
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يمكن أيضا للباحثين نشرإبحاثهم في المجالت . ديمقابل ما
العلمية التي توفر اإلستعمال الحروآذلك عبر الصفحات 

. ات الذاتية وآذلك الصفحاإللكترونية للمؤسسات العلمية
بالرغم من أن آل من هاته الطرق تمكن من اإلستعمال 

سهالن اإلطالع و اإلستعمال ولتين ت األالحر فإن الطريقتين
            .لهاته المنشورات وذلك بتجميعهم في موقع موحد

 
األرشيف اإللكتروني هو عبارة عن موسوعة إلكترونية 

المجالت التي توفر . يضع بها الباحثون منشوراتهم العلمية
تسمح عادتا بنشر نسخ من المنشورات التي  اإلستعمال الحر
هذا ما يعرف . نتظار مصادقة أهل اإلختصاصمازالت في إ

األرشيفات اإللكترونية تعرض معلومات . بالتوثيق الذاتي
العنوان، المؤلف، (التي تحتويها  عن المنشورات إضافية

للدخول لهاته . PMH-OAI في شكل مطابق لبروتكول )...
المواقع يمكن إستعمال محرك التفتيش غوغل أو أي محرك 

المحرآات .  أجوبة ذات جودة عالية علىمختص للحصول
فات اإللكترونية في  بجميع األرشيالمختصة يمكنها اإلتصال
ات يمكن أن تشمل هذه األرشيف. العالم عبر األنترنيت

 موزعة في مواقع ون تكمجاالت علمية مختلفة ويمكن أن
أن تكون مختصة في مجال معين  يمكن متعددة، وآذلك

 الذي virXAر األرشيف ى غرا علوتوجد في مرآز موحد
 في بداية .االت متعلقة بهاجتص في مجال الفيزياء وميخ

رشيف إلكتروني في المملكة  أ٤٠ يوجد قرابة ٢٠٠٥سنة 
المتحدة و يوجد العديد من المؤسسات العلمية و الجامعية 

 هاته يمكن اإلطالع على.  إرشيفاتها الذاتية إنجازبصدد
.  لجامعة سوثمبتن org.Eprintsت عبر الموقع األرشيفا

مؤسستك تهدف تكوين أرشيف إلكتروني يمكن  آانت إذا
           .عبر ذلك الموقع الالزمة اإلطالع على المعلومات

                  
 

هي حرآة عالمية في تطور سريع، يوجد  التوثيق الذاتي
العديد من المانحين الذين يتطلعون إلى تكوين أرشيف 

                             .نشورات العلميةمرآزي لتجميع الم
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سيلة المثلى لنشر نتائج أبحاثهم  للباحثين الوتيألنترنا وفرت
وسيلة المنشورات العلمية هاته الوتشمل. للعموم

تي نشرت في المجالت العلمية و آذلك المنشورات التي ال
. لعلميةهي بصدد النشر و ملخص المحاضرات والملتقيات ا

الباحثون ينشرون نتائج . هذا ما يعبر عنه باإلستعمال الحر
األخرين من  ين الباحثين بها و لتمكأبحاثهم للتعريف
فيما يتعلق بالمنشورات العلمية، فقط . اإلستفادة منها

المؤسسات ذات اإلمكانيات المادية الكبيرة يمكنها الحصول 
اإلستفادة التالي ب. على حقوق اإلستعمال لنسبة محترمة منها

أغلب المنشورات يضل محدودا، هذا ما يهدف  من
                                             .اإلستعمال الحر تغيره

 
                    ما هو اإلستعمال الحر؟

ت  للمؤلفاالمجاني اإلستعمال الحر يسمح باإلستعمال 
هذه .  األنترنيتالعلمية عبر الحصول عليها أونسخ منهاعبر

وملخص  مؤلفات تتكون من من المنشورات العلميةال
يمكن إستعمال هاته المؤلفات . الملتقيات و المحاضرات

 في مجانا وذلك إما لقراءتها أو نسخها أو إستعمال نتائجها
                                        .دراسة أو األبحاثمجال ال

 
    ل الحر؟ما يخرج عن إطار اإلستعما

إنه اليعني . يوجد خلط آبير فيما يتعلق باإلستعمال الحر
أهل  النشر الذاتي للمنشورات أو طريقة لتجنب مراقبة

 هو فقط .أو طريقة ثانوية للنشر بأقل التكاليف اإلختصاص
       .دة من النتائج العلمية من اإلستفاطريقة لتمكين العموم

 
      ر؟آيف يمكن توفير اإلستعمال الح

من بين .   يمكن توفپر اإلستعمال الحر عبر عديد الوسائل
نسخة إلكترونية من  أن يضع هاته الوسائل يمكن للباحث 

 من دون داخل أرشيفا إلكترونيا يمكن للعموم دخوله منشوره



 
 
 
 
 
  

 
 

توي على عناوين المواقع لعديد  يحند سجل جامعة ليتعرض
في  . اإلستعمال الحرمن بينها المجالت التي توفر المجالت

 ١٤٠٠ يحتوي هذا السجل على أآثر من ٢٠٠٥بداية سنة 
ه المجالت تفخر بعامل تأثير مرتفع و العديد من هات. مجلة

، ٢٠٠٤في سنة . معددة من قبل مؤسسة المعلومة العلمية
 مجلة علمية توفر اإلستعمال الحر تندرج ضمن ٢٣٩
                                                               . السجل

                              
توفر المجالت الهجينة شكال آخر من اإلستعمال الحر، هذا 

لمناشير التي  من اإلستعمال الحر لالنوع من المجالت يمكن
، من بين هاته المجالت  النشريوافق مؤلفيها على دفع معاليم

يمي التي تجعل المنشور نذآر مجلة پروسيدينغ نسيونال أآد
   . دوالر أمريكي من قبل المؤلف١٠٠٠للعموم مقابل دفع 

 
لماذا يستوجب على الباحثين توفير 

             ؟اإلستعمال الحر لمنشوراتهم
العديد من األبحاث بينت أن المنشورات الموثقة ذآرت    

في . أآثر من األبحاث التي ال ينطبق عليها اإلستعمال الحر
غلب المجاالت يمثل معدل التأثير بالنسبة للمنشورات التي أ

ينطبق عليها اإلستعمال الحر الضعف بالنسبقة لباقي 
المنشورات، و في بعض المجاالت يفوق هذا المعدل
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .ضعفال   

الطريقة من إستعمال أآبر و أسرع للمنتوجات  هذه تمكن 
    العلمية، أفال ترغب باإلطالع بسرعة على األبحاث و
؟المنشورات العلمية المتعلقة بمجال بحثك بدون قيد أو شرط

 
 
 

قام . س.س.إ.هذا المنشور ألما سوان ونشرته سارة حسن وفريق ج ألف 
.بالترجمة للعربية شوقي الحجام

www.jisc.ac.uk/publications 
  
 

 يمكن إذا آنت تضن أن المجلة العلمية التي نشرت بها بحثك
وثيق الذاتي لعملك، في أغلب األحيان نعك من التأن تم

لجامعة نوتنغام  SHARPAموقع . الوضع مختلف تماما
حقوق  التوثيق الذاتي و يعرض تحليال مفصال لسياستي

                                                                 .النشر
   

المجالت العلمية التي تسمح باإلستعمال الحر توفر لجنة   
 تتكفل هاته اللجنة  ،مراقبة متكونة من أهل اإلختصاص

القيمة العلمية للمناشير التي تعرضها بالمصادقة على 
جميع المنشورات التي تحتويها هاته المجالت يمكن . المجلة

بعض هاته المناشير تعرضها . اإلطالع عليها مجانا
بعض المجالت . سسات العلمية عبر مواقعها عبر الوابالمؤ

وبالتالي  بها ن النشر على الباحثين الراغبيتفرض مقابال 
الطريقة المعتادة للنشر التي تتمثل في آون المجالت  تعكس

عديد . ع على منشوراتها على اإلطالتفرض مقابل
 المؤسسات تخصص جانبا من ميزانيتها لنشر أبحاثها يمكن
.أن تكون مؤسستك من بينها                                        
 
إثر المصادقة على سياسة اإلستعمال الحر، وضعت مؤسسة 
بيوماد سنترال على موقعها اإللكتروني عناوين مجموعة 

 سات المانحة التي توفر اإلمكانيات المادية الالزمةمن المؤس
يعتبر  .ستعمال الحر لإلي المشروع العالمي فلإلنخراط

بيوماد من أشهر الناشرين الذين يسمحون باإلستعمال الحر 
 ويمكن ذآر أمثلة أخرى .ويجمع أآثر من مائة مجلة علمية

 مثل المجالت التابعة للمكتبة العمومية للعلوم على غرار
المقابل المادي الذي تفرضه . لوس و پيولوجيا پطب پلوس

وماد  فمثال بيهاته المجالت يختلف من مجلة إلى أخرى،
 ليفر سترليني على آل منشور يعرض ٣٣٠سنترال يفرض 

.يكير دوالر أم١٥٠٠في إحدى مجالته، وپلوس يفرض   
بتا عن المؤسسات اني )JISC(س .س.إ. ج٢٠٠٥نة  سفي

 ى رفع المعاليم المفروضة علت مع بيومادالبريطانية إتفق
                            .تسعين مجلة تابعة لهاعلى أآثر من 

http://www.jisc.ac.uk/publications


 

علومات إضافية و موسائل 
. للتعاون في مجال اإلستعمال الحر لمتابعة وسائل و طرق مختلفة اإلستعمال الحر هو مشروع مبادرة. س.س.إ.ج

www.jisc.ac.uk/programme_fair.html 
.فة لتكوين األرشيفات الذاتيةللمخت ا الطرقيهدفان الكشف عن مشروعان هما   TARDIS & DAEDLUS

www.lib.gla.ac.uk/daedalus 
http://tardis.eprints.org 

اإللكتروني الموقع .  يهدف إلى تكوين إطار عالمي للتبادل واإلتصاالت بين جميع األرشيفات المؤسساتية مشروع أپرنتس
محرآات  لل آيفية إنجاز أرشيف مطابق معلومات حوألبرينت يوفر معلومات إضافية حول األرشيفات الموجودة حاليا، وآذلك

. PMH-OAIتي تستعمل  للبوتوآول التفتيش ال
www.eprints.org 
OAIster www.oaister.org 
Citebase http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search 

تالي عبر الموقع الإلى تطوير أرشيفات للعديد من الجامعات، يمكن اإلطالع على وثيقة اإلنضمام  يهدف SHARPA مشروع
www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
http://romeo.eprints.org 

.إلستعمال الحر يوفر العديد من مكونات البرامج المعلوماتية التي لها عالقة باألرشيفات الذاتية اسجل 
www.opendoar.org 

ى معلومات إضافية تخص بيوماد سنترال عبر موقعها في العنوان التالي اإلطالع عليمكن 
www.biomedcentral.com 

التعرف على المانحين عبر الموقع التالي يمكن 
www.biomedcentral.com/info/about/apcfaq#grants 

مموقع المكتبة العمومية للعلو
www.plos.org 
www.doaj.org 

على األبحاث المختصة في دراسة عامل التأثير النسبة للمنشورات التي ينطبق عليها اإلستعمال الحرأنظر الموقع  لإلطالع 
التالي 
 لورنسستيف 

www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html 
آورتس ميشيل

http://cfa-www.harvard.edu/~kurtz/jasist1-abstract.html 
http://cfa-www.harvard.edu/~kurtz/jasist2-abstract.html 

ي هذا المجال هو عمل پرودي و هرناد عمل فأحدث 
www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html 

 معلومات إضافية
http://www.arl.org/sparc/ 
www.arl.org/sparc/soa/#forum 

ملتقى الباحثين األمريكيين
http://amsci-forum.amsci.org/archives/American-Scientist-Open-Access-Forum.html 
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