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التسویق اإللكتروني للدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر

صباح محمد كلو. د.أ

قسم دراسات المعلومات\جامعة السلطان قابوس 

سلطنة عمان

:المستخلص

, تتناول الدراسة أھمیة التسویق في مجال الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر والتعریف بمواقعھا على االنترنت
تشتمل الدراسة على اقتراح , ھمیتھا كمصدر معلومات الكتروني منافس لمصادر المعلومات االلكترونیة األخرىوبیان أ

:خطة تسویقیة لھذا النمط من الدوریات االلكترونیة تتألف عناصرھا من 

:تطویر منتج جدید من الدوریات االلكترونیة تتوافر فیھ معاییر الجودة العلمیة المتمثلة ب -1
امل التأثیر في مجالھا الموضوعيقوة مع
حداثة معلومات مقاالتھا من خالل قیاس معامل منتصف عمر االستشھاد

:تطویر موقع الكتروني جید تتمثل فیھ-2
سھولة الوصول المجاني إلى الدوریات االلكترونیة
توفیر إمكانیات البحث واسترجاع المعلومات ضمن موقع الدوریة
لكامل للمقاالتإمكانیة الحصول على النص ا

تحدید وسائل الترویج المناسبة والمتاحة على شبكة االنترنت التي تضمن زیادة إقبال الباحثین على مواقع ھذه -3
.الدوریات
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:المقدمة .1

,ذا المجالالمنتمین إلى ھ

. نشاطاتھا كما ھو الحال في المؤسسات الربحیةوبالتالي فھي لیست بحاجة إلى ترویج برامجھا أو إشھار , مجانا
 ,
ثت 

).2007,36:سالم,السالم.(خاص

ففي ظل التطور 
دوریات وكتب وقواعد بیانات ومدونات الكترونیة وفي مختلف التخصصات العلمیة أصبحت المكتبات ومراكز المعلومات 

تواجھ ال, ودور النشر والجھات المنتجة لھذه المصادر االلكترونیة
.اإلبداعي في بناء المجموعات االلكترونیة و اعتماد سیاسات  تسویقیة تساعدھا على مواجھة ھذه التحدیات 

, وعلى صعید سیاسات بناء المجموعات االلكترونیة وتسویقھا
الرقم

 ,

دین  , 
.المتنوعة من المعلومات وفي مختلف التخصصات العلمیة واللغات واإلشكال

ومع األھمیة الكبیرة للدوریات العلمیة االلكترونیة لمجتمع األكادیمیین

.والجھات المنتجة لھذه الدوریات في تسویق نتاجھا إلى تلك المكتبات

)30000 (
)Tenopir,2004 (

,اشتراكاتھا
 .

2006-1986فقد شھدت أسعار الدوریات ارتفاعا بین عامي )Periodicals Crisis(وریاتیعرف بأزمة الد
10 %)Johns Hopkins

university,2009( ,و.وھو ما ترتب علیھ إلغاء المكتبات اشتراكاتھا في عدد من الدوریات العلمیة

.
املین بالمجالت التجاریة المحكمة إلى إنشاء دوریات علمیة محكمة أعتمد في إنتاجھا عدد من أعضاء ھیئات التحریر الع

یة للرعایة ومؤسسة المعاھد الوطن, Jiscوجیسك , Welcome Trustویلكوم ترست ( البحث العلمي مثل 
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) NIHالصحیة 
).218, 2009:فراج(المنشورة في ھذه الدوریات االلكترونیة من قبل المستفیدین مجانا 

ویعد ھذا األسلوب الجدید في نشر الدوریات االلكترونیة من اال
و , )Open Access Journals( الیوم بالدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر    

لقد. دینالمستفی
المجتمع العلمي بشكل عام واألكادیمي بشكل خاص من تیسیر في تدفق

.النتاج العلميعندما یطلع على ھذایحقق أعلى إفادة من دراساتھ العلمیة

:مشكلة الدراسة-2

 ,

الكامل لمقاالتھا م
,

بوجود ھذا الدوریات و بطریقة الوصول إلیھا والتعرف على مواقعھا ض
,

.اإلفادة االقتصادیة في كونھا دوریات یمكن الحصول علیھا مجانا دون تكالیف مادیة مقاالتھا و

:أھداف الدراسة-3

:تسعى الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة

التعریف بمفھوم الوصول الحر إلى المعلومات والدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر ومواقعھا على شبكة -1
وخصائص البحث فیھا ؟االنترنت وسبل الوصول إلیھا

بیان أھمیة ھذه الدوریات كمصدر معلوماتي الكتروني منافس لمصادر المعلومات االلكترونیة األخرى-2
.تحدید المعاییر العلمیة التي تضمن الجودة الشاملة في إنتاج الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر-3
رونیة من اجل التعریف بھا وبخصائصھا من اجل اإلفادة اقتراح وسائل ترویجیة لھذا النمط من الدوریات االلكت-4

.منھا

)Of InformationOpen Access(مفھوم الوصول الحر إلى المعلومات -4

من المفاھیم الحدیثة التي ظھرت مع " Open Access"یعتبر مفھوم الوصول الحر للمعلومات العلمیة والتقنیة 
ھوم كثیرا من الجدل الرتباطھ الوثیق بالتطورات التقنیة المتسارعة في مجال بدایات األلفیة الثالثة وقد أثار ھذا المف

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وأثرھا على النشر العلمي للمعلومات و تحقیق النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة 
ع بمستوى البحث العلمي والتقني، والتمكن من استغاللھا ومن تحقیق التواصل بین العلماء والمفكرین، ومن ثم االرتفا

وفي ھذا الصدد تؤكد إحدى . وتوسیع دائرة التفكیر في القضایا اإلنسانیة الكبرى وإشاعة الحوار بین الحضارات، الخ
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في بیانھا الصادر عن ھذا ) IFLA(أبرز مؤسسات المكتبات والمعلومات وھي االتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات 
, الوصول الحر بصورة شاملة للنتاج الفكري العلمي والتوثیق البحثي "الموضوع على إن 

وألجل الوصول إلى حلول ناجعة للتحدیات العالمیة وبصفة خاصة , إنما یعد عامال حیویا لفھم عالمنا الذي نعیش فیھ
تأكد من اإلتاحة على التكیف مع مبادئ الوصول الحر لل) اإلفال(كما تشجع ...التفاوت في الحصول على المعلومات

http://archive.ifla.org/V/cdoc/open-"الواسعة الممكنة للنتاج الفكري العلمي والتوثیق البحثي
access04.html

تلك النسخ المجانیة المتاحة " بتعریف النتاج الفكري ذي الوصول لحر بأنھ )JISC,2006(وقد قامت مؤسسة جیسك 
من مقاالت الدوریات المحكمة وبحوث المؤتمرات والتقاریر الفنیة واألطروحات والدراسات العملیة , على الخط المباشر

working papers وفي معظم الحاالت ال توجد قیود ترخیص على اإلفادة من ذلك النتاج الفكري من قبل
فإن النتاج الفكري ذا لوصول الحر -أحد ابرز رواد ھذا االتجاه-) Suber,P:2007(ووفقا لسابر ".المستفیدین

ذلك النتاج الرقمي المتاح على الخط المباشر بدون مقابل والخالي من معظم القیود ذات لصلة بحقوق التألیف "ھو
:إن ھذا التعریف یشیر إلى مسألتین مھمتین ھما)Haigh,J:2008( ویرى ھیج " والترخیص

 الوصولAccess : فان الوصول الحر یستثمر , أي أن یكون الوصول رقمیا وعلى االنترنت
.إمكانات االنترنت في ربط المستفیدین بالمعلومات بقطع النظر عن المكان والزمان

 أي أن مبادرات الوصول الحر سوف تعمل على رفع العبء المالي الخاص بشراء : االقتصاد
.المعلومات عن كاھل المستفیدین

:ومن خالل ھذه التعریفات یمكننا القول إن الوصول الحر للمعلومات یتمتع بالخصائص التالیة

.أن الوصول لحر ینبغي أن یكون وصوال مجانیا وغیر مقید-1
بمعنى أنھا في صورتھا النموذجیة وثائق رقمیة , األعمال ذات الوصول الحر متاحة على الخط المباشر-2

.منشورة على االنترنت
بمعنى إن القصص , scholarly workأعمال علمیة )Baily,C:2006( كما یرى تشارلز بیلي أنھا و-3

.مستبعدة من ھذا المفھوم-على سبیل المثال-الروائیة والمجالت العامة والمراجع اإلرشادیة
وعلى تتمتع الدوریات المتاحة وفقا لنظام الوصول الحر بنفس الخصائص التي تتسم بھا الدوریات التقلیدیة -4

.رأسھا التحكیم العلمي للمقاالت المنشورة فیھا
لم یقتصر مفھوم الوصول الحر للمعلومات على مقاالت الدوریات بل یشمل أیضا األنواع األخرى من النتاج -5

الفكري العلمي كبحوث المؤتمرات والرسائل الجامعیة والكتب وفصول الكتب والمصادر العلمیة األخرى بل 
إلى قواعد البیانات حیث یشتمل دلیل قواعد البیانات المتاحة على الخط ینسحب ھذا المفھوم

أكثر قاعدة بیانات من بینھا ) 156000(على أكثر من Directory of Online Databases(المباشر
.قاعدة بیانات ذات الوصل الحر) 5000(من 

http://www3.griffith.edu.au/03/erd/content.ph

http://archive.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
http://archive.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
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للنتاج الفكري للمستفید أنماط متعددة من اإلفادة كالطبع والنسخ والتحمیل والربط الفائق یتیح الوصول الحر-6
شرط االعتراف ,واالستشھاد المرجعي وإرسال البیانات عبر البرید اللكتروني وغیرھا من الفوائد األخرى

.بمؤلف ھذا النتاج تحقیقا لألمانة العلمیة
بھا أي البد بحقوق التألیف وحق اإلشارة بأعمالھم عند االستشھادیحتفظ مؤلفو المصادر ذات الوصول الحر -7

,من نسبة العمل إلى مؤلفھ األصلي

:أھمیة الدوریات ذات الوصول لحر-5
:تكمن أھمیة الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر في كونھا 

كان وفي أي وقت یشاء وعلیھ إلى النص الكامل لمقاالتھا من أي م) المجاني(تمكن المستفید من الوصول الحر-1
فإنھا تمثل تحدیا كبیرا أمام الدوریات االلكترونیة مدفوعة القیمة وبالتالي خففت الكثیر من العبء المالي الذي 

,كانت المكتبات والمؤسسات المعلوماتیة األخرى تعاني منھ بسبب دفع االشتراكات السنویة
موثوقة كونھا دوریات تخضع مقاالتھا للتحكیم العلمي قبل تمثل ھذه الدوریات االلكترونیة مصادر معلومات-2

.النشر
تتسم ھذه الدوریات بحداثة معلوماتھا ألنھا تنشر مقاالتھا أوال بأوال حال االنتھاء من تألیفھا وتحكیمھا دون -3

.الحاجة إلى انتظار اكتمال المقاالت األخرى في إصداراتھا 
إن عددا كبیرا من ھذه الدوریات باتت تمكن , في نشر ھذه الدوریات ومن االتجاھات الحدیثة التي بدأت تظھر-4

المستفید من إجراء البحث الداخلي في المقاالت المنشورة في ھذه الدوریات من خالل البحث عن مؤلف معین 
.أو عنوان مقالة أو مقاالت في موضوع معین

: مفھوم التسویق -6

لقد مر مفھوم التسویق بتطورات كبیرة وجو

.للتسویق

:ليویمكننا تحدید الركائز األساسیة التي یقوم علیھا ھذا المفھوم الحدیث للتسویق بما ی

إن النقطة الجوھریة في ھذا المفھوم الحدیث للتسویق تقوم على اعتبار أن المستفید من الدوریات -1
ھو نقطة البدایة وھو منتھى -سواء كان الباحث أم إدارة المكتبة-االلكترونیة ذات الوصول الحر

.الغایة من النشاط التسویقي
2-

, ھیئات التحكیم, ھیئات التحریر, المقاالت
.بحیث ُیعتبر الجمیع مجندین في خدمة المستفیدین من الباحثین واألكادیمیین, المكتبات

عل–كما ھو متعارف خطأ –إن التسویق ال یجوز قصره -3
بمعنى أخر أن على) 16, 2001:األزھري وآخرون( ھو إرضاء لحاجات المستفیدین من المعلومات
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مجھزي المعلومات والقائمین على تسویقھا التعرف على احتیاجات ومتطلبات المستفیدین من المعلومات وسبل الوصول إلیھا 
.لیة وبجھد وتكلفة قلیلةوالبحث عنھا بكفاءة عا

 )( ,)
.المصدرومنھا الدوریات االلكترونیة مفتوحة , )والفیلمیة والرقمیة

:تسویق الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر- 6-1
حیث بلغت أعدادھا تزید على , رغم اتساع النشر االلكتروني في مجال الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر

أالف عنوانا في مختلف التخصصات العلمیة واللغات ورغم الممیزات التي اتسمت بھا غیر أن العدید من )10(
المیدانیة والمسحیة تشیر إلى ضعف الوعي ألمعلوماتي لدى الكثیر من الباحثین واألكادیمیین بوجود مثل الدراسات 

ففي دراسة مسحیة میدانیة ألعضاء ھیئة ,ومعرفتھم باستخدامھا وطریقة البحث في محتویاتھا ,ھذه الدوریات
ول تسویق مصادر المعلومات االلكترونیة ح1999التدریس قامت بھا مكتبات جامعة تكساس بالوالیات المتحدة عام 

وما ھي األسباب التي تقف خلف ھذه الظاھرة؟ لقد , بھدف تحدید ما إذا كانت ھذه المصادر تخضع لالستخدام أم ال , 
أثبتت نتائج ھذه الدراسة ان نقص المعلومات التسویقیة یمثل العقبة الرئیسیة الستخدام مصادر المعلومات االلكترونیة 

)86, 2009:العباس.(وسط الجامعيفي ال
إن ضعف الوعي ألمعلوماتي بأھمیة الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر شمل أیضا العدید من إدارات المكتبات 
األكادیمیة اعتمدت مبالغ كبیرة لالشتراك بالدوریات العلمیة مدفوعة الثمن مع توفر أعداد كبیرة من الدوریات ذات 

من ھنا تأتي أھمیة اعتماد , ئص التحكیم العلمي ومجاناالوصول الحر وفي نفس التخصصات العلمیة وتمتلك خصا
وسائل التسویق العلمي للتعریف بمواقع ھذه الدوریات واألدلة التي تعرف بخصائصھا وتخصصاتھا واستراتیجیات 

.البحث فیھا

:مقترح تطویر دوریات الكترونیة وفق معاییر الجودة العلمیة الشاملة-7

Total Quality Management

 .
: "بأنھا) 71و2000:محمود( األمریكیة

."
:في تسویق الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر من خالل تحقیقھا المعاییر التسویقیة التالیة) TQM(أھمیة

:المعاییر الببلیومتریة-1

معامل ووص معیاري معامل التأثیرأي أن تحقق الدوریة االلكترونیة أفضل المعاییر الببلیومتریة وعلى وجھ الخص
:منتصف عمرا الستشھاد

: )Impact Factor(- أ
, مقارنة بمثیالتھا من الدوریات االلكترونیة في نفس المجال التخصصي) Impact Factor(التأثیر

یبحث دائما المستفید
 .

.الترقیات العلمیة في أن تكون أبحاثھم منشورة في دوریات علمیة ذات معامل تأثیر عالي
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):Cited Half-Life(- ب
 ,

.تخصصاتھم العلمیة

المعاییر التقنیة-2

أن تستخدم الدوریة االلكترونیة أفضل البرمجیات المعدة خصیصا ألعداد وتحریر الدوریات االلكترونیة والتي تتوافر 
:فیھا الخصائص التالیة

موحدة لكتابة مقاالتھم من حیث الخط وت)Forms(توفر لمؤلفي المقاالت اطر- أ
.تدوین االستشھاد

.أن توفر التواصل السھل بین الباحثین وھیئة التحریر وبین ھیئة التحكیم وھیئة التحریر- ب
) Browsing( - ت

)Internal Search(وطریقة البحث الداخليافي أعدادھا السابقة 
.عن مؤلف معین أو عنوان مقالة معینة أو البحث عن موضوع معینالمتقدم

:معاییر اإلتاحة والوصول إلى المستفید- 3

:من اجل تیسیر وصول المستفید إلى الدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر یتطلب من ھیئات التحریر اآلتي

- أ

.في البحث عن مقاالتھاواألرشیف السابق للمقاالت المنشورة فیھا واالستراتیجیات المستخدمة
تزخر شبكة   حیث, أن تحرص ھیئة التحریر على االنضمام إلى واحد أو أكثر من األدلة الخاصة بھذه الدوریات- ب

االنترنت في الوقت الحاضر بالعدید من المواقع واألدلة الخاصة بھذا النوع من الدوریات اإللكترونیة من أھمھا 
:وأكثرھا شیوعا واستخداما

)Directory of Open Access Journals)DOAJ :(
--عنوان دوریة علمیة محكمة و ذات وصول حر)6724(على 

% 23)1487(2011\1\20101\1\1من 

 .)17 (
2800ة 

./http://www.doaj.org.داخلیا
 دلیلOpen J-Gate : وھو بوابة الكترونیة تعمل على تعزیز حركة الوصول الحر إلى المجالت

ل مؤسسة المعلوماتیة في الھند، تحتوي م من قب2006تم إطالق ھذه البوابة عام . العلمیة دوریات
دوریة لغایة إعداد ھذه الدراسة وتھتم بتوفیر النصوص الكاملة للمقاالت المتاحة 8666على 

.بالمجان، كما تتمیز بسھولة االستخدام وتعدد خیارات البحث
gate.com-http://www.openj

http://www.doaj.org/
http://www.openj-gate.com/
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Pub Med Central (BMC)(: تم إعداد ھذا المشروع وتطویره من قبل المركز الوطني
توفر ھذه القاعدة . للمعلومات التقنیات الحیویة التابع للمكتبة الوطنیة للطب بالوالیات المتحدة

الرقمیة إفادة حرة وغیر مقیدة، وعلى الخط المباشر، لإلنتاج الفكري في المجاالت الطبیة، وبصفة 
وعادة ما . دوریة في الطب والعلوم الصحیة227تاج الفكري المنشور في أكثر من خاصة لإلن

یوفر الوصول إلى المقاالت المنشورة في الدوریات مقیدة الوصول، بعد فترة محددة من نشرھا 
یمكن للباحثین واختصاصیي المعلومات التوصل من خالل ھذا األرشیف إلى اإلنتاج . األصلي

.كتبات والمعلومات الطبیة والصحیةالفكري المتصل بالم
www.pubmedcentral.nih.gov/

:وسائل الترویج للدوریات االلكترونیة ذات الوصول الحر عبر االنترنت-8

, العلمیة المنشورة 
.ومستوى تأثیرھا في المجال لموضوعي

:من أھمھا,وھناك مجموعة من األدوات األساسیة التي تستخدم في ترویج الدوریات االلكترونیة ذات لوصول الحر

1-:
,

ارة إلى  ,من ھذه الوسائل, یحتاج إلى وسائل ترویجیة أخرى حتى ینجح في أداء وظائفھ الترویجیة والتسویقیة إلش ا
.في المنتدیات والمدونات ومواقع الشبكات االجتماعیةھذا الموقع 

, محترف للقیام بالجوانب الفنیة
.

)266, 2004:أبو فأرة.(واإلثارة

:استخدام محركات البحث-2
 ,

محركات   ل لك ا اقع ت ة على مو انت مسجل ا ك لحر إذ ا لوصول  , ا
).Yahoo, Google, AltaVista(مثل التحریر تسجیل دوریاتھم ضمن المحركات المعروفة 

:استخدام الفھارس واألدلة وقواعد البیانات-3

ولذا  , 

)World
Cat. ( وھو فھرس متعدد اللغات تشترك فیھ أكثر من)2() 10000 (

/ .http://www.worldcat.orgبلیون مادة من كتب ودوریات ورسائل جامعیة

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
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:اإلعالن االلكتروني عبر االنترنت-4
 ,

.مؤسسات لتي تعتمد ھذا األسلوب الترویجيعام وتزداد ل

.تحریرھا وغیرھا من المعلومات التعریفیة المھمة التي تھم الباحث

:استخدام البرید االلكتروني في الترویج-5
إن أسلوب المراسلة عبر البرید االلكتروني یحقق العدید من المزایا المھمة في الترویج الستخدام 

):129, 2009:العباس(ا الدوریات االلكترونیة مفتوحة المصدر منھ
 إمكانیة تحویل الرسالة نفسھا إلى أكثر من جھة مما یوفر الوقت والجھد وخاصة في عملیات تحویل

.المقاالت والبحوث بشكل فوري
إمكانیة تحدیث أو إضافة أیة معلومات أخرى عن الدوریة عن طریق إمكانیات اإلرسال المتعدد.
لتحریر إلحاطة الباحثین والمكتبات والجامعات بصدور أعداد توفیر التكالیف إذ ال تحتاج ھیئة ا

.الدوریة وإرسالھا سوى كتابة مذكرة واحدة ترسل الى الكل في نفس الوقت وبدون تكالیف تذكر
 إمكانیة االحتفاظ بسجل أو نسخة من الرسائل الواردة والتي تتضمن معلومات عن اإلصدارات

.السابقة للدوریة االلكترونیة
یة عمل حوار تفاعلي بین مؤلفي المقاالت والمستفیدینإمكان.

:االستنتاجات-9
1-

,للدوریات 
 ,

.العبء المادي على میزانیاتھا مقابل الدوریات االلكترونیة مدفوعة الثمن
2-

.زیادة الوعي ألمعلوماتي بأھمیة ھذه الدوریات والتعریف بمواقعھا وأسالیب البحث في مقاالتھا و النشر فیھا
3-

.واإلتاحة
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:المصادر

دار وائل :عمان.عناصر المزیج التسویقي عبر االنترنت:التسویق االلكتروني).2004.(یوسف احمد,أبو فأرة-1
.للنشر والتوزیع

.بحوث التسویق، القاھرة). 1993(األزھري، محي الدین-2
, 19العدد .مجلة المعلوماتیة.ویق في تطویر خدمات المعلوماتدور التس).2007.(سالم بن محمد, السالم -3

.37- 36ص
مكتبة الملك فھد : الریاض.تسویق خدمات المكتبات عبر االنترنت).2009.(ھشام عبد اهللا, العباس-4

.ص174,الوطنیة
مجلة . طریق المستقبل في األرشفة والنشر العلمي:الوصول الحر للمعلومات).2010.(عبد الرحمن,فراج-5

.234- 213ص. 1العدد, 16مج, مكتبة الملك فھد الوطنیة
.مدونة مكتبة وتكنولوجیا. مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات.عبد الرحمن, فراج-6

http://queenegypt96.maktoobblog.com
: رة الجودة الشاملة، عمانإدا) 2000(محمود، خضیر كاظم-7
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E-marketing for Open Access Electronic Journal

Dr.Sabah Mohammed Kallow
Sultan Qaboos University

Abstract:

This study  aims to identified  the importance of marketing in the field of
Open Access Electronic Journals and indicate their Websites  on the
Internet, it is also discusses the importance of this sources as electronic
information sources competitor to other electronic information.
The study  will includes proposal of a marketing plan for this type of
electronic journals which composed the following elements:

1- Develop a new product of electronic journals available in the standards of
scientific quality by:

 The value of Impact factor in specific field.
 The updating of articles information by measuring the journal Cited Half-

Life.
2- Development a  good website which represent the fowling elements:
 Easy access to free electronic journals.
 Provide search capabilities and retrieval of information within a site of

periodic.
 Access to the full text of articles.
3- Determine the appropriate promotional tools available on the Internet to

ensure that increased demand for researchers to sites of these periodicals.
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