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  رسالة بعد التسجيل ست
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الع عليها عند  بحثه بمجموعة من ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11رف / الهوامش: بح14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار إِ 
َ
ليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . ر يذكر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصد

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلم
ً

و الرفض، فضال
َ
ي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 يت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثب

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



6-  
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

و )ِإشكال
َ
ة البحث( .البحث( أ  ي 

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

 ن ي
َ
كون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب عل
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
ى الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الوارد
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متو             
َ
ر جميع األ ِ

ن البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ة لهذا المفهوم والتعرف على طريقة اعضاء هيئة التدريس في الجامعة التقنية الشمالي

فضال عن مدى رغبتهم في كتاباتهم ونشر  الحر للمعلوماتحصولهم لمصادر الوصول 
لها مواقع الوصول الحر للمعلومات وتبين ان ابرز نتائج البحث هي:  دورياتبحوثهم في 

هيئة التدريس في الجامعة التقنية الشمالية لمصادر الوصول الحر  ألعضاءاالدراك الكبير 
لها مواقع للوصول  دورياتللمعلومات، وان نسبة كبيرة منهم يقومون بنشر بحوثهم في 

 الحر للمعلومات.
 تكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة البحثية االتية: مشكلة البحث: -1
هل هناك المام لهيئة التدريس بالجامعة التقنية الشمالية لظاهرة الوصول الحر  -1

 للمعلومات؟
ونشرها على مجالت لها مواقع الوصول الحر  هل يعتمدون في كتابتهم لبحوثهم -2

 للمعلومات؟
تأتي اهمية البحث من اهمية االعتماد على النشر االلكتروني واألرشفة  أهمية البحث: -2

 اإللكترونية فضاًل عن اهمية التعامل مع االتاحة المجانية للمصادر العلمية.
 فرضيات البحث: -3 
 الوصول الحر  للمعلومات.ضعف ادراك الباحث لمفهوم  -1

                                                 

 .الجامعة التقنية الشمالية 
 /الجامعة التقنية الشماليةالمعهد التقني/ الموصل. 
  زاخو/جامعة الشريعة/كلية اإلنسانيةقسم العلوم. 
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ضعف مشاركة الباحثين لمصادر الوصول الحر للمعلومات بسبب عدم معرفتهم  -2
بمصادر االيداع التي يمكن ان ينشروا من خاللها مجانًا واعتمادهم على مصادر 

 المعلومات الورقية.
 :اهداف البحث-4
 التعرف على مفهوم الوصول الحر للمعلومات. -1
لمفهوم الوصول الحر  بالجامعة التقنية الشماليةالتعرف على مدى المام هيئة التدريس  -2

 للمعلومات .
 التعرف على طرق حصول هيئة التدريس لمصادر الوصول الحر للمعلومات. -3
التعرف على مدى رغبتهم في كتاباتهم ونشر بحوثهم باعتمادهم على مجالت في  -4

 مات.مواقع الوصول الحر للمعلو 
 حدود البحث: -5

 هيئة التدريس في الجامعة التقنية الشمالية. حدود مكانية:
 . 2018- 2017للعام الدراسي  حدود زمانية:

 الوصول الحر للمعلومات . حدود موضوعية:
 استخدام الباحثان في كتاباتهم لهذا البحث: منهج البحث: -6
 المنهج الوصفي  -2    المنهج التاريخي -1
االستبانة، المقابالت الشخصية فضاًل عن المواقع الخاصة  جمع البيانات: ادوات -7

 بالوصول الحر للمعلومات و المتاحة على االنترنت.
 الدراسات السابقة: -8
( اتجاهات اعضاء هيئة التدريس 2015دراسة: عبد الحميد عباس قسم السيد ) -1

ت الدراسة الى معرفة المام . هدف(1)بجامعة بخت الرضا نحو الوصول الحر للمعلومات
اعضاء هيئة التدريس بجامعه بخت الرضا بأهمية مفهوم الوصول الحر للمعلومات عبر 

                                                 
عبد الحميد عباس قسم السيد اتجاهات اعضاء هيئة التدريس بجامعة بخت الرضا. مجلة جامعة  - (1)

 .2015، ديسمبر 15بخت الرضا العلمية، ع 
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االنترنت و مدى الوعي بالمشاكل و العقبات التي تحول دون استغاللهم الفرص التي 
ائج يتيحها الوصول الحر للمعلومات و المزايا التي يوفرها بدون مقابل مادي وكانت ابرز نت

الدراسة سهولة النشر على نطاق المواقع اإللكترونية، وهناك نسبة كبيرة من اعضاء هيئة 
 التدريس يرغبون بنشر ابحاثهم وفق سياسات واسس الوصول الحر.

 الوصول مصادر نحو السوريين الباحثين اتجاهات( 2013) عوده سعاد: دراسة -2
            (2)  للمعلومات الحر

الى التعرف بظاهرة الوصول الحر للمعلومات العلمية عبر االنترنت، والى هدفت الدراسة 
تعريف اتجاهات الباحثين السوريين نحو هذه الصادر وذلك من خالل قياس مدى 
استخدامهم لمصادر الوصول الحر ومدى مشاركتهم في نشر بحوثهم عبر احدى قنوات 

سة هو ضعف في مستوى معرفة التواصل العلمي ذات الوصول الحر. ابرز نتائج الدرا
الباحثين السوريين بمصطلح الوصول الحر او المصطلحات المرتبطة به مثل االرشفة 
المفتوحة او المستودعات الرقمية، كما بينت الدراسة ان هناك عددًا من االسباب التي لم 

ة تشجع الباحثين على ايداع بحوثهم في مصادر الوصول الحر، من بينها خشيتهم من سرق
  بحوثهم و من عدم وثوقهم بحقوق الملكية الفكرية للبحوث المتاحة مجانًا.

 ( open access) بمصطلح الوصول الحر ة التعريفات المتعلق :اولا   

 ،االنتاج الفكري مجانا على شبكه االنترنت قصد به اتاحةي :الوصول الحر مصطلح -1
و التحميل الهابط و النسخ و الطبع و التوزيع و البحث دون ان  ةحق المستفيد في القراءو 

 .(1)يدفع مقابل ذلك
 المالئمةالظروف  ةالحوار بين الباحثين و تهيئ اثراء و العلميةنتائج البحوث  اتاحة -2

 .(2)العلمي دمنها ان تسهم في التقأالتي من ش

                                                 
 متاح   -:المبادرات االهمية، المفهوم،: للمعلومات الحر الوصول. محمد ابراهيم احمد مها -( 2) (2)

 (  .2010 يونيو) ،22 ع Cybrarians Journal على
مجلس النشر  :الكويت -.معجم علوم المكتبات و المعلومات .عبد المعطي، ياسر يوسف (1)

 .8، ص2003،العلمي
مجانا من  المتاحةاتجاهات الباحثين العرب نحو االرشيف المفتوح و الدوريات  بوعزة.عبد المجيد  (2)

 .  www.journal.cybrarians.org/index.php?option خالل شبكه االنترنت متاح
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تمثل  العلميةكانت الدوريات  -:عن الوصول الحر للمعلومات ةموجز  ةتاريخية نبذ :ثانيا
 ووسيلةعلى نطاق واسع  هاوضمان توزيع ةسرعبلنشر اعمالهم  احثينمام البأ ةفرص اسابق

ين ؤلفهب المتوكانت الدوريات  ة.العلمي همثانتائج ابحلثبات حق السبق في الوصول إل
بسبب  ةفعلي زمةا اصبحت هناك اتزايد الدوريت ومع  ،العلميةمقابل جهودهم  تآمكاف

، على ميزانيات العديد من المكتبات مما اثر سلباً  ،بشكل مبالغ فيه  هاارتفاع اسعار 
الكثير من المكتبات اشتراكاتها لعدد كبير من الدوريات  قللت عتفار لهذا اال ةطبيعي ةنتيجوك
ثم  اعداد الدوريات العلمية، ومن ةابعفي متالفرصة الى فقدان الكثير من الباحثين  ما ادىم

النشر ومع ظهور االنترنت و  (3).تطوراتهالجديد في عالم البحث العلمي و  ةمتابع
وقد اسس  ،الوصول المباشر ةهذه الدوريات وامكاني اتاحةاصبح من الممكن  ،االلكتروني

في عام ف ،من خالل االنترنت قبل النشر تاحةلال ةول خدمأ pdul ginsparg الفيزيائي
وذلك عن طريق انشاء اول  النشر ةقبل عملي هم وآرائهمافكار  ةللعلماء بمشارك حسم 1991

درك أو بعد مرور ثالث سنوات  ،بحوث ما قبل النشر في مجال الفيزياءلبيانات  ةقاعد
 العلماء ثوح حفيزوت االبداع من خالل االنترنتSteven Harnad البريطاني  العالم

تم انشاء مستودع  1997في عام   .بشكل حر  واتاحتها الباحثين على ايداع اعمالهمو 
 .ما بعدهيع بحوث ما قبل النشر و هدف تجمبسوثا مبتون  ةفي جامع العلميةللمنشورات 
اتحاد  SPARCحركة أقوى في طريق الوصول الحر وذلك بتأسيس  1998وشهد عام 

النشر العلمي والمصادر األكاديمية حيث دعم زيادة حجم المواد المتاحة عن طريق 
الوصول الحر في مجال الطب االحصائي خاصة بعد انظمام المؤسسة العلمية الوطنية 

NIH معارضة بعض الجمعيات والناشرين التجاريين اال ان عدد الدوريات المتاحة  ورغم
دورية، واصبحت المؤسسة  160صها كاملة قد بلغت عن طريق الوصول الحر بنصو 

 . (1)الوطنية للصحة مسؤولة عن فكرة االتاحة الحرة للدوريات الطبية
                                                 

 .  مصدر سابق محمد. ابراهيم احمد مها (3)
(1) Karen M albert. Open access: implication for scholarly publishing and 

medical libraries.- Journal of the medical library Association.-vol.94,no.3(july 
2006)p.2      
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 free الوصول المجانيو  open access (OA) الفرق بين الوصول الحربيان ثالثاا: ت
access  :(2):جهودها لتصل الى رتالوصول الحر سخ ةان حرك 

 االنترنت ةالفكري العلمي على شبك لإلنتاج ةالمجاني تاحةتحقيق اال  -1
 ما انتاج مؤلف علمي ةواالشتقاق مثل اعاد هنتاج وتوزيعاال ذلكاستخدام  ةاعاد ةحري -2

 هم فعلتالتي كتب بها وخير مثال على ذلك هو ما ي األصلية اللغةاخرى غير بلغة 
او جزئي واستخدامها استخدامها بشكل كلي ة التي تمت اعاد plos biologyبمقاالت

 ة.تعليمي ألغراض اليونانية باللغة
االنترنت فور  ةفي مستودع عام على شبك ةايداع هذا االنتاج الفكري مباشر  بوجو  -3

 ه.نشر 
 free"و نفسه الوصول الحر " هopen access"ان الوصول الحر  يتضح من هناو 

access ،" وصول الحر فقد ذو مصدر  بالضرورةلكن ليس كل مصدر متاح مجانا هو
مجانا للمستفيد الذي ليس مسموح له  ةمتاح ةاالنترنت مؤلفات علمي ةيتواجد على شبك

 .وحفظها ،توزيعها ةاعاد ا،نسخه ،تحميلها
 . (3)مبادرات الوصول الحر اا:رابع
 اتية:مبادرات مؤسس -1
 . Bermuda Principles 1996 مبادئ برمودا - أ

 .Public library of science initiative للعلوم األمريكية العامة المكتبة درةابم  - ب
 . 2002Budabest open access initiativeللوصول الحردابست مبادرة بو   - ج
 . 2003Bethesdastatement on open access publishingبيان بيتسادا   - ح
 2003Berlin declaration on open access to knowledgeاعالن برلين -خ 

in the sciences and humanities.   

                                                 
 Cybrarians ةمجل .التقنية و العلمية للمعلومات الحر الوصول حركة نشأة غيدة. بن يوسف وسام (2)

Journal  على متاح(2015 ديسمبر، )40ع 
www.journal.cybrarians.org/index.php?view=articleandcatid  

 .16وسام يوسف بن غيدة ، مصدر سابق . ص (3)
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 washinton d.c principles for free access to 2004مبادرة واشنطن  -د  
science a statement from not-for profit publishers.   

 ة:الجمعيات و المؤسسات المهني بعض هاطالقاالمبادرات التي قامت ب ضبع -2
 .IFLA2003مبادرة -أ

 .eJDS(2002خدمةتسليمالدورياتااللكترونية)ةمبادر -ب

 

 

 -مبادرات فردية: -3
مبادرةالدكتورعبدهللابنمحمدالغذامي -أ

 The Right to Research coalition  2009مبادرةتحالف -ب

 : (1)مبادرات على مستوى العالم العربي -4
.2006والتقنيةةنداءالرياضللوصولالحرالىالمعلوماتالعلمي-أ

.2007المؤتمرالثامنعشرلالتحادالعربيللمكتباتوالمعلومات-ب

.2009ورشةعملبعنوانالمحتوىالعربيالمفتوح-ج

.2014الندوةالدولية:النفاذالمفتوحوالبحثالعلمي:نحوقيمجديدة-خ

  (2):مميزات الوصول الحر للمعلومات -خامساا:
  :مميزات الوصول الحر للمعلومات فيما يلييمكن ذكر 

نها هذه المعلومات ال لشموليةلباحثين وذلك لجذب  قوةالوصول الحر للمعلومات يعد  -أ
 (.وجهات نظر مختلفةو   ةو التكنولوجي ةالعلمي) ةتغطي مجاالت االهتمامات كاف

ستخدام الاتعيق  دون اي قيودالتعامل مع مصادر الوصول الحر  ةمشروعي سهولة و-ب
 .المستفيدين مجانا لجمهور ةمتاح هانأسم بتالمشروع حيث ان مصادر الوصول الحر ت

من مما يزيد بعدا اخر لمعلومات لالتحديث المستمر ب صول الحرو م مصادر التست -ج
وهذا  .التي تتسم بالتطور السريع و المتالحق السيماالمجاالت و  ةها في كافمن ةاالستفاد

 . ندرة توقفهاقاء مصادر الحصول الحر و ب يةيضمن استمرار 

                                                 
 .17 -16 ص سابق مصدرغيدة .  بن يوسف وسام (1)
 التابعة المعلوماتية المؤسسات في الحر الوصول حركة واقع ابراهيم. موضي الديبان، علي، هند لبان، (2)

( متاح على 2009) 9ع  -المعلومات. دراسات مجلة الرياض مدينة في االهلية و الحكومية للجامعات
http://www.infomation studies.net/issu-list.php?actionshowtitles   
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 .كسر احتكار الناشرين -د
 حتفاظ بحق النشر اللمؤلفين ال تيحي -ه
 .التواصل بين الباحثين في مختلف التوجهات ةتقوي -و
 . ةالعلمي ةاالنتاجي ةتقوي -ز 
 العلمية. لبحوثلمباشر الالنشر  ةامكاني - خ
  .ول أالتطورات اوال ب عليها و مواكبة و االطالع ةلمواد المتاحلمباشر الالوصول   - د
 .البحث العلمي ةالوقت الالزم لعمليتقليص  - ذ

ين تجاه الوصول الحر للمعلومات المشكالت التي تقف امام الباحثالتحديات و  :سادساا 
 (1):هيو 
 ة.استخدام ادوات البحث المالئم نحوالكثير من الباحثين  ىلد افيةالك ةعدم توفر الدراي -1
 ة.مواد المستدعاالامام كم هائل من  ه تحير بالباحث  اضطراب -2
 . full textلة نصوص الكاملل عدم الوصول في كل االحوال -3
حث االب ةمن خالل االنترنت ومتى قدر  ةالمعلومات المتاح ةمصداقي ة وصح مدى -4
 ة.مين من المواد المتاحثو ال غثاليز ما بين يالتم لىع
 .الشكل االلكترونيبالفعل في  ةمتاحوثائق الليست كل  -5
ما م ،يوما عن يوم عبر االنترنت ةر المستمر في المعلومات المتاحغيياالختالف و الت -6

 ة.ستشهادات المرجعياال دةو جو  ةينعكس على صح
 ةمما يعيق تحقيق االفاد ةاالنجليزي ةباللغ ةمعظم المواد المتاحة، اذ ان القيود اللغوي -7

 ةفي الترجم تو في المقابل توجد مشكال ة،االنجليزي ةال يجيدون اللغ منر مامام عدد كبي
 ة.االلي

 ةيناالتصال و التي مازالت تعاني منها العديد من الدول بسبب ضعف الب تمشكال -8
 ة.التحتي

 

                                                 

- (1) peter suber. Open Access . Impact and Demond: why some authors self 
archire their articles. 2008.www.eartam.edu/petes                                                                 
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ستبانة ستمارة االالبعد االطالع على اجابات هيئة التدريس : تحليل اسئلة الستبانة 
 ن االتي :يتبين للباحثااللكترونية 

 يحملون لقب مدرس مساعد. 45.8% -1
 يحملون لقب مدرس. 29.2% -2
 يحملون لقب استاذ مساعد. 22.9% -3
 يحملون لقب استاذ . 2.1% -4

هي  (مدرس مساعد)مما يدل على استجابة هيئة التدريس الحاملين على لقب        
(، وذلك استاذ)استجابة من الحاملين لقب  االستبانة واقل      الرد على اسئلة  االكبر في

كما موضح في و . بسبب العدد الضئيل الحامل لهذا اللقب في الجامعة التقنية الشمالية
 ( .1الشكل رقم )

 
 

 ( اللقب العلمي1الشكل رقم )

  (% ذكور75% اناث و 25)ما يعادل ؛ اي 1/3ناث ال ذكور الى النسبة  ادناه (2ويوضح الشكل رقم )
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 ( يمثل الجنس2الشكل رقم )

امابخصوصعددسنواتالخدمةفتبيناالتي:

 اقلمنخمسسنوات.14.6% -1

 منخمسالىعشرسنوات.14.6% -2

 منعشرةالىعشرينسنة.54.2% -3

 اكثرمنعشرينسنة.16.7% -4

، وكما  (عشرون سنة)كانت اعلى نسبة في عينة الدراسة فيما يخص سنوات الخدمة هي و 
 ادناه:( 3موضح في الشكل رقم )

 
 ( عدد سنوات الخدمة3الشكل رقم )                                        

 :كان السؤال االول الموجه للهيئة التدريسية هو
 لمفهوم الوصول الحر للمعلومات؟  هل لديك المام او ادراك س:
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لديهم المام لمفهوم الوصول الحر  (%85.4)ان اكبر نسبة من هيئة التدريس ج: 
وكما  ،معلوماتلمام او ادراك للوصول الحر للاليس لديهم  (%14.6)للمعلومات وان نسبة 

 .ادناه (4موضح في الشكل رقم )

 
 (4الشكل رقم )                                                  

التدريس التي كانت اجابتهم بعدم اما بخصوص السؤال الثاني فإن اسباب عدم المام هيئة 
حسب السؤال السابق  بو ( %14.6)نسبتهم  والتيللوصول الحر للمعلومات  )كال( المامهم
 كاالتي:

 .عدم توفر خط انترنت 30% -1
 .في استخدام تكنولوجيا المعلومات عدم وجود رغبة 40% -2
 عدم وجود رغبة في كتابة البحوث. 10% -3
  تتعلق باسباب اخرى. 20% -4

 ادناه: (5موضح في الشكل رقم ) كما هو
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 (5الشكل رقم )                                   

اذ  (نعم)هيئة التدريس التي كانت اجابتهم اما بخصوص السؤال الثالث فإن طرق المام 
 تي:اآلهي  سابقالسؤال الحسب بو ( %85.4 )        كانت نسبتهم

 عن طريق صديق.%5  -1
 دورات التعليم المستمر . عن طريق المشاركة في%5  -2
 عن طريق البحث في النت. %85 -3
  طرق اخرى. 5% -4
 ادناه:( 6كما موضح في الشكل رقم )و

 
 (6الشكل رقم )                              

مجالت لها مواقع الوصول الحر للمعلومات التي يتم نشر بحوث  نحوكان السؤال الرابع 
نشر بحوثهم في مجالت لها مواقع الوصول  ( يتم%60.4) بةالتدريسيين فيها وكانت االجا

  بحوثهم في تلك المجالت . نشرتم ال ي( %39.6)الحر للمعلومات، وان 
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 ادناه: (7موضح في الشكل رقم ) كماو 

 
 (7الشكل رقم )                                                                

لها مواقع الوصول الحر التي مجالت البحوثهم في  نشرتم ربطًا بالسؤال السابق للذين ي
( %22.6) ، وان ابحث (2-4 )مابين ن بحوثهمنشرو ين (%54.8) ين ان للمعلومات تب

 ثا،بح (6)اكثر من  ن بحوثهمنشرو ي (%16.1 )  ، وان ابحث (4-6) من ن بحوثهمنشرو ي
 اقل من بحثين منشورين (%6.5)وان نسبة 

 (ادناه:8رقم ) وكما موضح في الشكل
 

 (7الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 (8شكل رقم )                                               
فقد تم  مواقع الوصول الحر للمعلوماتاما بالنسبة للذين لم يكن لديهم بحوث منشورة في 

 سؤالهم:
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 س: هل لديكم الرغبة في النشر ضمن هذه المواقع؟
 ( لديهم رغبة )نعم(، %80ج: نسبة )

 ( ادناه:9وكما موضح في الشكل رقم )

 
 (9الشكل رقم ) 

وهنا يتبين ان االغلبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس ليس لديهم مخاوف من نشر 
( وكما موضح %81.3وبنسبة كبيرة والبالغة ) مواقع الوصول الحر للمعلوماتبحوثهم في 

 ( ادناه:10في الشكل رقم )

 
 (10الشكل رقم )
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س: هل يتم كتابة بحوث اعضاء هيئة التدريس على مصادر المعلومات الورقية ام 
 مصادر المعلومات المتاحة للوصول الحر للمعلومات؟

الحر ج: يتم االعتماد بشكل كبير على مصادر المعلومات المتاحة للوصول 
( وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الذين يعتمدون في كتابة بحوثهم %81.3للمعلومات)

 ( ادناه:11( وكما موضح في الشكل رقم )%18.8باالعتماد على المصادر الورقية )

 
 )11الشكل رقم )

  النتائج والتوصيات

 -النتائج:

ادراك اعضاء هيئة التدريس لمفهوم الوصول الحر للمعلومات من خالل اجابتهم  -1
 .وهذا يدل على نفي الفرضية االولى( % 85.4)لسؤال االول وكانت النسبة لوبالتحديد 

نسبة كبيرة من اعضاء هيئة التدريس يقومون بنشر بحوثهم في مجالت لها مواقع  -2
 ي الفرضية الثانية.الوصول الحر للمعلومات وهذا يدل على نف

كانت هي النسبة الكبيرة في معرفة وادراك هيئة التدريس  نترنيتبحث باالطريقة ال -3
 لمواقع الوصول الحر للمعلومات .

اعتماد هيئة التدريس بكتابتهم على مصادر معلومات متاحة للوصول الحر  -4
 للمعلومات اكثر من اعتمادهم على مصادر ورقية .

هيئة التدريس ليس لديهم مخاوف من نشر بحوثهم في مواقع نسبة كبيرة من اعضاء  -5
 الوصول الحر للمعلومات.
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 -التوصيات:

ادراك اعضاء هيئة من غم اشاعة مفهوم الوصول الحر للمعلومات للجميع على الر   -1
 .لهذا المفهومالتدريس 

العمل على حث اعضاء هيئة التدريس الذين ليس لديهم المام لمفهوم الوصول الحر  -2
 للمعلومات ومشاركتهم بالورش والدورات والندوات الخاصة بهذا الموضوع .

بما انه النسبة االكبر من اعضاء هيئة التدريس ينشرون بحوثهم في مجالت لها  -3
مواقع الوصول الحر للمعلومات فعليه يجب االعتراف بالبحوث التي تنشر بهذه المجالت 

 ضمن اسس وضوابط علمية.
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Abstract 

     The study aims at identifying the concept of open access to 

information and the scope of awareness of the faculty members in 

the Northern Technical University for this concept as well as 

identifying how to reach resources of open access to information. In 

addition, the study reveals the scope of faculty members' desire to 

write and publish their researches in periodicals that have sites for 

open access to information. The results show that the faculty 

members have great realization for the resources of open access to 

information. A large ratıo of them publish their researches in 

periodicals that have sites for open access to information.   

  
 


