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يمثل النشر العممي الطريق العممي والفاعل وأحد أىم المقاييس المستخدمة لتقدير
مستوى ال نتاج العممي وأىم آليات مشاركتو واثراء المعرفة العممية وايصاليا إلى من يحتاجيا،
وتحقيق متطمبات التبادل المعرفي  ،فال قيمة لمعمم مالم يتم نشره واتاحتو لخدمة البشرية ،كما
انو اصبح من أىم المعايير الدولية لتصنيف الجامعات ،فمعايير تصنيف الجامعات اصبحت
تعتمد في معظميا عمي مساىمات اعضاء ىيئة التدريس ونوعية وكمية المنشورات باسم
الجامعة ومق دار اثر تمك المنشورات ومدي الستشياد بيا من قبل الباحثين في مختمف دول
العالم.
لذلك تيتم الجامعات ومراكز البحوث بنشر نتائج أبحاثيم العممية في أوعية النشر
المحكمة و التي تتبنى المعايير العممية الرصينة من دوريات عممية متخصصة أو كتب أعمال
المؤتمرات من أجل تبادل المعرفة و النتائج لكي تستمر األبحاث و تتكامل نتائجيا و أىدافيا.
وقد مر النشر العممى بم ارحل متعددة بداية من النشر التقميدى وخاصة بعد اختراع
آلت الطباعة  ،التي ساىمت في إصدار مجالت ودوريات عممية متخصصة مطبوعة ،
وتُخضع لعممية تقييم تحكيم جادة بمعرفة خبراء متخصصين ( تقييم النظراء ) وبعد الموافقة
عمييا يتم نشرىا وتوزيعيا عمى كل المشتركين حول العالم .
ومرو ار بالنشر اللكترونى بعد ظيور تكنولوجيا المعمومات ( ، )ITومع استخدام
الحاسوب اآللي وشبكة النترنت والجيزة المحمولة  ،والتى اعطت الفرصة لتبادل الخبرات
اختصار
ا
والربط و التقريب بين الباحثين حول العالم  ،ونشر النتائج العممية بنفقات اقل  ،و
لموقت  ،وزيادة فى الكفاءة والفاعمية فى استخدام المعمومات  ،وتماشيا مع ايقاع الحياة فى
المجتمعات المعاصرة  ،وىو أمر امكن تحقيقو عن طريق تمك التكنولوجيا ودون الحاجة الى
استخدام الطرق الورقية القديمة ،
ووصول الى ما نادى بو البعض فى الفترة الخيرة بضرورة إتاحة كافة األبحاث
المنشورة لكل الباحثين حول العالم مجاناً  - Open Online Accessحيث يعد نموذج
الوصول الحر فى النشر العممى من اكثر التغيرات الجوىرية اىمية فى النشر فى السنوات

الخيرة  -وتحقيقا لمقاربة منصة الباحث العلمي ") "Google Scholar (GSومؤيذوه
في العالم األكاديمي عن "دمقرطة النتاج العممي وقياس التأثير" والتى اكدت عمى اعتبار أن
أي بحث او وثيقة منشورة ىي قابمة لمقراءة والقتباس بغض النظر عن الموضوع الذي
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تتناولو أو الكاتب الذي ألفيا أو المنطقة أو المغة التي صدرت بيا ،من خالل دوريات
الوصول الحر)  ، ( O A Jوالتى نالت من األسس التي كانت تعتبر راسخة في مجال النشر
العلمي وتقييم مستواه وتأثيره الكثير .
وقد برزت حركة الوصول الحر والنشر الحر في العقدين األخيرين ،نتيجة لثمراتيا
الكثير في الرتقاء بآليات تدفق المعمومات ،وقد قامت العديد من المجتمعات والمؤسسات
بتبني ىذه الحركة ،واستثمار مقوماتيا المختمفة ،وذلك من أجل تيسير تدفق المعمومات ليس
في تمك المجتمعات فحسب وانما عمى مستوى العالم بأسره  ،فيذه الحركة نشات فى الساس
كاحد الحمول لزمة التصال العممى  ،والوصول الى البحوث العممية فى وقت نشرىا او بعد
فترة قميمة من ذلك  ،والتغمب عمى مشكمة ارتفاع تكاليف الشتراك فى الدوريات التقميدية
وعدم قدرة المكتبات والفراد عمى تحمل الزيادة المطردة فى ىذا المجال اضافة الى .
وفى الفترة األخيرة نادى العديد من الخيرين في ىذا العالم  ،بضرورة إتاحة كافة
البحاث المنشورة لكل الباحثين حول العالم مجانا عمى شبكة النترنت ،وربما ىذا يساعد
عمى تطور وتسارع عممية البحث العممي وتقميل النفقات لموصول الى البحوث المنشور.
وفي ظل تبمور مجموعة من الشكاليات المتعمقة بقواعد البيانات وأساليب النشر
العممي التقميدية التي يرددىا المدافعون عنيا  ،ظيرت منصات عديدة عمى نمط منصة
الباحث العممي ") ، "Google Scholar (GSكمنافس قوي – إن لم نقل كبديل  -لكل
من " "TRو " ."Scopusحيث يستفيد " "GSمن قدرات محرك بحث  Googleعمى الوصول
لكل ما ينشر تقريباً في العالم الرقمي من انتاج عممي في الدوريات والمجالت والكتب
وأطروحات الدراسات العميا وأوراق المؤتمرات والتقارير والدراسات وغيرىا.

ومع تغمغل وسائط التواصل الجتماعي في مناحي الحياة المختمفة فقد أصبح من
الميم قياس التأثير لممنش ورات العممية الذي تحدثو في تمك الوسائط ،وفي المنصات الرقمية
التفاعمية والشبكات األكاديمية والمينية اآلخذة في التزايد وتوسيع النشاط مثل " Research
 "Gateو " "Academiaو " ،"LinkedInوالتي تتيح إنشاء حسابات شخصية مجانية
لمباحثين لعرض إنتاجيم العممي والفكري المحكم وغير المحكم لمجميور بشكل مفتوح وبمغات
مختمفة ،بالضافة لتوفير إمكانية لمتفاعل والنقاش بين الباحثين .وىذا أدى إلى تخفيف القيود
التي فرضيا تقميدياً نموذج تقييم النظراء عمى النشر العممي ومنح ىامشاً لتقييم ال نتاج
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البحثي من خالل الجميور المتمقي .ولم يعد من الخافي القول بأن النمط التقميدي لمنشر
العممي وقواعد البيانات المرتبطة بو تعاني من قصور في ىذا الجانب ومن أبرزىا :
 -1الحتكار التجاري لشركات النشر الكبرى الذي أدى لرتفاع كبير في تكمفة الشتراك في
قواعد البيانات والدوريات والمجالت العممية ،وحال بشكل ىام دون وصول الباحثين في
الدول الفقيرة إلى المنشورات العممية،
 -2اعتماد قواعد البيانات الكبرى مثل " "TRو " "Scopusعمى المجالت والدوريات الصادرة
غالباً في الدول الغربية ،مما قد يحدث تحيزات في المواضيع التي يتم تغطيتيا ،إضافة
لمتحيزات الجغرافية والمغوية ،حيث غدت النجميزية لغة مييمنة في مجال النشر العممي،

 -3القتصار شبو الكامل عمى المقالت العممية المنشورة في المجالت في موضوع قياس
التأثير ،دون إيالء اىتمام كبير لقياس تأثير الكتب واألطروحات والتقارير وما شابو،
وىو ما يدفع المؤلفين المحتممين نحو تفضيل النشر في المجالت العممية كونيا ل زالت
األكثر ثقالً في أنظمة الترقية والتثبيت وفي الحصول عمى التمويل لممشاريع البحثية،

 -4التركيز عمى المنشورات والدوريات العممية بشكل منفرد مع غياب "بروفايل" اجمالي
لمباحث وضعف مؤشرات قياس إنتاجو البحثي ككل ،مؤشرات قياس إنتاجو البحثي ككل.
استناداً لمكثير مما كتب حول الموضوع ولما تذكره مواقع دور النشر فإنو يمكن تمخيص

اليجابيات المترافقة مع نموذج النشر المفتوح والتى تجعميم يؤيدون التوسع فى النشر العممى

المفتوح بما يمي:
 -1إتاحة الوصول لممنشورات العممية من أماكن كثيرة حول العالم  ،الشيء الذي يكتسب
أىمية خاصة في الدول النامية والفقيرة  ،حيث يعاني الباحثون والمكتبات والمؤسسات
التعميمية بوجو عام من محدودية القدرة عمى الشتراك في قواعد البيانات واألوعية
الناشرة لنتائج األبحاث  ،اضافة الى إتاحة وصول الجميور العادي ومؤسسات المجتمع
المدن ي لمنتائج البحثية داخل الدول التي يتم فييا البحث بيدف زيادة تفاعل ذلك
الجميور مع البحث ونتائجو وتوسيع دائرة المعرفة العممية.
 -2دعم العممية التعميمية والتدريسية ،خصوصاً في مساقات السنوات المتقدمة والدراسات
العميا ،من خالل إتاحة النتائج والمستجدات البحثية دون مقابل لستعمال الطمبة

والساتذة في مؤسسات التعميم العالي.
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 -3السماح لمباحثين بنشر ابحاثيم ومقالتيم بحرية وسرعة كبيرتين.
 -4زيادة عدد القتباسات أو الستشيادات لممقالت والبحاث المنشورة  ،المر الذى يرفع
من معامل التاثير لمباحث ( Author IFاو معامل اتش  ، ) H- Indexمعامل التاثير
لمقسم

 ، Department IFمعامل التاثير لممؤسسة

Institutional Impact

) Factor(IIFمعامل التاثير لممجمة او الدورية )( JIF

 -5تنشيط وتسريع الدورة البحثية من خالل إتاحة النتائج البحثية أولً بأول لمباحثين حول
العالم.
 -6المساعدة فى كشف عمميات النتحال والسرقات العممية  ،فالنترنت بما تقدمو من
حرية النشر والتعبير لكل من يرغب بذلك ،وفرت فى الوقت نفسو ادوات عديدة لكشف
النتحال والسرقة العممية .ابعدت عنيا اصحاب بحوث النسخ والمصق .حتى اصبح
النشر عمى النترنت ىو الضمانة الكيدة لمحفاظ عمى الممكية الفكرية لالعمال الدبية
والعممية ،!.ان حرية النشر وحرية الوصول الى المعمومات اسيم بشكل غير مباشر الى
منع حالت النتحال.
 -7كسر احتكار الناشرين لكل من عممية توزيع والوصول إلى األبحاث العممية  ،.تمكين
المؤلفين من ضمان بث أعماليم عمى نحو متزايد من خالل عرضيا ونشرىا عمى أوسع
نطاق ممكن ،وىذا فضال عن إمكانية الحتفاظ بحق النشر ،وتقوية وتعظيم التصال
العممي بين الباحثين المنتمين إلى تخصصات مختمفة.
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 -8زيادة الخدمات التى يمكن ان تقدميا المكتبات الرقمية لمرتاديو  ،من ابرزىا إمكانية
امتالك نسخ من الدوريات اللكترونية ،باإلضافة إلى إمكانية أرشفة تمك النسخ بشكل
دائم ودون الحاجة إلى ترخيص خاص ودفع مقابل مادي بشكل مستمر ،وامكانية حفظ
مقالت(أعداد) الدوريات العممية عمى المدى الطويل ،وكذا تيجير األعداد المتقادمة أو
السابقة إلى أشكال ووسائط حديثة تسمح بقراءتيا ،وىذا فضال عن أن إمكانية إعارة
نسخ عنيا ،وكذلك عدم تقيد عممية الوصول واستخدام الدوريات اللكترونية مثال ب:
كممة السر ،Internet Protocol address (IP address) ،ساعات الستخدام،
النتساب كعضو لمؤسسة ما ،مع إمكانية منح البرمجيات أو المؤلفات العممية الرقمية،
لمجامعات دون أن تنتيك ىذه األخيرة قوانين ترخيصيا.

املاخذ واسباب الرفض :
عمى الرغم كل المزايا التى يوفرىا نظام الوصول والنشر الحر ال ان واقع الممارسة اظير
العديد من الماخذ والتحفظات تمثمت فيما يمى :
 -1بما أن الدوريات واألوعية العممية تقوم بتغطية تكاليفيا من مردود ما تنشر ،فإن ذلك قد
يدفع البعض لنشر عدد كبير من المقالت واألبحاث ويثير بالتالي تحديات ضبط الجودة
والتأثير عمى عممية تقييم النظراء ،والتي تعتبر عصب الحياة لحيادية النشر العممي
ونزاىتو .وليس خافياً أن مجال النشر العممي المفتوح يعاني حالياً من انتشار دور نشر

تفتقر لممعايير الرصينة في عممية النشر وتسمك منحى يوصف بأنو يمثل اتجا ارً بالنشر
العممي دون كثير التفات لعممية تحكيم النظراء أو لجودة ما ينشر .وفي ىذا السياق فإن

حادثة نشر مقالة مزيفة في  157دورية تتبع نموذج النشر المفتوح ،والتي كتبت عنيا
الغارديان( ،)4ل زالت ماثمة في ذاكرة األوساط الكاديمية كعبرة مؤثرة .ولكن يجب التأكيد
في ىذا المضمار عمى أن مثل ىذه الممارسات أدت لبروز مواقع يمكن الستعانة بيا
لمتحري عن الدوريات قبل النشر فييا مثل ، thinkchecksubmit ، DOAJوالى
وجود ما يعرف بقائمة بيل

Beall’s Listوالتي تدرج دور نشر و دوريات عممية

تتيم بالمتاجرة الضارة بالبحث والنشر العممي(.)5،6،7مسألة الستدامة لألوعية
ولشركات النشر.
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 -2يوجد حاليا العديد من دور النشر العالمية التي يغمب عمييا ظاىريا النشر العممي ولكن
في الواقع أنيا تضع في اولوياتيا الغراض التجارية مما يبعدىا عن الرصانة العممية
المطموبة  ،وتستدرج ىذه الجيات ومجالتيا العممية الباحثين في الكثير من البمدان
لمنشر فييا ،ولعدم وضع الرصانة العممية ضمن أولويات النشر فإن ىذه الدور تنشر
البحوث بدون تقييم أو بتقييم ضعيف المستوى  ،مما يقمل من الفائدة العممية ليذه
البحوث وبالتالي يؤثر عمى رصانتيا العممية  ،وتقوم ىذه المجالت بالنشر األلكتروني
في شبكة المعمومات الدولية )األنترنت ( وتدعي النشر المتاح  Open Accessو تحمل
الباحث أجور نشر باىظة ،وقد تكون مجانية تعمد الى سرقة أفكار الباحثين وتطويرىا
في مؤسساتيم العممية.
ال يرتبط
 -3ىناك الكثير من المشككين في قابمية ىذا النموذج لالستمرار لفترة طويمة .فمث ً
وجود واستمرارية مجمة عممية ما بتوفر ميزانيات تمويمية تضمن إقبال الباحثين عمى
النشر فييا ،مما يعني أن عزوف الباحثين عنيا لسبب ما قد يؤدي إلغالقيا حتى لو
كانت تحرص عمى النشر بجودة عممية رفيعة.باإلضافة لما سمف ينبغي التوضيح بأن
نموذج النشر المفتوح ينطوي عمى أشكال متعددة إلتاحة المنشورات لمقراء ولدرجة
احتفاظ المؤلفين بحقوق النشر واعادة الستخدام.
 -4من بين األشكال األكثر شيوعاً يمكن تعداد الشكل الذىبي والشكل الماسي والشكل
األخضر لمنشر المفتوح  ،بالنسبة لمشكل الذىبي فالمقصود أن تتاح المنشورات لمقراء
بشكميا النيائي فور قبوليا لمنشر في األوعية العممية .أما الشكل األخضر ،والذي ل
يرتبط حصرياً بنموذج النشر المفتوح ،فيتطمب انقضاء فترة زمنية معينة قبل إتاحة

المنشورات بشكمي ا النيائي لمقراء ،مع امكانية أن يقوم المؤلفون قبل ذلك بتحميل نسخ
أولية من منشوراتيم عمى مستودعات المنشورات التابعة لمؤسساتيم أو لمؤسسات

أخرى غير تجارية .أما الشكل الماسي ،وىو األحدث نسبياً والذي يسعى المدافعون عنو

لتخفيف تأثير البعد التجاري لعممية النشر ،فيرتبط بإتاحة المنشورات دون أن يتحمل
القراء أو المؤلفين تكمفة النشر ،األمر الذي تتم معالجتو بجيود تطوعية في الغالب

بحيث تصبح عممية النشر غير ربحية(.)1

-7-

النشر العلمى المفتوح  Open-Access Publishingبين التأييد والرفض.

ختاماً:
اننا نرى انو عمى الرغم من ايماننا بان ا النشر العلمى المفتوح Open-Access
Publishingهو التطور الطبيعى القادم للنشر العلمى فى العصر الرقمى اال اننا نرى فى
الوقت ذاته ضرورة وضع ضوابط وشروط بل ومعايير لو تضمن جودتو  ،وتوفر المصداقية
لممتعاممين معو وانو ل يزال يتفاعل ومآلو غير واضح بشكل قطعي  ،ولكن مع ثورة
المعمومات اللكترونية وسيولة ما يوصف ب عولمة المعرفة من جية ،وارتفاع تكاليف
الشتراك التي تفرضيا دور النشر التقميدية من جية أخرى ،فإنو ل يبدو واقعياً أن يحافظ

النموذج التقميدي لمنشر عمى وجوده بالشكل المعيود ،وليس أدل عمى ذلك من تبني الكثير

م ن الدوريات الصادرة عن دور نشر عريقة لنموذج مختمط يجمع بين النموذج التقميدي وىذا
النموذج.
من ىنا فإنو ينبغي النفتاح عمى موضوع النشر المفتوح جنباً لجنب مع المحاذرة من

الوقوع في شرك جيات ناشرة مغمورة ىدفيا تحقيق الربح عمى حساب جودة ما تنشره .وىذا
يفرض تحدياً طالما كان موجوداً يتمثل بالعثور عمى األوعية العممية المناسبة لنشر النتاج

العممي والبحثي بغض النظر عن نموذج النشر الذي تتبناه .ومع وجود قواعد لمبيانات تصنف

بناء عمى معايير واضحة كمستوى ىيئات التحرير
األوعية الموثوقة وتقيس مستويات أدائيا ً
واللتزام بتحكيم النظراء وعدد القراءات والستشيادات التي تحصل عمييا الدوريات والكتب،
فمعمو لدى جميور المؤلفين المحتممين من ىذه الوسائل ومن غيرىا ما يعينيم عمى انتقاء
األوعية المناسبة لنشر نتاجيم العممي.
وفى ىذا الطار يؤكد محمود عبد العاطى عمى ذلك بقولو "سواء رضينا ام لن نرضى
 -التطور الطبيعى لمنشر لبد ان يكون النشر المفتوح  --واعتقد ان بعد وقت ليس بالبعيد -اكاد اراه  --ان جميع المجالت فى العالم سوف تنتيى وتكون من الماضى  --وكلالنشر العممى سوف يكون فى مواقع الكترونية مفتوحة لمجميع  ---سوف تبقى الختراعات
والتطبيقات فى اطار اخر من النشر المغمق"  ،المر الذى يتطمب ضرورة الستعداد لذلك  ،من
خالل وضع الضوابط التى تمكننا من الجوانب اليجابية لمنشر العممية المفتوح  ،وتجنب
الماخذ والسمبيات التى يمكن ان تنتج عن التوسع فيو .
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https://www.shbabalnil.com/%d8%af%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-

 -2رضا

سعيد

مقبل

:

الجامعي

النشر

العصر

في

الرقمية

متاح

https://faculty.psau.edu.sa/r.mokbel/en/research/rs0000000232

عمى

 -3شريف كامل شاىين  :الممكية الفكرية في بيئة التعمم اإللكتروني  :نحو مبادرة لإلتاحة المجانية
لمكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية عمى شبكة اإلنترنت :جامعة
القاىرة نموذجاً  .- Cybrarians Journal.-ع  ،27ديسمبر 2111

 -4طالل

شيوان

:

إضاءة

عمى

النشر

العممي

المفتوح

http://www.birzeit.edu/ar/blogs/d-l-lnshr-llmy-lmftwh
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طالل شيوان  :نظرة عمى مستجدات النشر العممي في ظل النفتاح الرقمي متاح عمى

https://www.birzeit.edu/ar/blogs/nzr-l-mstjdt-lnshr-llmy-fy-zl-

lnfth-lrqmy

 -6عبد الرحمن فراج  :دوريات الوصول الحر  ،خدمة الكترونية بدون نفقات – احول المعرفة –
السنة  – 18العدد  -74مايو .2114

 -7عبد المجيد صالح بو عزة .اتجاىات الباحثين العرب نحو األرشيف المفتوح والدوريات المتاحة
مجاناً من خالل شبكة اإلنترنت :أعضاء ىيئة التدريس العرب بجامعة السمطان قابوس نموذجا
.- Cybrarians Journal. -ع ( 6سبتمبر ) .2116

 -8قاسم زكى ( )2116التعرف عمى الدوريات ودور النشر العممية الوىمية وتجنبيا .النشرة
الدورية اإلليكترونية األسبوعية ،منظمة المجتمع العممي العربي ،السنة الرابعة ،العدد مائة و

عشرة ( 16فبراير 2116م متاح عمى
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http://arsco.org/article-detail-365-

 -9قاسم زكى  :النشر العممي الوىمي :بين قائمة بيل...وقانون جريشام
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:

الرقمية

متاح

http://numerisations.blogspot.com/2012/05/blog-post_7956.html

 -11وسام يوسف بن غيدة :

عمى

نشأة حركة الوصول الحر لممعمومات العممية والتقنية .-

Cybrarians Journal.-العدد  ،41ديسمبر.2115 -

 -12وسام يوسف بن غيدة  :األرشفة الذاتية بالمستودعات الرقمية  :جذور الماضي ومعطيات
الحاضر  -.Cybrarians Journal -.ع  ،35سبتمبر . 2114
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