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Research Article

د. عبدالرحمن فراج1*

البيانات المفتوحة وإدارتها 
بالجامعات السعودية

دراسة تحليلية، وتصور مفاهيمي 
إلنشاء مرفق للبيانات البحثية

ملخص :
شهدت البيانات المفتوحة في السنوات القليلة الماضية زخًما شديًدا في العالمين العربي والغربي، وأتيحث 

بيانات المؤسسات الدولية والوطنية، الحكومية والخاصة، على اختالف أنماطها بصورة حرة للمستفيدين 
المحتملين منها. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الممارسات الحالية للجامعات السعودية في إدارة 
البيانات المفتوحة، وبصفة خاصة البيانات البحثية منها؛ وذلك من حيث المظان المفضلة إلتاحة البيانات، 

والجهة المسؤولة عن هذه اإلتاحة، ومدى اإلفصاح عن السياسات والرخص القانونية ذات الصلة، وماهية أنماط 
البيانات المتاحة، وصيغ الملفات التي أتيحت بها. وقد خلصت الدراسة إلى اهتمام الجامعات 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 أي إمكانات للبحث، ودون توفير للخدمات ذات 

الصلة بالبيانات البحثية، ودون خطط محددة إلدارة البيانات. كما توصلت الدراسة إلى أن هذا االتجاه هو السائد 
في المملكة على المستوى الوطني بصفة عامة، وبصفة خاصة بوابة البيانات الحكومية المفتوحة وصفحة 
البيانات بموقع وزارة التعليم. وتنتهي الدراسة، اعتماًدا على أسلوب التحليل التطوري للمفهوم، إلى إعداد 

تصور مفاهيمي إلنشاء مرفق للبيانات البحثية وتوفير الخدمات ذات الصلة بالجامعات السعودية.

الكلمات المفتاحية:
البيانات المفتوحة، مرافق البيانات البحثية، إدارة البيانات البحثية، الوصول الحر، الجامعات السعودية 

TITLE: Open data management in Saudi universities: an analytical study and a conceptual 
perspective to establish a research data service

Abstract
Open data have witnessed a large-scale momentum in the Western and Arab world throughout the 
recent past years. The international and national institutions ‘data, be they of public or private 
sectors, has become openly available in all types for potential users. The study is aimed at exploring 
Saudi universities current practices in managing the open data from perspectives of preferred 
locations, the body in charge of providing such availability, disclosure of relevant policies and 
licenses, open data types, and available file formats. The study concluded that Saudi universities 
were interested in providing just administrative data, and this was not provided through university 
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repositories or data services. Rather, it came in static web pages without any search facilities, 
services related to research data, or specific data management plans. We have also found that this 
trend is prevalent in the Kingdom at the national level in general, and in particular the Saudi 
Government Open Data portal and the Open Data page on the Ministry of Education website. Based 
upon the evolutionary concept analysis, the study is aimed at drafting a conceptual perspective to 
establish a research data service and to provide relevant services to the Saudi universities. 

Keywords:
Open data, research data services, research data management, open access, Saudi universities 

1- تمهيد

إذا كان من المشهور تقسيم مصادر المعلومات، بحسب دورها في نظام االتصال العلمي، إلى مصادر أولية، وأخرى 
ثانوية، وأخيرة من الدرجة الثالثة؛ فإن البيانات ال تعد فحسب من المصادر األولية، وإنما هي أساس تلك المصادر 

ومنبعها الرئيس. فوفًقا لتعريف المصادر األولية بأنها تلك المصادر التي تقدم حقائق غير مسبوقة وتنشر ألول 
مرة،1 فإن ما يكمن وراء هذه األسبقية في الحقيقة هي البيانات األولية التي تمثل عصب البحث العلمي األصيل.

ويرى »مرفق البيانات الوطني األسترالي« Australian National Data Service أن البيانات هي أحد المخرجات 
غير التقليدية للبحث العلمي، وأنها ليست فحسب عناصر رئيسة في عمليات البحث العلمي، وإنما تمثل 

الطبقة العليا أو النخبة في هذه العمليات.2
والبيانات المفتوحة، هي تلك البيانات التي يمكن اإلفادة منها بصورة حرة freely أو مفتوحة open ، وإعادة 
استخدامها، وإعادة توزيعها من قبل المستفيدين المحتملين؛ وذلك مع ضرورة نسبة البيانات إلى منشئها أو 

معدها األصلي. ويعّرف »الميثاق الدولي للبيانات المفتوحة«3 ذلك النمط من البيانات بأنها »تلك البيانات المتاحة 
بصورة رقمية، وفقا للخصائص التقنية والقانونية الالزمة الستخدامها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها بحرّية 

من قبل أّي شخص كان، وفي أّي وقت، وأّي مكان«.
وقد زاد االهتمام في اآلونة األخيرة بالبيانات، على اختالف موضوعاتها وأنماطها، وإتاحتها بصورة حرة أو 

 open مفتوحة4على اإلنترنت.5 وارتبط إتاحة البيانات بصورة مفتوحة منذ بداية االهتمام بها بالحكومة المفتوحة
government ، ولذا حرصت المؤسسات الوطنية - الحكومية والخاصة، على إتاحة بياناتها على العموم، وغدت 
برامج التحول اإللكتروني واالستراتيجيات الرقمية للحكومات تركز على البيانات بصورة أساس. كما ساعد على 

انتشار حركة »البيانات المفتوحة« وزيادة االهتمام بها، انخراط المؤسسات الدولية في هذه الحركة، وإطالق كثير 
من المبادرات الدولية والوطنية الداعية إلى نشر هذا النمط من البيانات.6

وعلى صعيد االتصال العلمي،  يعتمد النشاط العلمي اليوم وبكثافة، أكثر من أي وقت مضى، على 
البيانات. واتضح أن وثمة حاجة ملحة في بعض التخصصات العلمية، للمشاركة في البيانات ألجل تحقيق التقدم 

المنشود في تلك التخصصات. ومن شواهد ذلك، قيام الدوريات العلمية ومؤسسات التمويل ومؤسسات 
البحث العلمي على مستوى العالم بتشجيع الباحثين على إتاحة البيانات للجمهور العام. وتفرض بعض 

الدوريات العلمية اآلن مثل Nature، على الباحثين إلحاق البيانات البحثية جنًبا إلى جنب الدراسات المقدمة 
9.GigaScience 8 و،ScientificData للنشر.7 كما بدأ نشر دوريات علمية مخصصة بكاملها لنشر البيانات، مثل

والحقيقة، يتفاوت كم وطبيعة البيانات المفتوحة المتاحة على اإلنترنت، ذات الصلة بالنشاط العلمي، 
من البيانات التي يتوفر عليها الباحثون أثناء إعداد دراساتهم التحليلية، إلى تلك المشروعات الضخمة مثل 

مستودع ®GenBank  الخاص بنشر تسلسالت الحمض النووي )دي إن إيه(.10 ونتيجة لزيادة مستودعات البيانات 
data  repositories ومرافق البيانات data services وانتشارها في كثير من أرجاء العالم، نشأ بعض أداوت 

ضبط مستودعات البيانات، وذلك مثل الدليل السردي لمستودعات البيانات، التابع لدليل الوصول الحر،11ودليل 
فهارس البيانات Data Catalogs،12 والخدمة التجميعية الحاصرة لهذه المستودعات والتي تتيح إمكانية البحث 

13.Databib عنها وتصفحها من مظن واحد وهي ذلك الفهرس الجامع الموسوم بـ
فضال عن ذلك، أحياًنا ما تستضيف المستودعات الرقمية ذلك النمط من البيانات، كما أصبحت تجد محاًل 
لها على مواقع مشاركة الملفات مثل figshare، وعلى وسائط التواصل االجتماعي وبصفة خاصة الشبكات 

.ResearchGateو Academia االجتماعية األكاديمية مثل
والحقيقة أن البيانات التي ُتنشر في دورية خاصة بالبيانات، أو في مستودع للبيانات العلمية والطبية مثل 

ف الرقمي« )DOI( الذي يمكن استخدامه عند االستشهاد  ص لها »الُمعرِّ Dryad، أو في موقع com.figshare، يخصَّ
بتلك البيانات في دراسات أخرى. وقد أدى ذلك بالطبيعة إلى زيادة قابلية االستشهاد المرجعي بالبيانات، مثلها 

مثل الوثائق العلمية، وهو ما يمكن أن يمنح مؤلفيها انتشاًرا واسًعا.14 وقد كشفت إحدى الدراسات أنه يتم 
االستشهاد بمقاالت الدوريات المتخصصة في البيانات، منذ عام 2012، وقد بلغ عدد المقاالت المنشورة في 

ثماني من تلك الدوريات عام 2014، 352 مقالة، تم االستشهاد بها حتى نهاية عام 2016 في 134 مقالة أخرى 
)بنسبة حوالي %38(.15

وبصفة عامة، فإن المشاركة في البيانات نشاط منتشر على وجه العموم، كما تتفاوت تطبيقات وأنماط 
إدارة البيانات بصورة كبيرة بين التخصصات العلمية. ومع ذلك، تتزايد اإلجراءات التنظيمية وإجراءات إضفاء 

الطابع الرسمي على هذا المجال، وربما كان أحدث التطورات في هذا السياق هو إطالق مبادئ بانتون16 التي 
توفرت على تحديد أهداف ومبادئ مفهوم البيانات المفتوحة.
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وهكذا، فإذا كانت البيانات المفتوحة مهمة بالنسبة للمؤسسات اإلدارية الحكومية أو الخاصة ألجل تحسين 
الخدمات، فإنها مهمة كذلك للمؤسسات البحثية ألجل االرتقاء بالنشاط العلمي. فال شك17 أن إتاحة بيانات 

البحث بصورة مفتوحة، يعمل على تيسير التحقق من النتائج التي تم التوصل إليها، فضال عن البناء على تلك 
النتائج ومواصلة البحث في نفس الموضوع، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدالت إنجاز البحث العلمي.
وتحاول هذه الدراسة استكشاف مدى اهتمام الجامعات السعودية بإتاحة البيانات التي تتوفر عليها في 

صيغة مفتوحة، وبصفة خاصة البيانات البحثية منها، والممارسات ذات الصلة بذلك. 

2- مدخل الدراسة

2-1 أهمية الدراسة
تكتسب البيانات أهميتها من خاصيتها اإلمبريقية أو الواقعية empirical التي تميز ذلك النوع من األنشطة 

والبحوث في جميع مجاالت المعرفة الطبيعية والتطبيقية واالجتماعية. وتكتسب الدراسة أهميتها من أهمية 
البيانات ذاتها كمصدر أولي للمعلومات؛ فهي تعد عصب ممارسات المؤسسات اإلدارية، كما أنها في موقع 
القلب من البحث العلمي وعليها تعتمد جميع المراحل األخرى من التأليف والتركيب إلى غيرها من أنشطة 

النشاط العلمي. ومع ابتكار العنكبوتية، وتطور استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في إدارة البحث 
العلمي، اتضحت ضرورة إتاحة البيانات بصورة حرة أو مفتوحة للباحثين المحتملين لألغراض المختلفة.

من ناحية أخرى، فبالرغم من أنه تمت دراسة اتجاهات الجامعات السعودية نحو الوصول الحر سواء بصفة 
عامة،18 أو في أحد مساراته مثل المستودعات الرقمية،19 إال أن أحد أبرز تلك المسارات المعاصرة وهي البيانات 

المفتوحة لم تخضع للدراسة حتى اآلن.

2-2 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما مدى إتاحة الجامعات السعودية للبيانات المفتوحة، 

وبصفة خاصة البيانات البحثية، على مواقعها العنكبوتية؟ وما الخصائص الرئيسة لتلك المواقع في حالة وجودها؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس، األسئلة الفرعية التالية:

على من تقع مسؤولية إتاحة البيانات المفتوحة في الجامعات السعودية؟  •
ما مدى اإلفصاح عن السياسات الضابطة والرخص القانونية الحاكمة إلتاحة البيانات المفتوحة في تلك   •

الجامعات؟
ما أنماط البيانات المفتوحة المتاحة بالجامعات السعودية، وما صيغ الملفات اإللكترونية التي أتيحت   •

بها؟
ما المظان المفضلة لدى الجامعات السعودية إلتاحة البيانات المفتوحة )ما بين المستودعات،   •

والمرافق، والصفحات العنكبوتية(؟
ما الخدمات المعلوماتية والتقنية الداعمة لحركة نشر البيانات بتلك المواقع؟  •

ما األسس المفاهيمية لمصطلح »مرافق البيانات البحثية«، والتي يمكن إنشاؤها بالجامعات   •
السعودية إلتاحة ذلك النمط من البيانات؟

2-3 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف مدى اهتمام الجامعات السعودية بإتاحة البيانات المفتوحة - 

والبيانات البحثية منها بصفة خاصة، والجهة المسؤولة عن هذه اإلتاحة داخل الجامعة، ومدى الحرص على 
اإلفصاح عن السياسات والرخص القانونية ذات الصلة، وماهية أنماط البيانات المتاحة، وصيغ الملفات التي 

أتيحت بها، والمظان المفضلة لهذه اإلتاحة ما بين المستودعات والمرافق والصفحات أو المواقع العنكبوتية، 
والخدمات المعلوماتية والتقنية التي تم توفيرها بتلك المواقع. كما تهدف الدراسة إلى التحليل المفاهيمي 

لمصطلح »مرافق البيانات البحثية«، تمهيَدا لسبل إنشاء ذلك النمط من المرافق بالجامعات السعودية.

2-4 حدود الدراسة
تنصب هذه الدراسة على الجامعات السعودية من بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة، كما تم 

االقتصار على الجامعات السعودية الحكومية فحسب دون الجامعات الخاصة. ووفقـًا لموقع »وزارة التعليم« 
السعودية،20 توجد سبع وعشرون جامعة حكومية في المملكة، وذلك حتى شهر سبتمبر عام 2017م )جدول 

1(. وتتوزع هذه الجامعات بطبيعتها على المناطق الجغرافية المختلفة في المملكة، وتوجد من بينها جامعتان 
تخصصيتان هما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، 

كما توجد أيًضا جامعة إلكترونية واحدة تبث بعض برامجها ومحاضراتها عبر اإلنترنت وهي الجامعة السعودية 
اإللكترونية. هذا وقد تم تفريغ البيانات الالزمة للبحث، من المواقع العنكبوتية للجامعات السعودية، في الفترة 

.2017/10/6-2017/9/28

2-5 منهج الدراسة وأدواته
بناًء على طبيعة الدراسة وأهدافها فإن أنسب المناهج لها هو المنهج المختلط أو المركب أو متعدد أو 

متنوع األساليب mixed method والذي يجمع بين كل المقاربتين الكمية approach  quantitative والنوعية 
qualitative approach في جمع وتحليل وتفسير البيانات. ومن ثم فقد استخدم هذا المنهج في اإلجابة عن 

استفسارات الدراسة وتحقيق األهداف المبتغاة منها. 
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ويعد البحث المركب أحد استراتيجيات البحث العلمي التي القت اهتمامًا متزايدًا في السنوات األخيرة، 
ويمكن تعريفه بأنه استخدام كل من الطرق النوعية والكمية في دراسة واحدة، أو بصورة متعاقبة في 

دراستين أو أكثر،21 كما يعرف بأنه البحث الذي يتم من خالله دمج النتائج التي تم الحصول عليها من الطرق 
الكمية والنوعية و ذلك في نفس الدراسة.22

ومن المعلوم أنه في حين أن النتائج الكمية يمكنها الكشف عما بين العناصر أو العوامل المختلفة من 
عالقات بشكل عام، إال أن الوصول لفهم حقيقي وواضح لما تعنيه تلك النتائج بدقة غير ممكن في الغالب، 

اللهم إال في ضوء المؤشرات النوعية أو الكيفية التي يمكنها اإلسهام في الحصول على هذا الفهم المتعّمق. 
وهو ما يعني أنه عند الجمع بين أسلوبين مختلفين من أساليب البحث، فإن أحدهما يؤدي بطبيعة األمور إلى 

أن يكون اآلخر أكثر فعالية، ومن ثم يقوم األسلوبان مًعا بتقديم فهم أفضل لمشكلة البحث.23
وفيما يتصل بأدوات جمع البيانات الكمية والنوعية، ألجل اإلجابة عن استفسارات الدراسة، فإنها تتمثل فيما يلي:

قائمة المراجعة checklist: وهي األداة األساسية للحصول على المعلومات الكمية عن واقع اهتمام  	•
الجامعات السعودية بإتاحة البيانات المفتوحة، والتي تم إعدادها بصورة رئيسة اعتماًدا على الدراسات 

السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة )ملحق 1(.
التحليل المفاهيمي CA( concept analysis(  لمفهوم »مرافق البيانات البحثية«، وهو األداة النوعية  	•

األساس في الدراسة. ويرى البعض25،24 أن التحليل المفاهيمي أو التصوري هو أحد أنماط تحليل 
المضمون، إال أنه بينما يميل تحليل المضمون إلى اإلحصاء الكمي لما تشتمل عليه النصوص من 
مضامين، ينزع التحليل المفاهيمي إلى استخالص الحقائق والمفاهيم وتصنيفها في مجموعات 

والكشف عما بينها من وشائج وعالقات. وقد تم االعتماد هنا على  األسلوب المطور عن أسلوب التحليل 
المفاهيمي والموسوم بـ«التحليل التطوري للمفهوم« ECA( evolutionary concept analysis(، والذي 

ابتكرته بث رودجرز،26 وتم تطبيقه على كثير من الدراسات في مجال المكتبات والمعلومات.27

3- الدراسات السابقة

للجامعات - على مستوى العالم - باٌع طويل في االنخراط في حركة الوصول الحر، سواء من حيث الحرص 
على إنشاء المستودعات المؤسساتية أو تشجيع ودعم دوريات الوصول الحر. كما أنه من الطبيعي أن تهتم 

الجامعات بإتاحة البيانات بصورة مفتوحة في سياق وظائفها التي تنصب بصورة رئيسة على البحث والتعليم. 
وقد خطت الجامعات في كثير من أرجاء العالم خطوات واسعة في هذا الصدد، ووصلت الممارسات في هذا 

المجال إلى مستوى كبير من النضج، وأصبحت للجامعات خططها وأساليبها شبه الراسخة في إدارة البيانات 
وبصفة خاصة البحثية منها، وهذا هو األكثر شيوًعا وانتشاًرا في التجارب الغربية.28

وهناك اليوم بعض األمثلة النموذجية في تقديم خدمات البيانات البحثية، كما هو الحال في جامعة بوردو، 
ومعهد ماسوشستس للتقنية، وجامعة كاليفورنيا. وبناء على مثل هذه النماذج الناجحة بدأ العديد من 

المكتبات - أكثر المرافق الجامعية استحقاًقا لهذا الدور - في تقديم أو التخطيط لتقديم خدمات البيانات 
البحثية، وأصبح هناك كثير من المكتبات الذي يقدم هذه الخدمات في عالم اليوم.29

وتؤكد الدراسات على النمو المطرد في عدد مرافق البيانات البحثية،31،30 وأن مصطلح »إدارة البيانات« 
data management أصبح أكثر شيوًعا في التوصيف الوظيفي الختصاصيي المكتبات منذ عام 2008.  32 وفي 
 Association of European Research -دراسة للمكتبات األكاديمية األعضاء في جمعية مكتبات البحث األوربية
Libraries، تم التوصل إلى أن هناك 119 مكتبة تقدم على األقل خدمة واحدة من خدمات البيانات المعلوماتية/
االستشارية informational/consultative services أو التقنية/التطبيقية technical/hands-on services؛ وأن 
الخدمات المعلوماتية في تلك المكتبات أكثر شيوًعا من الخدمات التقنية.33 فيما توصلت دراسة أخرى لمرافق 
البيانات البحثية التي تحتضنها المكتبات األكاديمية في الواليات المتحدة، إلى أن هناك 185 مكتبة تقدم هذا 
النمط من المرافق، على تفاوت بالطبع في مدى جودة الخدمات والمعلومات والبرامج التعليمية والحرص على 

المشابكة من خالل الروابط الفائقة المقدمة على مواقع تلك المكتبات.34 وفي دراسة ثالثة تنصب على الصين، 
تناولت 87 مكتبة جامعية تقع بين أبرز مئة جامعة مسجلة في تصنيف »أبرز جامعات العالم« الصادر عن مؤسسة

US News في أكتوبر 2012، تم الكشف عن أن 50 مكتبة منها )أي حوالي %57.4 من المجموع( تقوم بتوفير 
خدمات البيانات البحثية، وأن أبرز تلك الخدمات هي على التوالي: إتاحة البيانات البحثية، واألدلة اإلرشادية الخاصة 

بإدارة البيانات، وحفظ واختزان البيانات، والتدريب، والخدمة المرجعية، واقتراح المصادر الخاصة بإدارة البيانات.35
وغزيرة هي الدراسات التي حاولت رصد اتجاهات الباحثين تجاه البيانات المفتوحة، ومدى الدراية بها، ومدى 

تقاسمها؛ وربما كان أكثرها بروًزا وأهمية هو ذلك التقرير السنوي الذي يتوفر عليه موقع Figshare، منذ عام 
2016، حول تطورات البيانات المفتوحة، وبصفة خاصة حول اتجاهات الباحثين حول العالم تجاه هذا النمط من 

البيانات. وتكشف إصدارة عام 2017 من هذا التقرير،36 و الذي اعتمد على دراسة لحوالي 2300 باحث، فضال 
عن تحليل لمجموعة من المقاالت الصادرة عن خبراء في صناعة البيانات؛ عن أن البيانات المفتوحة أصبحت 

أكثر تغلغال في مجتمع البحث العلمي عن ذي قبل، كما أفاد حوالي %82 من الباحثين أنهم على دراية جيدة 
بمجموعات البيانات، كما أن كثيًرا منهم غدا يقوم بإدارة البيانات بغرض تقاسمها مع آخرين.

وكثيرة هي دراسات الحالة التي تنصب على البيانات البحثية المفتوحة واالهتمام بها من قبل المكتبات 
األكاديمية،37 كما حرص كثير من المكتبات على نقل خبراته في هذا الصدد عن طريق إعداد الموجزات 

اإلرشادية ذات الصلة. ودعًما للبحث العلمي، أسهمت بعض الدوريات التخصصية في المجال في نشر الوراقيات 
 التخصصية توجيًها للباحثين واختصاصيي المكتبات والمعلومات إلى المصادر المهمة في هذا
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الموضوع. 41،40،39،38 كما ُنشر في مارس 2017 عدد خاص من مجلة اإلفال عن مرافق المعلومات البحثية.42
وعلى صعيد اإلنتاج الفكري العربي، ظهر رأس موضوع »البيانات المفتوحة« ألول مرة في دليل اإلنتاج الفكري 

في مجال المكتبات والمعلومات، في الحلقة التي توفرت على حصر اإلنتاج الفكري بين عامي -2012 2015. 43 
وانصب جميع المصادر العربية في هذا الموضوع حتى اآلن على »البيانات الحكومية المفتوحة« بصفة رئيسة.

وكانت أولى هذه الدراسات العربية، مقالة غلب عليها المنحى النظري، في محاولة للبحث عن برنامج 
»للحكومة المفتوحة« للثقافة المدنية للربيع العربي، رأى فيها الباحث أن البيانات المفتوحة عامة والبيانات 
الحكومية المفتوحة خاصة هي إرهاصات جديدة للديمقراطية التي أمل فيها الشعب التونسي في خضم 

ثورات الربيع العربي، ومن ثم فقد خطت الحكومة التونسية خطوات جادة في هذا الصدد لنشر البيانات 
المفتوحة كأحد السبل نحو الديمقراطية التشاركية بحسب تعبيره.44

وحاولت دراسة أخرى45 استقصاء »واقع البوابات المفتوحة في الحكومات اإللكترونية في دول مجلس 
التعاون الخليجي«، وتوصلت إلى أن البيانات المفتوحة في هذه الدول متاحة في أقسام خاصة بها في البوابات 

الحكومية دون وجود بوابات مستقلة للبيانات المفتوحة، وال توجد سياسات لهذا النمط من البيانات في 
الجهات الحكومية، فيما يعد مستوى ممارسات نشر البيانات المفتوحة محدوًدا للغاية. ويرى صاحب الدراسة 

أن هناك تحديات كثيرة تواجه مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة بدول مجلس التعاون، هي التشريعات 
الضباطة لهذه البيانات، وإعداد السياسات، والتجهيزات التقنية، والتمويل، والثقافة المؤسساتية. ومن ثم 

يوصي الباحث بوضع استراتيجيات وسياسات موحدة للبيانات الحكومية المفتوحة في كل دولة من دول 
المجلس، والتوعية بذلك على مستوى الجهات الحكومية، وإنشاء بوابات مستقلة للبيانات المفتوحة في كل 

دولة، وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك، والتعاون المشترك فيما بين دول المجلس لتطوير البوابة الخليجية 
للبيانات المفتوحة.

فيما تناولت دراسة ثالثة46 مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة في خمس دول عربية )هي تونس واإلمارات 
والبحرين وقطر وسلطنة ُعمان( مقارنًة بدولتين أجنبيتين )هما الواليات المتحدة والمملكة المتحدة( في 

محاولة لرصد واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة ومقارنة ذلك بين كل من الدول العربية واألجنبية، واقتراح 
»ميثاق« لتنفيذ مبادرة بيانات حكومية مفتوحة على مستوى العالم العربي.

هذا وال توجد أي دراسة عربية سابقة، انصبت على البيانات المفتوحة في الجامعات السعودية، أو حتى في 
جامعات أي دولة عربية أخرى. 

4- نتائج الدراسة

4-1 المالمح العامة لمواقع البيانات المفتوحة
بالرغم من قوة البنية األساس لتقنيات المعلومات واالتصاالت، وارتفاع جودة الثقافة الرقمية، في المملكة 

العربية السعودية عامة وجامعاتها الحكومية خاصة، إال أن الجامعات التي حرصت على إتاحة »البيانات المفتوحة« 
بلغت أقل من ثالثة أرباع مجموع الجامعات )19 جامعة، بنسبة حوالي %70( )جدول 1(47. وهذه الجامعات التسعة 

عشر هي التي خضعت بالفعل للدراسة التحليلية.
وبفحص المحدد الموحد URL لمواقع البيانات المفتوحة، نالحظ أن هناك 7 مواقع فقط )من المواقع التسعة 
عشر؛ أي حوالي %36.8( لها نطاق domain مستقل عن نطاق الجامعة، بما يفيد باستقاللية هذا الموقع وتميزه 

وأهميته لدى الجامعة. كما نالحظ اإلشارة في نطاق موقع جامعة الملك فيصل إلى مصطلح statistics بما 
يعكس الهدف األساس منه وهو التركيز على البيانات اإلحصائية ذات السمة اإلدارية، فيما ُأشير في نطاق 

جامعة الملك سعود إلى مصطلح open source بما يدل على عدم استيعاب الفرق بين البيانات المفتوحة 
وبين النظم مفتوحة المصدر.

وكان من المتوقع أن ترتبط المؤشرات السابقة بالمسؤولية الفكرية عن إطالق مواقع البيانات المفتوحة، 
إال أن ذلك لم يحدث بصورة مطردة. وعلى العموم، لم تتضح هذه المسؤولية إال في ست جامعات فحسب 

)جدول 1(. ونالحظ في ذلك هيمنة العمادات واإلدارات ذات الصلة بتقنيات المعلومات في اإلشراف على تلك 
المواقع. فيما تدل بيانات المسؤولية المعلنة بجامعتي نجران والملك سعود للعلوم الصحية، بصورة مباشرة، 
على أن المقصود من البيانات المفتوحة هو البيانات اإلحصائية اإلدارية. ونرى أنه كان ينبغي أن يكون لعمادات 

البحث والعلمي وعمادات شؤون المكتبات دور في إنشاء تلك المواقع. فاألولى - بحكم وظيفتها في الجامعات 
السعودية - هي التي تتوفر على أحد أبرز أنماط البيانات وهي البيانات البحثية research data، واألخيرة - 

بحكم وظيفتها أيًضا - هي التي يمكن لها تقديم الدعم الفني الخاص بحفظ تلك البيانات ونشرها وإتاحتها 
بصور نسقية أو منهجية؛ أو تقديم االستشارات الخاصة بذلك. 

وأتيح جميع مواقع البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية باللغة العربية، اللهم إال جامعة الملك فهد 
التي انفردت بإتاحتها باإلنجليزية فحسب. وربما كان اقتصار تدريس المساقات التدريسية في هذه الجامعة على 

تلك اللغة أثر في ذلك. فيما انفردت جامعة الملك خالد في هذا السياق، بتوفرها على نسخة إنجليزية للموقع 
مطابقة تماًما للنسخة العربية.

ومن الطبيعي أن يسم موقع البيانات المفتوحة بجامعة الملك فهد المنشور باإلنجليزية صفحته الرئيسة 
بمصطلح Open Data، إال أنه من الغريب أن يسم نفس الموقع بجامعة تبوك نفسه بنفس المصطلح بالرغم 

من أن لغته األساس هي العربية.
واتفقت بقية الجامعات على وسم مواقعها بـمصطلح »البيانات المفتوحة«، مع إضافة تعبير منصة أو 

مرصد أو بوابة في بعض األحيان.
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جدول )1( مواقع وصفحات البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية الحكومية

المسار على اإلنترنتالمسؤوليةعنوان الصفحة/ الموقعالجامعة )1*(

https://uqu.edu.sa/it/App/FILES/14301عمادة تقنية المعلوماتمنصة البيانات المفتوحةجامعة أم القرى1

Xالبيانات المفتوحةالجامعة اإلسالمية2

جامعة اإلمام محمد بن سعود 3
اإلسالمية

.https://itservices.imamu.edu.sa/opendata/Defaultبوابة البيانات المفتوحة
A8%D8%=aspx?n

عمادة التعامالت البيانات المفتوحةجامعة الملك سعود4
اإللكترونية واالتصاالت

http://etc.ksu.edu.sa/ar/open-source

http://www.kau.edu.sa/Pages-od.aspxمرصد البيانات المفتوحةجامعة الملك عبدالعزيز5

جامعة الملك فهد للبترول 6
والمعادن

OPEN DATA/http://data.kfupm.edu.sa

https://www.kfu.edu.sa/ar/Pages/Statistics2.aspxالبيانات المفتوحةجامعة الملك فيصل7

http://data.kku.edu.sa/منصة البيانات المفتوحةجامعة الملك خالد8

البيانات المفتوحةجامعة القصيم9
Open Data 

الخدمات اإللكترونية- 
إدارة الجامعة

http://scatalog.qu.edu.sa/opendata

.https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/CustomPageالبيانات المفتوحةجامعة طيبـــة10
aspx?ID=87

http://www.tu.edu.sa/Open_Data/Pages/Policy.aspxمنصة البيانات المفتوحةجامعة الطائف 11

عمادة تقنية المعلومات البيانات المفتوحةجامعة حائل12
والتعليم اإللكتروني

http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Deans/IT-ELearning/
Pages/DataUsers.aspx

http://intranet.jazanu.edu.sa/Pages/open_data.aspxالبيانات المفتوحةجامعة جازان13

Xجامعة الجوف14

Xجامعة الباحة15

Open Datahttps://www.ut.edu.sa/open-dataجامعة تبوك 16

وحدة اإلحصاء البيانات المفتوحةجامعة نجران17
والمعلومات

http://stat.nu.edu.sa/47

Xجامعة الحدود الشمالية18

جامعة األميرة نورة بنت 19
عبدالرحمن

http://www.pnu.edu.sa/arr/Pages/opendata.aspxالبيانات المفتوحة

جامعة الملك سعود بن 20
عبدالعزيز للعلوم الصحية

عمادة التطوير، وعمادة البيانات المفتوحة
الجودة النوعية

.%A7%D8%/http://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/Pages
aspx

جامعة األمير عبدالرحمن 21
الفيصل

X

جامعة األمير سطام بن 22
عبدالعزيز

https://psau.edu.sa/ar/open-dataالبيانات المفتوحة

Xجامعة شقراء23

http://od.mu.edu.sa/page6.phpالبيانات المفتوحةجامعة المجمعة24

/https://www.seu.edu.sa/sites/ar/OpenData/Pagesالبيانات المفتوحةالجامعة السعودية اإللكترونية25
Introduction.aspx

Xجامعة جدة 26

Xجامعة بيشة )2**(27

تم ترتيب الجامعات هنا بحسب ترتيبها على موقع وزارة التعليم السعودية. أنظر:وزارة التعليم (السعودية). الجامعات الحكومية. على الرابط:https://bit.ly/2HDlXiS. تم الوصول إليها   *
في 2017/9/28.

وجد موقع هذه الجامعة عاطاًل عن العمل أثناء فترة الدراسة.  **
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4-2 واجهة مواقع البيانات المفتوحة
تفاوتت الجامعات السعودية في عدد الصفحات التي شكلت مواقع البيانات المفتوحة بها، وذلك من صفحة 

واحدة في 12 جامعة )حوالي %63 من مجموع المواقع التي خضعت للدراسة التحليلية( إلى 7 صفحات كما هو 
الحال في موقع جامعة األمير سطام )جدول 2(. كما تفاوتت تلك الصفحات، أو المواقع في حالة اشتمالها على 

عدة صفحات، في عدد األقسام المميزة أو الدالة على الجوانب المختلفة لحركة نشر البيانات المفتوحة. وقد آثرنا 
هنا في تمييز هذه األقسام أو الصفحات، على ما فضلته الجامعات السعودية نفسها في هذا التقسيم على 

مواقعها، بالرغم من تداخل بعضها مع البعض اآلخر على ما سوف نشير إليه الحًقا.
إضافة إلى ذلك، تتفاوت المعلومات المقدمة عن البيانات المفتوحة، ومدى اكتمالها، من جامعة إلى أخرى. 

وعلى سبيل المثال، ال توجد »مقدمة« لتلك المواقع أو الصفحات اللهم إال في 13 موقًعا )أي حوالي ثلثي مجموع 
هذه المواقع(. ويدل ذلك، ببساطة، على أنه ليست هناك رؤية واضحة أو محددة لدى ثلث المواقع، حول هذا 

النمط من البيانات ووظيفتها والهدف من نشرها وإتاحتها. 
وعادة ما يغلب على مقدمات المواقع، تعريف البيانات المفتوحة؛ وذلك ما هو حادث مثال في جامعة الطائف 

التي أشارت إلى أن »البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي ُيمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود 
تقنية أو مالية أو قانونية وأيًضا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر 

هذه البيانات بموجبها«.48
ونادًرا ما كان يتم اإلفصاح عن الهدف من إتاحة هذا النمط من البيانات، كمثل إشارة موقع جامعة األميرة 

نورة بأن ذلك »بغرض تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة اإللكترونية للجهات الحكومية وغير الحكومية،49 
أو إشارة جامعة األمير سطام أنها تهدف لخلق الوعي بين كافة المستفيدين حول اإلحصائيات والتقارير 

والدراسات... إلخ الخاصة بها.50
والحقيقة أن البيانات اإلدارية، كما سنرى بعد، هي التي تغلب بالفعل على تلك المواقع. ومعني ذلك - فيما 
نرى - أنه تم استبدال مواقع البيانات بالكتب السنوية والكتب اإلحصائية للجامعات )وهي المطبوعات الرسمية 

للجامعات ولسان حالها(، أو أن كال المصدرين منشور بصفة موازية؛ وليس ثمة فرق بينهما إال أن األولى نشرت 
.open »في المواقع بصورة »مفتوحة

وأخيًرا، يفتقد جميع المواقع لإلشارة إلى الحدود الموضوعية والزمنية والنوعية للبيانات المتاحة، ومن 
الكشف بصورة واضحة ال لبس فيها عما هو متاح أو غير متاح من البيانات على الموقع. كما أغفلت جميع 

المواقع اإلشارة إلى المصادر أو المظان التي تم منها استقاء تلك البيانات من بين إدارات وعمادات وكليات 
الجامعة. وأخيًرا، لم تظهر بيانات التواصل contact information على أي من صفحات أو مواقع البيانات 

المفتوحة في الجامعات السعودية محل البحث.

جدول )2( أقسام مواقع وصفحات البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية الحكومية

مقدمة الجامعة م
الموقع

إرشادات 
االستخدام

سياسة 
البيانات 
المفتوحة

حفظ البيانات الترخيص
وإتاحتها

استبانة عن 
مدى اإلفادة 
من البيانات

طلب 
بيانات 
مفتوحة

✓جامعة أم القرى1

✓✓✓✓جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية2

✓✓✓✓جامعة الملك سعود3

✓✓✓جامعة الملك عبدالعزيز4

✓✓✓✓جامعة الملك فهد للبترول والمعادن5

✓✓✓✓✓جامعة الملك فيصل6

✓✓✓✓✓جامعة الملك خالد7

✓✓✓✓جامعة القصيم8

✓✓✓✓جامعة طيبـــة9

✓✓✓✓جامعة الطائف 10

✓✓جامعة حائل11

✓جامعة جازان12

✓✓✓✓✓✓جامعة تبوك 13

✓✓✓جامعة نجران14

✓✓✓✓جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن15

✓✓✓✓جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية16

✓✓✓✓✓✓✓جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز17

✓✓جامعة المجمعة18

✓✓✓✓✓الجامعة السعودية اإللكترونية19
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4-3 سياسات البيانات المفتوحة ورخصها القانونية

أ( عام
من األهمية بمكان وجود سياسات إلتاحة البيانات المفتوحة واإلفصاح بوضوح عن هذه السياسات. وقد طلب 

االتحاد األوربي من الدول األعضاء عام 2012 بإصدار سياسات واضحة لبث البيانات البحثية والوصول الحر إليها، 
وبصفة خاصة تلك البيانات الناتجة عن البحوث الممولة من المؤسسات الحكومية.51

وترى »آلما سوان« أن سياسة البيانات تنطوي على قضايا أكثر تعقيًدا مما في سياسة الوصول الحر، 
ومن ثم فمن األفضل عدم الخلط بين السياستين. ومع هذا، فإنه يمكن أيًضا لسياسة الوصول الحر أن تحث 

الباحثين على إتاحة البيانات لتبادلها ومشاركتها مع اآلخرين، جنًبا إلى جنب الدراسات  العلمية، كلما كان ذلك 
ممكًنا.52

وعادة ما تركز سياسات البيانات data policies في مرافق البيانات البحثية، على العناصر التالية:54،53 جهة 
اإلشراف stewardship، وملكية البيانات ownership، والمشاركة في البيانات  sharing )وفًقا للترخيص المعمول 

به(، وموقع حفظ البيانات retention. وأحياًنا ما تضم السياسة، إضافة إلى ذلك: تعريف البيانات البحثية، 
والشروط التي تحكم العالقة بين الباحث وبين الجامعة )في حالة - مثال - مغادرة الباحث هذه الجامعة إلى 

أخرى(.
ومن المالحظ- بدايًة - أن الجامعات السعودية لم تحرص على تسجيل سياسات البيانات المفتوحة بها 

في األدلة والمراصد الدولية. فعند بالبحث في مرصد بيانات Sherpa/Juliet،55 اتضح أنه ال توجد سياسة خاصة 
بأرشفة البيانات لدى أي من الجامعات السعودية أو حتى غيرها من المؤسسات البحثية في المملكة. وبمزيد 

من البحث في قاعدة بيانات ROARMAP، وجدت سياسة واحدة تابعة إلحدى الجامعات السعودية الخاصة.56
ووفقا للمعلومات التي بين أيدينا عن مواقع البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية، فإن هناك 15 جامعة 
منها أفصحت بالفعل عن السياسة الخاصة بهذه البيانات، وذلك بنسبة حوالي %78.9 من مجموع تلك المواقع 

)جدول 2(. وأكثر العناصر التي حرصت الجامعات السعودية على اإلشارة إليها في سياسات البيانات، هي 
المستفيدون ومسؤولياتهم حيال تلك البيانات )جدول 3(، يلي ذلك: مسؤولية الجامعة )في إتاحة البيانات 

وتعديلها وأي أخطاء ناتجة عن سوء استخدامها، ... إلخ(، وشروط استخدام البيانات وإعادة استخدامها، 
وتعريف البيانات أو مقدمة عنها، وضوابط االستشهاد المرجعي بالبيانات المتاحة. 

ونتيجة لغياب البيانات البحثية في تلك المواقع، غاب بعض أهم العناصر ذات الصلة بالسياسات. فلم 
يتضح - مثال - ما هي الجهة المشرفة بصورة رئيسة على إتاحة البيانات؟ )خاصة في ظل افتقاد أكثر من ثلثي 

مواقع البيانات لبيان المسؤولية الفكرية عن ذلك - جدول 2(، وإلى من تؤول ملكية هذه البيانات؟ وما هي 
آليات حفظ البيانات؟ وأين يتم حفظها؟ وإلى أي مدى؟

وليست هناك هوية مميزة في الحقيقة لسياسة البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية؛ فنصوص 
السياسات متشابهة فيما بينها إلى حد بعيد، ومن الواضح تأثرها إلى حد كبير بسياسة البيانات المفتوحة 

للحكومة اإللكترونية.57
من ناحية أخرى، اختفت من صفحات السياسات بجميع مواقع البيانات، اإلشارة إلى خلفية هذه السياسة، 

والهدف منها، ونطاقها، واإلشارات المرجعية للوثائق الرئيسة ذات الصلة، وبيانات التواصل مع المسؤول الذي 
يمكنه تقديم مزيد من المعلومات عن تلك السياسة.

ب( الترخيص باستخدام البيانات وإعادة استخدامها
عادة ما تعمل السياسات على حل اإلشكاالت الخاصة بالترخيص وعلى رأسها حماية الملكية الفكرية ذات 

الصلة بالبيانات البحثية.58 وُيقصد بـ«الترخيص« licensing شروط استخدام البيانات المفتوحة، حيث أنه من 
الطبيعي أن يكون للبيانات البحثية حقوق مثلها تماًما مثل حقوق التأليف أو حقوق استخدام مراصد البيانات، 

... إلخ. ومما يدل على أهمية ذلك، اكتشاف إحدى الدراسات التي انصبت على سياسات البيانات في الجامعات 
األمريكية، أن تلك الجامعات كان لها اهتمامات رئيسة بقضايا الملكية والقضايا القانونية ذات الصلة بالبيانات.59
وبالرغم من أن الترخيص القانوني الخاص باستخدام البيانات يعد جزًءا ال يتجزأ من السياسة، إال أنه بالعودة 

إلى )جدول 2( نجد أن هناك أربع جامعات حرصت على االستقالل بالترخيص في قسم مستقل أو في صفحة 
مستقلة عن السياسة. بل إنه من الغريب مالحظة افتقاد جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز لصفحة 

مستقلة بسياسة البيانات، على أهميتها، وتضمين كثير من عناصر هذه السياسة في ملف pdf خاص 
بالترخيص.

فضال عن ذلك، فقد قامت ثالث جامعات )وهي الطائف، واألمير سطام، والمجمعة( باإلشارة إلى مالمح 
الترخيص بصورة مستقلة عن »شروط استخدام البيانات وإعادة استخدامها«، في حين أن األخيرة تعد جزًءا ال 

يتجزأ من األولى )جدول 3(.  
ويدل كل ما سبق، على الخلط لدى مواقع البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية، بين كل من السياسة 

والترخيص، ونطاق وحدود كل منهما؛ وعلى الخلط بين هذا األخير وبين شروط استخدام البيانات )شكل 1(.
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جدول )3( سياسات البيانات في مواقع وصفحات البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية الحكومية

تعريف الجامعةم
البيانات/ أو 
مقدمة عامة 

عن الموقع

مسؤولية 
الجامعة

المستفيدون 
ومسؤوليتهم

مميزات 
البيانات 
المفتوحة

استخدام 
البيانات 
وإعادة 

استخدامها

االستشهاد 
المرجعي 
بالبيانات

األمانالترخيصالخصوصية

جامعة اإلمام محمد بن سعود 1
اإلسالمية

✓✓✓✓✓

جامعة الملك فهد للبترول 2
والمعادن

✓✓✓✓✓

✓✓✓جامعة الملك فيصل3

✓✓✓✓جامعة الملك خالد4

✓✓✓✓✓✓جامعة القصيم5

✓✓✓جامعة طيبـــة6

✓✓✓✓✓✓جامعة الطائف 7

✓✓✓جامعة حائل8

✓✓✓✓جامعة تبوك 9

✓✓✓✓جامعة نجران10

جامعة األميرة نورة بنت 11
عبدالرحمن

✓✓✓✓

جامعة الملك سعود بن 12
عبدالعزيز للعلوم الصحية

✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز13

✓✓✓✓✓✓✓جامعة المجمعة14

✓✓✓الجامعة السعودية اإللكترونية15

شكل )1( العالقة بين سياسة البيانات وترخيصها وضوابط استخدامها

License الترخيص

ضوابط استخدام البيانات وإعادة استخدامها

Data use and re-use

Policy السياسة
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وعلى العموم، لم ُتـشر أي من مواقع البيانات المفتوحة إلى رخصة محددة الستخدام البيانات؛ إال أنها 
اتفقت جميًعا، وبنفس المصطلحات تقريًبا، في أنه يحق للمستفيد بالنسبة لهذه البيانات »تحميلها، وفتحها، 

وتصفحها، واستخدامها، ...«، كما أنه »يمكنه عمل ]أو إجراء[ تكامل مع البرامج األخرى الستخدام البيانات 
المفتوحة، مثل برامج الهواتف الذكية أو التطبيقات األخرى ...«.60

والحقيقة أن هناك فئتين من رخص البيانات،61 وهما: االتفاقيات المعتادة الخاصة بالمشاركة في البيانات، 
والتي تمنح حقوق االستخدام ألشخاص أو كيانات معينة فقط؛ والرخص المفتوحة open licenses التي تمنح 

حقوق االستخدام لجميع المستفيدين المحتملين، وذلك وفقا لشروط معينة تتفاوت من ترخيص إلى آخر.
وبصفة عامة، ينبغي أن تكون شروط الترخيص بالنسبة للبيانات المفتوحة واضحة ال لبس فيها، وأن 
تسمح بصفة رئيسة بالمشاركة في البيانات وإعادة استخدامها أو اإلفادة منها. وليس هناك شك في أن 

البيانات المفتوحة، مثلها مثل بقية مسارات الوصول الحر، تحتاج، بغرض اإلفادة منها وإعادة استخدامها بصورة 
فاعلة، إلى »رخص مفتوحة« open licenses.62 وأحد أفضل الطرق إلى ذلك، هو وسم البيانات بأحد رخص اإلبداع 

المشاع Creative Commons المختلفة والمتعددة.63
ولذا يرى الباحث ضرورة اعتماد الجامعات السعودية لرخصة CC-BY في إتاحة البيانات المفتوحة، وهي 

الرخصة التي تتيح المشاركة في البيانات واستخدامها على نطاق واسع، وتحافظ في نفس الوقت على حق 
الجامعة في نسبة البيانات إليها وإلى منسوبيها.64

4-4 حفظ البيانات وتنظيمها وإتاحتها وتوفير الخدمات ذات الصلة
تفيد آلما سوان65 بأنه يمكن للمؤسسات إنشاء مستودعات خاصة بالبيانات، أو يتم إيداع البيانات واختزانها 

في المستودع المؤسساتي العام. إال أنه في أحدث الدراسات التي تناولت »المستودعات الرقمية للجامعات 
السعودية«،66 تم اكتشاف أن تلك المستودعات تضم كثيًرا من أنماط مصادر المعلومات، فيما عدا البيانات.

كما أنه بالبحث في فهرس مستودعات البيانات الموسوم Databib67 )شكل 2 (، وبالبحث في الدليل 
السردي الموسوم بـ«مستودعات البيانات« التابع لدليل الوصول الحر،68 لم نجد أي إشارة لوجود مستودع 

للبيانات بأي جامعة سعودية أو بأي مؤسسة سعودية أخرى. ومعنى ذلك، أن الجامعات السعودية تفضل في 
الحقيقة حفظ البيانات وإتاحتها على مواقعها العنكبوتية، دون اتباع برمجيات محددة مخصصة إلدارة البيانات، 

ودون حرص على تسجيل ذلك في األدلة الدولية ذات الصلة. 

databib شكل )2( البحث التصويري في مرصد بيانات
يكشف عن عدم حضور أي من المؤسسات السعودية بين مرافق البيانات البحثية في العالم

وبالرغم من تخصيص 19 جامعة سعودية لموقع أو صفحة محددة بها للبيانات المفتوحة، إال أننا نالحظ أن 
الجامعات التي أتاحت تلك البيانات بالفعل هي 17 جامعة فحسب؛ حيث قامت جامعتا اإلمام ونجران باإلشارة إلى 

أسماء ملفات البيانات، دون وجود للبيانات نفسها )جدول 4(!
وعادة ما تطلق الجامعات السعودية على الصفحات الحاوية للبيانات »مكتبة البيانات المفتوحة«. وبالرغم 

من إشارة إحدى تلك الجامعات بأن المكتبة تحتوي على »خصائص البحث والفرز، لضمان الوصول إلى المعلومات 
المراد البحث عنها بشكل سريع«،69 إال أن الصفحة ذات الصلة في ذلك الموقع وجميع مواقع الجامعات 

السعودية األخرى، ُأطلقت بصورة ثابتة دون أي إمكانات للبحث. وكان ذلك نتيجة طبيعية لورود ملفات البيانات 
دون توصيف ودون أي خطة للميتاداتا.

كما أنه بالرغم من إشارة صفحة البيانات بإحدى الجامعات، بأن تلك البيانات »متضمنة العديد من األبحاث«،70 
إال أن الحقيقة أن المتاح على هذه الصفحة وعلى جميع مواقع الجامعات السعودية األخرى، هي البيانات اإلدارية 

)جدول 4( دون البيانات البحثية الناتجة عن النشاط والبحثي العلمي.
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أما أكثر أنماط تلك البيانات اإلدارية شيوًعا، فهي البيانات الخاصة بطالب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، 
والموظفين، والبرامج العلمية، على الترتيب )جدول 4(. وانفردت ثالث جامعات هي جامعة الملك سعود وجامعة 

األميرة نورة وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، باإلشارة إلى بعض البيانات اإلحصائية ذات الصلة بالبحوث 
العلمية المنجزة بالجامعة. وال تعد هذه من البيانات البحثية بحال، وإنما مجرد بيانات إحصائية عن مصادر 

المعلومات التي تحتوي على البيانات البحثية.
والبد هنا من التطرق إلى ذلك القسم المستقل في مواقع البيانات المفتوحة، والموسوم بـ »طلب البيانات« 

)جدول 2(؛ حيث خصصت خمسة من تلك المواقع )أي حوالي 26.3% من المجموع(، صفحة أو قسًما مستقاًل 
تسمح فيه للمستفيدين بطلب مجموعة من البيانات غير المتاحة بالفعل في الموقع، وذلك بعد تسجيل بعض 

بياناتهم الشخصية مثل االسم والبريد اإللكتروني، ... إلخ. والحقيقة أنه كان من المتوقع أن تكون هناك حدود 
واضحة لموضوعات وأنماط البيانات المتاحة، وما يمكن إتاحته من تلك البيانات من عدمه. إال أنه في ظل غياب 

هذه الحدود الواضحة للمواقع، وغياب الرؤية الواضحة لوظيفتها، فإنه من الطبيعي أن تنشأ مثل هذه الصفحات.
من ناحية أخرى، فإن أكثر صيغ الملفات التي فضلتها الجامعات السعودية إلتاحة بياناتها المفتوحة، 

هي XLS، تليها PDF. والحقيقة أنه إذا كان مفهوًما استخدام صيغة XLS في إتاحة البيانات، وذلك لسهولة 
معالجتها ومراجعتها وإعادة استخدامها، فإنه من غير المفهوم استخدام صيغة PDF المفيدة في األساس في 

الحصول على صورة طبق األصل من مصدر المعلومات. هذا بينما انفردت إحدى الجامعات، وهي جامعة األميرة 
نورة، بنشر خريطة تفاعلية للجامعة في ملف بصيغة FLASH )جدول 5( دون سبب واضح لذلك.

وكانت »وزارة التعليم« السعودية قد أشارت في صفحتها الخاصة بـ»البيانات المفتوحة«  أن البيانات 
المتوافرة في مكتبة البيانات المفتوحة قابلة لالستخدام، وأنه إلعادة استخدامها وضعت في صيغة ملفات

 XMLن الجهات ذات العالقة من الربط مع هذه البيانات من خالل الربط مع ملفات الـ XLS وXML، والتي تمكِّ
ومعالجتها.71 غير أن هذا األمر غير صحيح على طول الخط في مواقع البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية، 

فال يوجد من تلك المواقع من اهتم بإتاحة البيانات في صيغة XML سوى جامعة واحدة هي جامعة تبوك.
وأخيًرا، وفيما عدا إتاحة تلك الملفات المشار إليها، لم تحرص مواقع البيانات المفتوحة على وجه اإلجمال على 
توفير أي خدمات معلوماتية أو تقنية أخرى بما يعمل على إثرائها وربط المستفيدين بها ورجوعهم الدائم إليها.

جدول )4( أنماط البيانات في مواقع وصفحات البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية الحكومية

أعضاء الطالبالجامعةم
هيئة 

التدريس

األنشطة الموظفون
والبرامج 
العلمية

خدمة 
المجتمع

مرافق 
الجامعة

بيانات عن 
البحوث المنجزة 

بالجامعة

✓✓جامعة أم القرى1

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)*(2

✓✓✓✓✓جامعة الملك سعود3

✓جامعة الملك عبدالعزيز4

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن5

✓✓✓جامعة الملك فيصل6

✓✓جامعة الملك خالد7

جامعة القصيم )**(8

✓✓✓جامعة طيبـــة9

✓✓✓جامعة الطائف 10

✓✓✓✓جامعة حائل11

✓✓جامعة جازان12

✓جامعة تبوك 13

✓✓✓✓جامعة نجران14

✓✓جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن15

✓✓✓✓جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية16

✓✓✓✓✓جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز17

جامعة المجمعة18

✓✓الجامعة السعودية اإللكترونية19

توجد بهذه الجامعة أسماء الملفات، دون الملفات نفسها.  *

توجد بهذه الجامعة أسماء الملفات، دون الملفات نفسها.  **
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جدول )5( صيغ الملفات في مواقع وصفحات البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية الحكومية

صيغة الملفم
الجامعـــــة

XLSPDFDOCXMLHTMLFLASH

✓جامعة أم القرى1

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )*(2
✓جامعة الملك سعود3

✓جامعة الملك عبدالعزيز4

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن5
✓✓✓جامعة الملك فيصل6

✓جامعة الملك خالد7

جامعة القصيم )**(8
✓جامعة طيبـــة9

✓جامعة الطائف 10

✓✓جامعة حائل11

✓جامعة جازان12

✓✓✓جامعة تبوك 13

✓✓جامعة نجران14

✓✓جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن15

✓✓جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية16

✓جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز17

جامعة المجمعة18
✓✓الجامعة السعودية اإللكترونية19

4-5 استبانة مدى اإلفادة من البيانات المفتوحة
اهتمت 7 جامعات سعودية بنشر استبانة الستطالع رأي المستفيدين عن بعض جوانب اإلفادة من تلك البيانات 

)جدول 2(، وانصب معظم األسئلة حول مدى اإلفادة من تلك البيانات، ومدى رضا المستفيدين عن نوعية 
البيانات المقدمة، ومدى اكتمالها، وعن ماهية البيانات غير المتوافرة التي يمكن إضافتها. 

ومن الواضح، بدايًة، أن االستبانة لم توجه إلى فئة محددة من المستفيدين، ولم تهتم بحصر هذه الفئات 
)ما بين الدراسين، والباحثين، واإلداريين، ومتخذي القرار،... إلخ(. ولم يهتم االستطالع في أي من تلك الجامعات، 

بالسؤال عن أي أنماط البيانات وأي صيغ الملفات أكثر تفضيال لدى المستفيدين من غيرها، ولم يهتم بحصر 
أنماط اإلفادة من البيانات، ومدى قيام المستفيدين بالفعل بتقاسم البيانات أو مشاركتها مع آخرين؛ وألي 

األغراض. ولم يكن هناك اهتمام بسؤال المستفيدين حول مدى إحاطتهم بسياسة البيانات، والرخصة 
القانونية الحاكمة لها، كما لم تستطلع رؤيتهم حول إدارة البينات data management بصورتها الحالية، وما 

إذا كانت تحظى برضاهم من عدمه، ولماذا. وأخيًرا، لم تهتم االستبانة بسؤال المستفيدين عما إذا كانوا بحاجة 
للتدريب أو إلى برنامج للثقافة المعلوماتية الخاصة بالتعامل مع البيانات. وهكذا فمن الواضح أنه كان ينبغي أن 

تكون االستبانة أكثر شموالً، وذلك لكي تقف الجامعات السعودية بدقة على الواقع الحالي لإلفادة من البيانات 
المفتوحة بها. 

4-6 الخصائص الرئيسة لمواقع البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية
نخلص مما سبق فيما يتصل بتحليل مواقع البيانات المفتوحة بالجامعات السعودية، أن الجامعات السعودية 

لم تهدف ولم تضع في اعتبارها من األساس إتاحة البيانات البحثية وإدارتها؛ كما أنها لم تحرص على إتاحة 
تلك البيانات على مستودعاتها المؤسساتية. والحقيقة أن هذا االتجاه هو السائد في المملكة على المستوى 

الوطني برمته؛ ونقصد بذلك بوابة »البيانات المفتوحة« التابعة للبوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية 
الحكومية. فال يوجد من هذه البيانات، ما هو متصل بالبحث العلمي بصورة مباشرة ومحددة )صورة 2(. 

توجد بهذه الجامعة أسماء الملفات، دون الملفات نفسها.  *

توجد بهذه الجامعة أسماء الملفات، دون الملفات نفسها.  **
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شكل )3( أنماط البيانات في بوابة “البيانات الحكومية المفتوحة”

http://www.data.gov.sa/ar/groups :نقال عن

ومن الواضح أيضا أن الجامعات السعودية اتبعت في إتاحة البيانات المفتوحة، ما هو سائد على صفحة 
البيانات المفتوحة بموقع »وزارة التعليم«، وهو نشر البيانات اإلدارية )شكل 3(، وذلك »إيمانا بمبدأ الشفافية 

وتوفير المعلومة للجميع« على حد قول إحدى الجامعات72. 

شكل )4( صفحة »البيانات المفتوحة« الخاصة بالتعليم الجامعي على موقع وزارة التعليم السعودية

 https://www.moe.gov.sa/ar/OpenData/Pages/default.aspx :نقال عن

وابتداًء، لم تهتم سبع جامعات، من مجمل الجامعات السعودية السبعة والعشرين، على اإلطالق 
بتخصيص صفحة أو موقع فرعي للبيانات المفتوحة، فيما وجد موقع إحدى الجامعات عاطاًل تماًما على الشبكة. 

وعلى ذلك فقد انصبت الدراسة التحليلية على صفحات ومواقع البيانات المفتوحة في 19 جامعة فحسب، 
بنسبة حوالي %70 من المجموع. 

ولم تتضح المسؤولية الفكرية عن إعداد تلك المواقع األخيرة سوى في حوالي ثلث مجموع المواقع، 
وغلبت إدارات وعمادات تقنيات المعلومات في اإلشراف على تلك المواقع. إال أنه في هذا الصدد أيضا، لم تكن 

هناك رابطة واضحة مع المستودعات الرقمية للجامعات، أو مع عمادات البحث العلمي والدوريات الصادرة عنها 
بصفتها المصدر الرئيس للبيانات البحثية في الجامعات.  

وقد هيمنت الصفحات الثابتة على مواقع البيانات محل البحث، وتراوحت صفحات هذه المواقع من صفحة 
واحدة إلى سبع صفحات. وبقطع النظر عن عدد الصفحات العنكبوتية، فقد تفاوت أيضا عدد األقسام وأنماط 

المعلومات التي حرصت تلك المواقع على إتاحتها، وذلك من قسم واحد إلى سبعة أقسام؛ وكان أكثر األقسام 
انتشاًرا هو حفظ البيانات وإتاحتها والذي ورد موسوًما بـ«مكتبة البيانات المفتوحة«. بيد أن هذا القسم، الذي 

يعد قلب الموقع وهو الهدف األساس منه، ُأطلق دون أي نظام إلدارة البيانات، ودون أي خطة لتنظيم الملفات أو 
توصيفها، ومن ثم دون أي إمكانات للبحث والتصفح.

فضال عن ذلك، كان هناك تداخل في المعلومات المنشورة في بعض األقسام؛ مثل »شروط استخدام 
البيانات« التي وردت مستقلة أحياًنا عن »ترخيص البيانات« بالرغم من أنها تقع في القلب منه. وبدوره جاء 

»ترخيص البيانات« منفرًدا أحياًنا عن »سياسة البيانات«، بينما هو في الحقيقة قسم أصيل منها.
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من ناحية أخرى، تعددت أنماط »البيانات المفتوحة« المتاحة بالجامعات السعودية، وكان أكثرها شيوعا تلك 
الخاصة بالطالب، ثم بأعضاء هيئة التدريس. وكانت أكثر الصيغ التي أتيحت بها هذه البيانات، هي XLS بما يدل 

على الحرص على إعادة استخدامها والبناء عليها. 
وتكاد تخلو مواقع الجامعات السعودية، من توفير الخدمات ذات الصلة بالبيانات البحثية، ويغلب على تلك 

المواقع الصفة المعلوماتية دون تقديم خدمات أو برامج أخرى. وعلى سبيل المثال، لم تحرص تلك المواقع على 
تقديم أي نمط من أنماط برامج الثقافة المعلوماتية، توجيًها للمستفيدين منها إلى اإلفادة الفعلية من تلك 

البيانات.
ومن الطبيعي، لجميع ما سبق، أن تفتقد مواقع البيانات تماًما لخطط واستراتيجيات إدارة البيانات، وغيرها 

من أساسيات »مرافق البيانات البحثية« الشائعة بالجامعات األخرى في بعض مناطق العالم على ما اتضح من 
قسم الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

5- نحو تصور مفاهيمي إلنشاء مرفق للبيانات البحثية بالجامعات السعودية

 research بناًء على ما تم التوصل إليه في المبحث السابق، نقترح هنا إنشاء مرفق لتوفير البيانات البحثية
data service بالجامعات السعودية، بوصفه الممارسة األكثر شيوًعا في إدارة البيانات البحثية بالجامعات 
المعاصرة. ونقدم في هذا المبحث تصوًرا مفاهيمًيا لهذا المرفق والخدمات التي يمكن أن يوفرها، وذلك 

اعتماًدا على أسلوب »التحليل التطوري للمفهوم« evolutionary concept analysis. ويهدف هذا األسلوب إلى 
إلقاء الضوء على التعريفات اإلجرائية لمفهوٍم ما في نطاق موضوعي محدد، والمفاهيم األخرى المرتبطة به، 
والسياقات التي يستخدم فيها، والعوامل والعناصر المؤثرة فيه، ... إلخ.73 وال يهدف التحليل المفاهيمي إلى 
تحديد المفهوم محل البحث وحسب، وإنما الكشف عن خصائصه، وحدوده، واألفكار الرئيسة ذات الصلة به. 

ويفيد ذلك، من الناحية البحثية أيضا، في تمهيد السبيل للبحوث اإلمبريقية الالحقة في مجاالت الدراسة ذات 
الصلة بهذا المفهوم.

ويمكن جمع البيانات الخاصة بالتحليل المفاهيمي عن طريق المقابالت الشخصية لألشخاص المهتمين، 
أو واقعات المالحظة حوله إن كان ظاهرة ملموسة. إال أن معظم الدراسات في هذا المجال عادة ما تنبني على 
اإلنتاج الفكري المنشور حول هذا المفهوم. وترى »رودجرز«74 أنه للتغلب على مشكلة غزارة اإلنتاج الفكري في 

بعض الموضوعات، فإنه يمكن »تضييق« حدود هذا اإلنتاج واختيار عينة عمدية تتمثل في اختيار فترة زمنية 
محددة، أو نمط محدد من مصادر اإلنتاج الفكري، أو دورية واحد أو مجموعة معينة من الدوريات.

ويعتمد هذا المبحث على ما تم التوصل إليه من اإلنتاج الفكري حول »مرافق البيانات البحثية« في 
الجامعات، في محرك الباحث العلمي لجوجل )https://scholar.google.com/( بتاريخ 2017/10/17، باستراتيجية 

البحث التالية:
 allintitle: (“research data services” OR “research data service”) AND (university OR universities)

وقد نتج عبر هذه االستراتيجية 20 وثيقة؛ أتيحت 19 وثيقة منها بنصوصها الكاملة، فيما وجدت وثيقة لم 
ٌيتح لها سوى المستخلص فحسب. وألجل مزيد من تجلية المفهوم، أفدنا أيًضا من بعض الوثائق المستشهد 

بها في هذه الدراسة، والتي ورد فيها هذا المفهوم وما يرتبط به من مفاهيم. 
ولتطبيق أسلوب »التحليل التطوري للمفهوم«، قام الباحث بمراجعة الوثائق المشار إليه آنًفا، في محاولة 

للتعرف على الطرق التي ُيستخدم بها هذا المفهوم في اإلنتاج الفكري سواء من الناحية النظرية أم 
التطبيقية، واإلجابة عن األسئلة التالية التي تمثل اإلجراءات العملية لتطبيق المفهوم:75

ما )المفهوم( الذي يتحدث عنه الباحثون في اإلنتاج الفكري؟ أ. 
ما الذي يحدث عند تطبيق هذا المفهوم؟ ب. 

ما الخطوات التمهيدية التي ينبغي إجراؤها لتطبيق هذا المفهوم، وما هي تداعيات ذلك التطبيق؟ ج. 
هل يتم استخدام هذا المفهوم بشكل مختلف في المواقف أو السياقات المختلفة؟ د. 

ما المصطلحات البديلة لهذا المفهوم محل البحث؟76 ه. 
ما المفاهيم أو المصطلحات األخرى وثيقة الصلة بهذا المفهوم محل البحث؟ و. 

وفيما يلي، نتائج البحث التحليلي الذي هدف إلى اإلجابة عن األسئلة السابقة:

5-1 مفهوم مرافق البيانات البحثية 
بالمقارنة بالوصول الحر لإلنتاج الفكري، يعد الوصول الحر للبيانات البحثية أقل نضًجا وأكثر تعقيًدا في 

ممارساته. وليس هناك شك في أن ثقافة إتاحة البيانات وإدارتها وتقسامها وإعادة استخدامها، أقل انتشاًرا 
وشيوًعا بالمقارنة باإلنتاج الفكري. ويرى البعض77أن ثمة افتقار في اإلنتاج الفكري المنشور حول المصطلحات 
ذات الصلة بالبيانات البحثية ومدى وضوحها، وذلك بسبب التنوع الكبير في الممارسات والتطبيقات الخاصة 

بها في المؤسسات المختلفة.
ويمكن القول إن مرافق البيانات البحثية  )Research Data Services )RDS كمفهوم شامل، يرتبط بجميع 

جوانب دورة حياة البيانات data life cycle،79،78 بما في ذلك جمع البيانات أو إعدادها، وتقييمها، وتنظيمها، 
وحفظها، والعمل على أرشفتها ألغراض الحفظ طويل المدى، واستكشافها، وإعادة استخدامها. وبمعنى آخر، 

ينطوي هذا المفهوم على جميع األنشطة المتعلقة بالبيانات التي تتم أثناء وبعد انتهاء المشروع البحثي، 
وذلك بغرض إتاحتها بعد ذلك لالستخدام وإعادة االستخدام.

والحقيقة أن مصطلح Research Data Services يستخدم بمعنيين في اإلنتاج الفكري، هما »مرافق البيانات 
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البحثية«80 و»خدمات البيانات البحثية«.81 وعلى العموم، فإن تقديم الخدمات، في عدم وجود مستودع للبيانات، 
سيحتاج ال محالة إلى مرفق. ويختار البعض، في بعض األحيان، إضافة ما إلى المصطلح للداللة على ذلك المرفق 

وهو ما اختارته جامعة فرجينيا بوسمها للمرفق بالوحدة Research Data Services Unit.82كما أنه أحيانا ما 
يكون ذلك على هيئة برنامج عملي Research Data Services  Program يفضي في النهاية إلى إنشاء مرفق أو 

83.Connecticut كما هو حادث في مكتبات جامعة Research Data Archive أرشيف
والجدير باإلشارة هنا أن المقصود بالبيانات هنا، جميع أنماطها وفي جميع موضوعات المعرفة البشرية. 
وعلى سبيل المثال، فقد قام مشروع مرفق بيانات Yale University على بيانات العلوم االجتماعية والبحتة 

والطبية في آٍن واحد.84

5-2 النتائج المباشرة إلنشاء مرافق البيانات البحثية 
يمكن اإلجابة عن سؤال »ماذا يحدث عند تطبيق هذا المفهوم؟«، عن طريق رصدالنتائج المباشرة إلنشاء مرافق 

البيانات البحثية. وببساطة، فإن إتاحة مرافق البيانات، وتوفير خدمات البيانات، يعمل على اإلسراع بمعدالت 
اإلفادة منها. كما ينبني على هذه اإلفادة، الوقوف على مدى صحة هذه البيانات، والتحقق من نتائج الدراسات 

العلمية، ومواصلة الدرس العلمي في نفس الموضوع.
وتلعب دراسات سلوكيات التماس المعلومات،85 كما هو معلوم، دورها في هذا السياق؛ وهي التحقق من 
هذه اإلفادة، واستكشاف العائد من االستثمار في مرفق البيانات محل البحث، ومن ثم الوقوف على مدى الحاجة 

إلى تطويره، وفي أي جانب من جوانب التطوير.

5-3 مقومات إنشاء مرافق البيانات البحثية وتداعياته
»مرافق البيانات البحثية«، كما هو معلوم، ليست ظاهرة اجتماعية، وإنما أقرب إلى المفاهيم التنظيمية 

والتقنية. ولذلك فإنه تمهيًدا إلنشاء هذه المرافق، ولكي تستجيب تلك المرافق للتحديات الناجمة عن تزايد 
انتشار وحجم البيانات في المؤسسات البحثية المختلفة، فإنه البد من مقومات؛ مثل توافر بنية أساس قوية 

لتقنيات المعلومات، وموارد مالية كافية، وإطار قانوني لحفظ حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالبيانات، 
وسياسة متماسكة للبيانات. والشك أنه البد في هذا السياق أيًضا من الوعي الكافي لدى الباحثين والدارسين 
بأهمية البيانات وإتاحتها، وتوثيق العرى مع هؤالء الباحثين ومساعدتهم على اكتساب مهارات تحليل وإدارة 
وأرشفة البيانات.86 والبد كذلك من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لجعل ذلك بصورة نسقية؛ مثل 
دور النشر، ومؤسسات التمويل، وتلبية طلبات تلك المؤسسات بصدد وجوب أو ضرورة إتاحة البيانات بصورة 

مفتوحة.87وللمكتبات دورها الذي ال شك فيه في هذا السياق، ولذا ينبغي بالطبع قيام اختصاصيي المكتبات 
بتطوير وظائفهم ومهاراتهم بما يواكب التطورات الناشئة على صعيد البيانات البحثية المفتوحة. 

وربما كانت خطط إدارة البيانات )Research Data Management Plan )RMP التي تعدها مرافق البيانات أو 
يعدها الباحثون أنفسهم أو بالمشاركة بينهما، من بين المقومات المهمة أيضا. وتشترط بعض المؤسسات 

الممولة للبحوث، مثل المؤسسة الوطنية للعلوم NSF بالواليات المتحدة، للموافقة على مقترحات المنح 
البحثية المقدمة من الباحثين؛ أن تشتمل تلك المقترحات على خطة إلدارة البيانات.88وبالرغم من أن تفاصيل 

خطط إدارة البيانات هذه تختلف بين مؤسسات التمويل، إال أنها تنطوي بصفة عامة على المعلومات ذات 
الصلة بماهية البيانات التي يتم إنتاجها أو إعدادها، وكيفية اختزانها، وتوصيفها، والقضايا ذات الصلة بالحقوق 

الفكرية، وكيفية تقاسم تلك البيانات مع الباحثين اآلخرين. 
ويتمثل ما يمكن أن يحدث )بعد( إنشاء تلك المرافق، في تداعيات ذلك بطبيعة الحال. ومن هذه التداعيات، 

 toll access على مستوى األفكار النظرية، تحويل اإلطار النظري في البحث والنشر العلمي، من النظام المقيد
إلى االنفتاح في النشاط العلمي opennes، وصوال إلى اإلطار النظري للبحث العلمي المعتمد على البيانات 
data-driven research paradigm.89 وعلى المستوى التطبيقي، يرى أصحاب برنامج خدمات إدارة البيانات 
البحثية  Research Data Management Services بالمكتبة األكاديمية لجامعة غنت )بلجيكا(، على سبيل 

المثال، أن هذا البرنامج يرمي إلى ضمان الشفافية والمساءلة في البحث العلمي، ويساعد على حفظ البيانات 
حاليا ومستقبال، ويتيح إعادة استخدامها وإعادة تحليلها، ومن ثم يعمل - في التحليل األخير - على النهوض 

بالمعرفة العلمية.90

5-4 استخدام مفهوم »مرافق البيانات البحثية« في السياقات المختلفة 
وحول السؤال الخاص بمدى استخدام هذا المفهوم بصورة مختلفة في المواقف أو السياقات المختلفة، 
لم يتبين لنا ذلك في الحقيقة في ضوء تركيز اإلنتاج الفكري محل المعالجة على نمط واحد من المؤسسات 

وهو الجامعات والمرافق ذات الصلة بها. وتحتاج اإلجابة عن هذا االستفسار إلى النظر في ممارسات إنشاء 
مرافق البيانات وتوفير الخدمات ذات الصلة بها في المؤسسات األخرى دون الجامعات، وهو ما يخرج عن حدود 

هذا المبحث. إال أن البعض91 يؤكد على أن هناك بالفعل سبل مختلفة إلدارة البيانات البحثية في الجامعات عن 
غيرها من المؤسسات ذات الوظيفة البحثية. بل يرى آخرون92 إن ُممارسات إدارة البيانات، على مستوى الباحثين، 

قد تختلف من شخص آلخر،أو من مجموعة تخصصية إلى أخرى؛ مما يمكن أن يؤثرعلى طبيعة الخدمات التي 
تقدمها مرافق البيانات وتفاوت درجة توفيرها من مرفق إلى آخر.

5-5 المفاهيم والمصطلحات البديلة لـ»مرافق البيانات البحثية«
تعد »إدارة البيانات البحثية« research data management أقرب المصطلحات لمفهوم مرافق البيانات البحثية 

research data services؛ فكالهما يختص بإدارة دورة البيانات data lifecycle بكاملها. كما أنه ثمة تداخل 
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شديد بينهما، خاصة في ظل ما سبقت اإلشارة إليه من جدة هذا الموضوع وتنوع الممارسات والتطبيقات 
العملية فيه. ومن دالئل هذا التداخل، إطالق بعض المواقع على تلك المرافق »مرافق إدارة البيانات البحثية« 

95،94،93.research data management services

5-6 المفاهيم والمصطلحات وثيقة الصلة بـ»مرافق البيانات البحثية« 
يمكن تقسيم المفاهيم وثيقة الصلة بمرافق البيانات البحثية، إلى عدة مستويات؛ كما يلي:

)أ( المفاهيم األشمل أو األوسع نطاًقا من المفهوم األساس
وهي المفاهيم األعلى مستوى من المفهوم أو التي يمكن أن تستوعب المفهوم نفسه؛ ويتمثل ذلك في 

المؤسسات أو الهيئات المشرفة أو المنشئة لمرافق البيانات؛ كالجامعات على سبيل المثال؛ وهي النمط 
محل هذا البحث التحليلي. وال شك أن هناك مفاهيم أعلى مستوى من ذلك، مثل: حركة الوصول الحر، ودورة 
حياة البيانات data life cycle، والبيانات المفتوحة على العموم، والبيانات المفتوحة )على العموم(، والمجتمع 

األكاديمي، ... إلى آخره من المصطلحات الشبيهة والمنتشرة في اإلنتاج الفكري محل البحث.

)ب( مفاهيم على نفس المستوى مع المفهوم األساس
وهي تلك المفاهيم التي ترتبط بالمفهوم األساس وتكون معه على نفس المستوى تقريًبا، كما أنها عادة ما 

تكون متداخلة مع المفهوم األساس.
وتأتي »المكتبات األكاديمية« على رأس هذه المفاهيم؛ فال شك في دور المكتبات األكاديمية في هذا 

السياق في تطوير خدمات إدارة البيانات، كما البد هنا من توافر مهارات محددة لدى اختصاصيي المكتبات 
األكاديمية للعمل في مرافق البيانات؛ كما سبقت اإلشارة.  والمكتبات إما أن تكون موفرة لخدمات البيانات بصفة 

مباشرة96 أو مشرفة على مرفق البيانات97 أو متعاونة مع الجهات األخرى بالجامعة على إنشاء هذا المرفق.98 وال 
شك أن أكثر الجهات تعاوًنا مع المكتبة في توفير خدمات البيانات، هي وحدات تقنيات المعلومات بالجامعات.99

 data management »ومن المفاهيم المتداخلة أيًضا مع المفهوم األساس، إعداد »خطط إدارة البيانات
plans  التي يراها البعض مقوًما أساسًيا في نجاح خدمات المعلومات البحثية100 كما سبقت اإلشارة، فضال عن 
كونها متطلًبا رئيًسا لدى بعض مؤسسات تمويل البحوث كما سبقت اإلشارة أيًضا. والحقيقة أن هناك ارتباًطا 

وثيًقا بين المفهومين؛ فالبد لتوفير الخدمات من خطة إلدارة ذلك، كما أن تقديم االستشارات الخاصة بإعداد 
مثل هذه الخطط يعد أحياًنا من قبيل الخدمات. 

وتشير المفاهيم السابقة )المكتبات األكاديمية، ووحدات تقنيات المعلومات، وخطط إدارة البيانات( 
كنماذج، إلى األطراف أو العمليات ذات الصلة بمفهوم مرافق البيانات البحثية، والمتداخلة معه، ومن الصعوبة 

بمكان إنشاء مرافق البيانات أو توفير الخدمات ذات الصلة بدونها.

)ج( المفاهيم التي يتضمنها المفهوم األساس
وهي تلك المفاهيم األدني مستوى، والتي يشتمل عليها المفهوم األساس. وتتمثل تلك المفاهيم بصفة 

رئيسة في خدمات البيانات البحثية نفسها التي يقدمها مرفق أو وحدة البيانات.
وكما ُذكر آنًفا103،102،101 فإن خدمات البيانات البحثية هي تلك الخدمات التي تتناول الدورة الكاملة للبيانات، 

بما في ذلك اإلدارة التنظيمية للبيانات data curation والتي تشمل اختيار البيانات وحفظها وصيانتها 
وتنظيمها وأرشفتها. ويمكن تقسيم خدمات البيانات إلى نمطين رئيسين،104 أولهما الخدمات المعلوماتية/
االستشارية، مثل إعداد األدلة اإلرشادية، وتوفير الخدمة المرجعية، وتقديم االستشارات ألعضاء هيئة التدريس 

والدراسين؛ وثانيهما الخدمات التقنية/ التطبيقية، مثل إنشاء وصيانة المستودع الرقمي، و/ أو تجهيز البيانات 
لحفظها في أحد المستودعات القائمة بالفعل. وقد سبقت اإلشارة إلى أن الخدمات المعلوماتية/االستشارية، 

في المكتبات األوروبية واألمريكية، أكثر شيوًعا من الخدمات التقنية/ التطبيقية.
وتضيف كارول تنوبير105 إلى الخدمات المعلوماتية المشار إليها سابًقا: إعداد السياسات والتخطيط لها، 

ومساعدة الباحثين في الوصول إلى البيانات، واالستشهاد المرجعي بها، والتدريب على جميع جوانب هذا 
الموضوع. كما تضيف إلى الخدمات التقنية: تقديم الدعم الفني، وتقرير االستغناء عن مجموعات محددة من 

البيانات من المستودع من عدمه، وإنشاء أو تحويل الميتاداتا.
كما يضيف البعض إلى ذلك، حفظ وتخزين البيانات،106 أو تقديم االستشارة بصدد تخزين تلك البيانات؛107 

فأحياًنا ال يقوم »مرفق البيانات« باستضافة أو تخزين بيانات الباحثين، وإنما يكون هدفه الرئيس هو الرد 
على طلبات واستفسارات الباحثين في أي مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات، فضال عن تعريفهم بأفضل 

الممارسات في هذا الصدد، وتوفير بعض خدمات إدارة البيانات، والمساعدة في ربط الباحثين بالمصادر الخارجية 
ذات الصلة.108

وأخيًرا، نضرب مثاال على كيفية تدرج المفاهيم إلى ما دون ذلك من مستويات، على ما يعبر عنه اإلنتاج 
الفكري. حيث يظهر، مثال، تحت »إتاحة البيانات«، أنماط هذه اإلتاحة ما بين إتاحة كاملة gratis’ Open Access‘ أي 

تكون البيانات متاحة بصورة حرة لالطالع دون إعادة استخدامها، أو إتاحة مطلقة libre’ Open Access‘ تسمح 
بإعادة االستخدام.109 كما يوجد تحتها أيضا، مظان اإلتاحة؛ ما بين الموقع االستاتيكي الخالي من إمكانات البحث 

والتصفح، والمرفق  serviceالمتمتع ببعض هذه اإلمكانات، والمستودع الرقمي المعتمد غالًبا على أحد برمجيات 
إدارة المحتوى. ويمكن أن يكون هذا المستودع: المستودع المؤسساتي نفسه الخاص بالجامعة، أو مستودًعا 

خاًصا بالبيانات مطور داخلًيا من قبل الجامعة، أو يتم تحويل الباحث لمستودع بيانات خارج الجامعة، أو يتم 
تحويله لخدمات أو مرافق أخرى ذات صلة110كمواقع المشابكة االجتماعية التي تسمح بنشر البيانات؛ ... وهكذا.
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6- الخالصة

ال شك أن البيانات المفتوحة تحظى باهتمام المؤسسات السعودية على نطاق واسع؛ فكثيرة هي تلك 
المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، التي تعتمد هذا المبدأ في إتاحة البيانات إعماال لمبدأ توفير الشفافية 
وتحسين الخدمات. إال أن »البيانات البحثية« ال وجود لها تقريًبا في مواقع المؤسسات البحثية السعودية، وعلى 

رأسها الجامعات الحكومية، ويتسق ذلك مع عدم وجودها على كل من »بوابة البيانات المفتوحة« التابعة لبوابة 
الحكومة اإللكترونية وموقع »البيانات المفتوحة« التابع لوزارة التعليم التي تتبعها تلك الجامعات.

ويرى البعض أنه فيما يتصل بالمؤسسات التي لها مهام بحثية، مثل الجامعات، فإن مصطلح »البيانات 
المفتوحة« open data عادة ما يشير إلى بيانات البحث المفتوحة open research data ؛ أي تلك البيانات الناتجة 

عن البحث العلمي.111وتؤكد ذلك آلما سوان112 من أنه من منظور االتصال العلمي، فإن البيانات المفتوحة هي 
في األساس مجموعة البيانات الناشئة عن البحوث العلمية المتاحة هي األخرى بصورة مفتوحة أو حرة؛ وأنه 

من الصعوبة بمكان فصل الحديث عن الوصول الحر عن ذلك الخاص بالبيانات المفتوحة، مادامت األهداف جد 
متشابهة والنتائج المرجوة من حيث التقدم العلمي ال يمكن التمييز فيما بينهما بصورة عملية. 

والحقيقة أنه إذا كانت البيانات المفتوحة على الصعيد اإلداري مهمة بالنسبة للمؤسسات عامة ألجل 
تحسين الخدمات، فإنها على الصعيد البحثي مهمة كذلك ألجل االرتقاء بالنشاط العلمي. ذلك أن إتاحة 

الوصول للبيانات األولية تؤدي إلى زيادة معدالت إنجاز البحث العلمي،113كما ينتفع الباحثون من ذلك بالمزيد من 
التواصل مع أقرانهم الباحثين، ومزيد من التألق لبحوثهم ومن ثم مزيد من االستشهاد المرجعي بها. ولذلك 

فإنه عادة ما تطلب )أو تفرض( المؤسسات العلمية من منسوبيها من الباحثين، أو ممن يتلقون منها منًحا 
مالية إلجراء البحث العلمي،114 إيداع بيانات البحث األولية في المستودعات الرقمية التخصصية، أو المؤسساتية 

التابعة للمؤسسة؛ وذلك بغرض تيسير التحقق من النتائج التي تم التوصل إليها، فضاًل عن إتاحة الفرصة 
للبناء على تلك النتائج ومواصلة البحث في نفس الموضوع أو في الموضوعات ذات الصلة. 

والشك أن هناك كثيًرا من التحديات التي تواجه الجامعات السعودية الحكومية في إتاحة البيانات البحثية 
بصورة مفتوحة، وما يرتبط بذلك من قضايا تفرض على تلك الجامعات إعادة هيكلة المواقع الحالية للبيانات بما 

يتفق والممارسات العالمية المنتشرة حالًيا في اإلتاحة المفتوحة لتلك البيانات.
 ،research data services »من ناحية أخرى، الحظنا في التحليل التطوري لمفهوم »مرافق البيانات البحثية

ارتباط هذا المفهوم بالدورة الكاملة للبيانات من إنشائها وحتى اإلفادة منها، وتمثل هذه اإلفادة النتيجة 
المباشرة لما يحدث عن إنشاء المرفق. كما الحظنا أن هناك مقومات إلنشاء مرفق البيانات، كما أن ثم تداعيات 
لذلك على مستوى كل من النظر والتطبيق. وهناك سبل مختلفة إلدارة البيانات البحثية، بما يدل على تغير 

مفهوم »المرفق« الخاص بذلك في السياقات والمؤسسات المختلفة. وقد كشف اإلنتاج الفكري أن »إدارة البيانات 
البحثية« هو أبرز المصطلحات البديلة والمقاربة لمفهوم »مرافق البيانات البحثية«؛ حيث يختص كالهما بإدارة 
دورة البيانات. كما كشف اإلنتاج الفكري أيًضا غزارة في المفاهيم والمصطلحات وثيقة الصلة، سواء كانت من 
المفاهيم الفوقية أو المستوعبة للمفهوم، أو المرتبطة به على نفس المستوى تقريًبا، أو المفاهيم الدقيقة 
المتضمنة في المفهوم األساس. ومن الطبيعي كذلك أن يكون هناك تداخل بين المفاهيم الواردة في كل 

قطاع من قطاعات التحليل السابقة، بينما اقتضت جدة هذا الموضوع استخدام المفهوم الرئيس باللغة 
اإلنجليزية services بمعنيين في نفس الوقت، هما المرافق والخدمات.

وترى »رودجرز«115 بأن التحليل المفاهيمي ال يقدم إجابات نهائية عن األسئلة ذات الصلة بالمفهوم، أكثر 
مما يمهد للمسارات البحثية التي يمكن أن يسلكها الباحثون ألجل مزيد من البحث والتحقيق في الجوانب 

المختلفة للمجال البحثي الذي يمثله هذا المفهوم. كما ترى فلمنج ماي116 أنه من المهم في هذا الصدد اإللمام 
بالعوامل والعناصر التي يمكن أن تكون محاًل لهذا البحث المستقبلي.  

وعلى أية حال، نرى أن هذا التحليل التطوري لمفهوم »مرافق البيانات البحثية«، يمكن أن يمثل أساًسا 
للتعريف بهذا النمط من المرافق لدى الجامعات السعودية، وما يرتبط به من قضايا وتحديات البد من االستجابة 

لها ألجل دعم النشاط والبحث العلمي الناتج عنها. 
وبناًء على ما توصلنا إليه من نتائج في هذه الدراسة، نضع بين أيدي المسؤولين عن الجامعات السعودية 

خاصة، والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة عامة، وجميع المهتمين بالبيانات المفتوحة في المملكة، 
التوصيات التالية:

من الضروري على الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية، مواكبة هذه الحركة المعلوماتية  	•
العالمية، ودعمها، وتشجيعها، والترويج لها بالسبل المختلفة.

ضرورة تحويل الصفحات والمواقع الحالية للبيانات المفتوحة بالجامعات، إلى مرافق يتم من خاللها  	•
توفير خدمات البيانات البحثية المختلفة المعلوماتية واالستشارية والتقنية والتطبيقية. ومن 

الضروري، لتيسير الوصول إلى هذه المرافق، تسجيلها في األدلة الدولية ذات الصلة.
من الضروري حث جميع الجهات في الجامعات السعودية، وبصفة خاصة ما يتصل منها بالبحث  	•
العلمي مثل عمادات البحث العلمي، وكراسي البحث، والجمعيات العلمية؛ للباحثين على نشر 

البيانات البحثية الخاصة بدراساتهم العلمية بصورة مفتوحة، كما البد للجامعات من توفير المقومات 
التقنية والفنية واللجوستية الخاصة بهذه اإلتاحة.

وإلكساب منسوبي الجامعات من الباحثين والدراسين المهارات الالزمة للتعامل مع البيانات البحثية،  	•
البد للجامعات من إعداد برامج الثقافة المعلوماتية الخاصة بالبيانات data literacy بدًءا من إنتاجها 

وإتاحتها ومعالجتها وحتى سبل اإلفادة منها.
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ومن الخطوات الموازية إلنشاء مرافق البيانات، وتثقيف الباحثين والدراسين، إعداد السياسات الالزمة  	•
.Sherpa/Juliet للتعامل مع البيانات، وتسجيل تلك السياسات في مرصد بيانات

 National Portal of Open Research Data »نرى إنشاء »بوابة وطنية للبيانات البحثية المفتوحة 	•
)NPORD(، بحيث تمثل مركًزا تجميعًيا للبيانات البحثية على مستوى الدولة. ونرى أن يشرف على 

هذا المستودع »مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية« خاصة وأن لها سابقة في إنشاء مستودع 
وطني لمقاالت الدوريات األكاديمية السعودية في مجاالت العلوم والتقنية.117

بوصفها المسؤول الرئيس عن إعداد الكوادر العلمية والفنية للتعامل مع دورة حياة المعلومات، البد  	•
ألقسام المكتبات والمعلومات مواكبة االتجاهات العالمية في هذا الصدد، وإعداد مساقات دراسية 
خاصة بالتعامل مع دورة حياة البيانات، فضال عن إدماج الجوانب الخاصة بهذه الدورة في المساقات 

الحالية الخاصة بإدارة المعلومات وتنظيمها وسبل إتاحتها، ... إلخ.
تم التوصل في مبحث التحليل المفاهيمي، إلى أن هذا يعد خطوة نحو مزيد من الدراسات اإلمبريقية  	•

حول هذا الموضوع. ونرى هنا ضرورة إعداد دراسة علمية تنصب على اختصاصيي المكتبات، 
ومديريها وعمداءها، حول اتجاهاتهم نحو البيانات البحثية المفتوحة، ومدى استعدادهم لالنخراط 

في هذا المسار من حركة الوصول الحر، ومدى جاهزيتهم لدعمه من قبل المكتبات؛ بما يتضمن ذلك 
من إجراءات مثل إعداد خطط إدارة البيانات، واستضافتها، وإنشاء مرافق أو مستودعات للبيانات، 

وتوفير الدعم الفني والميتاداتا ذات الصلة، وتقديم االستشارات بكل ما سبق، ... إلى آخره من هذه 
االستفسارات.118

والبد بالطبع من االستفادة من الصفحة الحالية بمواقع البيانات بالجامعات السعودية، الستطالع آراء  	•
المستفيدين، وتطويرها إلى دراسة منهجية حول مدى اإلفادة من تلك المواقع، لدى أعضاء هيئة 
التدريس والباحثين والدراسين؛ فضال عن تلمس مدى معرفة منسوبي الجامعات هؤالء بالبيانات 

البحثية المفتوحة ومنافع نشرها وإتاحتها ومدى استعدادهم لتقاسمها خاصة واالنخراط في هذه 
الحركة المعلوماتية.

ونرى أن هناك حاجة إلى دراسة علمية عن واقع البيانات البحثية المفتوحة بالمؤسسات السعودية  	•
األخرى، في مقابل الجامعات، مثل مراكز البحث العلمي بالوزارات والهيئات الحكومية. كما نرى 

أن هناك حاجة إلى دراسات مقارنة، في مقابل الدراسة التي بين أيدينا عن الجامعات السعودية، 
بالجامعات األخرى، الحكومية والخاصة، في دول العالم العربي.
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ملحق )1( قائمة المراجعة

عام

اسم الجامعة

اسم الموقع

)URL( المسار على اإلنترنت

نمط الموقع المتاح عليه البيانات المفتوحة )صفحة عنكبوتية/ موقع فرعي/ المستودع 
المؤسساتي للجامعة/ مستودع خاص بالبيانات/ مرفق للبيانات(

لغة/ لغات الموقع

المسؤولية الفكرية و/أو التقنية عن الموقع

عدد صفحات الموقع

عدد أقسام الموقع

مدى تسجيل الموقع في األدلة الدولية ذات الصلة

واجهة الموقع

تعريف البيانات المفتوحة التي يشتمل عليها الموقع، أو ما المقصود بها

الهدف من إتاحة البيانات

الحدود الموضوعية والنوعية والزمنية للبيانات 

المصادر/ المظان التي تم منها استقاء تلك البيانات بالجامعة

مدى توافر خطة أو استراتيجية إلدارة البيانات

بيانات التواصل مع الجهة المسؤولة فكرًيا و/أو تقنًيا عن الموقع

سياسة البيانات 

حدود/ نطاق السياسة

أهداف السياسة

المسؤول عن السياسة

الجهة المسؤولة عن إتاحة البيانات

ملكية البيانات)فيما بين الجامعة، وإداراتها، ومنسوبيها(

آليات حفظ البيانات

موقع حفظ البيانات

الفترة الزمنية المحددة لحفظ البيانات

ترخيص البيانات )رخصة مفتوحة/ رخصة غير مفتوحة(

بيانات التواصل مع المسؤول عن السياسة

مدى توافر وثائق ذات صلة بالسياسة

مدى تسجيل السياسة في األدلة الدولية ذات الصلة

إتاحة البيانات

النظام المتبع في إدارة البيانات

مدى إتاحة البيانات )متاحة “بصورة مفتوحة/ بصورة محدودة”/ غير متاحة(

نوع البيانات )بيانات بحثية/ بيانات إدارية/ ... إلخ(

أنماط البيانات المتاحة

صيغ الملفات اإللكترونية
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تنظيم البيانات وإمكانات استرجاعها

توصيف البيانات )الميتاداتا(

إمكانية البحث البسيط

إمكانية البحث  المتقدم

إمكانية التصفح

الخدمات ذات الصلة بإتاحة البيانات

الخدمات المعلوماتية/االستشارية

الخدمة المرجعية

إعداد أدلة إرشادية خاصة بإدارة البيانات

إعدادسياسات البيانات أو التخطيط لها

تقديم االستشارات ذات الصلة بإدارة البيانات

توفير برامج الثقافة المعلوماتية الخاصة بالبيانات

خدمات أخرى

الخدمات التقنية/التطبيقية

إعداد وصيانة مستودعات/ مرافق البيانات

اختيار البيانات )لتضمينها بالمستودع/ المرفق(

حفظ واختزان البيانات

تجهيز البيانات 

مدى إمكانية تحويل “الميتاداتا” من النظام المستخدم إلى النظم األخرى والعكس

المشابكة مع المستودعات األخرى من خالل الروابط الفائقة

الدعم الفني )للنظام المتبع في إنشاء المستودع/ المرفق(

خدمات أخرى
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