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 :الممخص
، وبياف مجاالت استخدامو في المكتبات، والتطبيقات المتصمة  عمىتعرؼ ى التيدؼ الدراسة ال

بالوصوؿ الحر، فضاًل عف الصعوبات التي تحوؿ دوف تطبيقو. واعتمدت الدراسة عمى المنيج 
الوصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، وباالعتماد عمى النتاج الفكري المنشور في حدود الموضوع . 

 واسترجاع المعمومات؛ نترنت ىو ما يعيؽ الوصوؿاف ضعؼ شبكة األوتوصمت الدراسة الى: 
، كما اف البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات ىو الحواسيب قدـ األولى األجيزة بالدرجة ومشاكؿ

مف ابرز المعوقات لموصوؿ الحر، اضافة لمتحديات االخرى التي تواجييا المكتبات ومراكز 
كنولوجيا والتأثيرات االقتصادية والتغيير المستمر المعمومات المتمثمة بتنمية المجموعات، والت

فضال عف التحديات المتمثمة بالمغات األجنبية التي قد ال لموظائؼ داخؿ مراكز المعمومات، 
ضرورة االىتماـ وتطوير ، تعزيز البنية التحتية التي واوصت الدراسة بما يأتي:  يجيدىا الباحثيف.

لنتاج الفكري الذي ينشر بالمغة العربية، وايجاد التشريعات يمكف استثمارىا في تعزيز، وزيادة ا
 التي تضمف حؽ الممكية الفكرية وحؽ المستفيد باالنتفاع.

 (.استرجاع المعمومات ،النفاذ الحر لممعمومات ) : الكممات المفتاحية
Free access to information 

Nahi Ahmed Owaid 

General Secretariat of the Central Library / University of Anbar 

Abstract: 

to identify the of free access, and indicate the areas of its use in libraries, and 

applications related to free access, as well as the difficulties that prevent its 

application. The study relied on the descriptive approach to achieve the 

objectives of the study, and based on the intellectual output published within 

the limits of the subject. The study concluded: that the weakness of the 

Internet is what hinders access to websites and information retrieval; 

Hardware problems are primarily the old computers, and the information 

technology infrastructure is one of the most prominent obstacles to free 

access, in addition to other challenges faced by libraries and information 

centers represented by the development of collections, technology and 

economic impacts and the continuous change of jobs within information 

centers, as well as the challenges represented by foreign languages that may 
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researchers are not fluent. The study recommended the following: the 

necessity of paying attention and developing a culture of free access to 

information, strengthening the infrastructure that can be invested in 

promoting free access to information, increasing intellectual production that 

is published in the Arabic language, and creating legislation that guarantees 

the right of intellectual property and the right of the beneficiary to benefit 

from free access. 

Keywords: (free access to information , free access to information , 

information retrieva). 

 المشكمة:
 قد يواجو الوصوؿ الحر بعض التحديات التي يمكف تحديدىا باآلتي: 

 الباحثيف ومؤسسات المعمومات في بياف اىمية الوصوؿ الحر.فجوة بيف  .1
 غياب االىتماـ ب مؤسسات المعمومات. .2

 األهمية:
أف متاحة مجانًا، مف خالؿ اتاحتيا عمى شبكة تبرز اىمية الوصوؿ الحر ب

 األنترنت، مع تقميؿ او الغاء القيود التي قد تفرض المستفيديف عند استخداميا.
  األهداف:

 يمكف أف توضح بما يأتي:والتي 
 بياف. .1
 استعراض اىمية الوصوؿ الحر. .2
 مشكالت الوصوؿ الحر.وتشخيص  .3

 الفرضيات:
 يمكف تمثيميا بما يأتي:

 تمثؿ العوائؽ التكنولوجية واالقتصادية ابرز التحديات التي تواجو الوصوؿ الحر. .1
 ه .ضعؼ التشريعات االدارية والقانونية مثمت تحدي في التوجو نحو  .2

 اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي المنهج: 
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 المجتمع والعينة:
والتي تضمنت الوصوؿ الحر وتحدياتو مف خالؿ االشارة الى مؤسسات  

 المعمومات.
 : حدود البحث

 : تحديات الوصوؿ الحر.حدود الموضوع
مع التأكيد  2006الحدود الزمنية: منذ استخدامو بعد المبادرات االخيرة بعد عاـ 

 ابرز التحديات خالؿ ىذه المدة.عمى 
 ادوات جمع البيانات:

 : الورقي والرقمي لتغطية جوانب الموضوع.النتاج الفكري
 الدراسات السابقة:

العدد .- .Cybrarians Journal- نشأة حركة .بن غيدة.يوسف  وسام .1
 :5412ديسمبر  ،04

األصوؿ التأريخية لبداية تناولت الدراسة التعريؼ بمفيوـ التقنية والعممية، وتتبع 
ظيور ىذا المفيـو وانتشاره، مع التطرؽ ألبرز االستراتيجيات في الوصوؿ الحر 
لممعمومات. وينتقؿ لبياف مزايا وخصائص الوصوؿ الحر، والمبادرات الفردية والدولية 

 في ىذا المجاؿ وثـ تختـ الدراسة بأبرز المعوقات في الوصوؿ الحر.
ناجية قموح، زينب بن الطيب. المكتبات الجامعية ومبادرات عزالدين بودربان،  .5

النفاذ الحر الى المعمومات وتداولها في البيئة االلكترونية بين مساعي 
المجمة لمبحوث النوعية: المؤسسة العربية لمبحث العممي  التحقيق ومعوقاته.

 . 5418، 8ع والتنمية البشرية
الوصوؿ الحر والتعبير عنو بمفيوـ النفاذ  بدأت الدراسة بالتعريؼ والتفصيؿ لمفيوـ

الحر، وجاءت الدراسة نتيجة لمتطورات التي طرأت عمى مجتمع المعمومات في استخداـ 
واستثمار الوصوؿ الحر، عمى اعتبار أف المعمومات الرقمية اصبحت موردًا ىامًا لو 

 اىمية كبيرة مقارنة بالمصادر التقميدية.
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 مجموعاتيا عمى اثراء منيا الجامعية وبخاصة مكتباتال اىتماـ فضاًل عف ازدياد
 لمستفيدييا الكبير لإلقباؿ ومسايرة الحاصمة التكنولوجية التطورات لمواكبة مصادرالب

 الجديد النوع ىذا عمى المستفيديف مف الكبير اإلقباؿو  . المعمومات مصادر مف الحديث
 .واالتصاؿ المعمومات لتكنولوجيات االنتشار الواسع مع خاصة المصادر مف
 

 موصول الحر:المفهوم ل
 لتمكيف االنترنت، شبكة مجانًا عمى الفكري النتاج إتاحةيعرؼ عمى أنو: 

 إلى كبيانات ونقميا تكشيفيا، أو ، الربط أو ، والتوزيع، ، والتحميؿ ، مف حؽ المستفيد
 ذات األغراض مف غرض ألي منيا اإلفادة فضاًل عف امكانية المختمفة، البرمجيات

 .(2019)رحاب ،تقنية قيود بدوف وذلؾ القانونية السمة
وعرفت عمى أنيا: النسخ المجانية والمتاحة مف مقاالت الدوريات المحكمة 
وابحاث المؤتمرات والتقارير الفنية واألطروحات والدراسات العممية دوف فرض قيود عمى 

 .( 2013، )العبيديالمستفيديف لالفادة مف ىذا النتاج الفكري
 ومن خالل التعريفات فإن جميعها يتفق عمى اآلتي:

 أنيا مصادر المعمومات المتاحة مجانًا. .1
 تتوافر عمى شبكة األنترنت. .2
 ال تفرض قيود عمى المستفيديف لالفادة منيا. .3

 اهمية الوصول الحر:
أف  إذ :(2010 )ميا،يمكف القوؿ أف اىمية الوصوؿ الحر تمثمت بما يأتي  

ودليؿ  .الوصوؿ الحر ميمتو واضحة ىي إتاحة العمـ وحرية البحث لجميور المستفيديف
األبحاث  أي أفذلؾ أف الوصوؿ الحر أتاح الوصوؿ إلى األبحاث قبؿ النشر وبعده 

عد ي . ىذا وأف الوصوؿ الحريتـ قراءتيا واالستفادة منيا واالستشياد بيا بيسر وسيولة
، وتوسيع قاعدة المستفيديف مف النتاج الفكري الباحثيف ماتوسيمة فعالة إلثراء معمو 

ىذا الحصوؿ عمى ردود فعؿ مباشرة وسريعة حوؿ مما يساعدىـ في ، الخاص بيـ
يعتبر  المستفيديف ومف جانبلتحديث المادة العممية.  فضاًل عف اعتباره وسيمة النتاج
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النتاج الفكري مقارنة  تكسر كؿ القيود أو الحدود المفروضة نحو الحصوؿ عمىوسيمة 
  .بما كاف عميو الحاؿ في السابؽ متخطيو أي حواجز مالية أو مكانية أو زمنية ... الخ

 :(5410 )امنة،وتضيف آمنة بهمول
 مجاؿ في بصورتيا واالرتقاء العاـ الجميور نظر في المؤسسة قيمة تعزيز .1

 الرمادي الفكري لإلنتاج قبؿ ذي مف أفضؿ وصوؿ في اإلسياـ .العممي البحث
 .الخ...التقارير الجامعية، الرسائؿ مثؿ

 .الحر الوصوؿ ذات األرشفة خالؿ مف الفكري تاجنلم المدى طويؿ الحفظ .2
 النشر ذات الدوريات في راؾاالشت تكاليؼ مواجية عمى يفالمكتبي مساعدة .3

 .التجاري
 اهداف الوصول الحر:
 :(2007 ،القبالف)يمكف ايجازىا بما يأتي

 فيو البحث يصبح مستقبؿ أجؿ مف والتقنية يةعممال تعيؽ التي الحواجزرفع  .1
 أجمع. العالـ أكثر في العممي

البحث  تنمية سبيؿ في عقبة تقؼ التي االقتصادية، فييا بما الحواجز، كؿ رفع .2
 العممي.

 العمماء في شتى التخصصات والمعارؼ. بيف التواصؿ جسور ومد .3
 حواجز أو أي شروط دوف والمقاالت وفيرستيا التركيز عمى اتاحة المصادر .4

 تجزئة عدـ لو والتي تضمف لممؤلؼ األدبية بالحقوؽ منيا المتعمقة وتقنية،
 إلييا. واإلحالة العممية بإسياماتو يعترؼ بأف والحؽ أعمالو،

حتياجات المستخدميف العممي جديد وخدمة معموماتية تفرض نفسيا  توجو .5
 والتخصصية.  العممية العامة

 اجراءات تحقيق توجه الوصول الحر:
 : (2019 ،الصالح)والتي يجمميا النابتي بما يأتي 

 الرقمية. الممتمكات إدارة أنظمة في التحكـ ضرورة .1
 مؤسساتية. مستودعات إنشاء .2
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 المحكمة. المفتوح النفاذ دوريات ونشر إلصدار السعي .3
 وٕاعداد أسعارىا، رفع سبب ناشروىا يبرر ال التي الدوريات في االشتراؾ إلغاء .4

 .ىارفارد جامعة كاليفورنيا، جامعة فعمت مثمما ذلؾ تقرير عف
 المفتوح. النفاذ تدعـ التي المكتبية لمتكتالت االنضماـ .5
مثاؿ،  والحفظ واالسترجاع المعمومات إلى الولوج لتسييؿ الرقمنة بمشاريع القياـ .6

فيرس  في وٕادراجيا المفتوح النفاذ إلى المكتبات في الدوريات أعداد تحويؿ
 المكتبة.

  مراكز المعمومات دور
 )الشوابكة، خالؿ مف حركة في تستطيع بودابست إعالف حسب الجامعية المكتبات أف

2009) : 
  بحوثال أرشفة في سالتدري ىيئة في عضاءاأل تساعد أف : الذاتية األرشفة .1

 في وثيـ بح بأرشفة يقوموف كيؼ تعمميـ وأف الضرورة، عند ورقمنتيا
 .المستقبؿ

 المكتبات تساعد أف الجامعية المكتبات عمى يفرض وىذا : دورياتالب التعريؼ .2
 يوالتكشيف خدماتالو  ،حصمت عمييا التي دورياتال عمى التعرؼ في األخرى
 .ليا المتوقعوف راءالق وكذلؾ

 :تشمؿ تراءاواإلج التدابير مف أخرى مجموعة .3
 مف Library Consortia االتحادات المكتبية التجمعات او إلى االنضماـ 

 ومراكز المعمومات المكتبات دعـ عف اإلعالفالنشر و و  الجيود شاركةم أجؿ
 .الحر الوصوؿ لدوريات

الى و  دورياتال إلى يصموف كيؼ يعرفوف الجامعة في الباحثيف أف مف التأكد 
 أدواتوجود   مف والتأكد ،المطموب  تخصصال مجاؿ في األرشيؼوحدات 

 .الدوريات ىذه إلى ساعد عمى الوصوؿ االمف والفعاؿت
 ذات الدوريات في كاتيارااشت بإلغاء تقـو أف ينبغي لذلؾ بدقة الوضع قبةرام 

 .العالية كاترااالشت
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 تحديات التعامل مع الوصول الحر:
يمكف  ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجو التعامؿ مع الوصوؿ الحر لممعمومات و

 :(2019الصالح، )تحديد ابرزىا
 .االنترنت استعماؿ ميارات نقص .1
 المحتويات نشر وكيفية الرقمية، البيئة في البحث طرؽ في ضعؼ الميارات .2

 .العممية
المعمومة المطموبة وخزنيا  إلى مما يعيؽ الوصوؿ ضعؼ شبكة األنترنت .3

 .الحواسيب قدـ األولى األجيزة بالدرجة ومشاكؿ ؛يا واسترجاع
  المتعمقة بمراكز المعمومات والمكتبات .تكنولوجية المعوقات ال .4
 في تصنيفيا يمكف المكتبات الجامعية عمى المحتممة وصوؿال حركة تأثيرات اما
 :(2018عزالديف، )اآلتية األربعة الفئات
المصادر  تكاليؼ تعاني مف الجامعية اغمب المكتبات : اقتصادية تأثيرات .1

 الف غالبية ذلؾ ، الحر النفاذ طريؽ و عمى شبكة االنترنت المتاحة الرقمية
الجامعة  خارج تكوف ممولة مف جامعات اخرى او ىيئات مانحة مف  البحوث

 .الجامعية المسؤولة عف المكتبات
 ةالمستمر  اتاالستشياد التعامؿ مع كيفية في متمثمة : تكنولوجيةال تأثيراتال .2

 ومشكمة ، الحر النفاذ طريؽ عف عمى شبكة االنترنت المتاحة بالبحوث
 . عمى المصادر الرقمية السيطرة

 تطوير عف المسؤوليف المكتبية يواجه مجموعاتلم  تنميةالو  دارةاإل تأثيرات .3
 مواكبة مف التمكف كيفية ىي عدة تحديات اىميا الجامعية المكتبات مجموعات
تتزايد  لممعمومات الحديثة المصادر ىذه الف ، والرقمية اإللكترونية المصادر

اإللكترونية  الرقمية و المصادر دمجل  المسؤولوف سيناضؿباستمرار و 
 . لممعمومات
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 مجالت المكتبات الجامعية يظير فربما : الجامعية لمكتباتبا متعمقة تأثيرات .4
 لألطروحات أيضا رقمية مفتوحة مستودعات وٕانشاء مفتوحة إلكترونية
 .الجامعية

 :(2015وساـ، )اآلتيةىذا ويضاؼ التحديات 
 .ية معوقات قانون .1
 .معوقات مادية  .2
 .نية معوقات ف .3
 .معوقات أكاديمية  .4
 .ية والعالمية عة والمكانة العمممتصمة بالسمالمعنوية المعوقات ال .5
عدـ مراعاة احتياجات المعاقيف أثناء  عوائؽ اإلتاحة لممعاقيففضاًل  .6

االلكترونية أو المستودعات تصميـ مواقع الويب الخاصة بالدوريات 
 الرقمية، ومف ثمة صعوبة وصوؿ واستفادة ىذه الفئة منيا.

عوائؽ المغة:تصدر المغة االنجميزية جبية المغات المنشور بيا النتاج  .7
الفكري المتاح عمى شبكة االنترنت، الذي نجد إما معظمو متاح بالمغة 

الذيف  الباحثيفمنو مف االنجميزية أو بمغة واحدة فقط مما يصعب االستفادة 
 األخرى. اتال يجيدوف المغة االنجميزية أو المغ

:قياـ الحكومات، المؤسسات والييئات البحثية بانتقاء  عوائؽ التنقية والرقابة .8
واختيار ما يمكف السماح بإتاحتو واالطالع عميو مف إنتاجيا الفكري 

 العممي، أي إتاحتيا جزء مف إنتاجيا الفكري دوف الكؿ.
عوائؽ االتصاؿ: والتي مردىا الفجوة التكنولوجية التي استطاعت أف تفرؽ  .9

و تبعد البالييف مف البشر بما فييـ مالييف مف العمماء الجاديف الراغبيف 
في التواصؿ مع غيرىـ بسبب ما تسببو مف مشكالت في االتصاؿ مردىا 

 ضعؼ البنية التحتية لمعديد مف الدوؿ.
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 النتائج:
يا واسترجاعلممعمومات وخزنيا   مما يعيؽ الوصوؿ ة األنترنتيعد ضعؼ شبك .1

 .الحواسيب قدـ األولى األجيزة بالدرجة ومشاكؿ ؛
 .باألجيزة والمعدات المطموبة لمحصوؿ عمى المعمومات معوقات تمثمت ابرز ال .2
تواجو المكتبات التحديات المتمثمة بتنمية المجموعات، والتكنولوجيا، والتأثيرات  .3

 االقتصادية فضاًل عف تغير الوظائؼ داخؿ المكتبات.
 التحديات المتمثمة بالمغات األجنبية التي قد ال يجيدىا الباحثيف. .4

 التوصيات:
طوير الثقافة الرقمية وكيفية الوصوؿ والحصوؿ عمى ضرورة االىتماـ وت .1

 .المعمومات 
 .المستثمرة  في تعزيز عممية الوصوؿ الى المعمومات تعزيز البنية التحتية  .2
 زيادة النتاج الفكري الذي ينشر بالمغة العربية. .3
الممكية الفكرية وحؽ المستفيد باالنتفاع  وؽايجاد التشريعات التي تضمف حق .4
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