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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

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

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

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

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

 
 ل

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

َ
 يجب أ

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

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

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 باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

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



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

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

 على النحو اآلتي : 

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

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

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

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي 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
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 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
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

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

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

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

َ
ض ى أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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دِفْهِرْست ِ

اد َسي 
َ
ؤ

ُ
ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 Digital Objectاملعلومات )ِإىل  املعرف الرقمي للوصول
Identifier) DOI -  دراسة يف ماهيته ومكوناته وفوائده

 للباحثني والدوريات

 عمار عبداللطيف زيد العابدين و ِإميان عزيز خضر

24/9/2022 تأريخ القبول:       12/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

فصل  َأمت بحث المعلومات سواء كانِإلى  لدراسة المعرف الرقمي للوصولتناولت ا       
المعلومات ِإلى  ه وسيلة للوصولن  َأف الرقمي على ف المعر  ذ يعر  ؛ إِ نص كامل َأممن كتاب 

وهذا الرابط يكون  اإِلنترنتدخول بمعلومات ِإلى  رابط حي يوصل الباحث عن المعلوماتب
جزاء التي بنيته والَ  تدراسة على تحديد مفهوم المعرف الرقمي وحدد، عملت الادائمً  الً فع  

هميته بالنسبة للباحث أَ ظهار إِ ِإلى  عمدتو ، يتكون منها، ثم تناولت الجهات المسؤولة عنه
ا لرتباط المعرف الرقمي مع الوصول ، ونظرً مه لهم من فوائدن يقد  أَ وما يمكن  والمجلة
موضوع الوصول الحر للمعلومات ِإلى  قالتطر  ِإلى  دراسةالمعلومات عملت الِإلى  الحر

ته والمعوقات التي تحول دون همي  أَ ليه ثم عالجت إِ ق الوصول ائوحددت مفاهيمه وطر 
 .اإِلنترنتبالمعلومات ِإلى  الوصول

روابط المعلومات ، النصوص الكاملة ، حرية المعلومات ، معامل الكلمات المفتاحية:     
 .لستشهادت المرجعيةالتأثير ، ا
 المقدمة:
دراسة عميقة ِإلى  ة التي تحتاجمي ز الملكية الفكرية من القضايا المقضية حماية  ُتَعد        

ق الحماية وتسعى مختلف المنظمات والهيئات ائلى ضبط وتنظيم وتوفير طر ا ِ ومستمرة و 
 لكترونياإلِ ام والنشر فكار الورقية بشكل عايير حديثة لحماية حقوق ملكية الَ إلرساء مع

                                                 

 جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/جستيرطالبة ما. 
 جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المعلومات وتقنيات المعرفة /ُأستاذ. 
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وقد ظهرت الكثير من المؤسسات التي تقدم خدمات تساعد اصحاب  ،شكل خاصب المرقم
دارةالحماية و الحقوق في  باستخدام الطرف الثالث  Verificationتوفير تأكيد ب مؤلفاتهم اِ 

Third party  عمال الحقوق الرقمية لأل دارةها عبارة عن برمجيات إلِ ن  أَ ال تي تعرف على
 لكترونياإلِ ، وتتمثل الفكرة في المداد بإثبات الملكية للعمل اِإلكترونيالمنشورة َأو  المقدمة

الرقمي عند التخزين في مكان امن يسهل الوصول اليه في حالة حصول خروقات َأو 
يتم  صار ِإذفي هذا السياق  Identifierاوهكر . ولقد اتسع استخدام مصطلح )المعرف( 

ا من المعاني المتعلقة بالفائدة ولكنها تتضمن بالفعل بصورة مرادفة لتشمل كثيرً  استخدامها
التمييز لحقا . وقد بدأت المؤسسات العلمية ِإلى  دللت ضمنية مختلفة تكون بحاجة

مؤخرا في تبني الفكرة الخاصة بربط بعض الميتاداتا* الوصفية الصغيرة بمعرف رقمي، 
. ويقدم نظام المعرف Digital Object Identifier(DOIن )ومنها المعرف الرقمي للكيا

نوع في البيئة َأي  ية لتعريف فريد دائم للكيانات منساس( البنية الَ DOIالرقمي للكيان )
حرف الستهاللية لعبارة المعرف الرقمي للكيان ( هي الَ DOIحرف ال )الرقمية والَ 

(Digital Object Identifierوليس معرف الكيا ) 1ن الرقمي . 
( IDFالمؤسسة الدولية للمعرف الرقمي للكيانات ) منوقد بدا تطبيق النظام     

International Digital Object Identifier Foundation   وتم 1998عام ،
بشكل عام رابط لمصدر ما على  DOI، يخصص رقم  اإِلنترنتتصميمه للعمل في بيئة 

المعلومات التفصيلية لهذا ِإلى  الوصولِإلى  ليه باإلضافةيتيح امكانية الوصول ا اإِلنترنت
. وبينما يمكن لمعلومات  اإِلنترنتمعلومات عنه على َأو  المصدر ، مثل مكان وجوده

لخاص به ما ل يمكن ( اDOIرقم ال ) ِإل  َأن  عن مصدر ما ان تتغير بمرور الوقت 
البيانات  َأنواعَأكثر من َأو  م لنوعداخل النظا DOI، ويمكن تحليل رقم ابدً أَ تغييرها 

                                                 

 *تعرف الميتاداتا: هي اي بيانات تساعد في تحديد ووصف او موضع المصادر اللكترونية الشبكية.
-في بيئة المكتبات الرقمية . DOIالمعرف الرقمي للكيان معوض ،محمد عبد الحميد. تطبيقات نظام .  1

 1م. ص2014-م2013ه /نوفمبر  1435، جماد الخر 1،ع20مجلة مكتبة فهد الوطنية ،مج
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 َأو ِإلكترونيعنوان البريد َأو  لكترونياإلِ هذا الرقم مثل عنوان الموقع بصدر المتعلقة بالم
 .1ميتاداتا وصفية َأو  ُأخرىمعرفات َأي  

 مشكلة الدراسة :
نة ، قبالة المستفيدين بكل الطرق الممكِإلى  ايصال ابحاثهاِإلى  دأبت الدوريات العلمية    

متعددة منها الشهرة العلمية  سبابنشر بحوثه فيها لَ ِإلى  ذلك سعي المستفيد والباحث
الترقية العلمية ِإلى  أقرانه من المتخصصين ، فمنهم من سعىِإلى  وايصال وجهة نظرة

التصال العلمي وتحقيق عالمية المعلومات ، فنرى قيام الدوريات بإعادة النظر ِإلى  واخيرا
 َأساسفساعة تراها تنقيها على  ِإليهاقبولها للبحوث واخذت تنقي البحوث المقدمة  في

حد من  َأكبرِإلى  بحوث علمية خالية ِإنتاجشكلي لتعمل على  َأساسعلمي وساعة على 
السرقة العلمية والتكرار في الموضوعات والمنهجية البحثية وذلك لغرض الحصول على 

 قبول علمي لهذه البحوث .
اخذت هذه البحوث مكانتها في النتاج الفكري في ذلك التخصص ثم اتت         

عدد  َأكبرِإلى  لتكون ارض خصبة للدوريات العلمية إليصال ابحاثها اإِلنترنتالتكنولوجيا و 
تقييم  هاستخدام للبحث الذي سوف يبنى عليممكن من المستفيدين لتحصل بذلك على 

ه عانت بذلك من ِإل  َأن  ، المجلةَأو  ة لها تلك الدوريةالمجلة والباحث والمؤسسة التابع
ضياع كل ِإلى  مشكلة التوقف والندثار بسبب ظروف تمر بها تلك المجالت مما يؤدي

تكمن مشكلة الدراسة في ضياع ِإذا  ي لها وتعذر وصول المستفيدين لها،الرث البحث
معاملها والـتأثير الذي يمكن ان وضاع معها  اإِلنترنتالبحوث العلمية المنشورة على 

التقييم الن في المؤسسات الكاديمية  صارما تحدثه للباحث )صاحبه( والمجلة ولسي  
والبحثية يعتمد على مدى التأثير والمؤشر الذي تحصل عليه نتيجة استخدام هذه البحوث 

ذ إِ ، المؤسسة مَأ يةالدور  مأَ  )استشهادات مرجعية( سواء على مستوى الباحث ِإليها شارةواإلِ 
البحث بغض ِإلى  ركزت الدراسة في مشكلتها على تسليط الضوء على معرف رقمي يقود

 يمكن الوصول امباشرً  ارابطً  د  الدورية التي ينشر فيها اذ يعَأو  مؤلفهَأو  النظر عن عنوانه

                                                 
 متاح على رابط : DOI.موقع الرسمي ل 1

handbook/1_Introduction.htmlhttps://www.doi.org/doi_ 
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دة في البحث بنصه الكامل واستخدامه الستخدام العلمي الذي سوف ينعكس عليه زياِإلى 
والدورية التي نشر فيها البحث ، وتحاول  ِإليهاالمؤسسة التي يعود َأو  مؤشر ذلك الباحث

 : اآلتيةعن التساؤلت  اإِلجابةالدراسة 
 ، وهل هناك تحليل لرقمه ؟  DOIما هو معرف الـ  .1
دورية تمكن من َأو  هل باإلمكان بناء روابط مباشرة للبحث المنشور في مجلة .2

 صه الكامل ؟نِإلى  الوصول
في حالة َأو  تندثر مع مرور الوقتَأو  هل روابط هذه البحوث يمكن ان تتوقف .3

 توقفها عن الصدور؟ 
 المجلة ؟َأو  هل هناك مميزات تستطيع المعرفات الرقمية تقديمها للباحث .4
هل هناك عالقة تربط ما بين معرف الوثيقة الموحد ومحدد الكيان الرقمي ،  .5

 ماهي هذه العالقة؟ 
 الدراسة :  هدافأ  

 :  اآلتية هدافتحقيق الَ ِإلى  تهدف الدراسة
البحوث ِإلى  ها الوصولبيمكن  التعريف بالمعرف الرقمي للبحوث كوسيلة جديدة .1

 رابط مباشر اليه . بدوريات والمجالت العلمية في ال
 ية له . ساس( وتحديد المكونات الَ DOIبيان تحليل رقم ) .2
ن وراء قيام الدوريات والمجالت العلمية باستخدام رقم التي تكم سبابتحديد الَ  .3

(DOI.لبحوثها ) 
ما عملت الدوريات على ِإذا  (DOIالتعريف بالمميزات والفوائد التي يقدمها الـ ) .4

 تطبيقه .
( وشرح ألية عمل كل منها DOI( ورقم الـ )URLتحديد التداخل ما بين عنوان ) .5

. 
( على DOIتج عن تطبيق نظام ال )التعريف بالوصول الحر للمعلومات كنا .6

 . اإِلنترنتالدوريات العلمية المتاحة على 
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 الدراسة :  أ هميَّة
في التعريف بالمعرف  همي ةكبيرة ، اذ تكمن هذه الَ  َأهمي ةيرى الباحثين ان للدراسة    

ات المعلومِإلى  كبيرة في مجال البحث العلمي والوصول الحر َأهمي ةالرقمي لما له من 
، فقد بدء التوجه في الوقت الحاضر نحو العتمادية في عمل كاملةبنصوصها ال

من التقييم العالي في هذه العتمادية  اجزءً بوصفه لمؤسسات ولسيما الكاديمية منها، و ا
 َأهمي ةقدر ممكن من المستخدمين لما لذلك من  َأكبرِإلى  نشر البحوث العلمية وايصالها

سوف ينعكس ذلك  ال ذيستشهادات لهذه البحوث والمجلة والباحث كبيرة في تحقيق ال
زيادة وزنها في الستشهادات بحته البحثية وعلى المجلة على تقييم التدريسي في صف
ابعة لها واكيد سوف ينسحب ذلك على المؤسسة الت ِإليهاالمرجعية التي سوف تشار 

حصر لستخدام البحث العلمي  يجادإِ م جامعة ، ومن هنا وجب َأالمجلة سواء كانت كلية 
( الذي DOIوالستشهاد به الذي سوف ينعكس على معامل تأثيره الذي يعطيه له رقم )
 سوف تخصصه له المجلة  بعد حصولها على ترخيص المعرف الرقمي لها .

 منهج الدراسة :
ة عن تعمل الدراسة على العتماد على المنهج المسحي في جمع المعلومات التفصيلي   

ة وزيارة مواقع الرقم والمواقع لكترونياإلِ استطالع المصادر الورقية و ب( DOIمعرف الـ )
 المعلومات الموثوقة عن موضوع الدراسة . ِإلى  الداعمة له للوصول
 الدراسات السابقة:

( لوصف وترميز مصادر DOIطالل ناظم الزهيري. معرف الكائن الرقمي ) .1
المجلة العراقية لتكنولوجيا  -والستخدام . همي ة: الَ  المعلومات في البيئة الرقمية

 (.2019) 2،ع9المعلومات ،مج
تسليط الضوء على تنامي مصادر المعلومات في البيئة الرقمية ِإلى  تهدف الدراسة   

ت المرجع الرئيس للباحثين صار نتيجة مفادها ان مصادر المعلومات ِإلى  لتصل
على مصادر الورقة وركزت الدراسة في تفسير الساليب والدارسين ،وقد فاق العتماد 

وشملت الدراسة التفاصيل  الخاصة   هدافالتقليدية التي كانت ومازالت شائعة لتحقيق الَ 
(وما يمكن ان يحققه من فوائد DOIبالمميزات  وخصائص معرف الكائن الرقمي )

 للباحثين والناشرين على حد سواء.
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في بيئة DOIبيقات نظام المعرف الرقمي للكيان محمد عبدالحميد معوض . تط .2
 (.2014) 1، ع20مجلة مكتبة فهد الوطنية،مج -المكتبات الرقمية .

َأو  لكترونياإلِ تعزيز وتمثيل الفكرة والمداد بإثبات ملكية العمل ِإلى  تهدف الدراسة   
، وقد سلطت الباحثين منالرقمي عند التقديم والتخزين في مكان امن يسهل الوصول اليه 

 التي دفعت سبابالدراسة الضوء على تاريخ ونشأة المعرف الرقمي التاريخية ومخترعه والَ 
 ( وما فوائد التي يحققها.DOIاستخدام المعرف الرقمي )ِإلى 

 -بن غيدة، وسام يوسف. نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية . .3
Cybrarians Journal 2015، ديسمبر،  40.ع . 

ان حركة الوصول الحر للمعلومات هي في الواقع تمثل ِإلى  اشارت هذه الدراسة   
ة للنتاج الفكري خصوصا بعد النفجار الهائل للحدود لكترونياإلِ الطريقة الحديثة لإلتاحة 

الموضوعية وزيادة حجمه  ومقدار المعرفة المتاحة بأسلوب الوصول المفتوح على 
تسليط الضوء بشكل واضح على تاريخ ِإلى  لذا جاءت الدراسة لتهدفكان كبيرا  اإِلنترنت

المبادرات المؤيدة  َأبرزاه، ومعوقاته، واستراتيجياته و الوصول الحر، وخصائصه، ومزاي
 لستخدام اسلوب الوصول الحر للمعلومات.

 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ة التي تناولت موضوع البحث من جوانب بعد استعراض بعض الدراسات السابق    

 مختلفة يمكن تحديد نقاط الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فيما يأتي:
بشيء من التفصيل  في حين  DOIان الدراسة الحالية اخذت موضوع المعرف الرقمي  .1

 الدراسات السابقة لم تتناولها بهذا العمق .
 وتحليل رقمه  وفوائده ...الخ DOIفهوم الـ ركزت الدراسة الحالية على م .2
مع موضوع الوصول الحر   DOIعملت الدراسة الحالية على ربط موضوع الـ  .3

 للمعلومات.
تعريف مفهوم المعرف الرقمي في الوقت الراهن الذي تسعى ِإلى  حاجة جامعة الموصل .4

يعتبر رقم الدورية  ال ذيالمستوعبات العالمية ِإلى  ادخال مجالتهاِإلى  جامعة الموصل
 من الشروط المهمة لذلك .
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 (:DOIتاريخ ونشاة ال)     
 Dr. Robert Kahnي لألنترنت ساسالمبدع الَ  من( DOIيرجع تاريخ اختراع )     

 Corporation for Nationalوالمنظمة غير الربحية البحثية الممولة فدراليا 
Research Initiatives (CNRI)اإِلنترنتترع مشاركا لبروتوكول . و د.كاهان كان مخ 

في  DOI. وقد نشأ نظام 1 اإِلنترنتت بعد ذلك صار التي  ARP Anetوبنى شبكة 
مبادرة مشتركة لثالث جمعيات تجارية في صناعة النشر )الرابطة الدولية للناشرين العلمية 

على الرغم من رابطة الناشرين الدولية(،  رابطة الناشرين المريكيين و والتقنية والطبية و
تحديد المحتوى عبر  دارةكإطار عام إلِ  DOIنشأته في النشر النصي ، فقد تم تصميم 

الشبكات الرقمية ، مع العتراف بالتجاه نحو التقارب الرقمي وتوافر الوسائط المتعددة. تم 
. وفي نفس السنة تم إنشاء 1997اإلعالن عن النظام في معرض فرانكفورت للكتاب عام 

دارة( لتطوير و IDFالدولية )® DOI مؤسسة  . DOIنظام  اِ 
 Indecs، عملت الجهة المؤسسة بشكل وثيق مع مشروع  1998وفي عام     

* وعدد من المبادرات الالحقة والمستمرة بناًء على ذلك. يدعم إطار (1998-2000)
 DOIتم إطالق أول تطبيق لنظام  2000، وفي عام  DOIنموذج بيانات  Indecsعمل 

*. ومنذ ذلك Crossrefالناشر  منة لكترونياإلِ ، القتباس الذي يربط نصوص البحوث 
                                                 

*Indecs:   يعني قابلية التشغيل البيني للبيانات في انظمة .وهو مشروع )التجارة اللكترونية مكتوب
ومن قبل العديد من  European Community info2000-1998بأحرف صغيرة تم تمويله من قبل 

عات الخرى .وهو كشاف خاص بتحليل المنظمات التي تمثل حقوق النشر والمؤلفين والمكتبة وقطا
 البيانات الوصفية.

 *Crossref هي وكالة تسجيل معرفات رقمية يتم تشغيله من قبل:DOI  تابعة لمؤسسةDOI رسمية
Publishers International Linking Association Inc. (PILA وتم اطالقة في اوائل عام )

باط المستمر لالقتباسات عبر الناشرين في المجالت كجهد تعاوني بين الناشرين لتمكين الرت 2002
 الكاديمية عبر النترنت.

* NISO هو منظمة معايير المعلومات الوطنية غير الربحيه بالوليات المتحدة تعمل على تطوير :
واتخذت 1939وصيانة ونشر المعايير المتعلقة بتطبيقات النشر والببليوغرافيا والمكتبات .تأسست في عام 

 .1984مها الحالي عام اس
 374.معوض، محمد عبد الحميد. مصدر سابق .ص 1
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 ِإدارة، على سبيل المثال في  ُأخرىفي قطاعات  ُأخرىالحين تم تعيين وكالت تسجيل 
أصول صناعة الترفيه ، والبيانات ، وبعدة لغات ، وفي نفس السنة تم توحيد بناء جملة 

DOI بـ (NISO)  ار قياسي وتمت الموافقة على نظام وصفة معيDOI  بوصفه معيار
(ISO )   International Organization For Standardization   في عام

2010. 

 :1(IDFالدولية ) DOIمؤسسة 
 IDF (International DOIوهي المؤسسة الدولية للمعرف الرقمي للكيان     

Foundation( والمسؤولة عن ال  )DOIيق نظام ( ، بدا تطبDOI  عن طريقها وهي
تحمي كل حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية  1998مؤسسة غير ربحية انشأت سنة 

وبنية  DOIتطوير وتعزيز نظام بلمؤسسة احتياجات المجتمع وتدعم ا DOIالمتعلقة بنظام 
ا اتحاد ، قام بتأسيسه DOISالمحتوى وتتحكم المؤسسة في استخدام  دارةتحتية مشتركة إلِ 

التحاد الدولي للناشرين والجمعية الدولية لناشري العلم ِإلى  الناشرين المريكيين وانضمت
منتخب من اعضائها ويمثل شريحة  ِإدارةمجلس  منوالتكنولوجيا والطب ، وتدار المؤسسة 
ن الملكية الفكرية في البيئة الرقمية والمسؤولة ع ِإدارةواسعة من الهيئات المهتمة بمجال 

صياغة المعايير والسياسات العامة كما انه يضم ممثلين من شركات النشر العالمية مثل 
Elsevier, Sons Springer SBM, Wiley &John. 

 
 
 
 
 

                                                 
 Resource.معوض، محمد عبد الحميد .مقدمة الى وصف المصادر واتاحتها في البيئة الرقمية  1

Description and Access (RDA)  2022/1/5.متاح على الرابط بتاريخ .
12911097-https://www.slideshare.net/Muawwad/ss  
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 :DOI1مفهوم نظام 
DOI  ويعنــي لالمعــرف الرقمــي للكــائنل. رقــمDOI  هــو معــرف )ولــيس موقًعــا( لكيــان علــى

ر والقابـــل للتنفيـــذ والتبـــادل القابـــل للتشـــغيل البينـــي* ، يـــوفر نظاًمـــا للتحديـــد المســـتماإِلنترنـــت
 رقمـيَأو  مـادي -كيـان َأي   ِإلى DOI. يمكن تعيين اسم اإِلنترنتللمعلومات المدارة على 

الملكيـة  دارةإلِ َأو  في المقـام الول للمشـاركة مـع مجتمـع المسـتخدمين المهتمـين -مجرد َأو 
العمـــل مـــع المعرفـــات َأو  ينـــي )الســـتخدام( ،للتشـــغيل الب DOIالفكريـــة، تـــم تصـــميم نظـــام 

 (URLكعنـاوين  DOIوأنظمة البيانات الوصفية الحاليـة. يمكـن أيًضـا التعبيـر عـن أسـماء 
(URIs))*Uniform Resource Locator . مفهــوم المعــرف الرقمــي للكيــان كمــا و

ي البيئــة عبــارة عــن نظــام لتحديــد وتبــادل الملكيــة الفكريــة فــ2DOIحــددتها المؤسســة الدوليــة 
المحتـوى الفكـري لـربط  دارةفانـه يـوفر اطـارا إلِ  DOIالرقمية التي وضعتها المؤسسة الدوليـة 

وتمكـــين  لكترونـــياإلِ المســـتفيدين مـــع مـــوردي المحتـــوى الفكـــري لتســـهيل التجـــارة والســـتخدام 
للعمـل فـي  DOIوسـائل العـالم وتـم تصـميم  َأنـواعحقوق الطبع والنشر اللـي لجميـع  ِإدارة
بشكل دائـم لكيـان مـا إلمـداد المسـتخدم بالمعلومـات عـن  DOIويخصص رقم  اإِلنترنتئة بي

حيـث يمكـن ان تتغيـر  اإِلنترنـتمعلومـات عنـه علـى َأو  هذا الكيان مثل مكان وجود الكيان

                                                 

*suffix هي كلمة تدل على وضع مجموعة من الحروف التي تسبق بعض الكلمات او الرقام في:
 مقدمة. 

*التشغيل البيني: يشير مصطلح التشغيل البيني الى اعداد مكونات وطرق مخصصة لجعل اثنين من 
 عمالن مع بعض كنظام مركب يتمتع ببعض الوظائف الجزئية خالل فترة زمنية معينة .النظمة او اكثر ت

 .2022/1/4. متاح بتاريخ  DOIالموقع الرسمي ل  . 1
https://www.doi.org/doi_handbook/1_Introduction.html 

(* URL هو:) مجموعة محارف فريده تستخدم لتحديد موقع ما على النترنت ويشار الية باسم عنوان
من اجزاء متعددة بما في ذلك البروتوكول واسم المجال URLشبكة او عنوان الموقع  ويتكون عناوين 

 والتي تخبر مستعرض الشبكة بكيفية ومكان استرداد الصفحات من المضيف .
2 Wang ,Jue .Digital object identifiers and their use in libraries . Viewed 

1/82012.Available at: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098791307000688 
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الخــاص بــه ل يمكــن ان يتغيــر  DOIاســم  ِإل  َأن  معلومــات عــن كيــان مــا مــع مــرور الوقــت 
  (DOIالتي يوضح الموقع الرسمي لمنصة الـ ) (1ابدا. والشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل رقم )
 DOIيوضح الواجهة الرئيسة لموقع ال 

 :1(DOIتحليل رقم )
( عبارة عن مجمعة ارقام بمثابة الرقم الدولي الموحد للكتاب DOIرقم )    

(International Standard Book Number  ردمكISBN والرقمي الدولي الموحد )
( وهو نوع من International Standard Serial Number ISSN-لدوريات )ردمدل

، يوفر المعرف بعض الفوائد مثل ردمك و  اإِلنترنت( على Hyperlinkالرابط الفائق )
 DOI*( للمعرف الرقمي (Suffixردمد كما يمكن في الحقيقة استخدامه على انه لحقة 

مجلة على مستوى عنوان ولكن فوائد و أَ  مخصصا للكتاب DOIخاصة عندما يكون 
DOI ما وراء الكتاب المادي على مستوى العنوان مثال على ذلك قد يمكن ان ِإلى  تمتد

 الفصول الفرديةَأو  ِإلكترونييتضمن كل الصيغ المختلفة للكتاب )ورقي ، صوتي، كتاب 
سل التمرينات ( ويمكن ايضا ان يسهل تفاعالت سالخرىالمكونات الُ َأو  اليضاحاتَأو 

                                                 
 .2022/1/2.متاح  على رابط الموقع الرسمي بتاريخ  1
 https://www.doi.org/doi_handbook/1_Introduction.html#1.6.6 
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Supply-chain   في بيئة الخط المباشر بسبب دوره المزدوج لكل من معرف ورابط فائق
 فعلي.

 :DOIمكونات نظام 
قالبا جاهًزا لالستخدام يضم في مكوناته عناصر عدة هي  DOI ال يوفر نظام      

 1:يمكن حصرها فيما يأتي
 .ة(رقام )صيغة ترقيم معيارية محددين حروف واألترقيم : محدد للكيان مكون من جز .ا1 
قاعدة بيانات ببالمصدر الذي تم تحديده  .الوصف : وصف رقمي للكيان المتعلق2 

 يتضمن بيانات وصفية تتعلق بالمصدر. ِإذالميتاداتا 
شبكة المعلومات ِإلى  التحليل : عملية ارسال محدد الكيان الرقمي الخاص بالمصدر .3 
النظام الفرعي بلمصادر المرجعية بالمحدد من ا َأكثرَأو  حديتمكن من استرجاع وا ِإذ

 . Handle systemللمعالجة 
البنية التحتية الجتماعية للمنظمات والسياسات واإلجراءات بآلية تنفيذ السياسات :  .4 

 . (DOI) الخاصة بالحوكمة وتسجيل أسماء المعرفات الرقمية
 :DOIاستخدام نظام  أ سباب

تكمن وراء استخدام المعرف الرقمي يمكن ايجازها في ما  سبابة من الَ هناك مجموع   
 يأتي:

 نظام َأو  التي تتطلب معرفة جديدة. يعد النظام خطة المطبوعات الجديدة والصيغ .1
*Scheme  للتعريف الفريدUnique Identifier   بالمنشورات التي ليس لها معرف

 .2 ِإليهاالكتب وبحوث الدوريات للوصول اجزاء من َأو  معياري مثل الفصول المنفردة

                                                 
 .2022/1/2متاح  على رابط الموقع الرسمي بتاريخ  . 1
 .6.6https://www.doi.org/doi_handbook/1_Introduction.html#1 
 
 5ص-. معوض، محمد عبدالحميد .تطبيقات نظام المعرف الرقمي للكيان في بيئة المكتبات الرقمية.2

https://www.slideshare.net/Muawwad/ss-. 2022/1/3.متاح على رابط بتاريخ 
18491182 
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لوعية فردية  DOIضافة إِ بة لكترونياإلِ في نظم التجارة  DOIيمكن الستفادة من نظام  .2
 .1اتاحة الطالع عليهاَأو  من المحتوى بحيث يمكن للناشر بيع هذه الوعية

ة عن بنية .وهي عبار Persistent internet linkingيزود النظام روابط انترنيت دائمة  .3
مع مرور الوقت التي  اإِلنترنتية مالئمة يمكن ادارتها لتتيح الوصول لمصادر َأساس

ذاعادة تسميتها و َأو  تحركها ِإلى  ُأخرىربط لمواقع َأي  ، فان DOISيمكن صيانة  اِ 
َأو  relocateالمصدر يمكن ان يستمر في القيام بذلك حتى عند القيام بإعادة نقلها 

  .2ُأخرىمرة اعادة تسميتها 
المصدر ويمكنه من ِإلى  يعمل المعرف الرقمي بشكل تفاعلي يسمح بتوجيه المستفيدين .4

 اختيار وجهة مؤشر الرابط .
 للناشرين والمؤلفين: DOIالفوائد التي يوفرها ال

هناك مجموعة من الفوائد يحققها المعرف الرقمي للناشرين والمؤلفين يمكن ادراجها في ما 
 :3يأتي

1. (DOI ) ساسويشكل الَ  اإِلنترنتمعيار دولي مهم لتحديد المصادر المنشورة على 
 . اإِلنترنتلمجموعة من التقنيات التي ستمكن من التعامل مع المواد المنشورة على 

                                                 
1 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan019308.pd
f  متاح على رابط: 

 *Scheme.وهي لغة برمجة وظيفية : 
*Crossref هي وكالة تسجيل معرفات تدار من قبل :DOI لمؤسسة  التابعةDOH  رقمية رسمية شركة

Publishers International Lining Association inc (PILA وتم اطالقها في اوائل عام )2000 
كجهد تعاوني بين الناشرين لتمكين من ربط الستشهادات عبر الناشرين المستمرين في المجالت 
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حماية حقوق الملكية الفكرية والطبع والنشر، على ان يتم تعويض منشئ المحتوى عن  .2
 التكنولوجيا المتطورة في الوقت ذاته .عمله ويستطيع المستفيدون الستفادة من 

معروفه بتحديدها للمواد المنشورة والمحمية بحقوق الطبع والنشر  اإِلنترنتان بيئة   .3
عدد  َأكبرالتقنيات التي تسمح للناس بعمل بالمي للمعلومات لنها تتيح النتشار الع

كن الحد من ( يمDOIممكن من النسخ المثالية للمحتوى المطلوب ، ومع ذلك فان )
 ظاهرة النسخ والتكرار.

لمجلة التي تعين المعرف الرقمي في مقالتها ل ةصالأَ الفهرسة في كروسريف* تعطي  .4
بيانات البحث وهناك قوة دفع ِإلى  المنشورة كجزء من الجهد العالمي لتحسين الوصول

يسهم في  متزايدة لثقافه القتباسات الدولية باستخدام نظام معرف الكائن الرقمي الذي
( 2مساهمات مشروعة وقابله للتسجيل ، والشكل رقم )بوصفها قبول البيانات البحثية 

  Crossrefالتي يوضح موقع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكل رقم )
 Crossrefيوضح الموقع الرسمي للناشر 

بحوث المؤلفين المنشورة  مهمه ، فالعديد من الستشهادات تذهب ِإلى  ان الستشهادات .5
( لكل DOIتم كشفها بسبب الضعف في انظمه المراجعة والقتباس وتوفر )دون ان ي

توفر عددا صحيحا من الستشهادات  ومن ثُم  صحيحة  ِإشارةبحث منشور َأو  مقالة
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* H-Indexوكذلك زيادة استخدام العمل المنشور، وهذا سوف يسهم في تحسين 
 للمؤلف والمجلة ورفع مستواها. 

( DOIعدم هدر جهودهم العلمية في النشر دون )ِإلى  لباحثينهناك اجماع على توجه ا .6
نشرها في مجله تقوم بناسبة والقتباس للمقالة وذلك لضمان الحصول على الفهرسة الم

 لعمالهم. DOI  بتخصيص 
النتاج البحثي المنشور ، لذا  َأهمي ةد الستشهادات دور مهم في تقييم يؤدي عد .7

(  تأكد من ان كل مقالة منشورة تحصل DOIالمؤلفين )الستشهادات التي تهم جميع 
 على تعريف واضح و يمكن ذكرها بسهوله مما يزيد من ثقل موضوع العمل المنشور. 

 يصبح رابط المعرف الرقمي جزءا ل يتجزأ من بيانات الستشهادات المرجعي . .8

 :DOIفوائد ترميز الدوريات 
 :1جموعة من الفوائد يمكن اختصارها فيما يأتي م DOIلترميز الدوريات وفق أرقام الـ     
يوفر الترميز الجديد  روابط يمكن العتماد عليها في المحافظة على القتباسات  .1

 العلمية المناسبة. 
 خرىتعمل ارقام خدمة الترميز على روابط المحتوى تلقائيا باللف من المنشورات الُ  .2

 ها واستخدامها.ِإيجادة وغيرها من المؤسسات المر الذي يزيد من سرع
 ذات صلة. ُأخرىترتفع معدلت المشاهدة للمنشورات عندما تكون مرتبطة بمنشورات  .3
بشكل مستمر دون ان يتحمل الناشرون  DOIيتم تحديث ارقام خدمة الترميز الجديدة  .4

 اية كلفة اضافية.

 :على تقديمها  DOIالوظائف التي يعمل نظام ال 
 : 2مجموعة من الوظائف يمكن اختصارها فيما يأتي على توفير  DOIيعمل ال   

                                                 
 . 2022/1/3ومتاح على رابط بتاريخ  ALMANHALتم نشرها من قبل موقع المنهل  . 1

https://www.almanhal.com/ar/Page/ForPublishers 
. متاح على رابط الرسمي للموقع :  2

https://www.doi.org/doi_handbook/1_Introduction.html#1.6.4 
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 ِإشارةوضع َأو  إعادة ترتيبهاَأو  تم نقل المادةِإذا  الثبات )الستمرارية( :  .1
 مرجعية عليها .

  .ُأخرىمن مصادر  خرىالتوافقية : قابلية التشغيل البيني مع البيانات الُ  .2
مجموعات  ِإدارةبيدة ضافة ميزات وخدمات جدالتمديد : تعني القدرة على إ  .3

  .DOI أسماء
 فردية للبيانات للعديد من تنسيقات اإلخراج )استقاللية المنصة(. ِإدارةالكفاءة :   .4
 .التطبيقات والخدمات ِإدارةفئة   .5
بسرعة   التحديث الديناميكي المستمر للبيانات الوصفية والتطبيقات والخدمات .6

 وسهولة .
 :DOIمزايا نظام ال 

ـــى تســـهيل  DOIيعمـــل ال     المحتـــوى الرقمـــي وتمكـــين تطـــوير المنتجـــات بشـــكل  ِإدارةعل
تقـديم اربعـة مزايـا رئيسـة فـي جعـل المـر أسـهل وارخـص وهـي بقابليـة للتطـوير  َأكثرأسرع و 

 : 1كما يأتي 
معرفة ما لديك )المستخدمون قادرون على الطالع على كتالوجات المحتوى المتاحة  .1

 في جميع أنحاء المؤسسة( .
ثور على ما تريد )المستخدمون قادرون على البحث والتصفح بحثًا عن محتوى الع  .2

 إعادة تصميمه( . َأو  لستخدامه
 معرفة مكان وجوده )القدرة على رؤية مكان وجود العنصر داخل المنظمة( .   .3
 القدرة على الحصول عليه )يستطيع المستخدمون وأدوات النتاج استرداد المحتوى(.  .4

 : 2المعرف الرقمي DOIلقضايا التي يعاني منها اأ و  المشاكل
                                                 

1 .The Digital Object Identifier System and DOI Names .2014  متاح على رابط  بتاريخ
2022/1/4 .http//ands.org.au/guides/doi.html   

 
( ،مج JEPمجلة النشر اللكتروني )-الكائنات الرقمية :الوعد والمشاكل للنشر اللكتروني . . معرفات 2

. متاح على الرابط  1998-.4،2
t;rgn=maninhttps://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0004.203?view=tex  
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، ل يشتري سوى الناشرين التجاريين والمجتمعيين الراسخين بادئات في الوقت الحاضر .1
 . وهذا يعني أن معظم الناشرين الفرادDOIsيسمح لهم بإصدار  ومن ثُم  الناشرين ، 

يتصرفون فقط  ، ولكنهم DOIغير التقليديين ل يشاركون مباشرة في نظام َأو 
وعدم  URLالمشاكل المتعلقة باستقرار عنوان  َأكبركمستخدمين نهائيين. نظرا لن 

، من غير الناشرين الكباربقع خارج المنتجات المقدمة ت اإِلنترنتثبات كائنات 
تأثير مفيد بشكل عام على حل مشاكل َأي   DOIالواضح كيف سيكون لنظام 

  .اإِلنترنت
تضمين تكاليف التشغيل الخاصة ِإلى  DOIيشاركون في نظام  سيحتاج أولئك الذين .2

والبيانات الوصفية المرتبطة بكل عنصر ،  DOIsبهم النفقات العامة التفصيلي ل 
ذلك ، ِإلى  تقدما. باإلضافة كثرستعتمد الوظائف الَ  DOIيقوم عليها العديد من  ال تي

صيانة خادم قواعد بيانات  فرضها لدعمِإلى  هناك الرسوم التي ستحتاج المؤسسة
َأو  المحذوفينَأو  المتقاعدينَأو  المحلل من أجل التتبع المستمر للمعرفات المتداولة

ببساطة المنسيين والمهجورين. وحتى مع الوسائل المحوسبة، فإن التكلفة التي يتحملها 
الناشرون للحفاظ على مصفوفة الرقام والنصوص الوصفية القوية والمستمرة أن 
النظام القائم على المقبض يتطلب أن يكون كبيرا. وبموجب النموذج الحالي، يجب أن 
تغطي الرسوم السنوية التي تفرضها المؤسسة من الناشرين المشاركين فيها نفقات 
التشغيل. وبما أن ل أحد يعرف حتى اآلن مدى ارتفاع هذه الرسوم، فإننا نشعر 

الناشرون الصغر حجما والمشاركون غير بالقلق من أن التكاليف التي يتحملها 
 حد كبير.ِإلى  الهادفين للربح قد تكون باهظة للغاية بحيث يتم استبعادهم

هي ببساطة طويلة جدا لتكون عملية خارج  DOIsحرفا ،  128ِإلى  في ما يصل  .3
( ، على سبيل المثال ، في سبعة عشر PIIالكون الرقمي. معرف عنصر الناشر )

منطقية وربما ل يزال طويال بما يكفي لتحديد كل عنصر  َأكثر حرفا ، هو طول
كائنا رقميا فقط  1011تحديده. في الواقع ، يقدر نورمان باسكين أن ِإلى  سنحتاج

تتطلب تحديد الهوية. وبما أنه من غير المحتمل أل  سوف تكون على اإلطالق.
، وبما أن  لكترونياإلِ ق التنسيِإلى  يدويا من الطباعة DOIsنسخ ِإلى  نحتاج أبدا
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طولها ومحدودية تكلفتها )محتوى الذاكرة( سيجعل من الصعب نقلها بدقة بأي وسيلة 
عامل إزعاج سيعيق قبولها على نطاق واسع. المعرفات ِإلى  يدوية ، فقد يتحول هذا

من الصعب ترميزها في عالمات مائية ، خاصة في كائنات النص  الطويلة هي أيضا
 ضوضاء الخلفية إلخفاء هذه البيانات.ِإلى  التي تفتقر

،  اإِلنترنتالمواد عبر ِإلى  انفتاحا َأكثروصول ِإلى  DOIsمن المحتمل أل تؤدي  .4
على القل لتلك المنشورة تجاريا. في الواقع ، من المحتمل أن تؤدي معظم 

من معظم المستخدمين ، باستثناء تلك التي يمكنها إظهار حقوق  DOIاستعالمات 
الكائن ِإلى   من مباشرةآخر بدلً َأو  إصدار فاتورة. أشكال من نوعِإلى  الوصول ،

 َأكثر اإِلنترنتيمكن أن يجعل  DOIالمطلوب في المقام الول. هذا الجانب من نظام 
 ا لغالبية المستخدمين مما هو عليه اآلن.إحباطً 

 : DOI1تنفيذ نظام 
الدوات التي لتسجيل التي تستخدم السياسات و اتحاد وكالت اب DOI يتم تنفيذ نظام     

وتعمل مع التحادات القليمية و مع  .الدولية DOI هيئة رئيسة هي مؤسسةبتم تطويرها 
تحسينات يتم  إجراؤها على َأي   لضمان وDOI  ية لمكونات نظامساسالمعايير التقنية الَ 

ضع السياسات الخاصة بها وصيانة وتسجيلها وو DOI النظام )بما في ذلك إنشاء ارقام 
تراخيص  ِإلى  ، وأنه قد ل تكون هناك حاجة معقولة DOI متاحة لي مسجل رقم وهي

 .DOIلمعيار رقم 
بالمرونة  يتمتع النظام، و  DOI متاحة مجانا لي مستخدم يمنح رقم  DOIدقة رقم     

جال تطبيقي ، ومع مَأي   الالزمة لتقديم خدمات تحديد الهوية والحل التي تفي بمتطلبات
بناء هياكل اجتماعية وتقنية ِإلى  ذلك فان هذه ل تأتى في صندوق لن شخصا ما يحتاج

محددة لدعم المتطلبات الخاصة للمجتمع )مثل البيانات العلمية( ، يتم وضع القواعد 
كان هناك شيئان يتم تحديدهما هما )ام ل( نفس الشيء ِإذا  المتعلقة بما يتم تحديده وما
وكالت التسجيل ، وهذا يوفر نظاما لتحديد الهوية  من DOIفي تطبيقات محددة لرقام 

                                                 
متاح على رابط الرسمي للموقع :   1

https://www.doi.org/doi_handbook/1_Introduction.html#1.6.4  
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طبقة البيانات الوصفية المنظمة بشكل واضح  َأهمي ةيتسم بالمرونة وقوة هائلتين مع زيادة 
معنى على الطالق خارج تطبيق َأي   اَأساسلنه بدون ذلك ل يمكن ان يكون للمعرف 

 معين.
 *:Handleونظام DOI 1و  URLن العالقة بي

 Uniform ( URLالـ) ن  إِ  ِإذالهدف منهما واحد والعالقة بينهما عالقة مترابطة     
Resource Locator   هو معرف الوثيقة الموحد وDOI  فهو محدد الكيان الرقمي

مثل  URL/HTTPويعبر عنه بالشكل  URLوينطبق عليه كامل صفات 
http://dx.DOI .org  ان ال  َأيDOI  شكل من اشكالURL  للوثائق المنشورة على

 بانه URLعن المحدد الموحد للمصدر  DOI، ويتميز محدد الكيان الرقمي  اإِلنترنت
داة قوية يعتمد علية للربط البيني بين مقالت الدوريات أَ ثابت ول يتغير وانه محدد نشط و 

ل من رقم المجلد و رقم العدد والترقيم ة. يعتمد في صياغته على معلومات المقالكترونياإلِ 
لدورية وتاريخ وارقام الصفحات ويمكن ان يحتوي على معلومات  (ISSN)الدولي الموحد 

. ونظام DOIهو نظام فرعي من  Handleعن المؤلف وعنوان المقال. وبينما نظام 
Handle netابت مية إلعطاء رقم ثهو معيار عالمي تدعمه مجموعة من المنظمات العال

 .Internet Protocol (IP)وثيقة حتى مع تغير عنوان الـ ِإلى  ه الوصولبيمكن 

 :2في عدة اوجه هي كما يأتي URLعلى  DOIيتميز نظام الـ 
يمكنك من عرض  DOIبينما  اإِلنترنتهو رابط فريد لصفحة وحيدة على  URLال  .1

 ِإليهاد الناشر ان يصل التي يري اإِلنترنتكل الماكن على ِإلى  قائمة توجه المستفيد

                                                 

* Handle  هو نظام فرعي من:doi 
 ح على رابط :. تم اخذه من الموقع الرسمي لنظام .متا 1

https://www.doi.org/doi_handbook/2_Numbering.html#2.6.2  
 من خالل الرابط : Universiteit Leiden.متاح على موقع  2

https://www.library.universiteitleiden.nl/researchers/doi  
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ضافية عن الكتاب من حيث مكان الشراء والناشر إِ المستفيد من تقديم معلومات 
 وغيرها.

حدوث تحرك في ِإلى  يؤدي مما URLعند اعادة تصميم موقع الويب قد يعطي  .2
عن  شارةان يرد اإلِ  DOIاعادة تنظيمها بينما يمكن ل َأو  سقوطهاَأو  صفحة الواجهة
الموقع الجديد والصحيح ولهذا السبب ل تعطي ِإلى  تشير ِإذ ؛ة رئيسةطريق تسجيل

 تمرير رئيسة يتم تحديثها اول بأول. ةابدا طالما يحتفظ الناشر بتسجيل DOIروابط 
 الكيان .َأو  احدث المعلومات عن البحث DOIيعرض دائما  .3

 :DOI1المواصفات القياسية للمعرف الرقمي 
 NISO) )National Informationلمواصفات اَلمريكي ةة قامت المنظمة الوطني    

Standards Organization  82/2005رقم  اَلمريكي ةبإصدار المواصفة القياسية 
المواصفة القياسية رقم  IOSكما اصدرت المنظمة الدولية للتقييس  DOIلتحديد مكونات 

 بعنوان المعلومات والتوثيق . 2012/26324
ذكرت انه يتكون من مجموعة من التمثيالت )أرقام  DOIمكونات الولتحديد        

( على عنصرين بادئة ولحقة ويفصل DOIوحروف(غير المحددة بطول معين . ويحتوي )
 :وشكل يوضح ذلك 2بينهما شرطة مائلة )/( 

 

                                                 
 متاح على الموقع الرسمي من خالل الرابط :. 1

https://www.doi.org/doi_handbook/2_Numbering.html#2.11  
2 .DOI Name Information and Guidelines22).January.(2009  متاح على رابط موقع

  guidelines.pdf-http://www.crossref.org/02publishers/doiالرسمي 
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يتم تعينها للناشر  ِإذ DOIهيئة تسجيل َأو  يتم تحديدها من جانب وكالة :Prefix.البادئة1
 رمز الدليل.َأو  وتكون بمثابة مدير الدليل تعرف ايضا باسم )معرف الناشر( ال تي

: توضع من جانب الهيئة المسؤولة عن ايداع مادة المحتوى في النظام Suffix.الالحقة2
 تعرف ايضا باسم )معرف الوعاء(. ال تيالناشر  منويتم تخصيصها 

 182/10.1000المثال اآلتي يوضح احد هذه الرموز 

 182/10.1000 ِإذ
 قسمين:ِإلى  البادئة وتقسم .1

 ( وهو رمز الدليل الذي يجب ان تكون مؤلفا 10تبدأ كل البادئات بالرقم )
المؤسسة الدولية لتعريف الوثائق  منمن ارقام فقط ويحدد رمز الدليل 

وجميع رموز  10يد المستخدم هو الرقمية وحتى اليوم فان رقم الدليل الوح
المعرف الرقمي  DOIالتعريف الرقمية تبدا بهذا الرقم وهذا ما يميز نظام 

 ويلي هذا الرقم عالمة النقطة).(.
  يعرف  ِإذرقم هوية الناشر َأو  هو رمز تسجيل الناشر 1000العنصر الثاني

المؤسسة ِإلى  يرمز 1000المؤسسة التي نشرت الوثيقة في هذه الحالة رقم 
 الدولية لتعريف الوثائق الرقمية.

يعرف شيئا واحد فقط ويمكن ان تتكون  ِإذهي رمز تعريف العنصر 182الالحقة  .2
تسلسل من التمثيالت البجدية الرقمية مادام يمكن التعريف َأي   الالحقة من

بشكل فريد على كل كيان وفي واقع المر تكون الالحقة اطول من الرقم الموجود 
ا رمز التعريف في المثال الحالي حرفً  128تتكون من  ِإذلمثال في ا

DOI:10.1000/182  يخص دليل استخدام معرف الوثائق الرقمية النسخة
4.4.1. 
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 المؤسسات والتجارب الدولية :
كانت ابرز نجاحا ملموسا  DOIالتجارب الدولية لتطبيق المعرف الرقمي لكائن 

-Airiti,Inc-ISTICفي دولة الصين ) 3نها فهناك تسعة وكالت للتسجيل هناك م
CNKI( ومؤسسة ،)JaLC )Japan Link Center  ِالفكري الرقمي  نتاجالتي تغطي اإل
التي تغطي الكيانات الرقمية في الموضوعات العلمية ،  CrossRef، مؤسسة الياباني

 Entrertainment( EIDR، مؤسسة )Medra، مؤسسة DataCiteومؤسسة 
Identifier Registry  الخاصة بتعيين المعرف الرقمي لكائن للكيانات الرقمية السمعية

والبصرية وان كل هذه الهئيات معنية بالقضايا النشر والحفظ الرقمي ونظم استرجاع 
وجميع التجارب الدولية )العالمية( اثبتت تفوقها وان ، اإِلنترنتالكيانات الرقمية على 

فقد ، ذلك وفقا للتقيم الكمي لكل مؤسسةب ولاختلف بعضها عن البعض ببعض الجوان
ة والفنية داري  ات اإلِ نجاحا من حيث المتطلب َأكبرصاحبة  CrossRefكانت مؤسسة 

 .1الخدمات التي تقدمها للمستفيدين اضً يأَ والتقنية و 
 : ن  إِ  ِإذ

دناه يوضح أَ المواد الصينية التقليدية. شكل  في DOI: تغطي تطبيقات Airitiشركة  .1
فحة الخاصة بالشركة . موقع الرسمي للمؤسسة: الص

Page/index.html-http://www.airiti.com/en/One  

 

                                                 
للكيانات الرقمية على النترنت :دراسة تحليلية . متولي ،احمد سعد .المعرفات المعيارية الدولية  1

دورية علمية محكمة تعنلى بمجال المكتبات -لخصائصها وانماط الفادة منها :رسالة ماجستير.
 6.ص2016، 43، العدد Cybrarians Journalوالمعلومات 
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ات )السياسة تغطي مصادر المعلومحتية المعرفة الوطنية الصينية : البنية الت CNKIال  .2
 ، والتكنولوجيا المستندةية، العلوم الجتماعية، والعلومم النسان، والعلو الصينية، والقتصاد

ت والجراءات ة واطروحالكتروني  اإلِ  Containgوتنشر قواعد البيانات ، الصينِإلى 
من ذلك.موقع الرسمي للمؤسسة:  َأكثر، و الحوليات، والمراجع

a.cnki.net/indexhttps://overse/  

 
:تغطي محتوى البحث العلمي والمهني .مقالت الدوريات ، والكتب ، CrossRefمؤسسة  .3

ربط قاعدة البيانات الفوقية للبحث.موقع الرسمي  ِإشارةوقائع المؤتمرات ...الخ. وهي 
  / https://www.crossref.orgللمؤسسة:
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: تغطي وتركز على تحسين البنية التحتية العلمية حول DataCiteمؤسسة  .4

قواعد البيانات . ستكون هناك مجموعة من النشطة حول انشاء وتقاسم افضل 
الممارسات وتحديد وحل بعض القضايا الفريدة التي تنشأ مع قواعد البيانات 

ل البيانات. تفاصيل .وتركز على العمل مع مراكز البيانات والمنظمات التي تحم
لتبدو مطابقة لتلك الناشرين  خرىنماذج العمل، ومسارات العمل، ومتطلباتها الُ 

لدية نموذج العمال الذي يلبي احتياجات  DataCiteالمجالت التقليدية.  ِإنتاج
منظمات نطاق وطني )على  َأكبرالمؤسسات الصغيرة واحيانا غير التجارية و 

ية وسوف استعادة ساسل تكاليف البنية التحتية الَ ( تحمTIB< BLسبيل مثال 
مؤسسة  DataCiteعند القتضاء ضمن النطاق الخاصة بهم وتشارك في 

EPIC:موق الرسمي للموسسة.https://datacite.org /  
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ية : مؤسسة خاصة بتعيين المعرفات الرقمية السمعية والبصر EIDRمؤسسة  .5

وهي تغطي التسجيل من الفالم والبرامج التلفزيونية ، وغيرها من الصول 
 السمعية والبصرية التجارية.

  /https://www.eidr.orgالموقع الرسمي للموسسة : 

 
معهد المعلومات العلمية والتقنية في الصين: ويغطي تطوير  ISTICمؤسسة  .6

ربط للمجالت ،اطروحات ، الكتب، ووقائع المؤتمرات، والموارد الصينية  خدمات
دارة، و  خرىالدب الُ  مجموعات البيانات العلمية، والموارد متعددة الوسائط مثل  اِ 

ِإلى  2007من يناير  DOIالصوت/الفيديو في الصين. واجريت  تسجيل 
المرخص له من  البيانات الذي ليزال كما Wanfang مننوفمبر اسم  2011
ISTIC الموقع  الرسمي للمؤسسة .http://www.istic.rnu.tn/ar/  
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 مفهوم الوصول الحر للمعلومات:

 المقدمة:
المعلومات في تشارك المعرفة بين الشعوب )العالم( ِإلى  يسهم الوصول الحر      

فان الوصول  ومن ثُم  ي بما يسمح بإثراء المعرفة النسانية وتشاطر نتائج البحث العلم
. تعتبر  1المعلومات يعد احدى طرق المستقبل في النشر والبحث العلميِإلى  الحر

المقاييس َأبرز  المجالت العلمية المتاحة ضمن الوصول الحر الطريق العلمي الفاعل وأحد
آليات تشارك َأبرز  ثين، كما وتعد أيضاالمستخدمة لتقدير وتقييم المستوى العلمي للباح

تاحتها لخدمة  يصالها لمن يحتاجها إذ ل قيمة للعلم بدون نشرها وا  ثراء المعرفة العلمية وا  وا 
البشرية، من منطلق أّن العلم عالمي الستخدام  وأن المعرفة ل حدود لها، ناهيك عن 

على اإلطالق، إذ تعد  مصادر المعلومات إن لم تكن أفضلهاَأبرز  كونها واحدة من
اشتمال على أحدث ما ينشر في مختلف المجالت العلمية  كثرالمصدر السرع والَ 

وفي ظل التقنيات الحديثة والتنافس  ،باعتبارها تندرج ضمن الطريق الذهبي للوصول الحر
الحاصل في كل المجالت والنتشار الواسع للمجالت العلمية المتاحة على الخط المباشر 

Online  ُالتقييم العالمي فظهرت وسائل الوصول  خرىفان هذه الخيرة عرفت هي ال

                                                 
معهد علم المكتبات . احسن بابوري. الوصول الحر للرسائل الجامعية اللكترونية :مشروع اتاحة بمكتبة  1

متاح على رابط  بتاريخ  13.ص 2014قستنطنية : الجزائر،  -والتوثيق )رسالة ماجستير(.
2022/1/15 .http://www.researchgate.net/publication/311485766  
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الذي  DOIساليب مختلفة من بينها المعرف الرقمي الـ أَ ق ائللمعلومات وقياس اثرها بطر 
أداة عالمية لمجالت الوصول الحر في العالم ذات نظام معتمد للجودة ناهيك َأبرز  يعتبر

ا ضمن مجال تخصصها البحثي فهو يعكس مدى التزام عن كونه مقياسا لهميته
 doajدليل ِإلى  دورية علمية ترغب بالنضمامَأي   ممارسات النشر العلمي لذا فان

 .1العالمي لبد وان تتوافر فيها الشروط والمعايير المحددة 
 تعريف مفهوم الوصول الحر:

وباللغة   Access Libreباللغة النجليزية و  Open Accessهو ترجمة لكلمة       
ا في الوساط العلمية العربية لوجود العديد من  واستخدامً تداولً  كثرالفرنسية هو الَ 

المصطلحات الدالة على هذا المفهوم وهي)النفاذ المشرع، النفاذ الحر، الوصول المفتوح 
 .2والوصول المجاني(

والمفاهيم للتعريف به  والوصول الحر كمصطلح علمي عرف بالعديد من التعريفات    
كنموذج جديد لالتصال العلمي، فعلى الرغم من وجود الكثير من المبادرات التي عرفته 

 اَلمريكي ة(، ومبادرة المكتبة 2002وحددت ادواته ومالمحه وفوائده مثل مبادرة بودبست )
عالن بيدستا )2003العامة للعلوم ) المكتبات ( وبيان التحاد الدولي لجمعيات 2003(، وا 

IFLA (2003.وغيرها ) 

م 2002فبراير  14( في Budapestالتعريف الذي قدمته مبادرة بودبست ) ِإل  َأن       
عرفت الوصول الحر على انه ) جعل المحتوى المعلوماتي  ِإذ ؛وقبولً  انتشارا كثريظل الَ 

                                                 
واستعدادها للتسجيل ضمن دليل دوريات الوصول  ASJPريات منصة .زينب بن الطيب،امنة بهلول. دو  1

https://aleph-. 2022/02/18.متاح على الربط بتاريخ DOAJالحر 
alger2.edinum.org/4769  

الجزائر:جامعة -لعلمية والتقنية..امنة بهلول.الرشيف المفتوح المؤسساتي والوصول الحر للمعلومات ا 2
 .2022/1/18.متاح بتاريخ 3،ص2014باجي مختار عنابة،

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.asjp.ceris
t.dz/en/downArticle/134/22/1/45915&ved=2ahUKEwiDyLXc8fD1AhWLQ_EDH

UdpBagQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw0O9ySaF2524lRdoI46d2L1  
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الخط المباشر ويتيح ، إذ أن الناشر يحفظ أرشيفات على اإِلنترنتحرا ومتاحا عالميا عبر 
إن الموانع الوحيدة حول الستنساخ والتوزيع، هي تلك  .1بدون مقابل ِإليهاالوصول 

تتمثل في تامين ضمانات للمؤلف للتحكم في  ال تيالمرتبطة بحق التأليف في هذا المجال، 
بحثه بأكملها وتامين حقه في العتراف به وذلك بذكره عند الستشهاد ببحوثهل 

(Budapest open access initiative 2002.) 
( على انه إتاحة النتاج الفكري على الخط المباشر  مجانا  Peter Suber) 2و يعرفه     

والخالي من معظم القيود ذات الصلة بحقوق التأليف والترخيص كما يعمل الوصول الحر 
وحواجز  على إلغاء الحواجز المالية )مثل رسوم الشتراك في مصادر المعلومات(

)مثل القيود ذات الصلة بحقوق التأليف والفكار(  وذلك للنتاج  Permissionالتراخيص 
الباحثين لكي تكون بالمجان(  منالفكري ذي الملكية الحرة ) العمال العلمية المنتجة 

بجعلها متاحة لإلفادة منها عند أدنى حد من القيودل ، كما حدد مالمح الوصول الحر 
 Onlineالتصال المباشر  Digitalى أنها تعتمد على الشكل الرقمي للمعلومات عل

كما أنها متاحة دون قيود رقابية ودون قيود  Free of Chargeاإلتاحة دون مقابل 
 صارمة على حقوق النشر والتأليف والترخيص بالستخدام.

النتاج ِإلى  صولالوصول الحر هو : اإلتاحة الحرة والمجانية للو  ن  ويعرف الباحثان أَ      
، اإِلنترنتعمل منشور( على َأي   َأو الفكري )معلومات، أفكار وحقائق محتواه في كتاب

يمكن لي شخص الوصول إليه بسرعة وسهولة، والطالع عليه دون أية قيود قانونية، 
 تقنية.َأو  مالية

 
 
 
 

                                                 
1 . Peter Suber, A very brief introduction to Open 

http://legacy.earlham.edu/peters/fos/brief.htm Access.  
.ترجمة)تحسين الخطيب(. متاح على رابط 2015، 1قطر: الدوحة، ط -.بيتر سابر. الوصول الحر . 2

  https://www.qscience.com/content/9789927118753. 2021/12/29بتاريخ 
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 مزايا الوصول الحر وفوائدة:
من قليدية لالتصال العلمي سيحقق العديد ان حركة الوصول الحر هي حركة غير ت    

 : 1هاَأبرز المزايا والفوائد للباحثين 
 تاحة البحوث العلمية للباحثين وتعزيز التصال العلمي.إِ  .1
 من غيرها. َأكثرتلقى مقالت الوصول الحر استشهادات مرجعية بغزارة  .2
ال تعزيز قيمة المؤسسة في نظر الجمهور العام والرتقاء بصورتها في مج .3

 البحث العلمي.
 والرقمنة ذات الوصول الحر.رشفة الَ بويل المدى للنتاج الفكري التخزين ط .4
مساعدة العاملين في مؤسسات المعلومات على مواجهة تكاليف الشتراك في  .5

 الدوريات ذات النشر التجاري .
فضل من ذي قبل للنتاج الفكري الرمادي مثل الرسائل أَ سهام في الوصول اإلِ  .6

 ية، التقارير وغيرها.الجامع
 الوصول بسهولة للنتاج الفكري للجمهور العام ودون قيود قانونية ،مالية، تقنية. .7
تقوية التواصل بين الباحثين من مختلف التوجهات والمعارف والفكار في  .8

 المجالت المختلفة.
 المعلومات:ِإلى  طرائق الوصول الحر

ر للمطبوعات العلمية يمكن حصرها فيما من طريقة لتحقيق الوصول الح َأكثرهناك     
 يأتي :

الرشفة الذاتية ِإلى  (: يوصل المستفيدGreen OA/ BOAI-1الطريق الخضر )• 
( في Preprintsمسودات البحاث ) مأَ  (Post printsللمقالت سواء سبق نشرها )
ة متخصص مَأ (Digital Repositories institutionalمستودعات رقمية مؤسساتية )

                                                 
فراج، عبد الرحمن. الوصول الحر للمعلومات: طريق المستقبل في الرشفة والنشر العلمي .مجلة  . 1

على  2021/5/7يخ . متاح على رابط بتار 224. ص2009،يونيو 1،ع16مج-مكتبة الملك فهد الوطنية.
  https://zenodo.org/record/1040357#.YgLUlFOM40Eرابط .



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ملحق                          

 889 

تاحتها لعموم المستفيدين دون أية عوائق Subject or Disciplineموضوعيا ) (، وا 
 .1وقيود.

النشر في مجالت الوصول ِإلى  (: ويوصلGold OA/ BOAI-2الطريق الذهبي )• 
الربح المادي، وتسمح ِإلى  الحر عن طريق القيام بنشر مجالت علمية محكمة ل تهدف

النسخ ِإلى  اإِلنترنتم( بالتمكن من الوصول عبر للمستفيدين منها )دون أية رسو 
أن هذا النمط ِإلى  شارةوينبغي اإلِ  ،حوث التي تقوم بنشرها )نص كامل(ة من البلكترونياإلِ 

من المجالت يتمتع بالخصائص نفسها التي تتمتع بها المجالت المقيدة غير المجانية ، 
 .2وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقالت

 صول الحر:معوقات الو 
هناك بعض المعوقات التي تصاحب اعتماد انتشار حركة الوصول الحر على نطاق     

 :3ستة امور هي  BJORKواسع فقد ذكر 
 . قيود قانونية متصلة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف.1
 . مشكالت تكنولوجية متصلة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.2

                                                 

فراج، عبد الرحمن، الشهري، سليمان بن سالم. الجامعات السعودية ودورها في دعم الوصول الحر  . 1
متاح على رابط  2010، يناير 1، ع30ات والمعلومات العربية ، سمجلة المكتب-دراسة استكشافية.

 .2021/12/7بتاريخ 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zenodo.org/rec

   0363/filesord/104 

فراج، عبد الرحمن. مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات و علم المعلومات. مجلة  . 2
. 2022/12/16.متاح على رابط بتاريخ 1،ص 2007، ديسمبر   27المعلوماتية.ع 

1040378#.YgLet1OM40Ehttps://zenodo.org/record/   

3 . Bo-Christer Björk, Timo Korkeamäki.Adoption of the Open Access Business 
Model in Scientific Journal Publishing: A Cross-disciplinary Study متاح على رابط.

  https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/24671.2022/1/5بتاريخ 
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 لمور المالية والقتصادية، وأساليب التمويل والتعامل التجارية.. قيود مادية متصلة با3
 . معوقات فنية متصلة بخدمات ومعايير التكشيف.4
. التعليمات الكاديمية المتعلقة بنظم الترقية الكاديمية: دوريات الوصول الحر غير 5

 س.الجامعات في مجال الترقية الكاديمية لعضاء هيئات التدري منمعترف بها 
 . معوقات معنوية متصلة بالسمعة والمكانة العلمية في سوق النشر.6
هو القيمة Truly universal accessأن  تسمية اإلتاحة العالمية 1Suberوكما ذكر  
ية للوصول الحر التي حتى بعد تخطي حواجز التسعير والتصريح لم يتم بلوغها ساسالَ 

 :  وهي  ف عقبة في طريق تحقيقهاتق ُأخرىبعد الذي يتوقف على إزالة عوائق 
عدم مراعاة احتياجات  :Access barrier handicap. عوائق اإلتاحة للمعاقين 1

المستودعات َأو  ةلكترونياإلِ المعاقين أثناء تصميم مواقع الويب الخاصة بالدوريات 
 الرقمية، ومن ثمة صعوبة وصول واستفادة هذه الفئة منها.

الفكري  نتاجصدر اللغة النكليزية جبهة اللغات المنشور بها اإلِ الحواجز اللغوية : تت .2
، بلغة واحدة فقط مما يصعب الستفادة منه من طرف أولئك الذين اإِلنترنتالمتاح على 

خاصة في ظل ضعف وقصور الترجمة  خرىاللغة الُ َأو  نجليزيةإلِ ل يجيدون اللغة ا
 اآللية.

: قيام الحكومات، Filtering and censorship barriers معوقات التنقية والرقابة .3
المؤسسات والهيئات البحثية بانتقاء واختيار ما يمكن السماح بإتاحته والطالع عليه من 

 ها الفكري دون الكل.ِإنتاجإتاحتها جزء من َأي   ها الفكري العلمي،ِإنتاج
ة التكنولوجية التي مردها الفجو  ال تي: Connectivity barriers  تحديات التصال .4

استطاعت أن تفرق و تبعد الماليين من البشر بما فيهم ماليين من العلماء الجادين 

                                                 
1 Suber, Peter. How should we define open access?SPARC Open Access 
Newsletter.- n.64.-(2003).- visited date 05/05/2014 .-available on the web:  
http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4736589/suber_oadefine.htm?sequ
ence=1 
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الراغبين في التواصل مع غيرهم بسبب ما تسببه من مشكالت في التصال مردها ضعف 
 البنية التحتية للعديد من الدول.

ر تتمثل في وجود فهم وقوف جملة من التحديات في تقدم حركة الوصول الح ن  إِ     
قاصر لمفهوم الحركة ومبادئها، وخير دليل على هذا اعتقاد البعض من المسؤولين 

 :1اآلتيةوحاملي الشهادات العليا بالمور 
 .حركة الوصول الحر يمثلها الطريق الذهبي فقط.1
. تدني جودة المجالت المتاحة بنمط الوصول الحر مقارنة بنظيرتها المعتمدة على 2
 غالبيتها تفرض رسوما على المؤلفين نظير نشر مؤلفاتهم بها. ن  لوب الشتراكات، كما أَ سأُ 
البحاث العلمية بدل من ِإلى  . وجوب أن يقوم الناشرون بمنح ترخيص الوصول3

 مؤلفيها.
  فوائد ومنافع الوصول الحر المنتظرة ستتجاوزها تكلفته. ن  . العتقاد بأَ 4
 :خاتمةال

ل. Digital Object Identifier( هو اختصار لـ ل DOIالكائن الرقمي  )ف ر  مع ن  إِ     
ها تعطي ن  ا؛ فإِ ِإلكترونيً ( لمقالتها المنشورة DOIعندما تعمل المجّلة العلمّية على تعيين )

( التوحيد الدولي للمقالت العلمّية والوراق البحثّية DOI؛ إذ يضَمن )صالة للمجلةالَ 
 ِإليهاورقة بحثّية يحتاج َأي   ، ويساعد الباحثين على تحديد موقعنترنتاإلِ والثبات على 

هذه المقالة ِإلى  اه يشير دائمً ن  لَ  ؛نجزته لهَألة ويسر عن طريق الستشهاد الذي بسهو 
ا يزيد بدوره من اعتماد هذه البيانات العملية بصفتها م  هذه الورقة البحثية فقط مِ َأو  العلمية

( المحتوى DOI، ويحدد ال )وقانونّية وقابلة لالستشهاد منهارصانة علمية موادًا ذات 
، ومن المعروف أّن لعدد الستشهادات هذه تحديدًا دائمًا غير قابل للتغييرالعلمي للبحث 

 ن  ، ولذلك فإِ وتجسيد مكانه في النتاج الفكريالبحث المنشور  َأهمي ةدورًا مهمًا في تقييم 
( DOIإذ يسمح ) ؛ة بالعمل المنشور تهم جميع المؤلفين ومؤسساتهمالستشهادات الخاص

                                                 
 Cybrarians -. بن غيدة، وسام يوسف. نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. 1

Journal 2021/12/25الرابط بتاريخ  متاح على 2015، ديسمبر،  40.ع 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=705:wghida&catid=280:papers&Itemid=93 
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بالتأكيد على أن لكل مقالة منشورة رمز تعريف خاص بها ويمكن الستشهاد منها بسهولة 
الوصول  ن  أَ و ، ةلكترونياإلِ ؛ مما يزيد من سهولة التعامل مع العمل المنشور في البيئة 

 ة.لكتروني  اإلِ ي البيئة الحركة ف َأساسالحر للمعلومات يمثل 
The Digital Identifier for Access to Information (DOI): A 

Study of its Nature, Components and Benefits for 

Researchers and Periodicals 

Iman Aziz Khader

 

Ammar Abdel-Latif Zaid Al-Abidin 


  
Abstract 

         The study dealt with the digital identifier to access 

information, whether it is a research or a chapter of a book or a full 

text, as the digital identifier is defined as a means of accessing 

information through a live link that connects the information 

researcher to information through internet access and this link is 

always effective, the study worked on Defining the concept of the 

digital identifier and determining its structure and the parts it 

consists of, then dealing with the authorities responsible for it, and 

the study worked to show its importance for the researcher and the 

magazine and the benefits it can provide to them, and given the 

connection of the digital identifier with free access to information, 

the study worked to address the issue of access It defined the 

concept and ways of accessing it, then addressed its importance and 

the obstacles that prevent access to information through the Internet. 

        Key words: information links, full texts, freedom of 

information, impact factor, reference citations. 
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