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 مستخلص
تعترب مصادر ادلعلومات االلكًتونية إحدى االجتاىات احلديثة يف إدارة ادلعلومات ومن       

خالذلا توافرت العديد من ادليزات والفوائد يف البحث العلمي وأصبح بإمكاف ادلستفيدين 
احلصوؿ على حاجة أحباثهم من ادلعلومات بسهولة ويسر قياسا مبا كانت عليو بيئة البحث 

ىذا ادلنتج اجلديد من مصادر ادلعلومات السيما يف البالد العربية اليت تفتقر  العلمي قبل ظهور
إىل كثَت من مقومات البحث العلمي وأساسياتو، مث إف االستفادة من مصادر ادلعلومات 
االلكًتونية ذات الرصانة وادلوثوقية بدا واضحا بظهور ما عرؼ مببدأ الوصوؿ احلر للمعلومات 

يقيا لظهور ادلصادر االلكًتونية وعمـو الفائدة هبا فالعالقة بُت ظهور الذي كاف تتوجيا حق
ادلصادر االلكًتونية ومبدأ الوصوؿ احلر للمعلومات وثيقة للغاية ألف الوصوؿ احلر للمعلومات 
اليتم إال يف بيئة النشر االلكًتوين الذي تعد ادلصادر االلكًتونية قوامو وقاعدتو وذلذا أصبح 

وين لألعماؿ احملكمة وإتاحة الوصوؿ إليها وصوال حرا غَت مقيد من أبرز مسات النشر االلكًت 
 عصر ادلعلومات  

Electronic Information Sources and the Principle  
of Open Access to Information 
By:  Dr. Ashoor M. ELSHEIKHI 
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Abstract 

      Electronic information sources are considered new trend in 

information management in which through it there have been many 

benefits for scientific research. Users are able to obtain their information 

needs for their research very easily and in less efforts, compared with 

what was in the area of research before the evolution of the new product 

of electronic sources, particularly in the Arab countries which do not have 

the resources and the essentials of scientific research. The benefits from 

electronic information sources which are consolidated and authenticated 

are very clear since the evolution of the Open Access to scientific and 

technological information Initiatives. The relationship between the open 

access and electronic information sources is very clear, since the open 

access is done only in electronic publishing environment in which 

electronic sources are its basis. From this point, the electronic publishing 

of refereed works and the possibility of reaching them are free from any 

constraints which is the most obvious feature of the information age.        
 مقدمة     

االتصاالت إىل ظهور ما يسمى تالحقة يف تكنولوجيا ادلعلومات و أدت التطورات ادل        
كاف من ذترة ىذا النوع من التطور ح منافسًا قويًا للنشر الورقي، و بالنشر اإللكًتوين الذي أصب

عليو ديكن القوؿ الدوريات اإللكًتونية وغَتىا و ادلعلومات اإللكًتونية كالكتب و ظهور مصادر 
أف مصادر ادلعلومات اإللكًتونية ىي تلك األنواع من أوعية ادلعلومات اليت تنشر على وسائط 
إلكًتونية كاألقراص ادلًتاصة بأنواعها فاجلذور األوىل دلصادر ادلعلومات اإللكًتونية تعود إىل 

زادت مقدرة ذاكرة احلواسيب يف البيوت وادلكاتب، و  ات القرف ادلاضي عندما انتشرتذتانين
إمكانية باإلمكاف اختزاف آالؼ العناوين و احلاسوب يف ختزين النصوص الكثَتة حيث أصبح 

بسرعة فائقة .ومع مل عرب شبكات االتصاؿ ادلباشر  و نقلها إىل ماليُت البشر يف سلتلف أضلاء العا
عينات أصبح مبقدور الفرد زيارة ادلكتبات اإللكًتونية من خالؿ النظم ادلتخصصة بداية التس

ادلرتكزة على احلاسوب، مث توج ذلك بظهور الشبكة الدولة للمعلومات )اإلنًتنيت(  ونظرًا ذلذه 
ر التقليدي التطورات أيقنت دور النشر العادلية الكربى أف التطورات ادلقبلة ستطيح بنشاط النش

ىذا يتطلب توفَت مصادر ادلعلومات اإللكًتونية اليت يتم تصفحها لكتاب الرقمي و أماـ ا
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واالستفادة من معلوماهتا يف عامل فضاء تقٍت صرؼ ومع مرور الوقت واستكماال دلرحلة 
االستفادة من ادلصادر االلكًتونية ظهر ما يعرؼ مببدأ الوصوؿ احلر للمعلومات حيث أضحي 

من ادلبادئ اليت يتطلع إليها اجملتمع بأسره وخاصة الباحثُت الوصوؿ احلر للمعلومات 
وادلتخصصُت هبدؼ حتقيق التواصل فيما بينهم يف رلاؿ البحث وتبادؿ األفكار وإتاحة البحوث 
العلمية، وإثراء احلوار بُت الباحثُت وهتيئة الظروؼ ادلالئمة اليت من شأهنا أف تسهم يف دفع عجلة 

 التقدـ العلمي .
، بصفة عامة، الوصوؿ اإللكًتوين Open access قصد بالوصوؿ احلر للمعلوماتوي    

اخلايل من أية عوائق أو تقييدات لإلنتاج الفكري العلمي عرب االنًتنت جلميع ادلستفيدين. ويرى 
البعض أف بروز اجتاه "الوصوؿ احلر للمعلومات العلمية" يف السنوات القليلة ادلاضية كونو تطور 

امل االتصاؿ العلمي، دلا يعود على اجملتمع العلمي بأسره من تيسَت يف تدفق رئيس يف ع
ادلعلومات، كما يعود على الباحث نفسو الذي حيقق أعلى إفادة من دراساتو العلمية عندما 

 يطلع عليها اجلميع .
 مشكلة الدراسة

ادلعلومات  تعترب مصادر ادلعلومات االلكًتونية من االجتاىات احلديثة يف رلاؿ دراسات
ومن خالذلا دتكن الباحثوف سواء على ادلستوى الشخصي أو ادلؤسسايت من حتقيق فوائد رتة يف 
االستفادة من ادلعلومات مل تكن بطبيعة احلاؿ متوافرة يف ظل النشر التقليدي دلصادر ادلعلومات 

لومات السيما نشر الدوريات وتوج ىذا ادلنجز الضخم بظهور ما عرؼ بالوصوؿ احلر للمع
الذي يعترب مبدأ من ادلبادئ السامية يف تقدمي خدمات ادلعلومات ورغم أف القلة فقط من 
اإلنتاج العلمي الرصُت ديكن النفاذ إليو نفاذا حرا وغَت مقيد إال أنو قدـ خدمات جليلة ال ديكن 

قق تقديرىا بثمن، وحتاوؿ ىذه الورقة البحثية التأصيل والربط الواضح دلوضوعُت ىامُت ح
تكاملهما خدمة للبحث العلمي وىو مسامهة ادلصادر ادلنشورة الكًتونيا يف حتقيق مبدأ الوصوؿ 
احلر للمعلومات.وذلك من خالؿ طرح ادلفاىيم ادلختلفة لكال ادلنجزين وأيضا ادلميزات اليت 

 حتققت من وراء تطبيقهما وكذلك العيوب اليت وجهت ذلما.
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  أمهية الدراسة :

احلالية أمهيتها من أمهية مصادر ادلعلومات االلكًتونية وإسهامها يف  تستمد الدراسة
حتقق ما يعرؼ  بالوصوؿ احلر للمعلومات بصفة عامة ودوره يف إتاحة ادلعلومات للباحثُت 

 وادلتخصصُت دوف أي عوائق وقيود وذلك من أجل تنمية وتطور التخصص واجملتمع.
در الوصوؿ احلر السيما دوريات الوصوؿ احلر األمر فقد أصبح االجتاه السائد حاليًا ضلو مصا

الذي دفع بكثَت من الناشرين إىل السَت يف ىذا االجتاه حيث أعلن بعض أكرب ناشري اجملالت 
 Open العلمية وادلختصة يف رلاؿ العلـو الطبية والعلـو وما يتصل هبا. أف الوصوؿ احلر

Access الباحثُت أف يقوموا باألرشفة الذاتية يف خيار متاح للباحثُت حيث تسمح للمؤلفُت و
 ادلستودعات الرقمية ادلؤسساتية منها وادلوضوعية.

 مفهوم مصادر املعلومات االلكرتونية
 مصادر فهناؾ من عرفها: بأهنا االلكًتونية ادلعلومات دلصادر عدة تعريفات توجد

 طريق ، وعن االلكًتونية احلواسيب بواسطة معو التعامل يتم وسيط على ادلعلومات ادلتاحة
ملفات  على ادلتاحة االلكًتونية ادلعلومات مصادر وتضم عادلية أـ زللية كانت شبكات سواء

 (848، ص 2002أو على أقراص مدرلة ) فائقة حسن: االنًتنت شبكة
يتم تسجيلها  اليت األعماؿ بأهنا تلك ادلعلومات اإللكًتونية دلصادر آخر شامل تعريف ويف  

وتنظيمها وختزينها واسًتجاعها بشكل رقمي باستخداـ احلاسوب وملحقاتو وقد تكوف مثل ىذه 
ادلصادر متاحة من خالؿ الوسائط ادلادية ادلتمثلة باألقراص على سلتلف أنواعها أو على اخلط 

 (        80،ص2080ادلباشر)رحبي علياف: 
أهنا كل ما ىو متعارؼ عليو من مصادر ادلعلومات كما تعرؼ مصادر ادلعلومات اإللكًتونية ب

)التقليدية الورقية(وغَت الورقية ،ادلخزنة إلكًتونيًا على وسائط شلغنطة أو ليزرية بأنواعها أو تلك 
ادلصادر الالورقية وادلخزنة أيضًا إلكًتونيًا حاؿ إنتاجها من قبل مصدريها أو ناشريها )مؤلف 

وبنوؾ معلومات متاحة للمستفيدين عن طريق االتصاؿ ادلباشر  وناشر( يف ملفات قواعد بيانات
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(online أو داخليًا يف ادلكتبة أو مركز ادلعلومات عن طريق منظومة األقراص ادلدرلة)
(C.D.ROM .وادلتطورة األخرى) 

 (www.naus.edu.sa،متاح يف 2088)عصاـ توفيق ، أزتد ملحم :
ات اإللكًتونية أو ىي كل أنواع أوعية ادلعلومات اليت كما تعرؼ أيضًا بأهنا   " مصادر ادلعلوم

حتولت من شكلها الورقي التقليدي ادلطبوع إىل الشكل الذي يقرأ ويبحث بواسطة احلاسوب 
(والصحيفة الورقية أصبحت E-book،فالكتاب الورقي ادلطبوع أصبح كتابًا إلكًتونيًا )

-Eصبحت إلكًتونية )(واجمللة الورقية أE-news paperصحيفة إلكًتونية )
Journal(    وادلرجع التقليدي أصبح مرجعًا إلكًتونيا)E -Referenc وكذلك سلتلف )

أنواع الوثائق وادلصادر الورقية التقليدية اليت حتولت كليًا إىل الشكل اإللكًتوين،أو أهنا ال تزاؿ 
،  2088ايسة : متوافرة بشكل تقليدي ورقى مطبوع إىل جانب الشكل اإللكًتوين )غالب النو 

 (   29ص
وىناؾ من يعرفها بأهنا  "ىي مصادر ادلعلومات ادلتاحة على شبكة اإلنًتنت واليت 
تستخدـ من قبل الباحثُت كمصادر بديلة أو إضافية للمصادر التقليدية وتتضمن أنواعًا كثَتة 

واد ادلنشورة  على منها: الربيد اإللكًتوين، ورتاعات ادلناقشة ،قواعد البيانات اإللكًتونية ،ادل
 (   18،ص  2088الويب ...اخل )غالب النوايسة : 

  االلكرتونية املصادر تكنولوجيا تطور مراحل
اخلزف  حيث من ،ومصادرىا ادلعلومات أنواع سلتلف مع تعاملت اليت التكنولوجيا تطورت
 إىل الوصوؿ يف وادلستخدمُت الباحثُت أماـ الطريق سهلت واليت، واالسًتجاع  وادلعاجلة

،  8991أىم مراحل التطور ما يلي: )إدياف السامرائي : ومن . سريعة معلومات من ماحيتاجونو
 (  88ص 

 ادلصغرات أو ادلايكرو فلم بأنواعها وأشكاذلا ادلختلفة استعماؿ مرحلة 
 يف ادلكتبات ومراكز  داخلية أو زللية بيانات قواعد لبناء وذلك احلاسوب استعماؿ مرحلة

 ادلعلومات
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 ادلصغرة سلرجات احلاسوب على احلصوؿ اجل مناحلاسوب مع تقنية ادلصغرات  استعماؿ مرحلة 
 اعتماد جهاز أو أداة التعديل  مع احملوسبة ادلعلومات وقواعد بنوؾ يف احلاسوب استعماؿ مرحلة

 وسائل أو التحويل لإلشارات الرقمية اخلارجة من احلاسوب إىل إشارات قياسية ديكن نقلها عرب
 االتصاؿ  ادلتاحة.

 األقراص ادلدرلة.  بيانات قواعد يف للبحث ادلدرلة األقراص مع احلاسوب مرحلة 
  بالصوت (الوسائط ادلتعددة قواعد يف للبحث وذلك ادلتعددة الوسائط مع احلاسوبمرحلة 

 )النص عن فضال والصورة
 اتصاؿ تقنيات إىل ادلودـ إضافة أو واحملوؿ احملوسبة الداخلية البيانات وقواعد احلاسوب مرحلة 

 شبكات وبناء ،بعيدة أو ومراكز قريبة  يف مكتبات أخرى وقواعد حواسيب مع للًتاسل مناسبة
 إقليمية. أو قطاعية أو زللية شبكات واسعة أو شبكات أو زلمية معلومات

 فوائد استخدام  مصادر املعلومات اإللكرتونية :
الشك أف دلصادر ادلعلومات اإللكًتونية فوائد رتة تعود على الباحثُت وادلستفيدين منها 
،وتنعكس ىذه الفوائد على دعم البحث العلمي ادلتعلق باالستفادة من ادلصادر اإللكًتونية ومن 

 (  12، ص  2088أبرز ىذه الفوائد ما يلي: )غالب النوايسة :
اإللكًتونية سيؤمن االستفادة من جهة عريضة جدًا من  أف التعامل مع مصادر ادلعلومات-8

( مع onlineادلعلومات يف موضوع متخصص أو أكثر وذلك عن طريق االتصاؿ ادلباشر )
 قواعد وبنوؾ ادلعلومات من خالؿ قدرات الربط و االتصاؿ مع أنظمة متعددة .

بشكلها الورقي، وشراء االقتصاد يف النفقات والتكاليف خاصًة يف االشًتاؾ بالدوريات  -2
الكتب وبكميات ال تتناسب مع احتياجات ادلستفيدين، ولكنها تشكل عبئًا ماديًا كبَتاً 
،وبذلك يتم التوفَت يف ادلصاريف اإلدارية من إجراءات التزويد وطلب ادلطبوعات وتوفَت ادلبالغ 

قواعد جاىزة على األقراص يف الشراء واالشًتاؾ يف خدمات ادلعلومات احملوسبة اجلديدة أو اقتناء 
 ادلًتاصة .
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استطاعت مصادر ادلعلومات اإللكًتونية أف حتل كثَتًا من مشاكل ادلكتبات، خاصًة  -1
ادلكتبات الكبَتة اليت ترغب يف احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من مصادر ادلعلومات خلدمة 

 ادلستفيدين جبميع فئاهتم الدراسية .
لقدرة على البحث يف قواعد عديدة للرابط ادلوضوعي وفتح اإلمكانيات التفاعلية أي ا -4

 اجملاالت الواسعة أماـ ادلستفيد.
الرضا الذي حيصل عليو الباحث نتيجة ذلذا التنوع والقدرات والسرعة والدقة الذي بال شك  -8

 ينعكس اجيابياً على ادلكتبة وخدماهتا .
ى ادلطبوعات بل تعدهتا إىل ادلصادر غَت إف مصادر ادلعلومات اإللكًتونية مل تعد تقتصر عل -6

 ادلطبوعة، وىى ادلواد السمعية والبصرية حبيث أصبحت متاحة للجميع .
باستطاعة ادلكتبة أف توفر للمستفيد سبل الوصوؿ إىل مصادر ادلعلومات غَت ادلتوفرة أو  -7

رة بُت عدد من الدوؿ ادلتاحة على الورؽ أساسًا كادلؤدترات عن بعد ،واحلوادث وادلناقشات ادلباش
. 
االرتقاء بوظيفة أمُت ادلراجع التقليدية إىل اختصاصي معلومات يشارؾ ادلستفيد ويرشده يف  -8

احلصوؿ على ادلعلومات واالتصاؿ بقواعد البيانات وادلعلومات، شلا يؤدى إىل ازدياد نظرة 
 يها .ادلستفيدين ضلو أمهية اخلدمات وادلعلومات احلديثة ودور القائمُت عل

تكوف السيطرة على أوعية ادلعلومات اإللكًتونية سهلة وأكثر دقة وفاعلية من حيث تنظيم  -9
البيانات وادلعلومات وختزينها وحفظها وحتديثها، شلا ينعكس على اسًتجاع الباحث ذلذه البيانات 

 وادلعلومات .
واحلدود بُت الدوؿ ساعدت مصادر ادلعلومات اإللكًتونية على ختطي احلواجز ادلكانية  -80

 واألقاليم واختصار الوقت واجلهد يف احلصوؿ على ادلعلومات عن بعد .
إتاحة مصادر ادلعلومات ،فهناؾ قواعد للبيانات على اخلط ادلباشر وعلى شبكة اإلنًتنت -88

 ،وىناؾ أقراص الليزر ادلكتنزة .
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ؿ التقليل من استخداـ ادلسامهة يف عدـ تلوث البيئة واحملافظة عليها، وذلك من خال -82
الورؽ ادلتمثلة يف عدـ قطع األشجار والقضاء على التصحر الذي أصبح يهدد البيئة بشكل 

 ملحوظ
 معايري اختيار مصادر املعلومات االلكرتونية يف مؤسسات املعلومات

إف فوائد استخداـ ادلعايَت جيب أف يكوف واضحًا لدى أي تطوير وذلك ألف  إيصاؿ زلتويات 
بة الرقمية يف الشبكة سيكوف باعتماد ادلعايَت والتشريعات والقوانُت احلالية،فضاًل عن ذلك  ادلكت

فإف واصفات البيانات على الشبكة ومعايَت تكنولوجيا الشبكة األخرى سوؼ تضاعف من 
فرص مقدرة زلركات حبث الشبكة يف العثور على ادلكتبات وبشكل خاص عناصر زلددة فيها 

يا تتغَت بسرعة كبَتة وديكن حتديد ىذه ادلعايَت يف: ) جناف عبد الرازؽ : ؛وألف التكنولوج
 (    827 – 826، ص ص 2084

 مدى الطلب على ادلصدر االلكًتوين من قبل ادلستفيدين.-8
 اقتناء ادلكتبة أو عدـ اقتنائها لتجهيزات ادلناسبة االستخداـ ادلصدر االلكًتوين. -2
 االحتياجات التعليمية والبحثية للمؤسسة اليت ختدمها ادلكتبة.مدى ارتباط ىذه ادلصادر ب -1
 ادلساحة الالزمة الختزاف واستخداـ ادلصادر االلكًتونية.-4
 الدعم الفٍت الذي سيقدـ دلصادر ادلعلومات االلكًتونية.-8
 مدى جودة ىذه ادلعلومات يف ادلكتبة وإتاحتها يف أشكاؿ أخرى. -6
كًتوين لالستخداـ ادلتعدد يف الوقت نفسو من قبل أكثر من مدى صالحية ادلصدر االل -7

 مستخدـ     وبصورة جيدة.
 سهولة االستخداـ وسهولة احلصوؿ على ادلعلومات من ادلصدر. -8

فتزويد ادلكتبة بادلصادر اإللكًتونية ال يعٍت سهولة االستخداـ واحليز الذي تشغلو فحسب،     
راعاهتا عند اقتنائها للمصادر االلكًتونية من حيث إقباؿ فهناؾ معايَت يتوجب على ادلكتبة م

ادلستفيدين عليها، وىل يوجد بادلكتبة ما يناسب إمكانية اقتنائها للمصادر االلكًتونية يف شكل 
إلكًتوين سلتلف عن الشكل الذي اعتادت عليو ادلكتبات ىذا من جانب ومن جانب أخر 
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ب أف تكوف مالئمة الحتياجات ادلستفيدين من نوعية ادلصادر وادلوضوعات اليت حتملها جي
ادلكتبة،كما يتطلب اقتناؤىا مساحة ختزينية تالئم اجملموعات اإللكًتونية وتوفَت متخصصُت 

 لتقدمي ادلساعدة للمستفيدين.
 مصادر املعلومات االلكرتونية مع التعامل مشاكل

وغَتىا من  ادلكتبات تواجو قد وكذلك الباحثُت تواجو قد اليت ادلشاكل من عدد ىنالك   
فيما يتعلق مبصادر ادلعلومات    احلديثة التكنولوجيا مع مؤسسات ادلعلومات يف تعاملها
 (  826 – 828، ص 2080االلكًتونية منها: )رحبي علياف : 

ومراكز ادلعلومات ويسري ذلك على األجهزة وتقنيات  ادلكتبات يف التحتية البنية ضعف -8
 االتصاؿ والربرليات.

 االلكًتوين دلصادر الشكل مع تتعامل اليت البشرية وادلستلزمات التكنولوجية البيئة ضعف -2
 . معها التعامل يف وادلستحدثة احلديثة الوسائل ادلعلومات، وإتقاف

 .االلكًتونية ادلصادر مع للتعامل ادلوحدة ادلعايَت إىل االفتقار -1
 الفهرسة والتصنيف مستوى على ,ادلعلومات دلصادر االلكًتوين الشكل مع التعامل مشاكل -4

 عليها.السيطرة  وكذلك، والتزويد والتكشيف
 ادلعلومات، وخاصة الدوريات االلكًتونية دلصادر األشكاؿ ظهور وانتظاـ استقرار عدـ -8

 االلكًتونية
 عنواف اجمللة حتديد يصعب حيث، اإللكًتونية ادلرجعية دلصادر ادلعلومات اإلستشهادات مشاكل

 .ادلصادر ىذه مثل الباحث إىل توصل اليت ادلوقع يف التغيَت مع ادلؤلف ىوية أو الكتاب عنواف أو
 ورقية لغرض أشكاؿ إىل للمعلومات االلكًتوين الشكل لتحويل الباحثُت من العديد حاجة-6

 عليها. والتأشَت التعليق أو تناقلها
اإللكًتونية ىي باللغة اإلصلليزية واللغات ادلعوقات واحلواجز اللغوية حيث أف معظم ادلصادر -7

 األجنبية األخرى اليت يصعب على كثَت من الباحثُت العرب االستفادة منها على الوجو ادلطلوب.
 ادلنشورة الكًتونيا ادلعلومات واقتباس نقل مع التعامل التأليف، وإساءة حقوؽ مشاكل-8



                                           مصادر املعلومات االلكرتونية وحتقق مبدأ الوصول احلر للمعلومات       احلادي عشر  العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

 

214 

 

 بعض من قبل ادلعلومات دلصادر لكًتويناال دلشكل العلمي التقبل النفسي، ومشكلة اجلانب-9
 . وادلستفيدين والباحثُت العلماء

الباحث من التجوؿ  إف مصادر ادلعلومات االلكًتونية من خالؿ استعراض شليزاهتا اليت دتكن    
عرب قارات العامل، وذلك بتخطي رتيع احلواجز واحلدود بُت الدوؿ، حيث تتاح لو رلموعات 
متنوعة من مصادر ادلعلومات دوف قيود كاليت تفرضها ادلكتبات التقليدية ونستنتج من ذلك أف 

ثُت وادلهتمُت االستعانة بشبكة اإلنًتنت باتت من األمور األساسية والضرورية وادلهمة للباح
بالبحث العلمي؛ لتطوير حبوثهم والتعرؼ على ادلستجدات اليت تطرأ على كافة العلـو وإجياد 

 احللوؿ الالزمة دلا يعيق الباحث  يف مسَتتو.
كما تكمن أمهيتها أيضًا بإعطاء فرصة للطالب أو الباحث على حد سواء باإلطالع على أكرب 

دائل لالنتقاء األفضل من بُت ما ينشر على شبكة االنًتنت عدد من ادلعلومات حبيث تتوافر لو ب
 من مصادر الكًتونية.

إف ظهور ادلصادر االلكًتونية شلثلة يف الكتب مث تتويج ذلك بالدوريات العلمية احملكمة  
اليت قدمت خدمات جليلة للبحث العلمي على مستوى العامل ما كاف لتعم هبا الفائدة لوال 

وؿ احلر للمعلومات أو النفاذ احلر كما يسميو البعض وذلذا حدث ظهور ما يعرؼ بالوص
التكامل بُت خدمات ادلعلومات اليت توفرىا مصادر ادلعلومات االلكًتونية ومبدأ الوصوؿ احلر 
للمعلومات الذي منحها منطا متميزا من أمناط اإلفادة وساىم يف توافر خدمات ادلعلومات يف 

 ع نطاؽ.ادلصادر االلكًتونية على أوس
ونستعرض فيما يلي بعض ادلفاىيم والقضايا ادلتعلقة مببدأ الوصوؿ احلر للمعلومات  

 والدور الذي أسهم بو يف خدمات البحث العلمي.
 مفهوم الوصول احلر للمعلومات

ػ أبرز رواد احلركة ادلنادية بالوصوؿ احلر للمعلومات ػ أف:   Steven Harnad أكد    
ويراه حتميا ىو أف جيد كامل األدبيات العلمية احملكمة على اخلط  أفضل ما يريده الباحث

وديكنو اإلطالع عليها عن طريق حاسبو الشخصي من أي مكاف ويف أي وقت... وأف تكوف 
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رتيع ادلقاالت مًتابطة بواسطة اإلستشهادات ادلرجعية، وقابلة لالسًتجاع واإلحبار وأيضاً 
تغَتت يف ىذا اجملتمع اجلديد وأصبحت حباجة أكثر إىل التحميل كما إف عالقتنا بادلعلومات 

 التحليل والتقييم، وحباجة كذلك إىل الرقابة الذاتية
وقد ظهرت دوريات الوصوؿ احلر كنتيجة حتمية حلركة التواصل العلمي اجلديد، وكرد فعل على  -8

اخلاصة للعلماء أسعار االشًتاؾ يف الدوريات العلمية اليت جتاوزت حدود ادلنطق واإلمكانيات 
ودلؤسسات البحث وللمكتبات على حد سواء، شلا أضاؼ قيودا جديدة على انتشار نتائج 

حيث يتبارى الباحثوف  Access Open البحوث تعددت التعريفات ادلتعلقة مبصطلح
وادلؤسسات وأيضًا  على وضع تعريف زلدد، وفيما يلي نستعرض أىم ىذه التعريفات: يف 

يستخدـ البعض كلمة "اإلتاحة " أو كلمة "النفاذ "  Access: ح الوصوؿالبداية نعرؼ مصطل
فيقصد بو إمكانات اإلفادة من مصادر ادلعلومات ادلتوافرة بادلكتبة أو مركز ادلعلومات بشكل 
مادي أو سلتزنة إلكًتونيًا يف أوعية التخزين هبا أو من خالؿ إمكانات الوصوؿ إليها بواسطة 

احة جملتمعها، وفيما يتعلق باحلاسب فإف ادلصطلح يعٌت قدرة ادلستفيد شبكات للمعلومات ادلت
على الوصوؿ إىل البيانات ادلختزنة على حاسب أو نظاـ حاسب. إف مصطلح الوصوؿ احلر 

Access Open يقصد إتاحة اإلنتاج الفكري رلانا على شبكة االنًتنت، وحق ادلستفيد ىف
لطبع، والتوزيع، والبحث ، دوف أف يدفع مقابل ذلك،   القراءة، والتحميل اذلابط، والنسخ، وا

ويعػػرؼ "وحيد قدورة " الوصوؿ احلر بأنو : " تكريس دلبدأ رلانية الوصوؿ إىل ادلنشورات العلمية 
للتصدي لالرتفاع ادلستمر ألسعار الدوريات العلمية ، ىذا على ادلستوى االقتصادي ، أما على 

لتداوؿ السريع للمعلومات العلمية بُت الباحثُت واحلصوؿ على ادلستوى االتصايل فادلبدأ ىو ا
مرئيات أفضل لألدبيات العلمية ، ومن ىذا ادلنطلق يرد مفهـو الوصوؿ احلر والذي يهدؼ إىل 
إتاحة ادلعلومات وإنشاء مكتبة عادلية قابلة للتبادؿ على الدواـ، بينما اعترب"عبد اجمليد بوعزة" 

ن ادلبادئ اليت ما انفك اجملتمع األكادديي ينادى هبا هبدؼ حتقيق الوصوؿ احلر للمعلومات م
التواصل يف رلاؿ البحث العلمي وتبادؿ األفكار، وإتاحة نتائج البحوث العلمية وإثراء احلوار بُت 
الباحثُت وهتيئة الظروؼ ادلالئمة اليت من شأهنا أف تسهم ىف التقدـ العلمي، كما عرؼ االحتاد 
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بأنو   Access Openمصطلح  AFLAادلكتبات وادلعلومات )اإلفال(الدويل جلمعيات 
الوصوؿ احلر بصورة عامة لإلنتاج الفكري العلمي وكذلك التوثيق البحثي، ويعترب ىذا يف حد 
ذاتو عاماًل حيويًا يساعد يف فهم العامل الذي نعيش فيو ويعيننا يف الوصوؿ إىل حلوؿ من شأهنا 

عد مل ت مواجهة التحديات العادلية، وبصفة خاصة التفاوت يف حصولنا على ادلعلومات حيث
إشكالية إتاحة ادلعلومات العلمية والتقنية الدولية وتقامسها تطرح بالشكل الذي كانت عليو يف 
العشرين سنة ادلاضية، حيث عرؼ نظاـ االتصاؿ العلمي يف اآلونة األخَتة تغَتات جذرية ناجتة 

لى حقوؽ أساسا عن ارتفاع أسعار االشًتاؾ يف اجملالت العلمية واستحواذ الناشرين التجاريُت ع
التأليف، إذ أصبح من الصعب على الباحثُت ومؤسساهتم العلمية من مراكز حبوث وجامعات 
اإلطالع على نتائج البحوث العلمية على الرغم من كوهنم منتجيها وشلوليها يف آف واحد. 

 Access وتتجسد التغَتات اليت عرفها نظاـ االتصاؿ العلمي يف ظهور حركة الوصوؿ احلر
Open  ذج جديد لالتصاؿ العلمي منذ بداية التسعينات من القرف ادلاضي. وترتكز ىذه كنمو

احلركة على مبدأ إعادة دتلك الباحثُت ومؤسسات البحث لنتائج البحوث العلمية من خالؿ 
ويعٍت الوصوؿ احلر، بصفة عامة  النشر احلر عرب االنًتنت دوف وساطة الناشرين التجاريُت

 من أية عوائق أو قيود لإلنتاج الفكري العلمي عرب الشبكة العنكبوتية الوصوؿ اإللكًتوين اخلايل
جلميع ادلستفيدين ولقد برز اجتاه "الوصوؿ احلر للمعلومات العلمية" يف السنوات القليلة ادلاضية 
كتطور رئيس يف عامل االتصاؿ العلمي، دلا يعود على اجملتمع العلمي بأسره من تيسَت يف تدفق 

دلا يعود على الباحث نفسو الذي حيقق أعلى إفادة من دراساتو العلمية عندما يطلع ادلعلومات، و 
%من النشر العلمي متاح يف ىذا النمط من  8عليها كافة. ومن ادلقدر أف ىناؾ حاليا حوايل 

اإلتاحة احلرة. وتؤكد إحدى أبرز مؤسسات ادلكتبات وادلعلومات، وىي اإلفال، يف بياهنا الصادر 
وضوع، على أف "الوصوؿ احلر بصورة شاملة لإلنتاج الفكري العلمي والتوثيق البحثي، عن ىذا ادل

إمنا يعد عاماًل حيويا لفهم عادلنا الذي نعيش فيو، وألجل الوصوؿ إىل حلوؿ ناجعة للتحديات 
فالوصوؿ احلر للمعلومات العلمية  العادلية وبصفة خاصة التفاوت يف احلصوؿ على ادلعلومات

ما ىو يف احلقيقة سوى ذترة لتقليد قدمي متمثل يف رغبة العلماء، يف ادلشرؽ ويف ادلغرب، والتقنية 



                                           مصادر املعلومات االلكرتونية وحتقق مبدأ الوصول احلر للمعلومات       احلادي عشر  العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

 

217 

 

بأف ينشروا نتائج أحباثهم ومؤلفاهتم العلمية دوف مقابل مادي، حبًا يف البحث ويف العلم. ويعد 
قيق الوصوؿ احلر إىل ادلعلومات من ادلبادئ اليت ما انفك اجملتمع األكادديي ينادي هبا هبدؼ حت

التواصل يف رلاؿ البحث العلمي وتبادؿ األفكار وإتاحة نتائج البحوث العلمية وإثراء احلوار بُت 
الباحثُت وهتيئة الظروؼ ادلالئمة اليت من شأهنا أف تسهم يف التقدـ العلمي. ولكن يبدو أف 

بذة بالنسبة حتقيق حلم األكاددييُت ىذا مل يكن سهل ادلناؿ حيث أف وسيلة االتصاؿ العلمي احمل
فمنذ بداية صدورىا يف أواسط  -إليهم وادلتمثلة يف الدوريات العلمية كاف اقتناؤىا والوصوؿ إليها

 Cybrarians، متاح يف 2088)إدياف فوزي عمر: ختضع لدفع الرسـو -القرف السابع عشر
Journal ) 
الباحثُت مصطلح شاع استخدامو يف هناية القرف ادلاضي بُت رتهور  إف الوصوؿ احلر 

للداللة على أسلوب أو نظاـ جديد لالتصاؿ العلمي يقـو على مبدأ إتاحة البحوث والتقارير 
العلمية للباحثُت عرب شبكة اإلنًتنت رلانا ودوف أية قيود مالية أو قانونية أو احلصوؿ على 
ترخيص مسبق. ويكاد يتفق معظم الباحثُت على أف العقد األخَت من القرف العشرين يعد 
االنطالقة احلقيقية حلركة الوصوؿ احلر وأف ظهور اإلنًتنت وانتشارىا السريع كاف السبب الرئيسي 
يف ظهور ىذه احلركة إىل حيز الوجود. الوصوؿ احلر ظهرت يف منتصف التسعينيات من القرف 
العشرين وأف الفضل يف ذلك يعود إىل اإلنًتنت وتطورىا السريع. ويذىب بعض ادلختصوف إىل 

وؿ بأف حركة الوصوؿ احلر ارتكزت منذ البداية على مقولة مفادىا أف منوذج االتصاؿ العلمي الق
القائم على االشًتاؾ يف الدوريات العلمية يقيد حرية الوصوؿ إىل نتائج البحوث. ويدعم بوعزة 

ت وادلعرفة ىذا الرأي بقولو أف اإلنًتنت بإمكانياهتا التكنولوجية اذلائلة اليت اقتحمت عامل ادلعلوما
كانت سببا يف ظهور ما يعرؼ بالنشر اإللكًتوين الذي تبلور يف التسعينيات من القرف العشرين 
وأخذ بفضل إمكانيات الرقمنة اذلائلة اليت جاءت هبا شبكة الويب حيل تدرجييا زلل النشر 

لويب و  التقليدي الورقي. ونتيجة لذلك بدأت تظهر الدوريات اإللكًتونية ادلتاحة من خالؿ ا
  كذلك األمر بالنسبة لألرشيف اإللكًتوين ادلتاح للوصوؿ احلر.
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ومن ناحية أخرى فعادة ما يشَت مصطلح الوصوؿ احلر عامة إىل ثبات زلتوى ادلقالة 
وغَتىا من األعماؿ العلمية وربطها بالباحث أو ادلؤلف احملدد الذي توفر عليها وىذا على 

اليت ختضع للتعديل والتطوير على أيدي كثَت من ادلهتمُت  العكس من الربرليات مفتوحة ادلصدر
 (221، ص 2009هبا )عبد الرزتن فراج : 

 أمهية الوصول احلر للمعلومات:
تكمن أمهية الوصوؿ احلر للمعلومات يف حداثة ادلعلومات اليت يطرحها وسرعة وصوذلا إىل        

تاج الفكري، وأصبح البحث فيو يستغرؽ ادلستفيدين بأقل جهد، يف الوقت الذي تزايد فيو اإلن
وقتًا طوياًل ولكن من خالؿ قواعد البيانات ادلنشورة عرب شبكة اإلنًتنت أصبح شلكنًا البحث 
والنشر وتواصل الباحث والناشر بدوف قيود النشر التقليدي إىل جانب ذلك جيدر بنا القوؿ بأف 

حث يف زلركات البحث واستخدامو البحث يف قواعد البيانات يتطلب من الباحث مهارة الب
ألساليب البحث ادلباشر والوصوؿ إىل كل استفساراتو؛ ألنو سيكوف أماـ كم ىائل من 
ادلعلومات،و بالتايل ال يستطيع احلصوؿ على كل ما تتطلبو عملية البحث عن ادلعلومات ،لذلك 

ف الباحث يتقن استخداـ ال يتم االستفادة من إتاحة ادلصادر ادلعلومات اإللكًتونية إال إذا كا
البحث على شبكة اإلنًتنت حىت يتسٌت لو اختيار وانتقاء األفضل منها لكي يتمكن من 

 االستفادة ادلثلى من ادلصادر ادلتاحة إلكًتونياً.
 تسهل وصوؿ ادلعلومات إىل الباحثُت وادلتخصصُت واإلفادة منها بدوف قيود .-8
إلطالع على األحباث قبل نشرىا وبعد النشر كما ىو حرية البحث والوصوؿ إىل ادلعلومات وا-2

 يف   األعماؿ البحثية للفيزيائيُت.
إتاحة مصادر ادلعلومات اليت ختدـ رلموعات سلتلفة من البشر و اليت تعترب وسيلة فعالة إلثراء  -1

 (  22،ص 2080معلوماهتم )مها أزتد إبراىيم :
لومات إلصلاز أعماذلم البحثية مقارنًة باجلهود تساعد الباحثُت  على سرعة احلصوؿ على ادلع-4

 اليت تبذؿ أثناء البحث يف مصادر ادلعلومات التقليدية .
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ساعدت يف السيطرة على الكم اذلائل من ادلعلومات وسهلت عملية ختزين ومعاجلة -8
 واسًتجاع ادلعلومات بسهولة .

دامة ،رائد )سيف قيتم من خالذلا احلصوؿ على ادلعلومات بدقة متناىية -6
  (2081،828الدباغ:

 أهم ما مييز الوصول احلر للمعلومات
 - 88، ص ص  2082ديكن بلورة شليزات الوصوؿ احلر للمعلومات فيما يلي )صباح كلو: 

20 ) 
 أف الوصوؿ احلر يكوف رلانيا وغَت مقيد 
  األعماؿ ذات الوصوؿ احلر متاحة على اخلط ادلباشر مبعٌت أهنا يف صورهتا النموذجية 
  أف الوصوؿ احلر وإف كاف يرتكز أساسا على مقاالت الدوريات فإنو ينسحب أيضا على األمناط

األخرى لإلنتاج الفكري مثل حبوث ادلؤدترات والتقارير الفنية والرسائل اجلامعية والدراسات 
 والكتب بل إنو ينسحب أيضا على بعض قواعد البيانات ذات الوصوؿ احلرالعملية 

  تتمتع الدوريات ادلتاحة وفقا لنظاـ الوصوؿ احلر باالحتفاظ بكثَت من اخلصائص ادلميزة
 للدوريات ادلقيدة أو التقليدية وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقاالت ادلنشورة هبا

  الكاملة وليس للمستخلصات أو ادللخصات فقط عن الوصوؿ احلر ينبغي أف يكوف للنصوص
طريق الوصوؿ احلر يتم إزالة نوعُت من احلواجز ادلهمة يف االتصاؿ العلمي ومها حاجز التكلفة 

 وحاجز اإلجازة ذات الصلة باالستخداـ ادلقيد حلقوؽ التأليف وشروط الًتخيص
 ليف وحق االحًتاؼ بأعماذلم  حيتفظ مؤلفو ادلصادر ادلتاحة وفقا ذلذا األسلوب حبقوؽ التأ

 جبميع الوسائل الكفيلة بذلك أي البد من نسبة العمل إىل مؤلفو األصلي 
  بالوصوؿ احلر للمعلومات يتمتع ادلستفيدوف من سلتلف أمناط اإلفادة من ىذا اإلنتاج عن طريق

تشهاد التحميل اذلابط والطباعة والنسخ وإعادة التوزيع والربط الفائق بنصوص أخرى واالس
 ادلرجعي 
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 معوقات الوصول احلر للمعلومات
للوصوؿ احلر للمعلومات رتلة من ادلعوقات والعراقيل اليت حتوؿ دوف االستفادة منو على الوجو 

 - 818،ص ص 2081)سيف قدامة ،رائد الدباغ:األمثل وتتمثل بعض ىذه ادلعوقات يف : 
814)      

من الباحثُت عند استخداـ أدوات البحث ادلالئمة عدـ توافر الدراية الكافية لدى الكثَت -8
 لتحقيق الوصوؿ دلواد اليت ختدـ بالفعل احلاجة البحثية.

اضطراب الباحث وحَتتو أماـ توافر كم ىائل من ادلواد ادلستدعاة،وعدـ قدرتو على التمييز -2
ًا أو رمبا تكوف بُت ادلواد أو النتائج ذات الصلة مبوضوع حبثو،والنتائج اليت ال تضيف لو جديد

بعيدة الصلة عن موضوع البحث،شلا يًتتب عليو ضياع الكثَت من الوقت يف عملية 
 التصفح،والتحقق من ادلواد ذات الصلة مبوضوع حبثو.

 عدـ الوصوؿ يف كل األحواؿ للنصوص الكاملة.-1
 مدى صحة ومصداقية ادلعلومات ادلتاحة من خالؿ اإلنًتنت.-4
 متاحة بالفعل بالشكل اإللكًتوين.ليست كل الوثائق -8
التغَت الدائم يف عناوين العديد من ادلواقع االلكًتونية،ومن مث رمبا ال يستطيع الباحث العودة -6

 مرة أخرى للحصوؿ على ادلعلومات نفسها أو متابعة حتديثها.
ا ينعكس على    االختالؼ والتغيَت ادلستمر يف ادلعلومات ادلتاحة يومًا بعد يـو عرب اإلنًتنت شل-7

 صحة وجودة اإلستشهادات ادلرجعية.
 للمعلومات: احلر أهداف الوصول

 األىداؼ: ىذه ومن أبرز حتقيقها، إىل ترمي أىداؼ للمعلومات احلر الوصوؿ حلركة
كلفة  يف ادلستمر االرتفاع مشكلة على التغلب يف واألكادديية العلمية ادلؤسسات مساعدة -

 . العلمية الدوريات االشًتاؾ يف
 . البحثي للعمل موسع بث ضماف -
 ادلؤسسات سلازف أو مستودعات خالؿ من ادلنخفضة التكلفة حلوؿ توفَت -



                                           مصادر املعلومات االلكرتونية وحتقق مبدأ الوصول احلر للمعلومات       احلادي عشر  العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

 

221 

 

 . ادلالية ادلصادر أو ادلكاف عن النظر بغض ادلفتوح البحثي العمل توفَت -
 . األكادديي اجملتمع رادأف بُت والعملية العلمية واخلربات بالبحوث ادلشاركة -
 .إليها احلر الوصوؿ بزيادة العلمية البحوث تأثَت زيادة -
وبُت  ادلعلومة ينتج من بُت أو النامية والدوؿ ادلتقدمة الدوؿ بُت الرقمية الفجوة تقليص -

 . منها ادلستفيدين
  اإلتاحة مشكلة رلاهبة على الباحثُت مساعدة -

 طرق وآليات الوصول احلر للمعلومات
 عليهما : ىناؾ طريقاف للوصوؿ احلر للمعلومات يطلق

 زلكمة علمية دوريات القياـ بنشر ويعٍت احلر الوصوؿ ذي بالنشر يعرؼ ما : أوالذهيب الطريق
 عرب الوصوؿ من رسـو بالتمكن أي دوف منها للمستفيدين وتسمح ادلادي الربح إىل هتدؼ ال

 النمط ىذا أف إىل وينبغي اإلشارة بنشرىا تقـو اليت ادلقاالت من االلكًتونية النسخ إىل االنًتنت
  وعلى الرسـو ادلقيدة ذات الدوريات هبا تتمتع اليت نفسها باخلصائص يتمتع الدوريات من

 . العلمي رأسها التحكيم
 القائمة الدوريات قياـ تعٍت واليت احلر الوصوؿ ذات باألرشفة أيضا :ويعرؼاألخضر الطريق

 مستودعات يف هبا احملكمة ادلنشورة ادلقاالت إبداع على والتشجيع بالسماح ادلادي الربح على
 على بعضها عن اشتماؿ فضال احملكمة العلمية ادلقاالت تلك من العديد على تشتمل رقمية

 . الفكري اإلنتاج من األخرى األمناط
 ادلؤلف يتحوؿ حيث احلرة اإلتاحة مشكالت من يعد للمعلومات الثاين الطريق أف البعض ويرى

 إىل
 احلر للوصوؿ األمثل النمط ديثل ال األخضر الطريق أف أيضا آخروف ويرىالنشر  لعملية شلوؿ

 على الدورية نشر على القائمة اجلهة أو ادلؤلف قدرة حبسب تتأثر عمليتو قد الف للمعلومات
 (84، 2086)عزالدين بودرباف :  احلر والوصوؿ للنشر التمويل
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وىناؾ عدد من السلبيات اليت تواجو الباحثُت يف أثناء اعتمادىم على ادلعلومات 
ادلنشورة على شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنيت وإمكانية الوصوؿ احلر إليها حيث تعترب ىذه 
النقاط السلبية من أكرب التحديات اليت تواجو مصادر ادلعلومات االلكًتونية ادلتاحة على شبكة 

،  2006يت ومن أبرز ىذه التحديات ما يلي ) عبد الرشيد حافظ ، ىناء الضحوي:اإلنًتن
 (     www. cybrarins journalمتاح على 

 التضخم  ادلعلومايت الذي تزخر بو اإلنًتنت فهي حتتوى على مليارات الصفحات وماليُت -8
 ادلواقع شلا يشكل عبئاً أماـ الباحث؛ النتقاء ما يناسبو وما يلىب طلبو ويدعم حبثو.    

 غياب القوانُت ادلنظمة حلقوؽ ادللكية الفكرية للمعلومات ادلتاحة على اإلنًتنت .-2
 حرية النشر ألي شخص دوف وجود ضوابط علمية ،حيث ال دتر ادلواد ادلنشورة غالباً على -1
 اءة والتحكيم وادلراجعة والرقابة قبل نشرىا كما ىو احلاؿ يف ادلصادر التقليدية .جلنة للقر   
 بعض مصادر ادلعلومات يكوف ادلسؤوؿ عنها فكرياً ومادياً رلهوؿ اذلوية .-4
عدـ استقرار مصادر ادلعلومات على اإلنًتنت فهي ذات طابع ديناميكي شلا جيعل من -8

 معاودة االىتداء إليها مستقباًل. الصعب العثور على ىذه ادلصادر أو
 قابلية زلتويات ىذه ادلصادر للتغَت والتبديل أو احلذؼ واإلضافة .-6
ديكن للباحثُت االعتماد عليها  –حىت اآلف –عدـ توافر معايَت وسياسات واضحة وزلددة -7

ختاذ لتقومي مصادر ادلعلومات ادلتاحة على اإلنًتنت، للحكم على جودهتا ومساعدهتم على ا
 القرار ادلناسب بإمكانية االستشهاد هبا واإلفادة منها.

لباحث أماـ مسؤولية  ويف ظل التطورات العلمية وتنوع مصادر ادلعلومات ادلتزايدة ىذا شلا جعل ا 
وىى معرفة مدى جودة ىذه ادلعلومات اليت يتحصل عليها ،شلا ترتب على ذلك أف بعض  كبَتة

لو من الرقابة على منشوراهتا، وعدـ وجود قيود تفرضها بعض ما ينشر على شبكة اإلنًتنت خي
مواقع شبكة اإلنًتنت على مصادرىا ىذا بإإلضافة إىل أف ىناؾ بعض مصادر ادلعلومات اليت 
تنشر وال يعرؼ من صاحبها،لذلك فعملية االنتقاء بُت ادلصادر ادلنشورة على شبكة اإلنًتنت 

 . األفضل بينها شلا يصعب على الباحث االستفادة منهاتقف عائقاً أماـ الباحثُت يف انتقاء 
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 التوصيات
توفَت البنية التحتية من التقنيات الالزمة يف مؤسسات ادلعلومات والبحث العلمي اليت تساىم يف  -8

 تيسَت تطبيق مبدأ الوصوؿ للحر للمعلومات 
 العلمي  ضرورة االىتماـ بالتعريف هبذه اخلدمات والتوعية بأمهيتها بالنسبة للبحث -2
نشر الدوريات العلمية اليت تصدر عن اجلامعات بشكل الكًتوين حىت يتيسر للباحثُت االطالع  -1

 عليها واالستفادة منها
ضرورة العمل على تفعيل دور ادلصادر اإللكًتونية يف كتابة البحوث العلمية وذلك من خالؿ  -4

 تشجيع الباحثُت على استخدامهم للمصادر االلكًتونية.
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