المكتبات الجامعية ومبادرات تحقيق النفففاذ الحففر للمعلومففات وتففداولها فففي
ظل البيئة اللكترونية  :بين مساعي التحقيق ومعوقاته
University libraries’ initiatives in realizing the open access to information
and its sharing in the era of electronic environment:
Between efforts for achievement and constraints

المستخلص:
تأتي هذه الدراسة للتعرف على مبادرات المكتبات الجامعية في تحقيق التاحة الحر للمعلومات وما يواجهها من عوائق و صعوباته ،وذلك بالتطرق
إلى ما هية النفاذ الحر للمعلومات ومزاياه  ،جوانب تأثيره على المكتبات الجامعية  ،إضافة إلى التطرق إلى أهم الليات التي يمكن للمكتبات الجامعية
من خللها الوصول إلى تحقيق النفاذ الحر للمعلومات  ،وتعرض الدراسة تجربة المكتبات الجامعية الجزائرية في تحقيق ذلك مع إعطاء أهم العوائففق
والصعوبات التي تواجهها في ذلك .

الكلمات المفتاحية  :الوصول الحر للمعلومات – حرية تداول المعلومات  -المكتبات الجامعية – البيئة اللكترونية  -آليات تحقيق النفاذ
الحر –
Abstract :
This study is to identify the initiatives of university libraries in achieving the availability of free
information and facing obstacles and difficulties, and that by addressing the 'What is free access
to the information and its advantages, aspects of its impact on the university libraries, in addition
to addressing the most important mechanisms that can university libraries from which to access
the achieve free access to information, and the study presents the experience of university
libraries in the Algerian achieve this while giving the most important obstacles and difficulties
faced by it.
Keywords: free access to information - the free flow of information - university libraries - the
electronic environment - mechanisms to achieve free access -

الـطفففففففففففففففففففففار العام للبحث :
مقدمة :
بعدما كانت المكتبات الجامعية ومنذ وقت ليس ببعيد مجرد أماكن لحفظ النتاج الفكري ووضعه تحت تصرف طالبيه  ،جاءت
تكنولوجيا المعلومات والتصالت الحديثة اليوم لتتيح المجال أكثر لهته المكتبات لتصبح موزعا وموردا إلكترونيا للمعرفة لكل من يطلبههها
وهو في البيت أو في العمل أو في أي مكان آخر يتواجد فيه المستفيد  ،وربما كانت النترنت أكههثر مفههرزات تكنولوجيهها المعلومههات الههتي
مكنت المكتبات الجامعية وساعدتها حهتى الن فهي تهوفير المعلومهات للمسهتفيدين بهل وتهأمين وصهولهم إلهى مختلهف مصهادر المعلومهات
اللكترونية المخزنة محليا أو في أماكن بعيدة  ،كما مكنت التكنولوجيا الحديثة المكتبات الجامعية أيضا مههن تحويههل مجموعاتههها التقليديههة
المطبوعة و غير المطبوعة إلى أشكال إلكترونيهة يمكهن إتاحتهها لمسهتفيديها عهن بعهد ،ناهيهك وأن ظههور تكنولوجيها المعلومهات لتقنيهات
الحاسوب مع التصال و التصوير الرقمي و الفلم المرئية المتحركة مع الصوت مكن المكتبات الجامعية كذلك من تهوفير توليفهة قويهة و
جيدة من أساليب بث و إتاحة المعلومات وإيصالها للمستفيد  :في المكان الذي يقرره و بالشكل الذي يناسبه  ،كل ذلك ضمن ما يعرف ب "
حرية النفاذ للمعلومات " التي أصبحت تشغل حيزا كبيرا ومهما من الهتمام العالمي كونها تعد حقا إنسانيا و ديمقراطيا يعبر عن مستوى
التقدم والتحضر الذي ارتقت إليه المجتمعات  ،إضافة إلى أنه يعد واحد من بين الحقوق الساسية للنسان التي أقرتها منظمة المم المتحدة
منذ الربعينيات من القرن الماضي بل وجعتها حجر الزاوية لكل الحريات التي تتبناها المم المتحدة مستقبل.
والمكتبات الجامعية الجزائرية واحدة من بين مكتبات العالم التي أدركت أهمية تحقيق النفاذ الحر للمعلومات في أوساط الباحثين
و أعضاء هيئة التدريس و الطلبة من حيث زيادة فعالية التعليم العالي في الجامعات الجزائرية خاصة مع تطههبيق نظههام ل م د الجديههد مههن

جهة ،ودفع عجلة البحث العلمي و السير بها نحو التقدم أكثر و أفضل من جهة ثانية ،لذا حاولت من جهتها و في إطار ما تتوفر عليههه مههن
إمكانات و خبرات و كفههاءات مهنيهة خلههق و إنشههاء سههبل و آليهات معينهة لتسههيل وصهول مسهتفيديها المتعههددين إلههى مصههادر المعلومههات
اللكترونية سواء تلك المخزنة محليا لديها أو تلكم المتواجدة على الشبكة العنكبوتية متاحة على الخط المباشر .
انطلقا مما سبق تأتي إشكالية هذه الدراسة لتطرح في التساؤل التالي  :ما هي أبرز مبادرات المكتبهات الجامعيهة الجزائريهة فهي
تحقيق مبدأ النفاذ الحر للمعلومات في ظل معطيات البيئة اللكترونية الحالية وما هي أبرز المعوقات والتحديات التي تعترضههها فههي سههبيل
تحقيق ذلك ؟
تساؤلت الدراسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة :
 (1فيما تكمن أهمية تحقيق التاحة الحرة و المجانية للمعلومات و كيف يمكن تأمين النفههاذ الحههر لههها فهي ظهل البيئهة اللكترونيههة و
إفرازاتها الكثيرة التعقيد؟
 (2ما هي الضافة أو الضافات التي ستقدمها حركة النفاذ الحر للمعلومات للمكتبات الجامعية عامههة و للبحههث العلمههي علههى وجههه
التحديد؟
 (3فيما تكمن أهمية دعم المكتبات الجامعية لحركة النفاذ الحر للمعلومات؟
 (4كيف يمكن للمكتبات الجامعية المساهمة في تحقيق النفههاذ الحههر للمعلومههات ؟ ومهها هههي سههبل و آليههات تحقيههق ذلههك علههى أرض
الواقع؟
 (5ما هي التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية في ظل مساعيها الرامية إلى تحقيق النفاذ الحر للمعلومات ؟
 (6وما هي أبرز المعوقات التي تحول وتعيق مهمتها في توسيع دائرة الستفادة من المعلومات العلمية ضمن ما ييعرف بالنفاذ الحر
؟
أسباب اختيار موضوع الدراسة :
هناك جملة من السباب و الدوافع التي تقف وراء اختيارنا البحث في موضوع المكتبات الجامعية و مبادرات تحقيق النفاذ الحر
للمعلومات وتداولها في ظل البيئة اللكترونية  :بين مساعي التحقيق و معوقاته تبرز أهمها في :
 التطورات الحاصلة في ميدان المكتبات و المعلومات و مزاوجتها بالتقنيات الحديثة و ما تستلزمه مهن تطويهع لههذه التقنيههات لتطهوير
سبل إتاحة وتوفير المعلومات للمستفيدين فيما يعرف بخدمات المعلومات .
 كون مصادر المعلومات اللكترونيههة تشههكل مهوردا معلوماتيهها أساسهيا يكتسهي أهميههة كهبيرة فهي تهوفير المعلومهات الحديثههة مقارنهة
بمصادر المعلومات التقليدية.
 ازديههاد اهتمههام المكتبههات و بخاصههة الجامعيههة منههها علههى إثههراء مجموعاتههها بمصههادر المعلومههات اللكترونيههة لمواكبههة التطههورات
التكنولوجية الحاصلة و مسايرة للقبال الكبير لمستفيديها على استخدام هذا النوع الحديث من مصادر المعلومات .
 القبال الكبير من المستفيدين على هذا النوع الجديد من المصادر خاصة مع النتشار الواسع لتكنولوجيات المعلومات و التصال.
 اعتبار النفاذ الحر و الولوج إلى المعلومات والستفادة منها حقا مشروعا لكل الفراد  ،بيد أن هذا الحق يتعرض للتضييق مههن كههثرة
القوانين التي تهتم أكثر بضمان و حماية المؤلفين والناشرين على حساب حق الفراد في الطلع على المعلومات و الستفادة منها.
 محاولة الوقوف على مدى مواكبة المكتبات الجامعية الجزائرية لمختلف مستجدات البيئة اللكترونية و تطوراتها السريعة .
 السبب الشخصي وهو الميل و الهتمام بالمكتبات الجامعية و انعكاسات مفرزات التكنولوجيا الحديثة عليها و على مكانتها و أدوراها
في ظل المستجدات السريعة والمتعددة للبيئة اللكترونية الحالية .
الدراسات السابقة :
تمكن الدراسات السابقة الباحث من تكوين خلفية نظرية عن الموضوع ،كما تساهم في تبصير الباحث أخطاء من سبقوه إلى مثل
هذه الدراسة  ،والنطلق من النقطة التي وصل إليها غيره ليعتمدها كأساس لبداية الدراسة التي هو بصدد دراستها.
الدراسففة الولفى  :الشفوابكة ،يفونس أحمفد إسففماعيل  .المكتبفات وحركففة الوصفول الحفر للمعلومففات  :الففدور والعلقففات و التفأثيرات
المتبادلة .مجلة سيبرارين ،العدد .2009 ،18
سلط الباحث في دراسته هذه الضوء على نظام الوصول الحر للمعلومات كنظام منافس وبديل للنظام التقليدي القائم علههى ربههط الوصههول
إلى المعلومات بقيود قانونية ومالية ،وتوضيح طبيعة العلقة بين المكتبات ونظام الوصهول الحهر للمعلومهات .حيهث يوضهح فيهها طبيعهة
العلقة بين نظام الوصول الحر وبين المكتبات من حيث  :دور المكتبههات فههي نظههام الوصههول الحههر  ،وتههأثير نظههام الوصههول الحههر علههى
خدمات المكتبات واقتصادياتها وتأثير المكتبات على حركة الوصول الحر من حيث دعمه بشكل مطلههق أو الوقههوف فههي منتصههف الطههرق
بينه وبين النظام التقليدي .

الدراسة الثانية  :محمد ،مها أحمد إبراهيم  .الوصول الحفر للمعلومفات :المفهفوم ،الهمي ة ،المبفادرات .مجلفة س يبرارين  ،العفدد ،22
. 2010
تطرقت الباحثة في دراستها إلى مفهوم الوصول الحر و طريقاه الرئيسيان الذهبي و الخضر مبادرات الوصول الحر و طرقه و
أهميته  ،ومميزاته و عيوبه .
الدراسة الثالثة  :فروخي ،لويزة .دور الوصول الحر للمعلومات في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية  :دراسفة ميدانيفة
بقسم علم المكتبات والتوثيق .ماجستير  :علم المكتبات  :جامعة الجزائر  : 2الجزائر. 2011 ،
أفردت الباحثة الفصل الثالثة من دراستها للحديث عن الوصول الحر كنموذج اتصال علمي جديد ،وقد تناولت فيه تعريههف الوصهول الحههر
و ظهوره وتطوره ،مبادئه و أهدافه ،وكذا الجهات الداعمة لحركة الوصول الحهر و أيضها عرضهت الباحثهة مصهادر الوص ول الحهر فهي
المجالت العلمية وكذا أهم المبادرات الدولية والعربية في مجال الوصول الحر  ،إضافة إلى تناولها للتحديات التي تواجه حركههة الوصههول
الحر في العالم العربي ،لتختم الباحثة الفصل هذا بالتعريج على مبادرات الوصول الحر في الجزائر .
الدراسة الرابعة  :رمضان ،مها محمد  .التدفق الحر للمعلومات بين النشأة التاريخية و التعريف .تتناول الدراسة ظهههور مفهههوم التههدفق
الحر للمعلومات العلمية كأحد مصطلحات اللفية الثالثة الكثر شيوعا و ذيوعا و الكثر إثارة للجدل  ،من حيث نشأته التاريخية من جهههة
و تعرف التدفق الحر وما يتبعه من إشكاليات تحديد المفهوم فهي اللغهة العربيهة ،إضهافة إل ى التطهرق إلهى أههم اسهتراتيجيات تجسهيده فهي
مختلف مرافق المعلومات .
 / 1النفاذ الحر للمعلومات  :بين التعدد الدللي للمصطلح و تعريفه
النفاذ الحر للمعلومات مصطلح شاع استخدامه مع نهاية القرن الماضي بين جمهور الباحثين  ،للدللة على أسلوب أو نظام جديد للتصال
العلمي  ،كما ويعد من بين مفاهيم اللفية الثالثة لرتكازه على وجوب إتاحة الفرصة للجميع لتصفح البحههوث والتقههارير العلميههة والبحههوث
عبر شبكة النترنت مجانا ودون أية قيود مالية أو قانونية أو الحصول على ترخيص مسبق.
و مصطلح النفاذ الحر يقابله في اللغة النجليزية مصطلح "  " Open Accessالذي ظل مفهومه ثابتا فيها ليعني هههذا النههوع الجديههد
من النشر الذي شاع استخدامه عام  2002عند نشأة مبادرة بودابست  ).رمضان.(2011 ،
وفي اللغة العربية فقد تعددت الترجمات المقابلة لهذا المصطلح ذلك أنه خلل تتبع المعنى المقصود بالمصطلح خلل البحههوث والمقههالت
المنشورة باللغة العربية والتي بلغ عددها  44حتى عام  2009من خلل ببليوغرافية أحمد فراج الخاصة بالنفاذ الحر للمعلومات و كذلك
النتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات لمحمد فتحي عبد الهادي  ،2007 -2005والتي اتضح منها وجههود عههدة مقههالت
عربية حول موض وع  Open Accessبعهدة مرادفهات عربيهة منهها  :الوصهول الحهر ،النفهاذ الحهر  ،التاحهة الحهرة ،التهدفق الحهر،
الستعمال الحر ،التاحة غير المقيدة ،التاحة غير المشههروطة ،والجههدول التههالي يههبين تعههدد مقههابلت مصههطلح النفههاذ الحههر فههي النتههاج
الفكري العربي حتى عام : 2009
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من خلل النتائج المبينة أعله يتضح لنا أن اللغة العربية بطبيعتها لغة ثرية و ،أن تعريب المصطلحات اجتهاد و أن لكههل بههاحث اجتهههاده
في ذلك  ،ورغم هذا التعدد للمرادفات فقد ظل مفهوم هذا المصطلح يعبر في جميع مؤلفاتنا العربية عن هذه الطريقة الجديدة للنشر .
ومن بين أشهر تعاريف النفاذ الحر نذكر :
إن النفاذ الحر للمعلومات هو جعل المحتوى المعلوماتي حرا ومتاحا عالميا عبر النترنت ،حيث أن الناشههر يحفههظ أرشههيفات علههى الخههط
المباشر يتاح الوصول إليها مجانا  ،أو أنه أودع المعلومات في مستودع مفتوح الوصول ومتاح على نطاق واسع  ،والوصههول الحههر نمههط
جديد للنشر لتحرير الباحثين والمكتبات من القيود المفروضة عليهم.
ويعرفه وحيد قيدورة بأنه " تكريس لمبدأ مجانية الوصول إلى المنشورات العلمية للتصدي للرتفاع الهائل لسعار الدوريات العلمية  ،هذا
من الناحية القتصادية  ،أما من الناحية التصالية فالمبدأ هو التداول السههريع للمعلومههات العلميههة بيههن البههاحثين والحصههول علههى مرئيههات
أفضل للدبيات العليمة " ) .قدورة (2010 ،
أما عبد المجيد بوعزة فيعرفه بأنه الوصول الحر للمعلومات بهدف تحقيق التواصل في مجال البحث العلمي وتبادل الفكار و إتاحههة نتائههج
البحوث العلمية وإثراء الحوار بين الباحثين وتهيئههة الظههروف الملئمههة الههتي مههن شههأنها أن تسهههم فههي تطههوير البحههث العلمههي  ) .محمههد،
(2010
و قامت مؤسسة جيسك بتعريف النفاذ الحر للمعلومات بأنه  :تلههك النسههخ المجانيههة والمتاحههة علههى الخههط المباشههر مههن مقههالت الههدوريات
المحكمة وبحوث المؤتمرات والتقارير الفنية والطروحات والدراسات العلمية ،وفي معظم هههذه الحههالت  ،ل توجههد قيههود ترخيههص علههى
الفادة من ذلك النتاج الفكري من قبل المستفيدين  ) .فراج(2010 ،
وبحسب  Peter Saberوالذي يعد من أبرز رواد حركة النفاذ الحر فمصطلح النفاذ الحر فالنفاذ الحر للمعلومات هو المصطلح الههذي
يتخطى الحواجز ويتيح البحث العلمي الحر على الخط المباشر للنتاج الفكري العلمي  ،إذ يعمل على إلغههاء حههواجز التسههعير ) كرسههوم
الشتراك في مصادر المعلومهات ( وح واجز الجهازة  ) Permessionكهالقيود المتعلقهة بحق وق التهأليف وال ترخيص( وذلهك النتهاج
الفكري ذي الملكية الحرة الذي يجعلها متاحة للفادة منها عند أدنى حد من القيود ) .فراج (2010 ،
أما فيشر فذهب في تعريفه للنفاذ الحر للمعلومات إلى التركيز على آلية تحقيقه ،حيث أفاد أن النفاذ الحر هو تنظيم المههواد العلميههة المتاحههة
بالمجان على النترنت ،وعرضها وفقا لمجموعة من المبادئ والمراسيم التي تم تطويرها في مجال علم المعلومات .
بعض المفاهيم الخاـطئة عن النفاذ الحر :
ومع كل التعاريف التي وضعها الباحثون والمتخصصون لتحديد مفهوم صحيح وواضح  ،مع ذلك ما تزال هنالك بعض المفاهيم الخاطئة
عن النفاذ الحر للمعلومات والتي تتمثل في :
-

أنه ليست هناك إجراءات لضبط الجودة في مطبوعات النفاذ الحر والحقيقههة أن الوصههول الحههر ليههس نشههر طريقهها ليتجههاوز التحكيههم
العلمي والنشر الرصين ،كما أن انه ليس نمطا من النشر من النشر ذي الدرجة الثانية .

-

أن دوريات النفاذ الحر ليس لها معامل تأثير والحقيقة أن أية دورية جديدة سواء من نمط النفاذ الحر او المقيد تستغرق الههوقت لكههي
يكون لها معامل تأثير بين قريناتها .

-

أن النفههاذ الحههر  Open Accessهههو نفسههه النفههاذ المجههاني  ، Free Accessوالحقيقههة أن معظههم ناشههري الوصههول الحههر
يستخدمون ترخيص حقوق التأليف الذي يسمح بإعادة الفادة و إعههادة توزيههع المقالههة بصههورة حههرة أو مطلقههة وليههس فقههط للطلع
بالمجان  ،في الوقت الذي يحتفظ الباحث بحقوق التأليف ويحق العتراف بعمله الصلي.

) فراج(2010 ،
 /2فلسفة النفاذ الحر للمعلومات و عوامل نشوءه :
تكمن فلسفة النفاذ الحر للمعلومات في تيسير التعاون والمشاركة في المعلومات و حرية تبادلها بين جميع اطراف دورة المعلومهات  ،مهن
باحثين و ناشرين و موزعين و موافق معلومات و مستفيدين ،وقد أكدت مؤسسة اليونسكو ذلك بقولها  " :إن مجتمعات المعرفة لن تههؤدي
رسالتها حق الداء ما لم تؤسس فعليا قاعدة لخلقيات التعههاون ،وتتحههول إلههى مجتمعههات للمشههاركة فههي المعرفههة  ،خاصههة و أن الهههدف
الخير من الوصول الحر هو زيادة التأثير العلمي في المجتمع عن طريق تحسين الوصول إلى نتائج البحث العلمي .
و عليه يمكن القول أن هناك مجموعة من الطراف المحفزة والتي أدت إلى نشوء نظام أو أسلوب النفاذ الحر للمعلومات  ،بل
أن هناك من هذه العوامل التي أحدثت ضغوطا أدت إلى التغير في نظام التصال العلمي التقليدي ومن هذه العوامل نذكر أهمها :
 ظهور شبكة النترنت وتقنيات المشهابكة وتطورهها وانتشهارها  ،وتلحمهها مهع تقنيهات النشهر اللكهتروني ،ومهن ثهم زيهادة عهدد
مصادر المعلومات اللكترونية المتاحة على الشبكة  ،سواء في أنماطها التقليدية أو النماط التي ولدت مع الشبكة نفسها.
 تزايد الفادة من المعلومات المتاحة على النترنت ،وبصفة خاصة ازدياد المشاركة العامة على الشبكة.
 نمو حركة النشر العلمي و ازدياد النتاج العلمي الفكري على المستوى العالمي ) .فروخي(2011 ،
 التناقص في الميزانيات والمخصصات المالية الموجهة لقتناء ههذا النتهاج الفكههري العلمههي  ،ومهن ثهم عهدم تمكههن المكتبهات مههن
إرضاء كافة احتياجات المستفيدين من المعلومات.
 معظم هذه المخصصات المالية موجهة للشتراك في الدوريات في صورتها الورقية  ،حتى أن هناك زيادة متسارعة في تكاليف
الدوريات أدت إلى الندماج بين مرافق المعلومات  ) .فراج(2010 ،
 القيود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من قبل الناشرين والتي عملت على الحد من الفادة من المعلومات وتضييق نطاق بثها.


الوصول والنفاذ المحدودين لهذا النتاج الفكري العلمي  ،على الرغم من أن نسبة كبيرة منه ممولة من قبل المؤسسات العامة .

 من ناحية أخرى  ،لم تعد أعمال الباحثين في ظل قيود النشر التقليدي ظاهرة و مرئية لجميع أقرانهم في التخصههص  ،ومههن ثههم ل
تتلقى أعمالهم ما تستحقه من عرفان واهتمام ) .رمضان(2011 ،
 /3مزايا النفاذ الحر للمعلومات :
تظهر مزايا النفاذ الحر للمعلومات في :
 وصول موسع بصورة كبيرة للبحث العلمي  :وذلك لفئات كثيرة وواسعة في المجتمع على رأسها فئة الباحثين.
 السراع من وتيرة التقدم العلمي والنتاجية العلمية .
 السهام في وصول أفضل من ذي قبل للنتاج الفكري الرمادي كالرسائل الجامعية والتقارير الفنية...الخ
 الحفظ طويل المدى للنتاج الفكري  ،وبصفة خاصة من حيث الرشفة ذات الوصول الحههر ، Open Access Archiving
ذلك أنه بإيداع الباحثين أعمالهم العلمية في أرشيفات النفاذ الحر فإنهم يضمنون بذلك يموحِدددا يمووحدا للمصدر  URLدائما ،
وهذه الخدمة التي تقدمها مستودعات النفاذ الحر ل يمكن توفيرها من قبل النماذج التقليدية للنشر العلمي .
 تزايد معدلت الستشهاد المرجعي لعمال الباحثين  ،فالمقههالت ذات النفههاذ الحههر تتلقههى استشهههادات مرجعيههة أكههثر مههن غيرههها.
) فراج(2010 ،
 الرتقاء بالجامعات ومراكز البحوث وقدرتها على تدعيم البحث العلمي واختيار نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بها ،وهذا
يعد أحد معايير ترتيب الجامعات عالميا.
 كسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع البحث العلمي .
 يتيح للمؤلفين الحتفاظ بحق النشر والبث المتزايد لعمالهم على نطاق واسع.

 تقوية النتاجية البداعية للباحثين ) .محمد( 2010 ،
 تقوية التواصل العلمي بين الباحثين  ،إذ تشير كل من نجاح القبلن والجوهرة العبد الجبار إلى أن النفاذ الحر للمعلومات يسههاعد
علهى مهد جسهور التواصهل بيهن العلمهاء والبهاحثين  ،بوصهفه توجهها علميها جديهدا وخدمهة معلوماتيهة تفهرض نفسهها بقهوة لتلبيهة
الحتياجات العلمية  ،وتمكن المستفيد من الوصول للنص اللكتروني الكامل للبحاث و الكتب والمقالت عبر النترنت دون قيود
مالية أو تقنية دعما للتواصل النساني ) .متولي.( 2012 ،
 / 4النفاذ الحر للمعلومات و تأثيره على المكتبات الجامعية :
يعد تأمين النفاذ الحر للمعلومات دون عوائق ولجميع الفراد في كل دولة ودون استثناء  ،قصد التعليم والتثقيف من أهههم و أبههرز أهههداف
المكتبات الجامعية باعتبارها حلقة وصل لنقل التراث الفكري والنساني المتنوع للمم و المجتمعات ،غير أن تواجههد هههذه المكتبههات اليههوم
في عصر أقل ما يقال عنه أنهه عصهر التقهدم والتطهور العلمهي والتكنول وجي السهريع ،الهذي تحت ل فيهه التكنولوجيها مكانهة مركزيهة فهي
المجتمع  ،أدى بالباحثين و المهتمين بمجال المعلومات و حركة النفاذ الحر إليها أدى بهم إلى طههرح سههؤال علههى قههدر كههبير مههن الهميههة
حول ما إذا كان نظام النفاذ الحر سيعطي للمكتبات الجامعية الفرصة لزيادة دورههها فههي بههث المعلومههات و بالتههالي توسههيع دائههرة خههدمتها
للبحث العلمي وتطويره ،أم أنه سيجعلها عديمة النفع و يلغي دورها و يقلل من أهميتها ؟ يجيب فانغ بأن تزايههد أعههداد دوريههات الوصههول
الحر سوف يقلل من العباء المادية على المكتبات الجامعية  ،ذلك أنههها سههتوفر الكههثير مههن المههوال الههتي كههانت تخصههص للشههتراك فههي
الدوريات  ،و بهذا ستتحول المكتبات الجامعية إلى داعم قوي ومساند كبير للدوريات النفاذ الحر المر الذي سيؤدي إلى تشههجيع النمههوذج
الجديد في النشر العلمي وستخفض تكاليف النشر على الباحثين ) الشههوابكة  ،(2009 ،كمهها أن انتشههار دوريههات النفههاذ الحههر سههيقلل مههن
مطالب الباحثين بالشتراك في الدوريات والخدمات المتصلة بها كالتصوير والعارة المتبادلة لنهم سيستطيعون الوصول إلى المعلومات
المطلوبة عن طريق المواقع اللكترونية المخصصة للنفاذ الحر .كما أن هذا التطور التكنولوجي و العلمههي سههاهم فههي الزيههادة مههن أهميههة
المعلومات التي تعتبر المحرك الساسي لحركة التنمية والتطور في جميع التخصصات  ،ما جعل الباحثين في حركة مسههتمرة مههن البحههث
من أجل الوصول إلى إيجاد المعلومات العلمية التي تخدمهم و تلبي احتياجاتهم البحثية و تههوجههم الن أكههثر نحههو البحههث بههالطرق الليههة
عبر شبكة النترنت من خلل المواقع اللكترونية للكثير من مكتبات جامعات الكههثير مههن دول العههالم ،والههتي جههاءت كمسههاهمة مههن هتههه
المكتبات و دعم لحركة النفاذ الحر والمجههاني والغيههر مقيههد ل قانونيهها و ل ماليهها للمعلومههات العلميههة مههن قبههل البههاحثين ومحاربههة احتكههار
الناشرين للنتاج الفكري العلمي سعيا وراء الربح المادي ل غير .
كما أن هناك سؤال آخر يطرح نفسه  :هل سيغير نظام النفاذ الحر للمعلومات من مهام المكتبيين العاملين بهته المكتبات ؟ ويجيب
بيلي على هذا السؤال بنعم سيغير نظام النفاذ الحر للمعلومهات مههام وظهائف مكتهبيي المكتبهات عامهة والمكتبهات الجامعيهة تحيهدا إذا مها
أرادات هذه المكتبات تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات اللكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر ،حيث يرى أن قدرة نظام النفهاذ
الحر على إحداث تغيير في مهام المكتبيين يعتمد علهى الجابهة علهى سهؤالين همها  :الول  :ه ل لهدى مكتبهاتهم الجامعيهة اسهتعداد للقيهام
بنشاطات متصلة بالنفاذ الحر كإدارة و تشغيل أرشيفات إلكترونية و العمههل كناشهرين إلكهترونيين رسهميين؟ و الثههاني ههل لههدى أخصهائيي
المصادر اللكترونية بهته المكتبات استعداد للنخراط مباشرة في هذه النشاطات؟ فإذا كانت الجابة علههى هههذين السههؤالين ب "نعههم" فههإن
مهام مكتبيي المكتبات الجامعية ووظائفهم حتما ستتغير  ) .الشوابكة(2009 ،
من جانبه يرى جيارلو أن تأثيرات حركة النفاذ الحر للمعلومات المحتملة على المكتبات الجامعية يمكن تصنيفها في الفئات الربعة التاليههة
) الشوابكة : (2009 ،
 تأثيرات اقتصادية  :تتمثل في أن بعض المكتبات الجامعية تتحمل تكاليف المصادر اللكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر ،
وأنها قد ترى مثل هذه التكاليف باهظة تماما كما هو الحال بالنسبة للشتراك في الدوريات التقليدية .غير أن مثل هذه النظرية
ل يتأخذ بعين العتبار ذلك أنه حقيقة معظم البحوث ممولة من قبل هيئات مانحههة و مصههادر التمويهل الخههرى خههارج المكتبههات
الجامعية.
 تأثيرات تكنولوجية  :متمثلة في مشكلة كيفية معالجة الستشهاد المستمر بالبحوث المتاحهة عهن طريهق النفهاذ الحهر  ،ومشهكلة
اختفاء الكثير من المصادر اللكترونية والسيطرة عليها وانتهاء صههلحية العديههد مههن روابههط المواقههع اللكترونيههة الههتي يجههري
تحديثها باستمرار.
 تأثيرا متعلقة بإدارة وتنمية المجموعات :فلعل من أكهثر التحهديات الهتي ت واجه المسهئولين عهن تطهوير مجموعهات المكتبهات
الجامعية هي كيفيهة التمكهن مههن مواكبهة المصهادر اللكترونيهة و السهيطرة عليههها  ،فمهع تزايهد أعهداد ههذه المصهادر الحديثهة
للمعلومات سيناضل المسئولون عهن تطهوير وبنهاء المجموعهات فههي المكتبهات الجامعيههة مهن أجهل دمهج المصهادر اللكترونيهة
للمعلومات المتاحة عن طريق النفاذ الحر ضمن مجموعاتهم.
 تأثيرات متعلقة بأدوار المكتبففات الجامعيفة  :فربمها يظههر التهأثير الكهبر لحركهة النفهاذ الحهر عل ى المكتبهات و عل ى رأسهها
المكتبات الجامعية هو وضعها في موقف تمارس فيه اختيار الدوار المهمة التي تؤديها داخههل المؤسسهات الهتي تتبعهها وضههمن
سوق المعلومات العالمي  ،ومن ذلك مثل أن تلعب المكتبات الجامعية دور الناشر وهذا ليههس جديههدا عليههها و لكنههه يصههبح دورا
رئيسا لعبه عندما تصبح أكثر انخراطا في حركة الوصول الحر ،وقد تمارس المكتبات الجامعيههة هههذا الههدور مههن خلل إصههدار
مجلت إلكترونية مفتوحة و أنشاء مستودعات رقمية مفتوحة أيضا للطروحات الجامعية.

من جانب آخر يرى كل من بوش و هارناد أن المكتبات الجامعية تحديدا تستطيع القيام بدور قيادي بارز ومهم فيما يتعلق بحركة النفاذ
الحر إلى المعلومات  ،فإلى جانب اشتراكها في الدوريات اللكترونية وقواعههد المعلومههات المباشههرة و كههذا اقتنائههها للكتههب اللكترونيههة و
غيرها من المصادر اللكترونية المتنوعة ،أضافت لنفسها وظائف جديدة مثل إنشاء دوريههات النفههاذ الحههر تابعههة لكليههات و أقسههام ومخههابر
البحث في الجامعة  ،و المستودعات الرقمية المفتوحة و أرشفة البحوث ال تي ينشهرها البهاحثون و أعضهاء هيئهة التهدريس  ) .الشهوابكة ،
(2009
يتضح لنا مما سبق وجود علقة تأثير تبادلية طرفاها المكتبات الجامعية و حركة النفاذ الحر للمعلومههات  :فالمكتبههات الجامعيههة بإمكانههها
التأثير على النفاذ الحر للمعلومات عن طريق دعمها لهذا النمط الحههديث فههي النشههر العلمههي وتشههجيعها لههه ،و حركههة النفههاذ الحههر يظهههر
تأثيرها على المكتبات الجامعية من خلل ما تتيحه من أدوات و آليات حالية في توصيل المعلومات و إتاحتها.
 / 5المكتبات الجامعية و آليات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات :
يرى هارناند أن المكتبات الجامعية بإمكانها دعم حركة النفاذ الحر للمعلومات مههن خلل نمطيهن مهن النفههاذ الحههر  ،الول يعهرف بهالنمط
الساسي والذي ينصب على النتاج الفكري العلمي  ،خاصة مقالت الدوريات المحكمة ) فراج . (2010 ،ويمكهن القهول أن ههذا النمهط
الساسي يتصل بأسلوبين رئيسين للنفاذ الحر هما :
الطريق الذهبي  : Gold Roadأو ما يعرف ب " النشر ذي الوصول الحر "  ،ويعني القيام بنشر دوريات علمية محكمة ل تهدف
إلى الربح المادي ،وتسمح للمستفيدين منها )دون أي رسوم( بالتمكن من الوصول عبر النترنت إلى النسخ اللكترونية من المقههالت الههتي
تقوم بنشرها ،وينبغي الشارة إلى أن هذا النمط من الدوريات يتمتع بالخصائص نفسهها الهتي تتمت ع بهها الهدوريات المقيهدة ذات الرسهوم ،
وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقالت.
الطريق الخضر  : Green Roadويعرف أيضا بالرشفة ذات الوصول الحر والتي يعني قيام الدوريات القائمة على الربح المههادي
بالسماح و التشجيع على إيداع المقالت المحكمة المنشورة بها ) في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة( فههي مسههتودعات متاحههة علههى
العموم على الخط المباشر وقد نشأ عن هذا السلوب بالفعل إنشاء مستودعات رقمية تشتمل على العديد من تلك المقالت العلمية المحكمة،
فضل عن اشتمال بعضها على النماط الخرى من النتاج الفكري .
ويرى البعض أن الطريق الثاني للمعلومات يعد من مشكلت التاحة الحرة حيث بتحول المؤلف إلى ممول لعملية النشههر  ،بعبههارة أخههرى
فالمؤلف يدفع لينشر إنتاجه الفكري ،في حين تتاح المادة العلمية مجانا للمستفيد  ،وهذا عكس مهها كههان متعههارف عليههه فههي النشههر التقليههدي
سابقا.
و يههرى  Wilsonأن هههذا الطريههق " الطريههق الخضههر" ل يمثههل النمههط المثههل للوصههول الحههر للمعلومههات لن عمليههة الوصههول الحههر
للمعلومات قد تتأثر بحسب قدرة المؤلف أو الجهة القائمة على نشر الدورية على التمويل للنشر والوصول والتاحة الحرة  ) .بههن الطيههب،
(2013
وعليه تتلخص الليات التي يمكن للمكتبات الجامعية انتهاجها لدعم النفاذ الحر للمعلومات العلمية مههن خلل الطريقههان الخضههر و الههذهبي
فيما يلي :
أ /دوريات الوصول الحر  :وهي تلك الدوريات المتاحة بصورة إلكترونية لجميع المستفيدين ،دون أية نفقات للفادة منههها  :حيههث أنههها ل
تعتمد على النموذج القتصادي المبني على الشتراكات التجارية لجل جني أرباح مالية.
وتستخدم دوريات الوصول الحر نفس معايير الجودة المستخدمة في الدوريات التقليديههة المعتمههدة علههى الشههتراكات الماليههة ،بهل وتفههرض
التحكيم العلمي كمعيار أساسي في اختيار المقالت التي تنشرها .ويمكن الوصول إلى النتههاج الفكههري المنشههور فههي هتههه الههدوريات عههن
طريق أي من محركات البحث العامة ،كما يمكن الوصول إليها أيضا عن طريق بعض الدوات والدلة المتاحهة علهى الشهبكة  ،أبرزهها :
دليل دوريات الوصول الحر  DOAJوهو مشروع تتوفر عليه مكتبات جامعات لند بالسويد يقوم على أساس تهوفير روابهط ل دوريات
الوصول الحر في جميع التخصصات بلغ عددها حتى سنة  2009أكثر من  4000دورية من جميههع أنحههاء العههالم ،إضههافة إلههى مشههروع
أنظمة الدوريات الحرة  Open Journal Systemsالكندي وهو عبارة عن برنامج مفتههوح المصههدر  ،يقههوم باسههتخدامه حههتى الن
أكثر من  2000دورية معظمها من العالم السائر في طريق النمو ) .فراج( 2010 ،
ب /الرشفة الذاتية  :وهي عملية إيداع أحد المؤلفات أو البحاث العلمية بشكل رقمي في أحد المواقع المتاحههة لههذلك و الههتي يطلههق عليههها
الرشيفات الحرة أو المستودعات المفتوحة المصدر والتي تعد أسلوبا للتحول في مسئولية حفظ العمال العلمية من المستوى الفردي إلههى
المستوى المؤسسي  ،فهي تعرف بأنها قاعدة بيانات متاحة على الشبكة العنكبوتية تشتمل على العمال العلمية الههتي يتههم إيههداعها مههن قبههل
الباحثين  ،وتتوفر على إمكانية البحث عن تلك العمال  ،كمهها أنههها تعههد أكههثر أسههاليب الرشههفة الذاتيههة معياريههة و منهجيههة  ) .رمضههان،
( 2011
و تنقسم المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر إلى النوعين التيين :
ب /1 .المستودعات المؤسسية  :وهي أرشيفات أنشأت داخل مؤسسات معينة  :قد تكون جهههة علميههة كالجامعههات أو مراكههز البحههوث أو
مكتبات أو جمعيات عليمة أو أحد الجهات الممولة للبحوث العلمية ،بحيث يمكن لجميع التابعين لهههذه المؤسسههة مههن بههاحثين و عههاملين بههها
إيداع مؤلفاتهم العلمية داخل هذه المستودعات دون النظر إلى طبيعة التخصص الموضوعي لهذه المؤلفات ) رمضان . (2011 ،وهههذه
المستودعات الحرة يمكن أن تقتصر إما على إتاحة نمط واحههد مهن مصهادر المعلومهات كمقههالت الهدوريات فحسهب  ،و يمكههن أيضهها أن
تشمل مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات كالرسائل الجامعية ،والتقارير الفنية ومجموعهات البيانهات العلميههة  ،والوسهائط المتعهددة و
المصادر التعليمة الخرى عامة ...الخ ) رمضان(2011 ،

كما أن بعض الدول تتيح مستودعات وطنية منها مستودع "ديبوت" لمقالت الدوريات و مستودع " جورم" للمصههادر التعليميههة  ،اللههذان
أطلقتهما مؤسسة جيسك ببريطانيا ) فراج . ( 2010 ،وجدير بالذكر أن بعض المسههتودعات المؤسسههية توصههف بالمسههتودعات الوطنيههة
لنه تم إنشاؤها للعمل على المستوى الوطني كمستودع الرسائل الجامعية الماجستير و الدكتوراه في الجزائر
ب /2.المستودعات الموضوعية  :وهي أرشيفات تخصصية تتبع مجال موضوعي معين ،وتجمع المؤلفهات العلميهة فهي ههذا التخصهص،
ومن أشهر المستودعات الحرة المتخصصة و أقدمها مستودع الفيزيائي بول جينسبارغ الذي قام بوضع قاعدة "أركسيف" المتخصصة فههي
الفيزياء في 1991بمخابر لوس آلموس المريكية .
والرشفة الذاتية تنقسم بدورها إلى نوعين وفقا للطريقة التي وينشر أو ييوِدديع بها المؤِدلف عمله العلمي  ،وهذان النوعان هما :
 إيداع المؤلفات العلمية قبل نشرها في الدوريات ضمن ما يعرف ب" المسودات العلمية " :أين يقوم الباحث بإيههداع مقههالته العلميههة
التي لم تنشر بعد في أحد المستودعات المؤسسية أو الموضوعية  ،والتي عادة ما تكون النسخة المقدمة للدورية قبل تحكيمها فالعمل
قبل التحكيم هو ملك للمؤلف وهو صاحب الملكية الفكرية وبالتالي فهو المسئول الوحيد عن توزيعها بالطريقة التي يراها هو مناسبة
له ومنها الرشفة الذاتية.
 إيداع المؤلفات العلمية بعد نشرها في الدوريات  :عن طريق إيداع نسخة من المقالة التي تم تحكيمها داخل أحد تلك المستودعات
المفتوحة المصدر ) .رمضان(2011 ،
وإيداع الباحثين والمؤلفين لعمالهم العلمية وبحوثهم في مختلف أنهواع المسهتودعات والرشهيفات الحههرة يكهون إمها باليففداع اللزامففي :
الذي تفرضه بعض الحكومات و المؤسسات العلمية و التعليمية أو الهيئات الممولة للبحث العلمي على الباحثين الذين تمولهم بمنح علمية
 ،أو على الرسوم المالية الخاصة بنشر المقالة في شكل حر والمسمى ب " نمههوذج دفههع المؤلههف"  ،وذلههك بههإلزامهم بإيههداع مقههالتهم فههور
نشرها في المستودعات المؤسسية الحرة التابعة لها .و إما باليداع الختياري الذي يكون فيه المؤلف أو الباحث مخيرا بين اليداع فههي
المستودع الحر أو ل  ) .فراج(2010 ،
ج /المكتبات الرقمية للمخطوـطات  :هي نوع من المكتبات الرقمية  ،ل تحتاج إلى مبنى  ،تتيح المجموعات النفيسة أو المواد الههتي ربمهها
ل يتاح المجال لمطالعتها  ،نظرا لحالتها  ،و بما أن المخطوطات  ،هي أهم الوعية الفكرية  ،الههتي تعههاني مههن سههوء الحفههظ  ،والصههيانة
خاصة إذا تعلق المر بالمخطوطات التي لزالت في الخزائن الشعبية ،فتقوم المكتبات الرقمية للمخطوطات بإنتاج نسج رقمية للستخدام
 ،حتى ل تتأثر المخطوطات الصلية ،وذلك عن طريق رقمنتها و ضبطها بيبليوغرافيا باستخدام نظام آلي ،ممها يهدل عل ى أن مجموعهات
المكتبات الرقمية للمخطوطات ليست سوى مخطوطات رقمية منظمة علهى وسهائط التخزيهن اللكههتروني ،ومهن ثههم نشههرها و إتاحتهها إمها
للتصفح الداخلي أو للغتاحة الخارجية عبر شبكة النترنت ) .أمحمد(2011 ،
د /مجموعة أخرى من التدابير والجراءات تشمل:
 النضههمام إلههى التكتلت المكتبيههة  Library Consortiaمههن أجههل مضههاعفة الجهههود والعلن عههن دعههم المكتبههات لههدوريات
الوصول الحر.
 التأكد من أن الباحثين في الجامعة يعرفون كيف يصلون إلى دوريات النفاذ الحر والرشيفات في مجالت تخصصهم ،والتأكد مههن
أن هناك أدوات تمكنهم من الوصول بفعالية إلى هذه الدوريات.
 مراقبة الوضع بدقة فمع انتشار دوريات النفاذ الحر ومع تزايد تأثيرها واستخدامها ،ينبغي على المكتبات الجامعية أن تقههوم بإلغههاء
اشتراكاتها في الدوريات ذات الشتراكات العالية.
انطلقا من الليات السابقة نستنتج أن دور المكتبات الجامعية في دعم حركة النفاذ الحر للمعلومات يظهر في قيامها بجملة الخطوات
التالية :
-

إنشاء أو المساعدة على إنشاء سياسات لتنمية مجموعات مصادر المعلومات اللكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر .

-

تصميم استراتيجيات لدمج المصادر التي تقتنيها في أدوات مناسبة لختيار المصادر اللكترونية .

-

متابعة التغيرات التي تطرأ على مواقع المصادر اللكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر.

-

تسهيل وصول المستفيدين إلى أدوات البحث الخارجية  ) .فروخي( 2011 ،

 . 6المكتبات الجامعية الجزائرية ومبادرات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات :
يعد تأمين النفاذ الحر للمعلومات مصدرا مهما ورئيسيا للمجتمع الكاديمي في الوقت الحاضر ،لمهها لههه مههن أثههر كههبير علههى التواصههل فههي
مجال البحث العلمي فمن خلل هذا المفهوم يمكن للمؤلفين والناشرين أن يصلوا إلى يصلوا إلى أكبر عدد من المستفيدين طلبههة  ،بههاحثين،
أساتذة الذين يمكنهم الوصول بيسر وسهولة إلى مصادرهم واستخدامها  ،وتبادل الفكار وتهيئههة المنههاخ العلمههي المناسههب الههذي مههن شههأنه
السهام في مجال التقدم العلمي ذلك أن المعلومات تشكل مع البحث العلمي ثنائيا متكامل ل يمكن الفصل بينهما أبدا ،لذا صار لزاما علههى
مؤسسات التعليم العالي ممثلة في الجامعات و مكتباتها القيام بدور مهم وفعال في دعهم حركهة النفهاذ الحهر للمعلومهات دون قي ود ماليهة أو
قانونية  ،خاصة و أن انتشار النترنت وكثرة استخدامه  ،وفيما يلي نستعرض أهم مبادرات المكتبههات الجامعيههة الجزائريههة و و الليههات
التي تنتهجها لتحقيق هذه المساعي :

 المستودعات الرقمية للـطروحات الجامعية  :والذي يعرف ب " البوابة اللكترونية لـطروحات الجامعية الجزائرية " PNST ،وهي عبارة عن قاعدة بيانات للطروحات الجامعية الجزائرية ماجستير و دكتوراه ،أنشأ هذا المسههتودع بمههوجب المههادة الثانيههة مههن
القرار رقم  153المؤرخ في  ، 2012 /05 /14وهذا لتمكين الوصول إليها عبر موقع بوابة إلكترونية متاحة على النترنت ،وقد
ألزم هذا مشروع هذا المستودع كل مكتبهات الجامعهات الجزائريهة المشهاركة فيهه مهن خلل إيهداع نسهخة رقميهة ع ن كهل المهذكرات
والطروحات مباشرة بعد مناقشتها .
ويتيح هذا المستودع لكل المستفيدين الطلع على فهرس الرسههائل ومضههمون قاعههدة البيانههات النصههية للمؤسسههات الجامعيههة ومؤسسههات
البحث والساتذة و الباحثين الداعمين وطلبة ما بعد التدرج إذ يمنح لكل منهم رمز تعريف شخصي في إطههار النظههام الههوطني للتوثيههق
اللكتروني على الخط.
 المكتبففة المركزيففة لجامعففة قسففنطينة  :1تعتبر المكتبههة المركزيههة لجامعههة قسههنطينة  1مههن أوائههل و أعههرق المكتبههات الجامعيههةالجزائرية التي بادرت في التفكير في إنشاء مستودع رقمي للرسائل الجامعية ماجستير ودكتوراه المجازة على مستوى مختلف كلياتها
و أقسامها و إتاحته على الموقع اللكتروني للجامعة على النترنت ،و بدأت في ذلك منههذ سههنة  2009مههن خلل إلههزام كههل طههالب
ناقش مذكرة ماجستير أو أطروحة الدكتوراه بإيداع نسههخة رقميههة إلهى جههانب النسههخ الورقيههة علههى مسههتواها  ،ثههم قههام بتصههنيف ههذه
الرسائل الرقمية المودعة لديها حسب التخصصات العلمية التي تنتمي إليها  ،وعند النقر على أي مههن هههذه التخصصههات تظهههر قائمههة
بعناوين كل الرسائل العلمية المناقشة و أسماء أصحابها  ،و يكفي النقر على العنوان لتحميلها في صيغة  . PDFو نشير إلههى أن هههذه
المبادرة جاءت قبل مجيء مشروع البوابة اللكترونية الوطنية للرسائل الجامعية .
 المكتبة المركزية لجامعة الجزائر  :1تتيح هي الخههرى ثلث مسههتودعات رقميههة مفتوحهة  ،الول خههاص بالههدوريات العلميهة الهتيتصدر عن جامعة الجزائر  ، 1والثاني عن الرسائل الجامعية المناقشهة بهها فهي كهل التخصصهات المدرسهة بهها و أمها الثهالث فخهاص
بالكتب اللكترونية .
 المكتبة المركزية لجامعة باتنة :تتوفر البوابة اللكترونية للمكتبة المركزية لجامعة باتنة على مجموعة هامة مهن آليههات النفههاذ الحههرأهمههها  :قاعففدة بيانففات الففدوريات العلميففة الههتي تصههدر بجامعههة باتنههة وهمهها  Revue Algérienne de physique :و
 ، Revues des sciences et Technologiesوتتيح البحث في قاعدة بيانات الدوريات العلمية إما بالموضوع أو العنوان أو
اسم المؤلف أو من خلل تاريخ صدور العدد.
كما تتيح أيضا مستودعا رقميا مفتوحا للرسائل الجامعية ماجستير و دكتوراه المناقشة على مستوى مختلف كليات و أقسام ومعاهههد جامعههة
باتنة من الزراعة ،الهندسههة المعماريههة  ،البيولوجيهها ،الكيميههاء ،الحقههوق و العلههوم القانونيههة ،اللكترونيههك ،اللكههترتقني ،الدب الفرنسههي،
الهندسة المدنية ،الهندسة الصناعية ،علههوم الرض ،الجيولوجيهها ،العلم اللههي ،الرياضههيات ،الدب العربههي ،الميكانيههك ،الفلسههفة ،علههوم
المادة ،هندسة الري ،العلوم السلمية ،العلوم القتصادية ،علوم السياسة ،علههم الجتمههاع ،الرياضههة ،التصههال ،الههبيطرة .وكههل تخصههص
يضم مستودعين فرعيين الول لطروحات الدكتوراه و الثاني لمذكرات الماجستير و يتم عههرض نتائههج البحههث و إعطههاء إمكانيههة تحميههل
الرسالة في صيغة . PDF
كما تتيح مكتبة جامعة باتنة قاعدة بيانات للكتب اللكترونية المتوفرة بالمكتبة في شكل قواعد معلومات.
 المكتبة المركزية لجامعة أم البواقي  :تتيح هته المكتبة لباحثيها إمكانية النفاذ الحر والمجاني عبر موقعها اللكتروني على النههترنتفي مجموعة فواعد المعلومات التالية :
قاعدة المعلومات التربوية  ، Edu Searchقاعدة المعلومات العلوم السلمية و القانونية  ، Islamic infoقاعففدة معلومففات
القتصاد و الدارة  ، EcoLinkقاعدة معلومات اللغة و الدب  . AraBaseمن خلل إدخال اسم المستعمل و رمزه السري
الخاص .
-

مكتبة معهد علم المكتبات جامعة قسنطينة  : 2تتوفر المكتبههة علههى روابههط لمسههتودعات عالميههة لههها علقههة بتخصههص المكتبههات
والمعلومات  ،وهذه المستودعات الرقمية هي :

مستودع -ALIA E-prints Australian Library and Information Association e
وهو المستودع المؤسساتي التابع لجمعية المكتبات والمعلومات السههترالية ،يههوفر الوصههول إلههى النههص الكامههل لبحههوث المههؤتمرات الههتي
عقدتها الجمعية منذ عام 2000م .يشتمل )في منتصف فههبراير  (2007علههى  97بحثـههها  ،تهتراوح موضهوعاتها بيههن الحاسههبات وتقنيههات
المعلومات ،والمكتبات ،والتربية ،والجغرافيا ،والدراسات الحقلية ،والفنون الجميلة.
مستودع )Dlist Digital Library of Information Science and Technology (dLIST

يمثل المكتبة الرقمية في علم المعلومات وتقنياتها ،و هي عبارة عن مستودع رقمهي يههدف إلهى الوصهول الحهر للوثهائق المتخصصهة فهي
علوم المعلومات ،بما يشمل ذلك مجالت الرشيف وإدارة الوثائق ،والمكتبات وعلم المعلومات ،ونظم المعلومات ،وغيرها مههن المجههالت
ذات الصلة .تم تطوير هذا المستودع ،الذي يأنشئ عههام  ، 2002مههن قبههل كههل مههن مدرسههة مصههادر المعلومههات وعلههم المكتبههات ،ومركههز
التقنيات التربوية ،بجامعة أريزونا .تتوافر بالمستودع إمكانية التصفح ،والبحث البسيط والبحههث المتقههدم .كمهها يمكههن الطلع علههى المههواد
المؤرشفة حديثا فيه عن طريق تقنية . RSS
مستودع  : E-LISيعد هذا المستودع من أبرز المستودعات المركزية أو الموضوعية في مجال المكتبات وعلم المعلومات ،والمجالت
ذات الصلة به .يشتمل )حتى يوليو 2007م( على  6200وثيقة في هذا المجال .من عوامل قوة هذا المستوع الرقمي :أنههه يههدعم أيههة لغههة
)وحاليا يقتني وثائق منشورة في  22لغة( ،كما تعد محتوياته من الوثائق ذات المستوى العلمي الرفيههع .أكههثر مههن نصههف الوثههائق المقتنههاة
محكمة ،وكثير منها يعد منهجيا بطبعه مثل الرسائل الجامعية وبحوث المؤتمرات .يتبنى المستودع خطة تصنيف )جيتهها( الههتي تههم تطويههها
من قبل فريق العمل بهذا المستودع الرقمي .وبالرغم من غزارة الوثائق المقتناة بهذا المسهتودع ،فإننها ل نجهد حضهورا للهدول العربيهة إل
للبنان )برصيد عشر وثائق( والكويت )برصيد ثلث وثائق(.
مسههتودع ) : LDL Librarians' Digital Library (LDLوهههي المكتبههة الرقميههة للمكتههبيين ،الههتي يتههوفر عليههها المعهههد الهنههدي
للحصاء ،هي مستودع موضوعي يوفر الوصول إلى المطبوعات المتخصصة في مجال المكتبات وعلم المعلومههات .يشههتمل علههى العديههد
من أنماط الوثائق ،منهها مقهالت الههدوريات ،والرسهائل الجامعيهة ،والعههروض التقديميهة ،وصهور النشهطة ذات الصهلة بمجههال المكتبهات
والمعلومات ،وصور خاصة لعالم المكتبات الهندي رانجاناثان .هناك إمكانية لتصفح الوثائق وفقا لموضهوعاتها أو مؤلفيهها أو عناوينهها أو
تاريخ نشرها.
مستودع : OCLC Research Publications Repository
يعد هذا المستودع ،من أنواع المستودعات المؤسساتية ،حيههث يحهرص علهى اقتنهاء مصههادر المعلومههات الهتي تهم إعههدادها أو رعايتهها أو
تقديمها من قبل منسوبي مركز )أو سي إل سي( وفرق البحث العاملة به .تنصب الوثائق المقتناة بصفة رئيسة على مجال المكتبههات وعلههم
المعلومات.
مستودع  : mémSICمستودع موضوعي يهتم باقتناء الوثائق المتخصصة في علوم المعلومات والتصالت .واجهة الموقع بكل
من اللغتين النجليزية والفرنسية ،إل أن التركيز الرئيس للمستودع علهى المهواد المنشهورة باللغهة الخيهرة .هنهاك إمكانيهة لمتابعهة المهواد
المضافة إلى المستودع أول بأول عن طريق تقنية . RSS
كما توفر المكتبة إمكانية الوصول إلى مراصد معلومات علمية تتمثل في :
مرصد ):LISTA Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA
هذا المرصد متاح من قبل دار نشر إبيسكو والتي أعدت هذا المرصد في مجههال علههم المعلومههات وتقنايتههها ،كمصههدر مجههاني للمهتميههن
بمجال المكتبات وإدارة المعلومات .تتوفر هذه الخدمة على تكشههيف أكههثر مههن  600دوريههة متخصصههة ،إضههافة إلهى الكتههب ،وتقههارير
البحوث ،وبحوث المؤتمرات ،مع تغطية راجعة إلى منتصف ستينيات القرن العشرين.
دليل المواقع مرصد  : ERICيوفر مرصد البيانات التابع لمركز مصادر المعلومات التربوية )إيريك( أكثر من مليون ونصف تسجيلة
وراقية لمقالت الدوريات وغيرها من أنماط مصادر المعلومات ،بالضافة إلى روابط إلى النص الكامل لهذا المصدر في حهال تهوافره.
تتم رعاية هذا المركز من قبل إدارة التربية والتعليم التابعة لمعهد العلوم التربوية بالوليات المتحدة.
ناهيك عن توفيرها أيضا لدليل لدوريات الوصول الحر للمعلومات و التي تتمثل في :

دليل  : doajيعتبر دليل دوريات الوصول الحر  DOAJ Directory Open Access Journalأحد الدلة المتميزة في
إطار الوصول الحر للدوريات العلمية والمتخصصة في علم المكتبههات والمعلومههات حيههث يحتههوي هههذا الههدليل علههى أكههثر مههن 151
دورية متخصصة في علم المكتبات و المعلومات ومقالت يتم نشرها فورا بالنص الكامل . pdf
دليل  : LivReيتيح مركز معلومات الطاقة البرازيلي  Nuclear Information Centerالتابع لوكالة الطاقة النووية القومية
للبرازيل دليل دوريات الوصول الحهر والمعهروف بعن وان  LivReعلهى شهبكة النهترنت فهي مجهالت المعرفهة البشهرية المختلفهة،
والصادرة في أنحاء العالم بلغات متعددة .بلغت  3572دورية منها  88دورية متخصصة في مجال علم المكتبات والمعلومات.
دليل  : Open J-Gateدليل بدوريات الوصول الحر ،وقد تمت إتاحته على شبكة النترنت فى فبراير  2006بواسطة شههركة
"انفورماتكس  " Informatics :ذات المسئولية المحدودة بالهند ،وقد تأسست تلك الشههركة منههذ مهها يقههرب مههن ثلثيههن عامههـا ،برؤيههة
خاصة هى ضرورة تمهيد الطريق للمعلومات اللكترونية فى الهند .وهو ييغطههى  5331دوريههة وصههول حههر ،منههها  67دوريههة فههى
مجال المكتبات والمعلومات ،منذ إتاحتها على شبكة النترنت.

 بوابة إتاحة الدوريات العلمية الجزائرية  :Webreviewsتعد البوابة اللكترونية للدوريات العلمية الجزائرية تجربة رائدة بحقفي الوطن العربي ،وهي عبارة عن مستودع رقمي مفتوح يضم معظم الدوريات العلمية في موقع واحد  ،بههدأت فكههرة هههذا المسههتودع
في  ،1999لكن البداية الحقيقة لجمع و اقتناء مجموعاته ابتداء من سنة  2002إلى غايههة اليههوم ،وقههد اسههتطاع المسههتودع حههتى سههنة
 2012جمع  36دورية في مختلف المجالت العلمية وقد وصل عدد المقالت إلى  1605قال و  2379مؤلفا  .و للشارة فههإن هههذه
البوابة تتيح لمستعمليها خدمات البحار ه الطلع و أيضا البحث .
 :يعتبر النظام الوطني للتوثيق على الخط مصدرا مهما للمعلومات  ،يههوفر للبههاحثين
 النظام الوـطني للتوثيق على الخط SNDLوالطلبة والساتذة فرصة الحصول على المعلومات العلمية من ناحيههة و مههن ناحيههة أخههرى يههوفر للمكتبههات الجامعيههة أرصههدة وثائقيههة
حديثة ،من هنا جاءت فكرة إنشاء مشروع النظام الوطني للتوثيق على الخط داخل الجامعة الجزائرية ،وهو عبههارة قواعههد المعلومههات
العلمية متاحة على الخط يعمل على تجميع المعلومات  ،حفظها و إتاحتههها لمجتمههع البههاحثين والدارسههين فههي الجزائههر ،وقههد جههاء هههذا
المشروع بناء على مشروع تطوير البحث العلمي في الجزائر والذي نص عليه المرسوم التوجيهي في أكتههوبر  ،2008والههذي تتبنههاه
المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بالتعاون مع مركز البحث في العلم العلمي والتقني ،دخل المشروع حيههز التنفيههذ
بداية بفترة تجريبية لمدة ثلثة أشهر ) أكتوبر – ديسمبر(  2010أين كان متاح للجميع أساتذـة ،باحثين ،طلبـة.
و في جانفي  2011أصبح النظام متاحا حتى للباحثين أعضاء مخابر ومراكز البحث و محافظي المكتبات الجامعية.
و النظام الوطني للتوثيق على الخط يسعى إلى توفير الوصول المباشر و المجاني إلههى جميههع الوثههائق المنتجههة محليهها و كههذا المقتنههاة مههن
الخارج ،ويمكن تصنيف المصادر اللكترونية التي تشكل محتويات هذا النظام في الفئات الثلث التالية :
 -1مصادر المعلومات المكتسبة من خلل اشتراكات عبر مزودي الخدمة :و التي تصنف موضوعيا إلههى التخصصههات الربعههة التاليههة :
علوم الحياة ،العلوم و التكنولوجيا ،علوم الرض و العلوم النسانية و الجتماعية ،ناهيك عن تعدد أشكال المصادر المتاحة من خللههه
بين كتب إلكترونية ،دوريات إلكترونية ،قاعدة بيانات و التي تقارب الثلثين قاعدة .
 -2مصادر المعلومات المجانية قيد التجربة و المتاحة على شبكة النترنت ،وتهم هي الخرى بههالكتب و الرسههائل الجامعيههة و التقههارير و
الوراق العلمية و المجلت و الدوريات و قواعد المعلومات الببيبلوغرافية...الخ  ،كقاعههدة المجلت المتخصصههة فههي مجههال الفيزيههاء
 ، APS physiqueقاعدة بيانات الملتقيات على الخط  ، Henry Stewart Talksقاعدة بيانات مطبوعات جامعة أوكسفورد ،و
غيرها
 -3مصادر معلومات منتجة على المستوى الوطني  ،و المنجزة من طرف مركز البحث و العلم العلمي والتقني أطروحههات ،دوريههات،
قواعد بيانات.
 جامعة المير عبد القادر :في مبادرة تعد الولى من نوعها على المستوى الوطني و العربي  ،أخذت المكتبههة المركزيههة لجامعههة الميههر عبههد القههادر بقسههنطينة علههى
عاتقها مبادرة إنشاء أول مكتبة رقميههة للمخطوطههات علههى المسههتوى الهوطني تتههولى المحافظههة علههى الوعيههة النههادرة مههن أمهههات الكتههب
والمخطوطات في العلوم السلمية التي تضمها مكتبة الجامعة ،والمعروف أنها تزخههر علههى رصههيد هههام جههدا ومعتههبر مههن المخطوطههات
والتي يصل عددها إلى  1025مخطوطا وقد بدأت في إنجاز هذا المشروع بدـء برقمنة و معالجة و فهرسة رص يدها مهن المخطوطهات ،
وتعود فكرة رقمنة رصيد المخطوطات منذ سنة  ، 2005وقد وصل عدد المخطوطات المرقمنة حتى اليوم  150مخطوطا  ،سيتم إتاحتها
كبداية أولى محليا على مستوى الجامعة فقط و حتى النتهاء من رقمنة كل الرصيد  ،وهي تطمح إلى جعله مستودعا رقميا مفتوحهها متاحهها
على الخط المباشر لكل المهتمين بمجال المخطوطات من باحثين و دارسين و مؤرخين و غيرهم قريبا فور النتهاء من عملية رقمنة كههل
المخطوطات .
كما توفر مكتبة جامعة المير عبد القادر على روابط للولوج إلى مستودعات عالمية وهي :
/SNDL:https://www.sndl.cerist.dz
المكتبة الوـطنية الجزائرية /http://www.biblionat.dz
الرشيف الوـطني الجزائري http://www.archives-dgan.gov.dz
Sudoc: http://www.sudoc.abes.fr
)Ménestrel (www.menestrel.com
)Biblioislam (www.biblioislam.net
)Revues.org (www.revues.orgبوابة المجلت
www.tawalt.comالبيبليوغرافيا الباضية
www.algerie-ancienne.comالجزائر في الكتابات الكلسيكية
www.diwan.infoالدراسات السلمية بفرنسا

http://www.islam-medieval.cnrs.frالسلم في العصر الوسيط
الدراسات السماعيلية www.iis.ac.uk
 . 7معوقات تحقيق النفاذ الحر للمعلومات في المكتبات الجامعية الجزائرية :
تتلخص أهم معوقات تحقيق نفاذ حر ومجاني فعال للمعلومات العلمية بين أوساط مستفيدي المكتبات الجامعية الجزائرية في :


الفتقار إلى قاعدة معرفية حول مبادرات و مستودعات النفاذ الحر بالمكتبات الجامعية الجزائرية.

 الفجوة التكنولوجية و أثرها على استخدام هته الليات .
 عدم توفر الدراية الكافية لدى الكثير من الباحثين حول استخدام أدوات البحث الملئمههة لتحقيههق النفههاذ للمصههادر الههتي تخههدم فعليهها
الحاجة البحثية  ،و نقص إلمامهم بتقنيات البحث على الخط.
 تذبذب عملية الشتراك في قواعد البيانات البيبلوغرافية.
 اضطراب الباحث وحيرته أمام توافر كم هائل من المواد المستدعاة  ،وعدم قدرته على التمييز بين المههواد أو النتائههج ذات الصههلة
بموضوع بحثه ،والنتائج التي ل تضيف له جديدا أو ربما تكون بعيدة الصلة عن موضوع بحثه ،مما يههترتب عليههه ضههياع الكههثير
من وقت وجهد الباحث في عملية التصفح و التحقق من المواد ذات العلقة بموضوعه.
 مدى قدرة الباحثين على التمييز بين الغث و الثمين من المعلومات المتاحة .
 محدودية النفاذ إلى مصادر الوصول الحههر للمكتبههات الجامعيههة و حصههرها فقههط فههي طلبههة مهها فههوق مسههتوى الماسههتر و السههاتذة
الباحثين .
 قيود النفاذ الحر للمعلومات أمام الباحثين من ذوي الحتياجات الخاصة .
 ضعف البنية التكنولوجية التحتية و ما ينجر عنها من مشكلت في التصال .
 هناك صعوبة عند الدخول إلى مستودعات بعض مواقع المكتبات الجامعية وقد يرجع هذا إلى ضعف التصال بشبكة النترنت .
 مواقع بعض المكتبات الجامعية موقفة لفترة محدودة نتيجة إعادة تقسيم الجامعات الجزائرية مثل جامعة قسنطينة  1موقف موقعها
لهذا السبب.
خاتمفففففففففففففففة :
حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على مدى وعي المكتبات الجامعية الجزائرية بأهمية التاحة الحرة و المجانية للمعلومات العلمية
في الوسط الكاديمي البحثي  ،والوقوف على أبرز مساهماتها و مبادراتها في دعم وتحقيق مبدأ " حريههة النفههاذ للمعلومههات العلميههة " دون
تقييد مالي أو قانوني  ،مبرزين بذلك المستوى الذي وصلت إليه مساعي المكتبات الجامعية الجزائرية فههي دعههم البرامههج البيداغوجيههة مههن
جهة و تثمين البحوث العلمية من جهة أخرى  ،خاصة و أن هذه المساعي تعتبر حديثة النطلق مقارنة بنظيراتها مههن مكتبههات جامعههات
الدول المتقدمة ،غير أننا نلمس فيها جهودا كبيرة جدا و إرادة قوية لتعميم حركة النفاذ الحر للمعلومههات العلميههة بيههن البههاحثين و الطلبههة و
الساتذة الجامعيين في مختلف ربوع الجزائر  ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى وعي هؤلء المستفيدين بأهمية عته المبادرات و
المساعي التي تكلف الدولة الجزائرية أموال باهظة و إلى أي مدى تتحقق الستفادة منها في مجههال تطههوير البحههث العلمههي فههي الجزائههر؟
بمعنى آخر هل كل جهود المكتبات الجامعية و مشاريع الدولة الجزائرية الداعمة للحرية النفههاذ الحههر للمعلومههات و مجههانيته و آنيتههه تلقههى
توافقا و تجاوبا بحثيا مناسبا لها أم أن هناك فجوة بين المبادرات و المساعي و بين مردودية البحث و النشاط العلمي ؟
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