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 المستخلص
دور الوصول الحر للمعلومات في دعم  حركمة البحمث العلممي  تسعى هذه الدراسة إلى بيان 

وتهدف إلى صمياةة مجموعمة ممن اآلليمات لوضمض فمروة بحخيمة تصخمذ الوصمول الحمر للمعلوممات 
لمي, وذلك باعتمماده علمى الوسمائط واادوات الخاصمة حركة البحث الع لتعزيزبمفاهيمه وتطبيقاته 
تحقيق الوصول للمعلومات والتواصمل بمين ل ,االنترنتالتصاالت وأهمها شبكة بتقانة المعلومات وا

بشمكل عما  تحماول الدراسمة اةجابمة عمن و الباحخين وتبادل اافكار وتهيئة المناخ العلمي المناسب 
 التساؤالت البحخية اآلتية:

 ما درجة اطالع الباحخين على مفهو  الوصول الحر للمعلومات؟  2

 تعامله  مض الدوريات العلمية االلكترونية؟ما الممارسات التي يبديها الباحخون لدى   1

نمموذ  الوصمول الحمر للمعلوممات بوصمفه وسميلة لنشمر أعممماله  مما ممدى تقبمل البماحخين ا  3
 العلمية؟

 ما هي المعوقات التي تقف أما  الباحخين تجاه الوصول الحر للمعلومات؟

( 55) اعتممادتم   التحليلمي, إذالوصمفي ولإلجابة عمن التسماؤالت أعماله تم  اعتمماد الممنه  
علمى أعضماء هيئمة التمدريس فمي جامعمة الموصمل  وبييمة تحليمل البيانمات تم   ت  توزيعهما استمارة

وتوصمملت الدراسممة إلممى مجموعممة مممن   اسممتخدا  مجموعممة مممن الوسممائل وااسمماليب اةحصممائية
 يعمد موضموع اةتاحمة الحمرة للمعلوممات ممن المواضميض التمي اسمتحوذت علمى االستنتاجات أهمها:

ر  اهتما  العديد من الكتاب والباحخين بعده أسلوباً جديمداً ممن أسماليب النشمر االلكترونمي المذر يسمخ 
وسمميلة نشممطة وفعالممة و ,تقانممة المعلومممات واالتصمماالت الحديخممة مممن أجهممزة الحواسمميب والشممبكات

  لخزن وتبادل المعرفة بين المستفيدين, ودع  حركة البحث العلمي
 

البحر  اللمعر ا نن,ررل العلموعر,   لوصول الحر  لمعلموعر, ا الر ر  اتلون ورر اا :الكلمات المفتاحية
 واتنص,ت .

 Abstract 
This study aims to explain the supporting role of the free access of information in 

scientific research, dependening on the means and the tools of information technology and 

communications, namely the internet. This study tries to form a set of mechanisms to 

investigate hypotheses. These hypotheses take the free access of information (its concepts 

and applications) as an essential facto, which plays a fundamental role in supporting the 

scientific research and how it helps to achieve the easy access to information, 

communication among researchers, exchanging the ideas and providing the satiable 

scientific environment.  In genial, This research tries  to answer the following questions: 

1.  How mach a researcher knows about the concept of free access of information? 

2. What practices demonstrated by researchers in dealing with electronic journals? 

3. To which extend the researchers concept the model of free access information as a means 

for publishing their works? 

4. What are the obstacles a researchers faces to access the free information? 

To answer the questions above the descriptive analytical methodology is adopted, a 

Fifty-five teaching staff members in the University of Mosul asked randomly to full a 

questioner. In order to analyze the data collected a variety of means and statistical methods, 

are used. 

The study came up with a set of conclusions, including: which is free access to 

information from topics that captured the attention of many writers and researchers after a 

new method of electronic publishing methods that make fun of modern information and 

communication technology of computers and networks active and effective means for the 

storage and exchange of knowledge among beneficiaries, and support scientific research. 

 

key words: Open Access to Information, Electronic Publishing, Scientific Research, ICT. 
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 المقدمة

 هد  السروا  األخي ة نطو ا  نن,ريل عنس, عل وف  ظل الرعو العنزايرد لنرن رير ا 
ي  ط ينل اتنص,ل اللمع ا وسموك الب,حثين ف  البح  عرن ينغ الذي و,ن له نأثي  واضح ف 

ل ع اوز اإلرن,ج اللمع  والننرر  العلموع,  بع, وف نه عن عص,د  عخنمفل عن العلموع, ا عث
ا أو عجعوعرر,  البحرر  اتفن اضرر  النرر  لرري  لهرر, حرردود جغ افيررلا والررذي عوائرر دون عررن 

إلر  عر, يحن,جورره عرن العلموعر,  بسر عل  سهل الط ي  أع,م الب,حثين ف  النل,عل والوصرول
 ودقل و عوليل.

ا يلرد عرن احني,جر,  العجنعرك األور,ديع  Open Access إن الوصول الح  لمعلموعر, 
ث  وبي  عم  النواصل ف  عج,ل البحر  اللمعر ا فعرن خرنل أف  الوق  الح,ض ا لع, له عن 

دد عرن العسرنفيدين الرذين يعوررهم هذا العفهوم يعون لمعؤلفين والر,  ين أن يصموا إل  اوب  عر
لعرررر,ل اللمعررر  الوصرررول بسرررهولل إلررر  عصررر,د هم واسرررنخداعه, ا ونبررر,دل األفوررر,  ونهيئرررل ا

ره اإلسره,م فر  عجر,ل الننردم اللمعر ا لرذا تبرد عرن أن ننروم العؤسسر,  الذي عن  أ االعر,سب
ع,ديررل أو العلموع,نيرل بردو  عهررم فر  دعرم ح وررل الوصرول الحرر  إلر  العلموعر,  برردون قيرود 

ووثر ة اسرنخداعها سيسر,عد عمر  نسرهيل اسرنخدام هرذ   اترن رر ق,روريلا خ,صل وان ارن ر,  
جل النغمرب عمر  عر, أالنن,رل الن  بدأ  ف  عرنصف النسلير,  عن الن ن الل  ينا وذلك عن 

نل,ر  عره هذ  العؤسسر,  عرن ع رون ا ننلمر  بسي,سر,  اتقنرر,ا واإلن,حرلا فر  ظرل نزايرد 
دو ي,  وقواعد البي,ر,  العن,حل عم  الخط العب, ر ا وفر  ظرل الن ردد فر  النروارين أسل,  ال

 العنلمنل بحنو  النأليف والن خيص.
 مشكلة الدراسة
ضرررعن  رررر,لبررر,حثين رحرررو الررردو ي,  العن,حرررل عج,  لد اسرررل الح,ليرررل انج,هررر,  ااننرررر,ول 

ونسررل  الد اسررل  ا والعزايرر, النرر  يعوررن اتسررنف,دة عرهرر, فرر  خدعررل البحرر  اللمعرر اترن ررر 
 :اآلنيل النس,ؤت  البحثيلعن  لإلج,بل

 ع, د جل اطنع الب,حثين بج,علل العوصل عم  عفهوم الوصول الح  لمعلموع, ؟ -1

عرر, العع, سرر,  النرر  يبررديه, البرر,حثون فرر  ج,علررل العوصررل لرردي نلرر,عمهم عررك الرردو ي,   -2
 اللمعيل اتلون وريل؟

 بوصررفه رعرروذج الوصررول الحرر  لمعلموعرر, عرر, عرردي ننبررل البرر,حثين بج,علررل العوصررل أل -3
 وسيمل لر   أعع,لهم اللمعيل؟

اللمعيررل فرر   أععرر,لهمعرر, عرردي اسررنلداد البرر,حثين بج,علررل العوصررل لرردفك  سرروم لر رر   -4
 الدو ي,  العن,حل عج,ر,؟

 ع, ه  العلوق,  الن  ننف أع,م الب,حثين نج,  الوصول الح  لمعلموع, ؟ -5

 همية الدراسةا
فرر  نر,ولهرر, ألحررد العوضرروع,  الحيويررل والعهعررل فرر  الوقرر   نوعررن أهعيررل الد اسررل

الرر اهنا وهررو الحررر  فرر  الوصررول الحررر  لمعلموعرر,  والحصررول عميهررر,ا والرردو  الحيررروي 
لموصررول الحرر  لمعلموعرر,  فرر  دعررم ونلزيررز ح وررل البحرر  اللمعرر . ونررزداد قيعررل وأهعيررل 

نلرد هرذ   إذالعوصرلا  الد اسل تنخ,ذه, عجنعك بحثه, عن أعض,ا هيئرل النرد ي  فر  ج,علرل
الفئل   يحل اجنع,عيل ععيرزة لهر, دو هر, الف,عرل فر  إرنر,ج العلموعر, ا وإدا ة ح ورل الننردم 

 اللمع  والعل ف .
لذا ينوقك أن نسهم رنر,ئ  الد اسرل ونوصري,نه, فر  سرد ثغر ة عهعرل فر  اللولعرل اللمعيرل 

علموعر,  وإن,حنهر, لعرن الن  يعون أن نسهم ف  نطوي  عسنوي الر   اتلون ور  لعصر,د  ال
 ي يد اتطنع عميه,.
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 الدراسة أهداف
 :ب,آلن يعون نحديد أهداف الد اسل 

 .لوصول الح  لمعلموع, االنل ف عم  عفهوم  .1

النل ف عم  انج,هر,  أعضر,ا هيئرل النرد ي  رحرو ر ر هم إلرنر,جهم اللمعر  عرن خرنل  .2
 .اترن ر 

 .لعلموع, النل ف عم  عزاي, الوصول الح  ب,لرسبل لعؤسس,  ا .3

 .النل ف عم  علوق,  الوصول الح  إل  العلموع,  .4

 .ننديم عنن ح,  عسننبميل لنحسين الوضك ال اهن .5

 فرضيات الدراسة
 اآلنيل: ال ئيسل الف ضي,  اخنب, نح,ول الد اسل 

 ااولى الرئيسة الفرضية
 . بين الوصول الح  لمعلموع,  والبح  اللمع  ث أا نب,ط و وجد عنقلن ت

   عره, الف ضي,  الف عيل اآلنيل:ويربث
بررين الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  والبلررد اإلدا ي لمبحرر   ثرر أا نبرر,ط و ت يوجررد عنقررل -1

 اللمع .

بررين الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  والبلررد األورر,ديع  لمبحرر   ثرر أو ت يوجررد عنقررل ا نبرر,ط -2
 اللمع .

 لفر  لمبح  اللمع .بين الوصول الح  لمعلموع,  والبلد ا ث أو ت يوجد عنقل ا نب,ط -3

 بين الوصول الح  لمعلموع,  والبلد الذان  لمبح  اللمع . ث أو ت يوجد عنقل ا نب,ط -4

 الخانية الرئيسة الفرضية
حرول اسرنخدام الوصرول  اإلج,برلت يوجد نب,ين بين عسنوي,  الليرل عن حي  الجر  ف   -1

 الح  لمعلموع, .

لفئرل اللع يرل فر  اإلج,برل حرول اسرنخدام ت يوجد نبر,ين برين عسرنوي,  الليررل عرن حير  ا -2
 الوصول الح  لمعلموع, .

حرول اسرنخدام الوصرول الحر   اإلج,برلت يوجد نب,ين بين عسنوي,  الخب ة الند يسيل ف   -3
 لمعلموع, .

فر  اإلج,برل حرول اسرنخدام الوصرول الحر   الع نبرل اللمعيرلت يوجد نب,ين بين عسرنوي,   -4
 لمعلموع, .

 ــ توجهات التطوير المعوقات ــ  البحث العلمي: المفهو
 مفهو  البحث العلمي

بأره اسننص,ا دقي  يهدف إل  اون ,ف حنر,ئ  وقواعرد ع,عرل  (Whitney, 1946)ع فه 
 يعون النحن  عره, عسننبن .

وعرر, عرر ف بأرررهل عح,ولررل تون رر,ف العل فررل والنرنيررب عرهرر,ا ونطوي هرر, وفحصرره,ا 
ه, عونعمررل بررذو,ا وإد اكا لنسرري  فرر   وررب ونحنينهرر, بررننص دقيرر  ورنررد ععيرر ا ثررم ع ضرر

 (.24 ا1793الحض, ة الل,لعيلا ونسهم فيه إسه,ع,  حي,   ,عن )عمح ا
إع, نووع,ن فند وضحه بأره عح,ولل عرظعل لموصول إلر  إج,بر,  أو حمرول للسرئمل أو 
الع ون  الن  نواجه األف اد أو الجع,عر,  فر  عرواقلهم وعرر,ح  حير,نهم )عرودة وعمور,ويا 

 (. 11 ا1772
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ف,لبحرر  اللمعرر  هررو اسررنرب,ط لمعل فررلا ونطرروي  لعرررن ا ونخمررف البحرر  اللمعرر  فرر  
النطرر,ع الصررر,ع  واتقنصرر,دي واتجنعرر,ع  أو ليرر   يحررول دون نطرروي  هررذ  النط,عرر,  

 (. 1 ا2002)ب و, ا  والنغمب عم  ع ,ومه,
 نيل: ب,لرن,ط اآل ( البح  اللمع 32-1 ا2011وقد وضح )عبدالغفو  وف,ضل ا 

 و عرهج,  علير, .أسموب,  أعح,ولل عرظعل ننبك  -1
 ل  زي,دة الحن,ئ  والعلموع,  الن  يل فه, اترس,ن ونوسيك دائ ة عل, فه.إيهدف  -2
 ت بلد فحصه, والنأود عره,.إليه, وت يلمره, إيخنب  العل, ف واللنق,  الن  ينوصل  -3
جعيررك العجرر,ت  عمرر  حررد ي ررعل جعيررك عيرر,دين الحيرر,ة وجعيررك ع رروننه, ويسررنخدم فرر   -4

 سواا.

لمو رف عرن  أسرموبهرو  ن البحر  اللمعر أعن خنل العف,هيم السر,بنل ير ي الب,حر  بر
و نطروي  ونلرديل أ والحن,ئ  واللنق,  بين الظواه  العخنمفرل العل, ف الجديدةالعلموع,  و

لعل, ف س,بنل والنأود عرن صرحنه,ا عرن خرنل اتسننصر,ا الردقي  والعوضروع  لعوضروع 
   الع ومل.هذ

 معوقات البحث العلمي
ن اللديد عرن دول اللر,لم وعرهر, إ. لذا فوثين,   ا نبط البح  اللمع  ب,لنلميم الل,ل  ا نب,ط,  

الدول الل بيل ن بط نسعيل النلميم الل,ل  بعخنمف عؤسسر,نه ووزا انره ب,لبحر  اللمعر . وعرن 
البحرر  اللمعرر  حرردده,  ن هررر,ك اللديررد عررن العلوقرر,  النرر  نواجرره ح وررلإهررذا العرطمرر  فرر

   .( ب,لعلوق,  )الع,ليلا إدا يلا سي,سيلا اجنع,عيل(22 ا2002ا)البي 
( 45 ا2007)قرررررديمج  والسرررر,ع ائ ا  (15 ا2003وقررررد حرررردد )اللرررر,جز وبررررر, ا 

 :ب,آلن  العلوق, 
   اللمع .حضلف الدعم والنخصيص,  الع,ليل العطموبل لمب -1

وبررل لمبحرر  اللمعرر ا فلررردع, يحرر,ول البرر,حثون ليرر,ب البي,ررر,  والعلموعرر,  الدقينررل العطم -2
رره نغمر  إلنزود ب,لبي,ر,  والعلموع,  العطموبل عن العؤسس,  العلريل ب,لبح  اللمعر  فا

 األبواب ف  وجوههما أو أرهم يزودون ببي,ر,  لي  حنينيل.

 رنص الثن,فل البحثيل لدي اللديد عن الدوائ  ال سعيل ولي  ال سعيل. -3

يررل العطموبررلا النرر  نسرر,عد البرر,حثين فرر  ارجرر,ز بحرروثهم عمرر  الوجرره رنررص األدوا  البحث -4
 العطموب.

اللنب,  والع ,ول اتدا يل والفريل وال ونيريرل النر  نواجره الوثير  عرن البر,حثين فر  ر ر   -5
 بحوثهم.

الرنص ف  اإلعو,رر,  النن,ريرل النر  نسر,عد فر  نخرزين وعل,لجرل البي,رر,  فر  اللديرد عرن  -1
فرر  اسررنثع, ه, فرر  نخررزين  ,  ن هر,لررك ضررلفإإرهرر, إن وجررد  فررالعجنعلرر,  الل بيررلا و

الوثيرر  عررن الوقرر  والجهررد  نررواف وفرر  األسرر,ليب الحديثررل النرر  عمرر  وعل,لجررل البي,ررر, ا 
 لمب,حثين.

الحررروافز الع,ديرررل  نرررواف ف  العرررر,ل العنئرررم إلجررر اا البحرررو  اللمعيرررلا وعررردم اعررردم نرررو -9
 والعلرويل لمب,حثين.

 ر البحث العلمي التوجهات المطلوبة لتطوي
يررل عرطنررل عررن عررر,ط  اللرر,لم وبحسررب ظ وفهرر, أيربغرر  أن يوررون لمبحرر  اللمعرر ا فرر  

ن فر  هرذا العجر,ل عمر  عردد ووخصوصينه,ا أهداف واضحل العل,لم. ويؤود الون,ب والعلرير
ل بر ا والنر  يعورن عن النوجه,  العطموبل الن  نصمح لنطروي  البحر  اللمعر  فر  ع,لعرر, ال

 (:5 ا2010)الزيديا (47 ا2002)قرديمج ا   ب,آلننحديده, 



 [       211]                                                                                                                                     ... دور الوصول احلر للمعلومات
 

 وافيرر,   ونررأهين   ضرر و ة بررر,ا العسررنمزع,  والط,قرر,  الب رر يل العؤهمررل والعد بررلا نررد يب,   -1
 .وجيدا  

 النل ف واتطنع عم  أهم العسنجدا  ف  العج,ت  اللمعيل والنن,ريل العنواف ة ب,لل,لم. -2

الحديثرل وعن,بلرل ع,يصرد  فر  الروطن نوفي  وس,ئل البح  اللمع  عن الونب والدو ي,   -3
 الل ب  والل,لم عن الجديد عن الونب والع اجك واإلحص,اا  الجديدة.

اترفنرر,ع عمرر  ات ررن اك فرر  العجررن  اللمعيررل الل بيررل واألجربيررل ونوفي هرر, لمج,علرر,   -4
 ب ن  النخصص, .

صررول وجرود إسرن انيجيل واضرحل لمج,علرل فر  نحديررد أررواع اتبنور, ا  النر  نهردف الو -5
 إليه,.

 بط ب اع  وخطط البح  اللمعر  لمج,علر,  وع اورز البحرو ا بخطرط النرعيرل الوطريرل  -1
 والنوعيلا ونأعين الحوافز العطموبل ترج,زه,.

ض و ة نأعين روع عن الح يل اتو,ديعيل لمبر,حثينا فضرن  عرن الردعم والحروافز الع,ديرل  -9
 ط,  اللمعيل العخنمفل.والعلرويل لهما عن خنل الع , ول ب,لعؤنع ا  والر ,

ن جيك أعض,ا هيئل الند ي  عمر  البحر  اللمعر  الجديرد والعبنور  والنرأليف وإعطر,ئهم  -2
 .الحوافز الع,ديل والعلرويل ونسهيل أع,عهم الن قي,  اللمعيل

 الوصول الحر للمعلومات

 مفهو  الوصول الحر للمعلومات
ينبررر, ي البررر,حثون حيررر  ا  Open Access نلررردد  النل يفررر,  العنلمنرررل بعصرررطمح

 يرررأن وفيعررر,  اوالعؤسسررر,  وأيضررر,  العبررر,د ا  والع ررر وع,  عمررر  وضرررك نل يرررف عحررردد
 رسنل ض أهم هذ  النل يف, . 

وينصرد ( الرفر,ذ) أو ومعرل( اإلن,حرل) يسرنخدم الربلض ومعرل Access  عصرطمح الوصرول
بواسررطل  بهرر, إعو,ررر,  اإلفرر,دة عررن عصرر,د  العلموعرر,  اتلون وريررل النرر  يررنم النل,عررل علهرر,

الحواسرريب اتلون وريررل أو عررن خررنل إعو,ررر,  الوصررول إليهرر, بواسررطل  رربو,  العلموعرر,  
 (.179 ا2010العن,حل لعجنعله, )إسع,عيلا 

وعصطمح الوصول الح  هرو عصرطمح  ر,ع اسرنخداعه فر  ره,يرل النر ن الع,ضر  برين 
م عمر  عبردأ إن,حرل جعهو  الب,حثين. لمدتلل عم  أسموب أو رظ,م جديد لننصر,ل اللمعر ا ينرو

دون أيل قيود ع,ليرل أو ق,روريرل أو عن البحو  والنن, ي  اللمعيل لمب,حثين عب  ال بول عج,ر,ا و
ن اللنرد األخير  عرن النر ن أالحصول عم  ن خيص عسب . ويو,د ينف  علظرم البر,حثين عمر  

, ه, وارن رر اترن ررر ن ظهررو  إالل رر ين يلررد اترطنقررل الحنينيررل لح وررل الوصررول الحرر ا و
)لبيرر,ن والرردبي,نا  السرر يك ورر,ن السرربب الرر ئي  و اا ظهررو  هررذ  الح وررل إلرر  حيررز الوجررود

 (.141-113 ا2010
( يوضح بلض العن, رر,  لمعصرطمح,  العسرنخدعل حرول العلموعر,  فر  1) وال ول 
   .اترن ر  بول 

أره بول بس,طل يلر  أن يرنعون الب,حر  عرن قر ااة بحر  عمعر   Bjork, 2004)(وي ي 
عرره بررل وأن يوزعره أللر اض لير  نج, يرل دون أن يرردفك  ا وأن يطبرك رسرخ,  اترن رر   عمر
 .Björk, 2004, 170)(ف  العن,بل أو يخضك أليل قيود   يئ,  
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 الوس,ئط العفنوحل
Open Medium 

 الن بيك
Networking 

 اترن ر 
Internet 

 العص,د  العفنوحل
Open Source 

 دوا األ
Tools 

 , الب اعجي
Software 

 الوصول الح 
Open Access 

 الر,ن  الره,ئ  لننص,ل
The End Result 

 الر  
Publishing 

 1 ال ول
 عنعح اترفن,ع ف  ع,لم العلموع, 

(ا الوصرول الحر  لمعلموعر,  اللمعيرل  2002) ف اجا عبد ال حعن احعد وال ه يا سرميع,ن سر,لما المصدر:
 جليرل العن,حرل عمر  اللروبونيرلا د اسر,  العلموعر, ا اللردد و اقيل  , حل ببلض العص,د  الع

 .215اتولا 

 
بنل يف اإلرن,ج الفو ي ذي الوصول الح  بأرهل نمك الرسخ   JASCوقد ق,ع  عؤسسل 

العج,ريل والعن,حل عم  الخرط العب, ر ا عرن عنر,ت  الردو ي,  العحوعرل وبحرو  العرؤنع ا  
,  اللعميرررل. وفررر  علظرررم الحررر,ت  ت نوجرررد قيرررود والننررر, ي  الفريرررل واألط وحررر,  والد اسررر

 (.JASCا 2006ن خيص اإلف,دة عن ذلك اإلرن,ج الفو ي عن قبل العسنفيدين )
ويلد الوصول الح  لمعلموع,  عن العب,دئ الن  ع, ارفك العجنعك األو,ديع  ير,دي بهر, 

  البحو  اللمعيرل وإن,حل رن,ئ ابهدف نحني  النواصل ف  عج,ل البح  اللمع  ونب,دل األفو, 
وإثرر اا الحرروا  بررين البرر,حثين ونهيئررل الظرر وف العنئعررل النرر  عررن  ررأره, أن نسررهم فرر  الننرردم 

 .(194-144 ا2009اللمع  )بوعزةا
ا لننصرر,ل Digitalفنررد ع فهرر, بأرهرر, نلنعررد عمرر  ال ررول ال قعرر   (Suber, 2007)أعرر, 
دون قيرود  ق,بيرل أو قيرود عرن ا وfree of changeدون عن,برل عرن ا واإلن,حل on lineالعب,   

 (.Suberا 502,2007ص, عل عم  حنو  الر   والنأليف )
إن الوصررررول الحرررر ة لمعلموعرررر,  يحنرررر  ثنثررررل أهررررداف وهرررر :  (Suber)وعرررر, ويرررر ي 

 (10 ا2009)الخي,طا
وصول العسنفيد:  عن خنل اتسنلع,ل األعثل لمنن,ر,  العنروعرلا إلر  العلموعر,  اللمعيرل  -1

  نمبرر  ح,جي,نررها وهررو عرر, يلررر  ضرر و ة وجررود العلموعرر,  الحرر ة ب,ل ررول والننريررل النرر
 اتلون ور .

اسنع ا يل أو ديعوعل هذا الوصول: وهذا  ع, يلر  النعون لي  فنط عن  قعرنه وأ  فنها  -2
 بل عن اتحنف,ظ به واسن ج,عه ومع, دع  الض و ة.

حنررو  النررأليف أو عبرر  عج,ريررل هررذا الوصررول: أي إلغرر,ا أي ررروع عررن أرررواع النيررود سررواا  -3
سهم ف  رعو النوجه رحو عج,ريل إن,حل اإلبداع,  اللمعيرل ا خص اتسنلع,ل األخ ي. وقد 

 .والنن,ريل

( العن, رل بين اإلرن,ج الفو ي العنيد والح  ق  ضوا اتنصر,ل اللمعر  1) ويبين الجدول
 (.291 ا2002)ف اج وال ه يا
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 1 الجدول

  ي العنيد والح  ف  ضوا اتنص,ل اللمع عن, رل بين اإلرن,ج الفو
 اةنتا  الفكرر ذو الوصول الحر اةنتا  الفكرر المقيد أو التقليدر

  ًممما يكممون قاصممراً  محممدود الوصممول إليممه وةالبمما 
 على المجتمض ااكاديمي 

  المحتوى متاح فقط للمؤسسات المشتركة فيه 
  ذو فاعلية محدودة في إيصال المعلومات 

 
 
 

 إليه, إلى جميض المستفيدين  حر الوصول 
  أكخر فاعلية في إيصال المعلومات 
  ًكبر للعمل العلمي  وتصخيراً  يوفر حضورا 
  يعمممل علممى إليمماء الحممواجز الماديممة للوصممول

 للمعلومات 
  حفممط طويممل المممدى عممن طريممق اارشممفة فممي

 المستودعات الرقمية 
 

(ا الوصرول الحر  لمعلموعر,  اللمعيرل  2002) عبد ال حعن احعد وال ه يا سرميع,ن سر,لما ف اجا المصدر:
و اقيل  , حل ببلض العص,د  الع جليرل العن,حرل عمر  اللروبونيرلا د اسر,  العلموعر, ا اللردد 

 .219األولا 

 
 

 العوامل الدافعة لنشوء نطا  الوصول الحر 
لنرد أصرربح لزاعرر,  عمرر  البرر,حثينا وعمر  العونبرر,  وع اوررز البحررو  والعلموعرر,  النرر  

  الحديثررل ائررالعلموعرر,  العر,سرربل وال رر,عمل والسرر يللا أن نمجرر,ا إلرر  الوسرر,ئل والط نهيرر  
 لنحني  هذا الغ ضا ويلر  ذلك اسنثع,  إعو,ر,  الحواسيب واألدوا  النن,ريل النزعل. 

لنرر  سرهم  الحصررول والمجرروا إلرر  عصرر,د  العلموعرر,  اعررن األسررب,ب  اترن ررر ويلرد 
 .(302-293 ا2009عحعدا )ل ف اتلون وريل وزي,دة ال صيد الع

وهر,لررك عرردة أسررب,ب نرردفك الب,حرر ا إلرر  المجرروا إلرر  عصرر,د  العلموعرر,  اتلون وريررل 
 (305ا  2002: )قرديمج ا ب,آلن رمخصه, 

ع ,ول الر   الننميدي الرو ق  والعنعثمرل فر  زير,دة نور,ليف إرنر,ج وصرر,عل الرو  ا قمرل  -1
مبيل عمرر  البيئررل والع رر,ول النخزيريررل ث, هرر, السررآالعررواد األوليررل فرر  صررر,عل الررو   و

 والعو,ريل لمو   والن,بميل لمنمف والنعز .

 رج,ز أعع,له البحثيل.تعنطمب,  الب,ح  العل,ص  ف  س عل الحصول عم  العلموع, ا  -2

ننمل عصر,د  العلموعر,  اتلون وريرل عرن الجهرود العبذولرلا عرن قبرل البر,حثين وعرن قبرل  -3
ن الوصررول الرر  العصرر,د  إعلموعرر,  العطموبررل. حيرر  األ ررخ,ص الررذين يهيئررون لهررم ال

الننميديلا يحن,ج إل  الوثي  عن الجهرود واإلجر ااا ا بلور  العصر,د  اتلون وريرل النر  
 ف  عثل نمك الجهود والعل,ر,ة. نخنص  وثي ا  

نسرر,عد الحواسرريب واألجهررزة والعلرردا  العمحنررل بهرر,ا عمرر  السرريط ة عمرر  الوررم اله,ئررل  -4
 لموع, ا ونخزيره, وعل,لجنه, ب ول يسهل اسن ج,عه,.والعنزايد عن الع

 الدقل العنر,هيل ف  الحصول عم  العلموع,  اتلون وريل. -5

الس عل وال عوليل والدقل ه  عن أهم السع,  الن  ننسم بهر,  فإنوعم  اس,  ع, نندم 
الحواسيب ف  نل,عمه, عك العلموعر, ا وعرك عصر,د  العلموعر, ا عهعر, ور,ن حجعهر,ا ونرروع 

 و,له,. ف,لعلموع,  العر,سبل والدقينلا ه  ع, يحن,ج إليه الب,حر  العل,صر  لعواوبرل النطرو  أ
 ن يلنعدان عم  البح  اللمع .يوالنندما المذ
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 طرائق الوصول الحر للمعلومات

 و (141-113 ا2010لبيررر,ن والررردبي,نا)وهرررر,ك ط ينررر,ن  ئيسررر,ن لموصرررول الحررر 
(COAR, 2011, 2) : 

ويلر  الني,م بر   دو ي,  عمعيرل عحوعرل ت نهردف إلر  الر بح العر,ديا الط ي  الذهب :  -1
إلرر   اترن ررر ونسررعح لمعسررنفيدين عرهرر, )دون أيررل  سرروم( برر,لنعون عررن الوصررول عبرر  

الرسخ اإللون وريل عن العن,ت  النر  ننروم بر ر ه,. ونربغر  اإل ر, ة إلر  أن هرذا الررعط 
نرك بهر, الردو ي,  العنيردة ذا  ال سروما عن الدو ي,  ينعنك ب,لخص,ئص رفسه, النر  ننع

 وعم   أسه, النحويم اللمع  لمعن,ت .
الط ير  األخضر : ويلرر  قير,م الردو ي,  الن,ئعرل عمر  الر بح العر,ديا ب,لسرع,ع ون ررجيك  -2

قصري ة( فر   بعردةإيداع العن,ت  العحوعل العر و ة به, )ف  وق  الر ر  رفسره أو بلرد  
م  الخط العب, ر . وقرد ررن  عرن هرذا األسرموب ب,لفلرل عسنودع,  عن,حل عم  اللعوم ع

 إر ,ا عسنودع,   قعيل ن نعل عمر  عديرد عرن نمرك العنر,ت  اللمعيرل العحوعرلا فضرن  
 .عن ا نع,ل بلضه, عم  األرع,ط األخ ي عن اإلرن,ج الفو ي

ينحرول العؤلرف  ا إذ,ر  يلرد عرن ع رون  اإلن,حرل الحر ةوي ي البلض أن الط ي  الث
ل للعميل الر  ا بلب, ة أخ ي ف,لعؤلـف يردفك لير ر  إرن,جره الفور يا فر  حرين ننر,ع إل  ععو

 وهذا عو  ع, و,ن عنل, ف عميه ف  الر   الننميدي س,بن, .  المعسنفيد الع,دة اللمعيل عج,ر,  
الط ير  األخضر ( ت يعثرل الررعط األعثرل لموصرول ) أن هرذا الط ير  Wilson وير ي

حسررب قررد ة العؤلررف أو بل الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  قررد ننررأث  ألن ععميرر االحرر  لمعلموعرر, 
ويوضرح الجهل الن,ئعل عم  ر ر  الدو يرل عمر  النعويرل لمر ر  و الوصرول واإلن,حرل الحر ة. 

   الوصول واإلن,حل الح ة لمعلموع, .ائ( رع,ذج ععميل لط 2) ال ول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2 ال ول

 لح ة لمعل فلرع,ذج ععميل لنطبين,  الوصول واإلن,حل ا
 

(ا العمويل الفو يل ف  بيئل الرنلمم اإللون ورر  : رحرو عبر,د ة لإلن,حرل 2011)  ,هينا   يف و,علا المصدر:
فرر  الج,علرر,  العصرر يل عمرر   رربول اإلرن ررر : ج,علررل  Open Textbooks العج,ريررل لمونررب الد اسرريل

 ب,ح .بنص ف الا  5ا ص 9ا اللددJournal.Cybrariansرعوذج, ا أالن,ه ة 

 
 الوصول الحر للمنشورات العلمية طرائق

خواد  مسودات المقاالت 

 اتية()اارشفة الذ

 

 

الدوريات االلكترونية على 

 الخط المباشر

اارشيف الجماعي 

 )المستودع(

 اارشيف المفتوح

المستودعات الموضوعية  المستودعات المؤسسية

 أو المتخصصة
 المستودعات المجمض
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عمرر  عسررنوي اللرر,لما  وبرر  العسررنودع,  ال قعيررل العن,حررل عج,ررر,  أحررد أويلررد لاويسررن ل 
ويندم إعو,ريل البحر  فر  نمرك  احي  يندم هذا العسنودع دلين  ب,لعؤسس,  النلميعيل األو,ديعيل

 (.142-127 ا2002جهل )ف اجا وال ه يا  702العسنودع,  ويدعم عحنوي,نه عن قبل 
 لحر للمعلوماتمزايا الوصول ا

أصبح  العلموعر,  فر  الوقر  الح,ضر  نسرنخدم عرن قبرل جعيرك األفر اد ب رول وبير  
خصوصرر,  عبرر  األوعيررل اإللون وريررل ورر,ألق اص العونرررزة والبحرر  اآللرر  العب, رر  وق,عررد 

 (.30 ا2005)الحديديا اترن ر البي,ر,  و بول 
: برر,آلن عوررن نحديررده, ويحنرر  الوصررول الحرر  لهررذ  العلموعرر,  اللديررد عررن العزايرر, ي 
 (21-11 ا 2012)ومو ا (141-113 ا2002( )ف اج وال ه يا 53 ا2005)قدو  ا 

رره يجلرل الوصرول الحر  إ إذوس  احنو,  الر,  ين فيع, ينلمر  بنوزيرك البحر  اللمعر ا  -1
 لمعلموع,  اللمعيل والننريل أوث  عدت  وإرص,ف, .

  ط.دون قيد أو  عن إن,حل عص,د  العلموع,  لمجعيك  -2

نس يك وني ة البح  اللمع  والنن,ر ا إذ إن هذا الرظ,م يسعح بر,لنخفيض فر  آجر,ل ر ر   -3
 ف  العنوسط أو حن  بضلل أي,م.  ه ا   12العن,ت  

 ننويل اإلرن,جيل اللمعيل. -4

 ننويل النواصل بين الب,حثين عن عخنمف النوجه, . -5

للمعر  وخدعرل ث هر, عمر  نطرو  البحر  اأوعن ععيرزا  الوصرول الحر  لمعلموعر,  و
 (:12 ا2009)ص,لحا  الب,حثين بصفل ع,عل

 .ننميص الوق  النزم للعميل البح  اللمع   -1

 .نسهيل رنل ونب,دل العلموع, ا وإعو,ريل رنل و نحويل ونلديل البي,ر,   -2

وعرن  االوصول العب,   لمعواد العن,حل واإلطنع عميه, و عواوبل النطرو ا  أوت برأول  -3
 .يلالحدود الزعر  ثم نخط

وعن ثم النغمب عمر  عردد عرن الع رون  ونرأخ   اإعو,ريل الر   العب,   لمبحو  اللمعيل -4
 .وإعنن الرن,ئ  اللمعيل قبل نن,دعه, ار   البحو 

 .عن,بلل األخب,  اللمعيل عن ردوا  ونن, ي  ور ,ط,  عمعيل واتخن اع,  أوت بأول -5
 مشكالت ومعوقات الوصول الحر للمعلومات

لليرروب أو الع ررون  النرر  ننررف أعرر,م البرر,حثين نجرر,  الوصررول الحرر  يعوررن نحديررد ا
 :(4ا 2010ااب اهيم) يأن لمعلموع,  فيع, 

اسرنخدام أدوا  البحر  العنئعرل  عرردالد ايل الو,فيل لدي الوثي  عن الب,حثين  نواف عدم   -1
 .لنحني  الوصول لمعواد الن  نخدم ب,لفلل الح,جل البحثيل

وعدم قد نره عمر   اأع,م نواف  وم ه,ئل عن العواد العسندع,ةاضط اب الب,ح  وحي نه   -2
والرنرر,ئ  النرر  ت نضرريف لرره  االنعييررز بررين العررواد أو الرنرر,ئ  ذا  الصررمل بعوضرروع بحثرره

ععر, ين نرب عميره ضري,ع الوثير   اأو  بع, نوون بليدة الصمل عن عوضـوع البحر  جديدا  
 .الصمل بعوضوع بحثه عن الوق  ف  ععميل النصفحا والنحن  عن العواد ذا 

  (Full Text) عدم الوصول ف  ول األحوال لمرصوص الو,عمل  -3

وعرردي قررد ة الب,حرر   ااترن ررر عرردي صررحل وعصررداقيل العلموعرر,  العن,حررل عررن خررنل   -4
 .عم  النعييز ع, بين الغ  والثعين عن العواد العن,حل

 .اإللون ور  ب,ل ولليس  ول الوث,ئ  عن,حل ب,لفلل   -5
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   Uniform Resource Locator ائم ف  عر,وين اللديد عرن العواقرك اإللون وريرلالنغي  الد  -1
(URL)   ,وعن ثم  بع, ت يسرنطيك الب,حر  اللرودة عر ة أخر ي لمحصرول عمر  العلموعر

 .رفسه, أو عن,بلل نحديثه,

ععر,  ااترن رر بلرد يروم عبر   اتخننف والنغيي  العسنع  ف  العلموعر,  العن,حرل يوعر,    -9
 .  صحل وجودة اتسن ه,دا  الع جليليرلو  عم

عيروب واضرحل ع,زالر  عنزعرل لموصرول الحر ا  لوجود أ بلر  (Peter Suber) وي ي
 :(3 ا2011( )عع ا 4ا  2010ع, وه  )إب اهيما  لعدةو بع, نسنع  

ن اللديد عن العؤسس,  أو الهيئر,  أو الحووعر,  إحي   Filtration))الفمن ة أو ال ق,بل   -1
بعلررر  ر رر  الجررزا دون الوررل فرر  وررل  ابلعميررل فمنرر ة أو نرنيررل قبررل الر رر  ع,زالرر  ننرروم

 .األحوال

ععر, يلير  نحنير  اإلفر,دة  اإذ إن علظرم العرواد العن,حرل ب,لمغرل اإلرجميزيرل االنيود المغويل  -2
و فرر  العن,بررل نوجررد ع ررون  فرر   اأعرر,م عرردد وبيرر  ععررن ت يجيرردون المغررل اإلرجميزيررل

 .الن جعل اآلليل

 .(Handicaps) لوصول الح  أع,م العل,قينقيود ا  -3

بسرربب ضررلف البريررل  اعرهرر, اللديررد عررن الرردول  ع ررون  اتنصرر,ل والنرر  ع,زالرر  نلرر,ر  -4
   .النحنيل

وعم  الر لم عرن وجرود انفر,  عر,م برين البر,حثين عمر  أن الوصرول الحر  لمعلموعر,  
عررن األعرروال سرروف يصرربح األسررموب األوثرر   رريوع,  فرر  نوزيررك البحررو  اللمعيررل العدعوعررل 

الل,علا إت أن قروا  الوصول الح  الح,ليل ت زال  ن ول ظ,ه ة ث,رويرل فر  رظر,م اتنصر,ل 
ذلك إلر  عجعوعرل عرن العلوقر,  النر  يعورن نصرريفه, نحر   Bjorkاللمع  الل,لع ا وي جك 
 :(2 ا2007 )ال وابولا  سنل عح,و   ئيسل ه 

 وحنو  العؤلفين. العلوق,  الن,روريل العنصمل ب,لعمويل الفو يل  - أ
 العلوق,  النورولوجيل العنصمل ب,لبريل النحنيل لنورولوجي, العلموع, .  - ب
العلوقرر,  الع,ديررل العنصررمل برر,ألعو  الع,ليررل واتقنصرر,ديل وأسرر,ليب النعويررل والنل,عررل   -  

 النج, يل.
 العلوق,  الفريل العنصمل بخدع,  وعل,يي  النو يف.  -  
الن قيررل األو,ديعيررل فرر  الج,علرر,  النرر  ت نلنرر ف  العلوقرر,  األو,ديعيررل العنصررمل برررظم  - ج

 بدو ي,  الوصول الح  ف  عج,ل الن قيل األو,ديعيل ألعض,ا هيئل الند ي .
 العلوق,  العلرويل العنصمل ب,لعو,رل والسعلل اللمعيل ف  سو  الر  .  - ع

وبرر,ل لم عررن النطررو ا  النرر  ي ررهده, رظرر,م الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  اللمعيررل فرر   
 هرذا بلرض الد اسر,  العنخصصرل فر  الردول الر,عيرل النر  أج ير  فر  فإنان العنندعلا البمد

العجرر,ل خ جرر  بعؤ رر ا  نفيررد بررأن إد اك البرر,حثين فرر  هررذ  الرردول لعفهرروم الوصررول الحرر  
ن انج,ه,  الب,حثين ور,  ين أو عسنفيدين رحو دو ي,  الوصول الحر  إع,زال عحدودا . وع, 

نوحل سواا فر  اللمروم البحنرل والنطبينيرل أو فر  اللمروم اتجنع,عيرل واأل  يفي,  ال قعيل العف
( وبرروعزة 2005واإلرسرر,ريل نبرردو سررمبيل. وبيررر  الد اسرر,  النرر  قرر,م بهرر, وررل عررن قرردو ة )

أن ننبررل الب,حرر  الل برر  لرعرروذج الوصررول الحرر  عرر, ( 2009وبررو عررزو وقرردو ة )( 2009)
ن لي  عطملين عم  العب,د ا  الدوليرل حرول وأن رسبل وبي ة عن هؤتا الب,حثي ايزال ضليف,  

الوصول الح . وينضح الننبل العحدود لمبر,حثين اللر ب لموصرول الحر  أوثر  عرردع, رجرد أن 
عر, نرزال سرمبيل فر  رظر هم. وينجمر  ذلرك عرردع, ررنعلن فر   صو ة الدو ي,  العن,حل عج,ر,  

فهررم يلننرردون أن  ااألسررب,ب النرر  نرردفلهم إلرر   فررض الر رر  فرر  الرردو ي,  العن,حررل عج,ررر,  
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لجررل لالعن,ت  العر و ة ف  هرذ  الردو ي,  لير  علنر ف بهر, عرن قبرل المجر,ن األو,ديعيرلل )
ت يروف  سروي حظروظ  ا ولي ه,(. وأن الر ر  فر  الردو ي,  العن,حرل عج,رر,  الن قي,  اللمعيل

 (.10 ا2007الر وان  وقبننا )ضئيمل لمحصول عم  عرح ف  عج,ل البح 
 

 ةنتائ  الدراس
 وتشخيصها وصف متييرات الدراسة

 فراد عينة الدراسةوصف ا  -2
عمر  أعضر,ا هيئرل النرد ي  بج,علرل العوصرل ومينر   لاسنع, ة اسرنب,ر (60)نم نوزيك 

اسررنع, ة عرهرر, لغرر ض النحميررل أي عرر, رسرربنه  (55)ونررم اعنعرر,د  ااإلدا ة واتقنصرر,د واآلداب
سرل إلرر  عسررنوي,  عرن حيرر  الجررر  عرن عيرررل الد اسررلا ونرم نصررريف عيرررل الد ا (% 91.6)

 (.2) والفئل اللع يل والخب ة الند يسيل والع نبل اللمعيلا وع, يوضحه الجدول
 

 2جدول ال
 وصف إلف اد عيرل الد اسل

 
 الجنس

  إناث ذكور

  % النو ا  % النو ا 

31 1554 17 3455 

الفئة 
 العمرية

  سرل فأوث  49 سرل 41-31 سرل 25-35

 % النو ا  % النو ا  % النو ا 

3 554 22 5057 24 4351 

الخبرة 
 التدريسية

 سرل فأوث  11 سرل 15-11 سروا  10-1 سروا  1-5

 % النو ا  % النو ا  % النو ا  % النو ا 

--- --- 12 2152 1 1057 39 1957 

المرتبة 
 العلمية

  أسن,ذ أسن,ذ عس,عد عد  

 % النو ا  % النو ا  % النو ا 

24 4351 27 5259 2 351 

 إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر
 

 

 التوزيعات التكرارية وااوساط الحسابية لمتييرات الدراسة  -1
 التوزيعات التكرارية وااوساط الحسابية لمتييرات الوصول الحر للمعلومات - أ

هرذ  النوزيلر,  حرول ئويرل لالنوزيل,  النو ا يرل والرسرب الع (3-11)نوضح الجداول 
 الليرل عن األسئمل العنلمنل ف  عحو  الوصول الح  لمعلموع, .إج,ب,  أف اد 

يسرنخدعون  (%74.5)عن أف اد عيرل الد اسل إي ع, رسبنه  (41)ن أ (3)يوضح الجدول
 (%25.4)ن أو فرر  البحرر  والوصررول لمعلموعرر, ا (Google & Yahoo)عح ورر,  البحرر  

ن لرردي يعحرر والن يو ررلبيل هررذ وهررذا يرردل عمرر  عو,رررل حرر  أخرر ي.يسررنخدعون عح ورر,  ب
الب,حثين واإلعو,ري,  الن  ينعنك به, هرذان العح ور,ن فر  البحر  عرن العلموعر,  واسرن ج,ع 

 الرن,ئ .
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 3جدول ال

 اترن ر أدوا  البح  عن العلموع,  عن خنل 

 ااسئلة  
Google & yahoo 

مستودعات ومحركات بحث 
 أخرى

 % النو ا  % ا النو 

2 
اادوات التي تعتمد عليها في البحث عن 

 مصادر المعلومات
41 9455 14 2554 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر
 

سررروا ( فرر   10-9عررن عيرررل الد اسررل لررديهم خبرر ة ) (%36.3)إن  4 الجرردول ويبررين
دل عمرر  الخبرر ة الجيرردة لمبرر,حثين فرر  . وهررذا يرراترن ررر اسررنخدام أدوا  البحرر  عررن خررنل 

 .,ترن ر اسنخدام أدوا  البح  ب
 

 4جدول ال
 اترن ر الخب ة ف  عج,ل البح  عن العلموع,  عن خنل 

 ااسئلة  
 سنوات 21أكخر من  سنوات 21-7 سنوات 1-1 سنوات 2-3

 % النو ا  % النو ا  % النو ا  % النو ا 

الخبرة في  2
مجال البحث 

 االنترنتب
14 2554 12 2152 20 3153 7 1153 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر

 
لرديهم  (%56.3)عرن أفر اد عيررل الد اسرل أي عر, رسربنه  (31)إن إلر   5 ي ي  الجردولو

 (%43.6)عرن أفر اد الليررل والنر  ن رول  (24)ن أاطنع بعفهوم الوصول الح  لمعلموع, ا و
 ديهم اطنع بعفهوم الوصول الح  لمعلموع, . لي  ل

 

 5جدول ال
 عسنوي اطنع الب,حثين عم  عفهوم الوصول الح  لمعلموع, 

 ااسئلة  
 ال نع 

 % النو ا  % النو ا 

 4351 24 5153 31 المعرفة بمفهو  الوصول الحر للمعلومات 2

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر

 
ن ل,لبيررل األفرر اد الررذين ورر,روا عمرر  عل فررل بعفهرروم أ 1 رنحررظ عررن خررنل الجرردولو

. نميهرر, (%70)وبرسرربه  اترن ررر الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  ورر,ن عررن خررنل النصررفح عمرر  
 حد الزعنا.أاتح,طل بعفهوم الوصول الح  عن خنل  (20%)
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 1جدول ال
 , عصد  اإلح,طل بعفهوم الوصول الح  لمعلموع

 ااسئلة  
 احد الزمالء

التصفح من 
 االنترنتخالل 

احد الندوات أو 
 المؤتمرات

 أخرى أخصائي المكتبة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

2 
مصممممممدر اةحاطممممممة 
بمفهممممو  الوصممممول 

 الحر للمعلومات
1 11 12 71 1 1.1 2 3.3 --- --- 

 د عم  رن,ئ  الح,سوب.عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,: المصدر

 
عن أف اد عيررل الد اسرل قر,عوا بر ر  بحروثهم عرن خرنل  (7)ن أ 9 يوضح الجدولوع, 

عرن أفر اد عيررل  (48)ن أعن عيرل الد اسرلا و (%12.7)دو ي,  عن,حل عج,ر, والذين ي ومون 
 ا(%87.3)الد اسل لم ينوعوا بر   أبح,ثهم عن خرنل دو ير,  عن,حرل عج,رر, والرذين ي رومون 

وذلرك  اععميرل الر ر  فر  الردو ي,  العن,حرل عج,رر,  فر  هذا يدل عم  عردم ارخر اط البر,حثين و
لحداثل هذا النوجها ون دد الب,حثين ف  نغيي  سمووهم اتنص,ل ا ولورن ت يعورن النحرد  هرر, 

رعرروذج الر رر  الجديررد. ف,لبرر,حثون يعرر ون ح,ليرر, بع حمررل اسنو رر,ف عررزوف أو  فررض أل عررن
النوجه الجديدا فهم قد ي يردون النلر ف أوثر  عمر  قرروا  الوصرول الحر   جعيك جوارب هذال

 وعزاي,  قبل اسنخداعه,.
 

 9جدول ال
 الب,حثين الذين ر  وا بحوثهم ف  الدو ي,  عن,حل عج,ر,

 ال نع  ااسئلة  

 % النو ا  % النو ا 

النشر في مقاالت علمية في  2
 الدوريات متاحة مجانا

9 1259 42 2952 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: لمصدرا

 
 اسررل لررديهم ال لبررل فرر  الر رر  فرر  عررن أفرر اد عيرررل الد (39)ن أ 2 يوضررح الجرردول

عرن عيررل الد اسرلا ورجرد ضرعن  (%78)دو ي,  الوصول الح  لمعلموع,  والرذين ي رومون 
ررره أبرردي أإت  ا, هررذ  األلمبيررل عررن ورر,ن ليرر  عطمررك عمرر  عفهرروم الوصررول الحرر  لمعلموعرر

 رعوذج الجديد لننص,ل اللمع .اسنلداد  لنرخ اط ف  األ
 

 2جدول ال
 عسننبن   عن,حل عج,ر,  ال لبل الب,حثين ف  ر   بحوثهم ف  العجن  

  
 ااسئلة

 ال نع 

 % النو ا  % النو ا 

نشممممر المقمممماالت  فممممي رةبممممة البمممماحخين 2
العلميممة فممي الممدوريات مفتوحممة المصممدر 

 المستقب

37 92 11 22 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر
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األسب,ب الن  ندعو البر,حثين إلر  ر ر  أبحر,ثهم عرن خرنل الردو ي,   7 يوف  الجدولو

األوسرر,ط  خررنل عررن ينبررين ذلرركووورر,ن هررر,ك انفرر,  عمرر  علظررم األسررئملا  االعن,حررل عج,ررر,  
 ا وهرذا يظهر  جمير,  (3.8)لعلظم اإلج,ب,  وبعنوسرط عر,م  (4)الحس,بيل لإلج,ب,  والن  بمغ  

 انصرفح الردو ي,  عرن قبرل عردد وبير  عرن الرر, عمر  عن خرنل الرسرب العئويرل لإلج,بر, ا 
ع ئير,  العنر,ت  عمر   عم  ا واإلج,بل ب,تنف, (%47.7)حي  و,ر  اإلج,ب,  ب,تنف,  ب دة 

ا وآجرر,ل الر رر  سرر يلل (%55),ت  علرردل عرر,لس لنسن رره,د ب,لعنرروا (%61.3)الويررب ع,ليررل 
(52.2%) . 
 

 7جدول ال
 عن,حل عج,ر,  الأسب,ب الر   ف  الدو ي,  

 
 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر

 
األسررب,ب النرر  نجلررل البرر,حثين ي فضررون الر رر  فرر  الرردو ي,   10 يرروف  الجرردولو

ويظهر  ذلرك ا ب,تنفر,  و,رر  ن علظم اإلج,بر, رنحظ عن خنل الجدول إإذ ا العن,حل عج,ر,  
ا العنر,ت  ت (%81.8)األسرئملا هيئرل الر ر  ب,لعجمرل لير  عل وفرل حول  اإلج,ب, عن خنل 

ا واتنفر,  (%54.5)  اض عن الدو يل الو قيلا (%63.6)نلن ف به, لج,ن الن قي,  اللمعيل 
. وع, يلرزز ذلرك األوسر,ط (%45.4) لوبرسب حول عوضوع الخوف عن الس ق,  اللمعيلب دة 

وبعنوسرط عر,م  (4)رحرو  ن اوحر  قيعنهر, الحس,بيل لإلج,ب,  عن أسب,ب  فرض الر ر  والنر 
(3.8). 
 

 10جدول ال
 أسب,ب  فض الر   ف  الدو ي,  العن,حل عج,ر,  

 ااسباب  
 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

 % ت % ت % ت % ت % ت

معممدل االستشممهاد  2
بالمقمممممممممممممممممممممماالت 

 منخفة
2 9 1 31.3 1 51.5 - - - - 3.5 
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 ااسباب  
 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

 % ت % ت % ت % ت % ت

هيئممممممممة النشممممممممر  1
بالمجلمممممممة ةيمممممممر 

 معروفة
2 9 9 12.1 2 9 - - - - 1 

راة عممممممممممممممممممممن  3
 الدورية الورقية

1 21.2 1 51.5 1 21.2 2 9 - - 3.1 

حمممممواجز نفسمممممية  1
تمممممممممرتبط بعمممممممممد  
اعتيممماد البممماحخين 
علمممممممممى حريمممممممممة 
الوصمممممول الحمممممر 

 للمعلومات

3 17.1 5 15.1 2 9 1 21.2 - - 3.1 

الخممممممممموف ممممممممممن  5
 السرقات العلمية

5 15.1 1 31.3 2 9 2 9 - - 1.2 

المقمممممممممممممممممماالت ال  1
تعترف بهما لجمان 
 الترقيات العلمية

1 31.3 7 13.1 - - - - - - 1.3 

ةيممماب التعممموية  7
عمممممممن الحقممممممموق 
الماليمممة المترتبمممة 

 على النشر

1 21.2 1 31.3 3 17.1 1 21.2 - - 3.5 

 3.1 لمتوسط العا ا 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر

 
عرن أفر اد عيررل الد اسرل لرديهم  لبرل فر  دفرك   (%85.5)ن أ (11)يوضح الجردول وع, 

لرري  لررديهم اسررنلداد  (%14.5)ن أ سرروم ر رر  أبحرر,ثهم عررن خررنل دو يرر,  الوصررول الحرر ا و
اإلعو,رر,  والنسرهين  الع,ليرل لردي البر,حثين  نرواف  لدفك  سوم ر   أبح,ثهم. وهذا يدل عم 

 لر   أبح,ثهم.
 

 11جدول ال
 د جل اسنلداد الب,حثين لنسديد  سوم ر   بحوثهم ف  دو ي,  عن,حل عج,ر,  

 النسبة اةجابة  

 % النو ا 

 1455 2 ليس لدر استعداد لدفض أر مبلغ 2

 1554 31 اً دوالر 151انا مستعد لدفض مبلغ اقل من  1

 511إلمى  اً دوالر 151انا مستعد لمدفض مبلمغ يتمراوح بمين  3
 دوالر

3 554 

 2111دوالر إلمى  512انا مستعد لدفض مبلغ يتمراوح بمين  1
 دوالر

------- ------- 

 152 1 دوالر 2111انا مستعد لدفض مبلغ أكخر من  5

 1259 9 لدر استعداد لدفض أر مبلغ 1

 ,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.عن إعداد الب,ح  ب: المصدر
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 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية ةجابات أفراد العينة حول محور البحث العلمي - ب

ن علظررم اإلج,برر,  ننجرره رحررو اتنفرر,  فرر  األسررئمل العنلمنررل أ 12 رنحررظ عررن الجرردول
ل ب,لبلرد العنلمنر (Y6)ا(Y5)(ا(Y3عرن العنوسرط,  للسرئمل  جمير,   ذلك ب,لبح  اللمع ا ويظه  

 .(3.6)وسط الل,م لمبلد اإلدا ي عناإلدا يا وبمغ ال
ن اإلج,بر,  انجهر  رحرو اتنفر,  فر  البلرد األور,ديع ا ويظهر  ذلرك عرن أوع, رنحرظ 

ا وبعنوسرط عر,م لمبلرد األور,ديع  (Y17)ا(Y16)ا(Y15)ا(Y13)ا(Y10)خنل العنوسط,  للسرئمل 
(3.9). 

ف,  فر  البلرد الفرر ا ويظهر  ذلرك عرن خرنل ن اإلج,ب,  انجه  رحو اتنأوع, رنحظ 
 .(3.7)وبعنوسط ع,م لمبلد الفر   (Y22)ا(Y21)ا(Y19)العنوسط,  للسئمل 
ن اإلج,ب,  انجه  رحو اتنف,  فر  البلرد الفرر ا ويظهر  ذلرك عرن خرنل أوع, رنحظ 
 .(3.8)وبعنوسط ع,م لمبلد الفر   (Y25)ا(Y24)ا(Y23)العنوسط,  للسئمل 

 
 12جدول ال

 لعنغي ا  البح  اللمع  النوزيل,  والعنوسط, 
  البعد اةدارر -2

الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة ااسئلة  
 %   %   %   %   %   الحسابي

2 Y1 1 21.9 21 15.1 21 12.1 9 21.3 21 15.1 1.1 

1 Y2 21 15.1 11 31.3 21 21.2 1 21.9 5 9 3.5 

3 Y3 17 19 13 12.1 1 7.1 2 2.1 - - 1.3 

1 Y4 23 13.1 21 31.7 23 13.1 7 21.7 1 7.1 3.5 

5 Y5 21 12.1 31 12.1 7 21.7 1 3.1 - - 1 

1 Y6 21 21.2 17 19 21 19 1 3.1 - - 3.1 

7 Y7 23 13.1 21 31.7 21 15.1 1 21.9 1 7.1 3.5 

1 Y8 21 21.2 13 12.1 23 13.1 1 21.5 2 2.1 3.1 

 3.6 سط العا المتو

 البعد ااكاديمي -1

الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة ااسئلة  
 %   %   %   %   %   الحسابي

2 Y9 1 21.9 33 11 7 21.7 1 21.5 2 2.1 3.1 

1 Y10 29 31.5 35 13.1 2 2.1 - - - - 1.3 

3 Y11 1 7.1 11 13.1 21 15.1 9 21.3 1 7.1 3.1 

1 Y12 3 5.1 13 12.1 21 19 9 21.3 1 7.1 3.1 

5 Y13 27 31.9 37 17.1 2 2.1 - - - - 1.1 

1 Y14 21 12.1 37 17.1 1 7.1 1 3.1 - - 1 

7 Y15 27 31.9 31 15.1 2 2.1 2 2.1 - - 1.1 

1 Y16 27 31.9 37 17.1 2 2.1 - - - - 1.1 

9 Y17 12 31.2 33 11 2 2.1 - - - - 1.3 

 3.9 ا المتوسط الع

 البعد الفني -3

الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة ااسئلة  -1
 %   %   %   %   %   الحسابي

2 Y18 21 21.2 13 12.1 7 21.7 9 21.3 1 21.9 3.4 

1 Y19 21 15.1 13 12.1 9 21.3 1 21.5 2 2.1 3.7 
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3 Y20 7 21.7 21 31.7 23 13.1 21 21.2 7 21.7 3.1 

1 Y21 27 31.9 31 15.1 2 2.1 2 2.1 - - 4.2 

5 Y22 12 31.2 19 51.7 1 7.1 2 2.1 - - 4.2 

  المتوسط العا 

 البعد الذاتي -1

الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة ااسئلة  -5
 %   %   %   %   %   الحسابي

2 Y23 22 11 31 12.1 9 21.3 2 2.1 - - 1 

1 Y24 22 11 19 51.7 9 21.3 5 9 2 2.1 3.8 

3 Y25 5 9 31 12.1 21 12.1 1 7.1 - - 3.7 

 3.8 المتوسط العا 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر
 

 عالقات االرتباط بين متييرات الدراسة -3
,  إل  عدم وجود عنقل ا نب,ط علرويل بين الوصول الحر  لمعلموعر 14ي ي  الجدول 

 عل,عرل بمغر  قيعرل إذا علنعردا   ا  عسرننن وبرين البلرد اإلدا ي ب,عنبر,   عنغير  عنغير ا  ب,عنب,   
هررذا و اP=0.475و,ررر  قيعررل  إذوهرر  قيعررل ليرر  علرويررلا  (0.115-)ات نبرر,ط بررين العنغيرر ين 

الف ضيل الف عيل األولر  عرن الف ضريل ال ئيسرل األولر ا  ولإل  اتنف,  عك ال ط  األينودر, 
 وجد عنقل علرويل بين الوصول الح  لمعلموع,  والبلد اإلدا ي لمبح  اللمع .ني ت أ

وع, ينبين عدم وجود عنقل ا نب,ط علرويل بين الوصول الح  لمعلموع,  ب,عنب,    
 عل,عل ات نب,ط  قيعل  بمغ إذا علنعدا   ا  وبين البلد الفر  ب,عنب,   عنغي  عسننن   عنغي ا  

اتنف,  عك هذا ينودر, إل  وا (0.554)والب,لغل  Pعلرويل عن عنحظل قيعل وه  لي  (0.092)
الف ضيل الف عيل الث,لثل عن الف ضيل ال ئيسل األول ا أي ت يوجد عنقل  ال ط  األول عن

 علرويل بين الوصول الح  لمعلموع,  والبلد الفر  لمبح  اللمع .
ين الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  عرردم وجررود عنقررل ا نبرر,ط علرويررل برر رنحررظ أيضرر,  و 

 عل,عررل قيعررل  بمغرر إذا علنعرردا   ا  وبررين البلررد الررذان  ب,عنبرر,   عنغيرر  عسررننن   عنغيرر ا  ب,عنبرر,   
اتنفر,  عرك ال رط  هرذا ينودرر, إلر   وهر  لير  علرويرل عرن عنحظرل قيعرل (0.247)ات نب,ط 

وجد عنقل علرويرل ن الف ضيل الف عيل ال ابلل عن الف ضيل ال ئيسل األول ا أي ت ول عناأل
 بين الوصول الح  لمعلموع,  والبلد الذان  لمبح  اللمع .

ويعون إ ج,ع ذلرك إلر  بسربب نحيرزهم ب,إلج,برل أو عردم وجرود فهرم واضرح عرن قبرل  
وعررردم اتطرررنع عمررر  عبررر,د ا  الوصرررول الحررر   اعيررررل الد اسرررل لعفهررروم الوصرررول الحررر 
,دهم عمر  اسرنخدام رعر,ذج الوصرول الحر  وعردم اعنير اواسنخداعه, فر  عجر,ل البحر  اللمعر 

 لمعلموع, .
هررر,ك عنقررل ا نبرر,ط علرويررل بررين الوصررول الحرر   فرر  أنوأبرر ز  رنرر,ئ  الد اسررل  

 ا  وبررين البلررد األورر,ديع  لمبحرر  اللمعرر  ب,عنبرر,   عنغيرر  لمعلموعرر,  ب,عنبرر,   عنغيرر ا عسررننن  
 = pويرل بدتلرل ظهرو  قيعرل وهر  قيعرل علر (0.38)ات نبر,ط  قيعرل عل,عرلبمغر  ذ إ اعلنعردا  

الف ضيل الف عيل الث,ريرل عرن  عدم اتنف,  عك ال ط  األول عن ع, نندم ينم  عك انس,ق,   .0.009
الف ضرريل ال ئيسررل األولرر  وقبررول الف ضرريل البديمررلا أي نوجررد عنقررل ا نبرر,ط علرويررل بررين 

 الوصول الح  لمعلموع,  والبلد األو,ديع  لمبح  اللمع .
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 13جدول ال

 عنق,  ات نب,ط بين عنغي ا  الد اسل
 المعتمد       

 المستقل
 البعد الذاتي البعد الفني البعد ااكاديمي البعد اةدارر

الوصمممممممممممممول الحمممممممممممممر 
 للمعلومات

05115- 05329* 05072 05249 

05459 05007 05554 05101 

N = 55  , P < 0.05                       ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.عن إعداد الب,ح  : المصدر  

 

 عالقة ااخر لمتييرات الدراسة -1
موصررول الحرر  لمعلموعرر,  فرر  البلررد األورر,ديع  عنقررل النررأثي  ل( 14الجرردول ) يلورر 

وهر  أوير   ا(11.35)العحسروبل  Fث  علرويل بدتلل  ألمبح  اللمع ا إذ نبين إن هر,ك عنقل 
 Tا وأيضرر, بمغرر  قيعررل (38ا 1د جنرر  ح يررل ) عرررد (2.51)عررن النيعررل الجدوليررل والنرر  نبمررغ 

عرم هرذا ينودرر, إلر   ا و(1.68) الب,لغل عن النيعل الجدوليل  عمأوه  أيض,  (3.37)العحسوبل 
الف ضريل الف عيرل الث,ريرل عرن الف ضريل ال ئيسرل الث,ريرل وقبرول  اتنف,  عك ال ط  الثر,ر  عرن

موصررول الحرر  لمعلموعرر,  عمرر  البلررد الف ضرريل البديمررلا أي يوجررد نررأثي  ذو دتلررل علرويررل ل
 %23عر, رسربنه   إنبعلرر   ا (%23)األو,ديع  لمبح  اللمع . وقد بمغ  قيعل عل,عل النحديد 

لمبح  اللمع  يفس ه, الوصول الحر  لمعلموعر, ا  األو,ديع عن النغي ا  الح,صمل ف  البلد 
 .ل لم ينم د اسنه,عنغي ا  خ, جي إل ن الرسبل العنبنيل عن النغي ا  ي جك سببه, إو

 
 14جدول ال

 ث  الوصول الح  لمعلموع,  ف  البلد األو,ديع  لمبح  اللمع أ
 المعتمد     

 
 المستقل

 البعد ااكاديمي للبحث العلمي 

معلمة االنحدار 
(B1) 

R2 T F 

الوصول الحر 
 للمعلومات

 العحسوبل الجدوليل العحسوبل الجدوليل 23% 0.3803

1512 3539 2551 11535 

 0.009*النيم العحسوبل لمعنغي ا  اإلحص,ئيل و,ر  عرد عسنوي علرويل 
 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر

 
 عينة الدراسة حول استخدا  الوصول الحر للمعلومات إجاباتفي اختبار التباينات  -5
 وصول الح  لمعلموع, نحميل النب,ين لليرل الد اسل عن حي  الجر  ف  اسنخدام ال - أ

 الب,لغرل قل عن النيعل الجدوليلأوه   (2.21)العحسوبل  Fن قيعل إل  أ 15ي ي  الجدول 
هررذا ينودررر, إلرر  قبررول الف ضرريل الف عيررل األولرر  عررن و (1 , 54عرررد د جنرر  ح يررل ) (2.52)

ير  و فض الف ضيل البديمرلا أي ت يوجرد نبر,ين برين عسرنوي,  الليررل عرن ح الث,ريلالف ضيل 
 الجر  ف  اإلج,بل حول اسنخدام الوصول الح  لمعلموع, .

نحميرررل النبررر,ين لليررررل الد اسرررل عرررن حيررر  الفئرررل اللع يرررل فررر  اسرررنخدام الوصرررول الحررر   - ب
 لمعلموع, 

الب,لغرل قل عن النيعل الجدوليل أوه   (0.12)العحسوبل  Fن قيعل إل  أ 15ي ي  الجدول 
دررر, إلرر  قبررول الف ضرريل الف عيررل الث,ريررل عررن هررذا ينو( و2 , 53عرررد د جنرر  ح يررل ) (19.5)

و فض الف ضيل البديمرلا أي ت يوجرد نبر,ين برين عسرنوي,  الليررل عرن حير   الث,ريلالف ضيل 
 الفئل اللع يل ف  اإلج,بل حول اسنخدام الوصول الح  لمعلموع, .
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نحميررل النبرر,ين لليرررل الد اسررل عررن حيرر  الخبرر ة الند يسرريل فرر  اسررنخدام الوصررول الحرر   -  
 .لمعلموع, 

الب,لغرل قل عن النيعل الجدوليل أوه   (0.09)العحسوبل  Fن قيعل إل  أ 15ي ي  الجدول 
هررذا ينودررر, إلرر  قبررول الف ضرريل الف عيررل الث,لثررل عررن ( و2 ,53عرررد د جنرر  ح يررل ) (19.5)

و فض الف ضيل البديمرلا أي ت يوجرد نبر,ين برين عسرنوي,  الليررل عرن حير   الث,ريلالف ضيل 
 الند يسيل ف  اإلج,بل حول اسنخدام الوصول الح  لمعلموع, . الخب ة

فررر  اسرررنخدام الوصرررول الحررر   اللمعيرررلنحميرررل النبررر,ين لليررررل الد اسرررل عرررن حيررر  ال نبرررل  -  
 لمعلموع, 

قررررل عررررن النيعررررل أوهرررر   ا(0.74)العحسرررروبل  Fن قيعررررل إلرررر  أ 15ي رررري  الجرررردول 
ينودرررر, إلررر  قبرررول الف ضررريل هرررذا و (2 ,53عررررد د جنررر  ح يرررل ) (19.5) الب,لغرررل الجدوليرررل

و فررررض الف ضرررريل البديمررررلا أي ت يوجررررد نبرررر,ين  الث,ريررررلالف عيررررل ال ابلررررل عررررن الف ضرررريل 
بررين عسررنوي,  الليرررل عرررن حيرر  ال نبررل األو,ديعيررل فررر  اإلج,بررل حررول اسررنخدام الوصرررول 

 الح  لمعلموع, .
 

 15جدول ال
   لمعلموع, لحانحميل النب,ين لعسنوي,  عيرل البح  حول اسنخدام الوصول 

 تحليل التباين  
 المستويات

F DF 

 البسط العن,م العحسوبل الجدوليل

 1 54 2.21 2.52 الجنس

 2 53 0.12 19.5 الفئة العمرية

 2 53 0.09 19.5 الخبرة التدريسية

 2 53 0.74 19.5 العلميةالرتبة 

 عن إعداد الب,ح  ب,تعنع,د عم  رن,ئ  الح,سوب.: المصدر

 
 جات والتوصياتاالستنتا

 االستنتاجات

يلد عوضوع اإلن,حل الح ة لمعلموع,  عن العواضيك الن  اسنحوذ  عم  اهنعر,م اللديرد  -1
عن الون,ب والب,حثين بلد  أسموب,  جديدا  عن أس,ليب الر   اتلون ور  الذي يسرخر  نن,ررل 

وفل,لرل  العلموع,  واتنص,ت  الحديثل عرن أجهرزة الحواسريب وال ربو,  وسريمل ر رطل
 لخزن ونب,دل العل فل بين العسنفيدينا ودعم ح ول البح  اللمع .

ح ول الوصول الح  لعواجهل ا نف,ع أسل,  الدو ي,  اتلون وريل ولننميل اللربا  ر أ  -2
 الع,دي عم  الب,حثين وعن,وعل اتحنو,  ور   اللمم والعل فل عم  رط,  أوسك.

 د  الح ة أو العفنوحل الل بيل.قمل العلموع,  العنواف ة عن العص, -3

الح ة لمعلموع,  أهعيل ب,لغل ف  نطوي  عه, ا  العسنفيدين وجلمهم بنعر,  عرك  لإلن,حل -4
 النن,رل. 

 
 التوصيات

عمرر  عفهرروم الوصررول الحرر   اطنعرر,  ضررليف,  وعحرردودا  أظهرر   رنرر,ئ  هررذ  الد اسررل 
 إذ اداباتدا ة واتقنصر,د واآل فر  ومينر  الد اسرلعيررل أفر اد  عن قبل لمعلموع,  وعب,د انه



 [141]الدباغ والعبيدي
الرسربل  نإا و(%56.3)بمغ  رسربل األفر اد الرذين ور,ن لرديهم العل فرل بعفهروم الوصرول الحر  

قرر,عوا بر رر  أبحر,ثهم عررن خرنل دو يرر,  عن,حررل  (%12.7)والب,لغرل ليرررل ال أفر ادعررن  الضرئيمل
واا ور,روا عرؤلفين أو   سرعن الردو ي, هذا الروععم  انج,ه,نهم رحو  ث  سمب,  أوهو ع,  اعج,ر,  

 :يأن عم  الرن,ئ  العذوو ة يوص  الب,ح  بع,  ق اا. وبر,ا  
يربغ  أن نلعل العونب,  الج,عليرل عمر  خمر  وعر  برين عجنعرك العسرنفيدين بخصروص  -1

أهعيل رظ,م الوصول الح  لمعلموع,  وع, ينيحه عن عزاي, ف يدة لمب,حثين لنسرنف,دة عرره 
 ف  عج,ل البح  اللمع .

 النزعل الن  نسهل الوصول الح  لمعلموع, . النن,ريلي  البريل النحنيل نوف -2
إر ,ا عسنودع  قع  ينم عن خنله حفظ ور   البحو  والوصرول الحر  إليره بعر, يسرهم  -3

 ف  رنل وع , ول العل فل.
اللعررل عمرر  ر رر  العجررن  اللمعيررل النرر  نصررد ه, وميرر,  الج,علررل ب ررول الون وررر ا  -4

 األبحرر, البرر,حثين عررن ر رر  رن,جرر,نهم اللمعيررل واتطررنع عمرر   وب,لط ينررل النرر  نعوررن
 العر و ة فيه,.

عن,حرل لموصرول اللمعيرل وجلمهر,  أبحر,ثهملر ر   اإلدا ةعن قبل  األو,ديعييندعم ونحفيز  -5
 ونلر يفهم ا عك ضرع,ن حنروقهم الع,ديرل والعلرويرل فر  هرذا العجر,ل.اترن ر الح  عم  

 IDEAS/REPEC عثمنهرر,:أالنرر  عررن  ول الحرر العواقررك النرر  ننرردم بحررو  الوصررعمرر  

,DOAJ, BMC. 

 
 المصادر

 العربيةباللية المصادر  -أوالً 
ا الوصررول الحرر  لمعلموعرر, : العفهرروما األهعيررلا العبرر,د ا (ا 2010) ابرر اهيما عهرر, احعرردا -1

journal.cybrarians 22اللدد ا.  
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content 

  ا دا  العسي ةا األ دن.1(ا عص,د  العلموع, ا ط2010) إسع,عيلا وائل عخن, ا  --22

واقك اسنخدام أعض,ا هيئل الند ي  فر  الج,علر,  الفمسرطيريل ل ربول  (ا2002ب و, ا زي,دا) -3
 ف  البح  اللمع ا العؤنع  الدول  ال ابك لج,علل الن,ه ة. اترن ر 

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziadBarakat/  

(ا انج,هرر,  البرر,حثين اللرر ب رحررو األ  رريف العفنرروع 2009) برروعزةا عبررد العجيررد صرر,لحا -4
والدو ي,  العن,حل عج,رر,  عرن خرنل  ربول اإلرن رر ا أعضر,ا هيئرل النرد ي  اللر ب بج,علرل 

 ا السلوديل.1اللددا 13العجمدل. السمط,ن ق,بو  رعوذج,ا عجمل عونبل العمك فهد الوطري

(ا انج,ه,  الب,حثين الل ب بج,علرل 2009) بوعزةا عبد العجيد ص,لح وقدو  ا وحيد ط,ه ا -5
السمط,ن ق,بو  وج,علل نور  رحو الدو ي,  العن,حل عن خنل رظر,م الوصرول الحر  وبلرض 

عرؤنع  الث,لر  ع ر  الفوائرد النر  يعورن أن نجريهر, العونبر,  الج,عليرل عرهر,: د اسرل عن, ررلا ال
 لجعليل العونب,  العنخصصل الخمي  الل ب  العر,عل.

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/164266_1.pdf 

البحرر  اللمعرر   فرر  الرروطن الل برر  الواقررك واآلفرر,  د اسررل البحرر  اللمعرر   فرر  الرروطن الل برر  الواقررك واآلفرر,  د اسررل (ا 2002) البرري ا إيعرر,ن سررعي ا  --11

  ن, رلا علهد الفـنح اإلسنع .ن, رلا علهد الفـنح اإلسنع .عع
http://kantakji.com/fiqh/Files/Research/3024.doc 

(ا عص,د  العلموع,  وخردع,نه, فر  العونبرل الع وزيرل 2005) الحديديا وسن س,ع  سلدهللاا  --99
ع,جسني  وميل آداب ف  عمم العلموعر,   ف  اللموم البحنلالج,علل العوصل العندعل لمعسنفيدين 

  والعونب, ا ج,علل العوصل.

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=444:2011-08-10-01-41-27&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziadBarakat/r38_drZiadBarakat.pdf
http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/164266_1.pdf
http://kantakji.com/fiqh/Files/Research/3024.doc
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(ا الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  اللمعيررل والننريررل العفرر,هيم واإل ررو,لي, ا 2009الخيرر,طا رزهررلا) -2
مه,ا وارلو,س,نه, عم  اتدوا  والوظ,ئف اتس,سيل لمعونبيرين وعهرر  العلموعر,  فر  اللر,لم ينعث

 لعؤنع  الث,عن ع   لننح,د الل ب  لمعونب,  والعلموع, .الل ب ا ا
http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/169027_1.pdf 

ع ورررز الررررو  اهعيرررل البحررر  اللمعررر  الل بررر  فررر  اتلفيرررل الث,لثرررلا  (ا2010الزيرررديا عفيررردا) -7
 .لمد اس, 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=73835 

(ا العمويررل الفو يررل فرر  بيئررل الررنلمم اإللون وررر  : رحررو عبرر,د ة 2011 رر,هينا  رر يف و,عررلا) -10
فرر  الج,علرر,  العصرر يل عمرر   رربول  Open Textbooks لإلن,حررل العج,ريررل لمونررب الد اسرريل

 .29اللدد ا journal.cybrariansإلرن ر : ج,علل الن,ه ة رعوذج, ا ا
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view 

العونبرر,  وح وررل الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  : الرردو  (ا 2007) ال رروابولا احعررد اسررع,عيلا -11
 .12اللدد ا journal.cybrariansا واللنق,  والنأثي ا  العنب,دلل

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view 

العرؤنع  (ا عص,د  العلموع,  العفنوحل ع,له, وع, عميهر,ا 2009ص,لحا سهي  إب اهيم حسنا) -12
 ا السلوديل.  لمعونب,  والعلموع, لننح,د الل ب 12

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/169011_1.pdf 

 البحر  اللمعر  فر  الج,علر,  الفمسرطيريل (ا2003الل,جزا فؤاد عمر  و برر, ا عر,ه  صر,لحا) -13
عررؤنع  وميررل الن بيررل لالنلمرريم الجرر,عل : رعرر,ذج سررننبميلا الواقرركا والنحرردي, ا والنوجهرر,  الع

 .األ دن-ونطبين,  ن بويلل العرلند ف  ج,علل الي عوك
http://site.iugaza.edu.ps/fajez/files/2010/02/Albahth_Alelmy.doc 

( ا الر   اتلون ور  ودو   فر  2011و ا وص,ل صبح  وف,ضل ا اع,ل صبح  ا )عبدالغف -14
ا عجمررل  2007 2002نطرروي  البحرر  اللمعرر  لطمبررل علهررد اتدا ة   ال صرر,فل لملرر,م الد اسرر  

 ا الل ا . 54آداب العسنرص يل ا اللدد 

ا ر ررررررأة ونطررررررو  العسررررررنودع,  ال قعيررررررل العفنوحررررررل(ا 2011) ععرررررر ا ايعرررررر,ن فرررررروزيا -15
journal.cybrarians 29اللدد ا.  

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view 

(ا أس,سري,  البحر  اللمعر  فر  الن بيرل 1772) ا احعد سميع,ن و عمو,ويا فنحر  حسرناعودة -11
 ا ا بد.3واللموم اإلرس,ريل: عر,ص  البح  وعر,هجه والنحميل اإلحص,ئ  لبي,ر,نها ط

(ا الوصررول الحرر  لمعلموعرر,  2002عبررد الرر حعن احعررد وال رره يا سررميع,ن سرر,لما) فرر اجا -19
د  الع جليرررل العن,حرررل عمررر  اللروبونيرررلا د اسررر,  اللمعيرررل  و اقيرررل  ررر, حل بررربلض العصررر,

 اتول. اللددالعلموع, ا 
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m16-1/pdf/213-234.pdf 

العلموع,  ف  الدول الر,عيل: د اسل ح,لل  (ا الوجه اتخ  لموصول ال 2005) قدو ةا وحيدا -12
 .5اللددالوطن الل ب ا العجمل الل بيل لملموم والعلموع, ا 

(ا البحرر  اللمعرر  واسررنخدام عصرر,د  العلموعرر,  الننميديررل 2002) قرررديمج ا عرر,ع  إبرر اهيما -17
 واتلون وريلا دا  الي,زو ي اللمعيل لمر   والنوزيكا األ دن.

ا البح  اللمع  الوعر  والرروع (ا 2007و الس,ع ائ ا ايع,ن ف,ضلا)قرديمج ا ع,ع  اب اهيم  -20
 دا  العسي ة لمر   والنوزيك والطب,علا الطبلل اتول ا ات دن.

( ا النسرروي  اتلون وررر  لمرردو ي,  اتلون وريررل ذا  الوصررول 2012ومررو ا صررب,ع عحعرردا ) -21
 ا بغداد.19الح ا عجمل العرصو  ا اللدد 

(ا واقرررك ح ورررل الوصرررول الحررر  فررر  2010) ,نا عوضررر  إبررر اهيمالبي,ناهررررد عمررر  و الررردبي -22
العؤسسرر,  العلموع,نيررل الن,بلررل لمج,علرر,  الحووعيررل واألهميررل فرر  عديرررل ال ي,ضاد اسرر,  

 السلوديل. ا7العلموع, ا اللدد

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/169027_1.pdf
http://www.alnoor.se/article.asp?id=73835
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=605:-------------open-textbooks--------------&catid=253:2011-11-28-21-19-37&Itemid=80
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-19-08-54-19&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59
http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/169011_1.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/fajez/files/2010/02/Albahth_Alelmy.doc
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=607:2011-12-02-01-38-43&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m16-1/pdf/213-234.pdf
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 http://www.informationstudies.net/images/pdf/100.pdf 

(ا ننررويم أعضرر,ا هيئررل النررد ي  فرر  الج,علررل اله, ررعيل فرر  2009) عحعرردا جبرر ين عطيررلا -23
 . 1اللدد ا 23العجمد ف  البح  اللمع ا عجمل ج,علل دع  ا  اترن ر اسنخدام  بول 

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/jame3a/7tarbaoy/107/7-mohamad.pdf 

(ا عررره  البحررو  اللمعيررل لمطررنب الجرر,عليينا دا  الونرر,ب 1793) عمحرر ا ث يرر, عبررد الفنرر,عا -24
 المبر,ر ا بي و .

 (ا الوصول الح  لمعلموع, .2007) الر وان ا رو  و قبننا لبر,ا -25
http://syrialibrarian.jeeran.com/archive/2009/12/980629.html 
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