصور لمستودع 
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كثيرا من االستشهادات المرجعية وكثيرا من الوصو  الحر لمحتواها ف  دوريات الوصو  المفتوح 
وقد أستفاد منها الباحل كثيرا من حيل األلمام بالوصو  الحر ونشأ  وتطور المستودعات الرقمية 

 المفتوحة.

 الت  قُدمت ف  المؤتمر السابا عشر لجمعية المكتبات  (2013نت دراسة إبراهيم أحمد الدوي.)كا
المتخصصة فرع الخليج العرب  عن الدور المتغير الختصاص  المعلومات ف  اقتصاد المعرفة : 
التحديات والفر  والت  خلصت إلى أن هناك العديد من االعتبارات غير الفنية الت  تبرر اللجوء 

 لنظم مفتوحة المصدر  وتتمث  ف  التال :ل

إمكانية التطور مما يعن  إمكانية تشغي  نفس النظام لك  من المشاريا الصعغير  والكبيعر   والحصعو  
على الشفر  المصدرية  مما يتيا إمكانيعة التععدي  والنسعخ بمعا يعتالءم معا غالبيعة البيئعات والمشعاريا  تكلفعة 

مععين بتكلفعة بدائيعة منخفضعة  ولكنعه علعى المعدى الطويع  سعيكلف مبعال  أكبعر  التطوير الكلية فقد يبدأ منعتج
بكثير من االستثمارات األولية  لذلك ينبغ  تحديد جميا المعايير المؤثر  ف  التكاليف الكلية وتقعدير النفقعات 

ر  تكعاليف العدعم المرتبطة بك  منها بدقة عالية  على سبي  المثا  تكاليف اإلدار  والمتابعة  تكاليف التطعوي
الفنع   خيععارات التجهيععزات المتاحععة  وكععذلك انععدماج الشعركات الكبععرى  ممععا ضععيق مجععاالت االختيععار أمععام 
المكتبات  المغاال  ف  مقاب  خدمات الدعم الفن  للنظم والصيانة للنظم التجاريعة  تزايعد الحاجعة إلعى مععايير 

طعور العذي تعوفره برمجيعات العنظم مفتوحعة المصعدر  ومقاييس موحد  لتقنية المعلومات  مستوى األمعن المت
التخل  من مسلس  التطوير اإلجباري  وتكاليف البرمجيعات المغلقعة  تخفعيض نفقعات تقنيعة المعلومعات فع  

 المنظمة.

 (.بعنوان الرسائ  الجامعية ف  جامعة الفيوم: دراسة 2014رسالة الباحثة هند فتح  أحمد عبدالعزيز  )
ترية والتخطيط إلنشاء مستودع رقم  باستخدام النظم مفتوحة المصدر تناولت فيها ببليوجرافية ببليوم

بعد إنفصالها عن جامعة  1984الرسائ  الجامعية المجاز  بجامعة الفيوم منذ إجاز  أو  رسالة عام 
  أعتمدت الدراسة المنهج الببليوجراف  الببليومتري  كما 2010القاهر  كأحد فروعها حتى نهاية عام 

استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة  فقد قامت بتقييم موقا المستودع الرقم  للرسائ  الجامعية 
بجامعة الفيوم الحال  من ك  جوانبه بغرض اكتشاف ك  ما يتعلق بهذا المستودع من إيجابيات 

رسائ  وسلبيات  والخروج بنتائج يمكن االعتماد عليها فيما بعد عند البدء ف  تصميم مستودعات ال
الرقمية العربية  وكذلك اعتمدت الدراسة على المنهج التجريب  ف  التخطيط  وبناء مستودع رقم  

 للرسائ  الجامعية المجاز  بجامعة الفيوم باستخدام نظام كوها كأحد األنظمة مفتوحة المصدر.

 (.ف  رسالتها عن المستودعات الرقمية للجامعات 2014هدفت اهداء صالح ناجى محمد  )  ف  الدو
العربية:  دراسة تقييمية ما التخطيط إلنشاء مستودع رقم  لجامعة القاهر  لحفظ واتاحة مخرجات 
الجامعة الكترونيا  واستخدمت ف  ذلك المنهج المسح   وتناولت نماذج من المستودعات الرقمية 

هم  المستودعات للجامعات االجنبية وكيفية بدايتها ومشروعات تطويرها  ثم قامت الباحثة بسرد أل
 الرقمية الجامعية ف  الدو  العربية.

وشرعت ف  التخطعيط إلنشعاء المسعتودع الرقمع  لجامععة القعاهر  معن حيعل تحديعد الرؤيعة والرسعالة  
واالهداف والجمهور المستهدف  ثم ادار  المستودع وحقوق ومسؤوليات المستودع  والهيكع  التنظيمع  لعه  

لعم  بالمستودع  فضالً ععن تحديعد المتطلبعات الماديعة والبرمجيعة والمعوارد ما وضا السياسات الت  تنظم ا
البشععرية والماليععة  باإلضععافة إلععى التقيععيم والمراجعععة المسععتمر  والدعايععة والتععرويج للمسععتودع  مععا تنفيععذ 

 وتجريب مشروع المستودع الرقم  لجامعة القاهر  على عينة من مجتما الجامعة.
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 (   المعنونة "بناء شبكات المكتبات باستخدام النظم 2014لسيد عامر نجم )هدفت دراسة محمد فكري ا
المتكاملة مفتوحة المصدر: دراسة تحليلية" إلى رصد أنظمة المكتبات المتكاملة مفتوحة المصدر  
وتحليلها  وتحديد أوجه القو  والضعف ف  البرمجيات مفتوحة المصدر  وتوظيف تقنيات الشبكات 

المكتبات المتكاملة مفتوحة المصدر  واستخدمت الدراسة المنهج الوصف  التحليل   للربط بين أنظمة
لوصف وتحلي  كافة الجوانب المتصلة بنظم المكتبات المتكاملة مفتوحة المصدر وأنظمتها الفرعية  
 كما استخدمت المنهج التطبيق  لتصميم النموذج المقترح لبناء الشبكة  والمنهج المقارن لعقد مقارنة

هو أفض    KOHAبين األنظمة المتكاملة مفتوحة المصدر فيما بينها  وتوصلت الدراسة الى أن نظام 
األنظمة المتكاملة مفتوحة المصدر  ما تقديم نموذج لبناء شبكات مكتبات باستخدام النظم اآللية 

 مفتوحة المصدر وذلك من خال  نظام كوها المتكام  إلدار  المكتبات.

  (.   ف  دراسته بعنوان بناء نظام مفتوح المصدر لتحوي  ونق  2014عل  محمد أحمد.)تناو  إبراهيم
بيانات المكتبات بين النظم اآللية المتكاملة إلدار  المكتبات: دراسة تجريبية. وكما ذكر ف  دراسته أراد 

مكتبات التعرف على أسباب ومبررات المكتبات للتحو  لنظام جديد  والتعرف على تفاصي  بيانات ال
خال  عملية النق  والتحوي  ما تحديد األساليب والطرق المتبعة لتحوي  البيانات من نظام آل  إلدار  
المكتبات لنظام آخر  والتعرف عل  مراح  تحوي  البيانات بين النظم واألدوات والبرامج واألساليب 

البيانات من النظام القديم  المستخدمة ف  تحديد البيانات المطلوبة للنق  والمستخدمة ف  استخراج
والمستخدمة ف  عملية التحوي  والنق   ما تقديم قائمة مقترحات بالبرامج واألدوات المفيد  ف  مرحلة 
نق  وتحوي  البيانات  واستخدمت الدراسة المنهج التجريب   والمنهج الوصف  التحليل   وتم اختيار 

مشروعات االنتقا  والتحوي  من نظام لنظام آخر مجتما الدراسة كعينة عمدية من خال  مجموعة من 
  ومن نتائج الدراسة وجود بعض االسباب المالية واالدارية 2013-2010الت  تمت ف  الفتر  من 

للتحو  من النظم القديمة لنظم جيد  جديد  كعد اتفاق عل  بنود تعاقد الصيانة والدعم الفن  أو ارتفاع 
  أو تخفيض تلك التكلفة من الهيئة او المؤسسة التابا لها التكلفة الخاصة بهما بشك  مضطرد

المكتبات  ما التوص  لمعوقات التخطيط االستراتيج  ووضا مقترحات للتغلب عليها ف  المكتبات 
 العربية.

 (. المعنونة "الرسائ  العلمية المجاز  من أقسام 2016تناولت رسالة زيد حمز  أبوفارس األجورن  .)
: دراسة ببليومترية وإنشاء مستودع  2015 - 2000ومات بليبيا ف  الفتر  من عام المكتبات والمعل

رقم " حصر الرسائ  الجامعية المجاز  من أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات الليبية  ومعرفة 
خصائها واتجاهاتها الموضوعية وتوزيعاتها الزمنية والمكانية  كما تناولت الدراسة مدى توافر هذه 

لرسائ  ف  قواعد البيانات العربية والعالمية  والتعريف بالمستودعات الرقمية  وبرامج ادارتها ا
وبنائها  ووضا تصور مقترح إلنشاء مستودع رقم  للرسائ  المجاز  من أقسام المكتبات والمعلومات 

 بالجامعات الليبية. 

ومعرفععة المتطلبععات التعع  يجععب  وختمععت الدراسععة بععالتخطيط إلنشععاء مسععتودع رقمعع  للرسععائ  العلميععة 
مراعاتها وفقًا للمعايير السائد   حيعل تناولعت نشعأ  وتطعور تعلعيم المكتبعات والمعلومعات بالجامععات الليبيعة  
والبعععرامج المختلفعععة التععع  تقعععدمها سعععواء علعععى مسعععتوى الليسعععانس أو البكعععالوريوس أو الدراسعععات العليعععا  

معيععة فعع  تخصعع  المكتبععات والمعلومععات بالجامعععات الليبيععة  واالتجاهععات العدديععة والنوعيععة للرسععائ  الجا
واإلنتاجيععة العلميععة مععن الرسععائ  الجامعيععة فعع  تخصعع  المكتبععات والمعلومععات بالجامعععات الليبيععة بقواعععد 
البيانات العربية والعالمية  معا حصعر للرسعائ  التع  أجازتهعا األقسعام بالجامععات الليبيعة والتع  تعم حصعرها 

العربيععة والعالميععة  فضععالً عععن خطععوات تطبيععق المسععتودع الرقمعع  للرسععائ  الجامعيععة فعع   بقواعععد البيانععات
 تخص  المكتبات والمعلومات بالجامعات الليبية  .
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 (  حاو  ف  هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المستودعات الرقمية 2017وسام يوسف بن غيد  )
امعية الجزائرية على شبكة االنترنت وصنف تلك المؤسساتية ف  إتاحة المصادر الرقمية للمكتبات الج

المستودعات الست طبقا لموضوعاتها تار  واخرى حسب اإلتاحة والوصو  الحر لمحتوياتها وأخري 
طبقا لتنتاج العلم  الت  تبرزه وكذلك طبقا للتوزيا اللغوي للمستودعات الرقمية موضوع الدراسة 

ثقافة النشر اإللكترون  ذو الوصو  الحر لدى  وخل  ف  دراسته إلى ضرور  العم  على نشر
مختلف منتسب  الجامعات الجزائرية لتكون جزء ال يتجزء من حياتهم األكاديمية وتشجيا الجامعات 
الجزائرية لباحثيها باستخدام مختلف الحوافز المادية والمعنوية للبدء أو االستمرار ف  األرشفة الذاتية 

وضرور  قيام الجامعات الجزائرية بإلزام الباحثين المنتسبين لها بإيداع لمؤلفاتهم العلمية المحكمة  
مؤلفاتهم العلمية داخ  مستودعاتها الرقمية  وضرور  حر  مستودعات الجامعات الجزائرية على 
إجراء استطالعات رأي ومقابالت ما مختلف الفئات المستخدمة والمستفيد  من المستودعات بغرض 

ن مصادر المعلومات وتقييم الخدمات الت  تقدمها المستودعات لهم  وتوفير معرفة إحتياجاتهم م
الجامعات الجزائرية الدعم المال  الكاف  لمستودعاتها الرقمية وكذا إدار  كفؤ  تعم  على ضمان 

 حفظ  صيانة محتويات المستودعات على المدى الطوي  وكذا إتاحتها بشك  دائم للمستخدمين 

 (.  تناولت ف  دراستها عن المستودعات الرقمية 2017تول  عبد الرحمن.)سار  متول  محمد م
بمصر موضوع األرشفة الذاتية بصفتها المصدر األساس  ب  والوحيد أحيانا ف  إيداع المصادر 
الرقمية بالمستودات الرقمية وبدونها المجا  إلنشاء تلك المستودعات  فعرفت باألرشفة الذاتية وتاريخ 

تها  ثم أهدافها  وأنواعها  وخصائصها  والمزايا الت  تمتاز بها األرشفة الذاتية وأهم نشأتها وماهي
المعوقات الت  تواجها  ثم شرعت بعد ذلك  ف  دراسة تاريخ المستودعات الرقمية وعالقتها بحركة 
الوصو  الحر  ومفهوم هذه المستودعات  وأهدافها وأنواعها  وخصائصها  ووظائفها  ومزاياها  

عيوبها  والعوام  الت  ساعدت على انتشارها  ثم تناولت مواصفات هذه المستودعات ومعاييرها  و
ومعايير تقييم المستودعات ومواصفاتها من حيل منظومة العم  بالمستودع  وبرمجيات إنشاء 
المستودعات  وسمات برمجيات المستودعات الرقمية  وسياسات المستودعات وآلية إنشاء 

ونظم إدار  المستودعات الرقمية  ثم تناولت نماذج لمشروعات دعم المستودعات  المستودعات 
الرقمية  فضالً عن تقييم المستودعات الرقمية المصرية  إذ قامت الباحثة بتطبيق معايير تقييم 
المستودعات الرقمية ومواصفاتها على المستودعات الرقمية المصرية وه  ثمانية مستودعات ه : 

رقم  للجامعة األمريكية بالقاهر   والمستودع الرقم  للجامعة البريطانية بالقاهر   المستودع ال
ومستودع األصو  الرقمية )دار( بمكتبة اإلسكندرية  ومستودع لدراسات المكتبات والمعلومات كلية 
  اآلداب جامعة حلوان  والمستودع الرقم  لقسم المكتبات والمعلومات كلية اآلداب جامعة المنوفية

ومستودع ناريس للنشر لمركز البحول الزراعية بالقاهر   والمستودع الرقم  لجامعة القاهر   
 والمستودع الرقم  للرسائ  الجامعية لجامعة عين شمس.

 ( ف  دراستها عن برمجيات المستودعات الرقمية 2017أوضحت إيمان رمضان محمد حسين   )
ودورها ف  دعم التنمية االقتصادية: الواقا والمأمو . مفتوحة المصدر بالمكتبات الجامعية المصرية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز برمجيات المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر  ورصد واقا 
استخدام هذه البرمجيات بالمكتبات الجامعية المصرية وإلقاء الضوء على التحديات الت  تواجه 

ى الوع  لدى اختصاصي ِّ  المعلومات بأهمية تطبيقات المكتبات ف  هذا الصدد  وتحديد مستو
البرمجيات مفتوحة المصدر لبناء المستودعات الرقمية ف  المكتبات الجامعية وعوائدها االقتصادية  
والتعرف على المهارات الت  يحتاج إليها اختصاصيُّو المعلومات ف  المكتبات الجامعية الستخدام 

در  وتقديم تصور مقترح للترويج ودعم استخدام برمجيات تقنيات البرمجيات مفتوحة المص
المستودعات المفتوحة المصدر ف  المكتبات الجامعية المصرية ودورها ف  تحقيق النمـو االقتصـادي 
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والتنميـة. وتوصلت الدراسة إلى عد  نتائج  أبرزها: عدم وع  المكتبات المركزية قيد الدراسة بأهمية 
عداد للمستودع المؤسس  لتنتاج الفكري الصادر عن الجامعة  فأكثر من مشاركة المكتبة ف  اإل

%( ليس لديها مستودع رقم   مما يُد  على ضعف الدور 61,5نصف المكتبات المدروسة بنسبة )
ف  دعم الوصو  الحر  وقِّلة الوع  بأهمية  -المتمث  ف  الجامعات-المؤسس  والدعم اإلداري 
عايير التقييم العالم  للجامعات من قِّب ِّ المسؤولين بالجامعة  وتةبةين أن المستودعات الرقمية كأحد م

"نق  الكوادر الفنية المتخصصة ف  مجا  المصادر المفتوحة" من أبرز تحديات بناء ودعم 
 المستودعات الرقمية بالمكتبات المركزية مح  الدراسة.

ععد  توصععيات أهمهععا: إنشععاء موقععا إرشععا      ت الدراسععة عِّ دي عربعع  علععى اإلنترنععت لبععل ثقافععة وقععدمة
البرمجيات المفتوحة المصعدر علعى أن يكعون موجهعاً لكافعة األطعراف المعنيعة ببرمجيعات بنعاء المسعتودعات 
الرقمية مفتوحة المصدر  وكذلك القيادات الجامعية المنوطة باتخاذ قرارات بشأن تأسعيس تلعك المسعتودعات 

العععال  أو المجلععس األعلععى للجامعععات  وتبن ِّعع  تطبيععق التصععور  ويمكععن أن يتبععا هععذا الموقععا وزار  التعلععيم
المقترح من خال  الدراسعة لتعزيعز اسعتخدام البرمجيعات مفتوحعة المصعدر لبنعاء المسعتودعات الرقميعة علعى 

 مستوى المكتبات المركزية بالجامعات المصرية.

 (.2019دراسة أسامة أحمد جما  السيد القلش.)  للرسائ  الجامعية المجاز   بعنوان بناء مستودع رقم
ف  معهد البحول والدراسات العربية باستخدام أحد نظم إدار  المحتوى مفتوحة المصدر والت  تهدف 
إلى بناء مستودع رقم  للرسائ  الجامعية المجاز  ف  معهد البحول والدراسات العربية بأحد أنظمة 

  المحتوى مفتوحة المصدر مروراً المصدر المفتوح  وتستعرض الدراسة مراح  نشأ  نظم إدار
بتعريفاتها  وعرض مبررات اللجوء إليها  ومزاياها وعيوبها  وعرض نماذج من برامج إدار  وبناء 

 المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر وصوالً إلى استعراض أحد هذه النظم  وهو نظام كوها.

 ( 2019دراسة عبد الرحمن فراج)   شهدت البيانات المفتوحة ف  الت  أورد ف  ملخصها مايل"
السنوات القليلة الماضية زخًما شديًدا ف  العالمين العرب  والغرب   وأتيحل بيانات المؤسسات الدولية 
والوطنية  الحكومية والخاصة  على اختالف أنماطها بصور  حر  للمستفيدين المحتملين منها  وتهدف 

ة للجامعات السعودية ف  إدار  البيانات المفتوحة  هذه الدراسة إلى التعرف على الممارسات الحالي
وبصفة خاصة البيانات البحثية منها  وذلك من حيل المظان المفضلة إلتاحة البيانات  والجهة 
المسؤولة عن هذه اإلتاحة  ومدى اإلفصاح عن السياسات والرخ  القانونية ذات الصلة  وماهية 

لت  أتيحت بها  وقد خلصت الدراسة إلى اهتمام الجامعات أنماط البيانات المتاحة  وصي  الملفات ا
السعودية بإتاحة البيانات اإلحصائية اإلدارية دون البيانات البحثية  ولم تأت هذه اإلتاحة عبر 
مستودعات الجامعات أو مرافق خاصة بالبيانات  وإنما وردت على هيئة صفحات عنكبوتية ثابتة دون 

ير للخدمات ذات الصلة بالبيانات البحثية  ودون خطط محدد  إلدار  أي إمكانات للبحل  ودون توف
البيانات  كما توصلت الدراسة إلى أن هذا االتجاه هو السائد ف  المملكة على المستوى الوطن  بصفة 
عامة  وبصفة خاصة بوابة البيانات الحكومية المفتوحة وصفحة البيانات بموقا وزار  التعليم  وتنته  

رفق الدراسة و اعتماًدا على أسلوب التحلي  التطوري للمفهوم  إلى إعداد تصور مفاهيم  إلنشاء مِّ
 للبيانات البحثية وتوفير الخدمات ذات الصلة بالجامعات السعودية".

بعععد أستعراضععنا لالنتععاج الفكععري المنشععور باللغععة العربيععة فعع  مجععا  الدراسععة و الحافعع  بالعديععد مععن 
م  لموضوع المستودعات الرقمية للرسائ  الجامعية  وإن كان ج  هذه الدراسات الدراسات السابقة الت  تنت

تتوافق ما دراستنا الحالية أو تتماس معها ف  أحد جوانبها الموضوعية فقد كعان منهعا الكثيعر معن الدراسعات 
دعات التعع  تناولععت تطبيقععات البرمجيععات مفتوحععة المصععدر لبنععاء وإدار  المكتبععات الرقميععة  وإنشععاء المسععتو

الرقمية المؤسسعية والمععايير التع  يمكعن االعتمعاد عليهعا عنعد تقييمهعا  وقعد اسعتفاد الباحعل أيمعا أسعتفاد  معن 



 زكريا الرماديعروض وقراءات متخصصة / اشراف  أ.د.  أمان  

 

  

 406                                                                      ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

اإلطععار النظععري الععوارد فعع  بعضععها  وخاصععة مععا يتعلععق منهععا بحركععة الوصععو  المفتععوح والتععأريخ والنشععأ  
التحعديات التع  تواجعه المكتبعات  للمستودعات الرقمية وعلى األخ  المستودعات الرقمية المؤسسعية  وأهعم

عنععد بناءهععا لتلععك المسععتودعات كأحععد المحععاور األساسععية فعع  هععذه الدراسععة  ومععا انتهععت إليععه مععن نتععائج 
وتوصيات  إال أنها لم تتناو  بنعاء مسعتودع رقمع  للرسعائ  الجامعيعة المجعاز  فع  الجامععات المصعرية معا 

ية تشاركية وموارد بشرية ومالية وتنسيق وتخطعيط مسعبق  لعذا مايتطلبه هذا البناء المعلومات  من بنية تعاون
 يمكن اعتبارها امتداًدا للدراسات السابقة  وعًمال علميًا تكميليًا لها.

ويمكن أن نلخ  ماجاء بالفص  الحال  ف  أدبيعات موضعوع الرسعائ  واالطروحعات االلكترونيعة فع  
 عد  نقاط نوجزها فيمايل :

 ري األجنب  المنشور إلكترونيا عبر صفحات الويب.توفر وتنوع االنتاج الفك -

غلب على هذا االنتاج األجنب  مقاالت الدوريات العلمية الُمحكةمة والمقاالت المضعمنة فع  قواععد  -
 البيانات الرقمية والمستودعات الرقمية للمؤسسات العلمية والتعليمية ف  أمريكا وأوروبا والهند.

إليعه معن رسعائ  علميعة فع  هعذا الموضعوع قياسعا بالمقعاالت تضاءلت كثيعرا نسعبة معاتم الوصعو   -
العلمية الت  تحم  ف  معظمها تجارب وآراء علميعة وفنيعة وإجرائيعة فع  كيفيعة التععاط  معا هعذا 

 الموضوع الحيوي المستجد ألحدل مرافق وخدمات المعلومات.

اشعرين فكعان لهعا دورا لعبت كثير من المؤسسات الدولية واإلقيميعة والمؤسسعات التعليميعة دور الن -
بارزا ف  إتاحة كثير من البيانات والمعلومات بنشعرها وثعائق وتجعارب ونصعائا فع  التعامع  معا 

 هذا الموضوع.

االنتاج الفكري الهندي ف  هذا الموضوع كان له نصيب عظيم وهذا يد  ع  معدى اإلهتمعام بهعذا  -
 مات.المجا  والمستوى الذي وصلت إليه ف  مجا  تكنولوجيا المعلو

 وقد كان لالنتاج الفكري العرب  عد  خصائ  من أهمها: -

غلبععت الدراسععات العلميععة المتمثلععة فعع  رسععائ  الماجسععتير والععدكتوراه علععى االنتععاج العلمعع  غيععر  -
 المنشور والذي مازا  حبيسا خلف الرفوف يصعب الوصو  إليه وإلى محتواه كامال.

وكثعرت تلعك الدراسعات التع  غلعب عليهعا  2010زاد معد  ذلك االنتاج زياد  ملحوظعة بععد ععام  -
دراسات الوصو  الحر والمستودعات الرقمية وبرمجيات المصعادر المفتوحعة وقعد ارتعبط غالبهعا 

 بالمكان أو المؤسسة التعليمية الت  ينتسب إليها الباحل.

تععم تنععاو  المسععتودعات الرقميععة فعع  االنتععاج الفكععري العربعع  مععن جععانبين أساسععيين وهمععا عمليععة  -
لتعام  ما المستودعات الرقمية من حيل التعريف والنشأ  والتقييم ومناقشة نقاط القو  والضعف ا

 وكيفية الوصو  المفتوح اليها وكذلك قياس مدى اإلفاد  منها وأراء المجتما المبحول فيها.

مه مازا  االنتاج الفكري العرب  ف  هذا المجا  يفتقر إلى الوصو  المفتوح إليه ومازا  ف  معظ -
 مطبوعا يصعب الوصو  إليه إال بعد جهد جهيد.
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( الوصععو  الحععر للمعلومععات: 2007لععرحمن العبععد الجبععار. )نجععاح قععبالن القععبالن  الجععوهر  عبععد ا -135
دراسة التجاهات األكاديميين ف  الجامععات السععودية لنشعر إنتعاجهم الفكعري عبعر اإلنترنعت. ـ فع : 

 .2007نوفمبر . 20-17المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العرب  للمكتبات والمعلومات  جد   

الحععر للمعرفععة: دراسععة وثائقيععة لوضععا االطععر  (. مبععادرات الوصععو 2009شععريف كامعع  شععاهين ) -136
العامة لمبادر  عربية   ف  الملتقى العرب  الثالل لتكنولوجيا المكتبات والمعلومعات " تقنيعات الجيع  
 الثالل ومدخالتها ف  مجتما المكتبات والمعلومات. القاهر : شبكة أخصائ  المكتبات والمعلومات.

انات الرقمية: بناؤها واقتناؤها وتنظيمهعا واسعترجاعها فع  (. الكي2010أسامة محمد عطية خميس.) -137
 -نحو تصعور مقتعرح/ إشعراف حسعناء محمعود محجعوب. المستودعات الرقمية على شبكة اإلنترنت:

 جامعة المنوفية  كلية اآلداب  قسم المكتبات والمعلومات. -أطروحة )دكتوراه( 

ن خال  بناء مكتبة رقميعة للرسعائ  م Greenstone(. تقييم نظام 2010عمرو حسن فتوح حسن.) -138
الجامعيععة المجععاز  للبععاحثين فعع  مجععا  المكتبععات والمعلومععات بالجامعععات المصععرية/ إشععراف محمععد 

جامععة المنوفيعة  كليعة اآلداب  قسعم  -أطروحعة )ماجسعتير(  -فتح  عبدالهادي  عاطف السيد قاسعم.
 المكتبات والمعلومات .

لمسععتودعات الرقميععة للرسععائ  الجامعيععة العربيععة: دراسععة (. ا2010سععرفيناز أحمععد محمععد حععافظ.) -139
. ف : المؤتمر الحادي والعشرون لالتحاد العرب  للمكتبعات والمعلومعات: المكتبعة 534  -تقييمية.

بيعروت: االتحعاد  -.2010أكتعوبر  8 -6الرقمية العربية: الضرور  والفر  والتحعديات. بيعروت: 
. تعاريخ 2010ون ما وزار  الثقافة وجمعية المكتبعات اللبنانيعة العرب  للمكتبات والمعلومات  بالتعا

 https://search.emarefa.net/detail/BIM-374872متاح عبر:  -.13/6/2016ااالطالع

ف  المكتبات والمنظمات غيعر (. تطبيقات النظم اآللية مفتوحة المصدر 2013إبراهيم أحمد الدوي.) -140
. فعع : المععؤتمر السععابا عشععر لجمعيععة المكتبععات المتخصصععة فععرع الخلععيج 33  -الهادفععة للععربا.
 -8والفر . مسقط:  التحديات : المعرفة اقتصاد ف  المعلومات الختصاص  المتغير العرب : الدور

 .2011مسقط: جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العرب   -.2011مارس  10

(. الرسععائ  الجامعيععة فعع  جامعععة الفيععوم: دراسععة ببليوجرافيععة 2014هنععد فتحعع  أحمععد عبععدالعزيز.) -141
ببليومتريععة والتخطععيط إلنشععاء مسععتودع رقمعع  باسععتخدام الععنظم مفتوحععة المصععدر/ إشععراف شعععبان 

ة جامععة الفيعوم  كليع -أطروحعة )دكتعوراه( -عبدالعزبز خليفة  رحاب عبدالهادي عبعدالقادر سعويف .
 اآلداب  قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.

(. المسعتودعات الرقميعة للجامععات فع  العدو  العربيعة : دراسعة 2014إهداء صعالح نعاجى محمعد.) -142
أطروحة  -تقييمية ما التخطيط إلنشاء مستودع رقم  لجامعة القاهر / إشراف شريف كام  شاهين.

 لمكتبات والوثائق والمعلومات.جامعة القاهر   كلية اآلداب  قسم ا -)ماجستير( 

(. بنعاء شعبكات المكتبعات باسعتخدام العنظم المتكاملعة مفتوحعة 2014محمد فكعري السعيد ععامر نجعم.) -143
أطروحعة  -دراسة تحليلية/ إشراف زين الدين محمد عبدالهادي  تغريد أبوالحسن راضع . المصدر:

 .ماتجامعة حلوان  كلية اآلداب  قسم المكتبات والمعلو -)ماجستير( 

(.  بناء نظام مفتعوح المصعدر لتحويع  ونقع  بيانعات المكتبعات بعين 2014إبراهيم عل  محمد أحمد.) -144
 -الععنظم اآلليععة المتكاملععة إلدار  المكتبععات: دراسععة تجريبيععة/ إشععراف زيععن الععدين محمععد عبععدالهادي.

  جامعة حلوان  كلية اآلداب  قسم المكتبات والمعلومات. -أطروحة )دكتوراه( 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-374872
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(. الرسائ  العلمية المجاز  من أقسعام المكتبعات والمعلومعات 2016ز  أبوفارس األجورن .)زيد حم -145
إشراف ععالء  / دراسة ببليومترية وإنشاء مستودع رقم  :2015 - 2000بليبيا ف  الفتر  من عام 
جامععععة المنصعععور   كليعععة اآلداب  قسعععم الوثعععائق  -أطروحعععة ) ماجسعععتير (  -عبدالسعععتار مغعععاوري.

 ت والمعلومات.والمكتبا

المستودعات الرقمية المؤسساتية ودورها ف  إتاحة المحتويات الرقمية  .بن غيد   وسام يوسف -146
  مارس 45العدد  -.Cybrarians Journal -.للمكتبات الجامعية الجزائرية على شبكة االنترنت

  :متاح ف  -. <11/6/2020> :تاريخ االطالع -. 2017
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&i

d=773:wbinghida&catid=302:papers&Itemid=110 

دراسععة تحليليععة  (. المسععتودعات الرقميععة بمصععر:2017من.)سعار  متععول  محمععد متععول  عبععد الععرح -147
جامععة  -أطروحعة )ماجسعتير(  -تقويمية/  إشراف فتح  عبدالعزيز أبوراضع   أمع  محمعد خعالف.

 اإلسكندرية  كلية اآلداب  قسم المكتبات والمعلومات.

الجامعيعة بالمكتبعات  مفتوحعة المصعدر المستودعات الرقمية برمجيات .حسين  إيمان رمضان محمد -148
الععدد  -.Cybrarians Journal -.االقتصادية: الواقعا والمعأمو  المصرية ودورها ف  دعم التنمية

 :متعععععععاح فععععععع  -. <13/6/202>تعععععععاريخ االطعععععععالع  -. 2017  سعععععععبتمبر 47

http://journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article<
>&id=802:eramadan&catid=313:papers&Itemid=93 

(. بناء مستودع رقم  للرسعائ  الجامعيعة المجعاز  فع  معهعد 2019أسامة أحمد جما  السيد القلش.) -149
استخدام أحد نظم إدار  المحتعوى مفتوحعة المصعدر.االتجاهات الحديثعة البحول والدراسات العربية ب
 (.2019)يوليو 48 ع24مج -ف  المكتبات والمعلومات.

(. البيانععات المفتوحععة وإدارتهععا بالجامعععات السعععودية دراسععة تحليليععة  2019عبععد الععرحمن فععراج.) -150
 & Journal of Information Studies -وتصعور مفعاهيم  إلنشعاء مرفعق للبيانعات البحثيعة.

Technology (JIS&T), Volume 2019, Issue 2 تععاريخ االطععالع 2019  سععبتمبر.
 https://doi.org/10.5339/jist.2019.8متاح ف :  -. 25/7/2020
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