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Abstract 

This study aims to identify the role of university libraries in negotiating with 

publishers about licenses for the use of  information resources, whether subscriptions or 

open access, and shed light on the recent developments in the field of legal licenses for  

open digital content and the extent of validity of Creative Commons licenses  in achieving 

a balance between the protection of authors' rights  and users in the digital age, and 

submitting some proposals that help the existence of new legislations compatible with the 

requirements of dealing with the digital library and the Internet and protection of intellectual 

property rights, and to highlight the importance of raising awareness of the existence of 

this legislations and how to apply them and benefit from them. 

The study depended on the field survey method to achieve its goals using a set of 

tools to collect data. The tools include a questionnaire, observation, and personal 

interview. 
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 مستخلص

تدددرا ف  بشددد    الناشدددرف  دور المكتبدددات الجامعفدددة فددد  الت ددداو  مددد تهددددل الدراإدددة تلدددع التعدددرل  لدددع 
لقاءرإواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الح ،اإت دام مصادر المعلومات التطدورات  الضوء  لع ، وا 

 فدد   المشدداا ادبدددا  ر دد  مددد  صدد حفةو  ،الم تددو  لرقمدد ا التددرا ف  القانونفددة للمحتددو  الحدفثددة فدد  مجددال
تقددفم بعد  المقترحدات التد  تإدا د و الرقمد ، العصدر  ف تحقفق التواز  بف  حمافة حقوق المؤل ف  والمإت فدف  

به الح اظ ما فتطل  و  ،نترنتلمكتبة الرقمفة وشبكة ادوجود تشرفعات جدفدة تت ءم م  مقتضفات التعامل م  ا لع 
بددراز أهمفددةكرفددةحقددوق الملكفددة ال   لددع وكف فددة تطبفقهددا وااإددت ادة  ،التشددرفعاتوجددود هددذه بالددو   العددام  نشددر ، وا 
 .منها

مجمو ددة مدد  أدوات جمدد  باإددت دام وا تمدددت الدراإددة فدد  تحقفددق أهدددافها  لددع مددنهن المإدد  المفدددان ، 
 ااإتبفا ، والم حظة، والمقابلة الش صفة.  :البفانات المتمثلة ف 

 

 

 االستشهاد المرجعي
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 تمهيد
تاحتها بالتطور التكنولوج  ف  مجال صنا ة المعلوماتالمكتبات الجامعفة ت ثرت  بدف   ا، وأصبحت وإدفط  وا 

 هددددذه رفبتددددوف بددددةمطال   المكتبددددات حتبأصدددد راتفددددالتغ هددددذه ظددددل فدددد و ، نفددددةلكترو المإددددت فد ومصددددادر المعلومددددات اد
تاحتهددو  المصددادر  تهددا،فحما تلددع الحقددوق أصددحا  كوتحددر   ةفددالرقم ئددةفالب راتفددبمتغ اصددطدمت، كمددا هافدفلمإددت  اا 

 بطرفقدددة مجانفدددة، نترندددتاد شدددبكةع  لددد نفدددةلكترو المصدددادر اد اإدددت دام  قبدددة أكبدددر التددد لفل وقحقددد طدددر ت حفددد 
ددك  ت  و   بالنإددبة  اصددة ،والنشددر التدد لفل وقحقدد بموجدد  ةف ددم  ح  الم   المصددادر اإددت دام فدد  التددرا ف  مددن  أهمفددة  م 

 الحقدددوق كدددل" التقلفدددد  النمدددوذ  فددد  اتوازن ددد كمدددا ت حقدددق ر ددد  المشددداا ادبددددا   .الرقمفدددة البفئدددة فددد  ،للمكتبدددات
 .والنشر الت لفل حقوق قانو  أنش ها لت " امح وظة
  مددد    الرقمفدددة البفئدددة فددد  ال كرفدددة الملكفدددة لحقدددوق ال اضدددعة لمصدددادر المعلومدددات التجدددار  ااإدددتغ ل د  وف ع ددد

 ،تملكها الت  للمصادر  ر  ص  الح   بااإت دام ااحت اظ  ادة   المكتبات تحاول  ملفاتها، طرم ا م  د  وللح   ،اصعب  
 الملكفدة  لدع الحصدولتلدع  -العقدد بواإدطة-  و الناشر  إفهدل ،الحالة هذه ف . العقد ر  ب      ضمانها فمك  والت 

 الت داو  وفحداول العدر  فدرف   أ وللمؤلدل. شدراء(ال) التحوفدل أو بدالت ل  (كله أو لجدزء منده )للكتا  ال كرفة
دد  لددع  ات دداق، تلددع للتوصددل طددرل كددل اإددتعداد مددد   لددع )ادفجددار(. وفعتمددد النجددا  تددر ف  مثددل بدفلددة، غ  ف  ص 
حفد   ؛ادمكدا  قددر الحصدرفة الحقدوق مد  العدفدد  لدع الحصدول فد تكدو   الناشدر مصلحة أ  مؤكدال م  ولك 

 التجارفة. ةالإاح واق  هو للمصن ات الحصر  ااإت دام  ت
لمصددادر  التجددار  بااإددتغ ل مباشددر بشددكل ةف ددن  ع  م   لفإددت المكتبددات أ وتجدددر ادشددارة فدد  هددذا الإددفاق تلددع 

 بهدا، المدر   البفاندات قوا دد تلدع الوصدول تدوففر تلدع تإدعع فهد  ،الملكفة ال كرفة لحقوق ال اضعة المعلومات
ددد وا) والمكتبدددات. حصدددرفة غفدددر بشدددروط تلفهدددا فدددتم الوصدددولالتددد  و  ددد الجامعفدددة( المكتبدددات ام  ف  إ   اإتضدددافة ةو     د  م 

  دادة مداو  ،والنشدر التد لفل لحقدوق  اض  هو ما منها الت  ،المتزافدة ةن  م  ق  الر   مشارف    ل م  المحتو  الرقم ،
دددم    طدددوة   المشدددارف  هدددذه تتضدددم   فددد  البفئدددةالمحتدددو   واإتضدددافة لنإدددخ المناإدددبة األذوندددات  لدددع للحصدددول ةف  ن  ض 

 )حفددداة، الجامعفدددة المكتبدددات أهددددال بتحقفدددق    دددف   اجفدددد   اأمدددر   الحصدددرفة غفدددر الحقدددوق انتشدددار وفبقدددع ،فتراضدددفةاا
2012). 
دور النشدر  دور المكتبات الجامعفة ف  الت او  م  لع  الضوء لتإلفط ؛الدراإة هذه ت ت  الصدد هذا وف 
لقاءرتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحإواء الم ،ترا ف  اإت دام مصادر المعلومات البحثفةبش     ، وا 

رخوص  مدد  صد حفةو  ،المفتو   الرقمي التراخيص القان نية للمحت ى التطورات الحدفثة ف  مجال الضوء  لع
 .الرقم العصر  ف تحقفق التواز  بف  حمافة حقوق المؤل ف  والمإت فدف   ف  يالمشاع البداع

 

 للبحث:القسم األ ل: الطار المنهجي 
 :مشتلة الدراسة  أهميتها 1/1

 ،نفةلكترو للمعلومات اد ك حد أشكال حمافة الملكفة ال كرفة ؛حق المؤلل قضفةتكم  مشكلة الدراإة ف  
با تبار كل منهم فداف     جهوده  ؛وما تثفره هذه القضفة م  جدل بف  أوإاط القانونفف  والمؤل ف  والناشرف 
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فإنها بالت كفد  -و لع رأإها المكتبات الجامعفة-أما المكتبات  .ظ  لع حقوقهفاحفو  ،ةومكتإباته العلمفة والتجارف
 شروط تحد   وأوم  حقهم ف  الوصول تلع المعلومات وتداولها بكل حرفة ودو  قفود  ،تقل ف  صل المإت فدف 

ولذلك قامت الباحثة دة، م  الصعوبات والمعوقات المتعد ه جملة  ر  تحقفق  تعت ع إام  ع  إ  وهو م   ،م  هذه الحرفة
 -)القاهرة  لمكتبات المركزفة بجامعات القاهرة الكبر ل مفدانفة زفارات شملترة بإجراء دراإة اإتكشاففة مصغ  

الترا ف    لع اإت دام المإت فدف     ح    المكتبات ف  ا تصاصف   للتعرل  لع دور  ف  شمس( –حلوا  
محل الدراإة المركزفة   المكتبات ن  ب  ومد  ت   ، ر   المشاا ادبدا  مهاوأه ،القانونفة للمحتو  الرقم  الم تو 

 .نترنتمجمو اتها  لع شبكة اد تتاحةف   هذه الترا ف ل

و اصة  ،المكتبات هتمام  اع ف  الوقت الراه  ق  ل   لع موضوا ف  الضوء  تلقاءأهمفة الدراإة ف   ز  ر  ب  وت  
لإلقبال  نفة؛ نظر الكترو تاحة اإت دام مصادر المعلومات ادإالمتعلقة بوهو الترا ف  القانونفة  ،الجامعفة منها

  اصة م  اانتشار الواإ  لتكنولوجفات المعلومات. ،الكبفر م  المإت فدف   لع هذا النوا الجدفد م  المصادر

المكتبات   ا تصاصف  و  ،الجامعفةالمكتبات   ر فمدوت دم الدراإة احتفاجات فئات  دفدة م  
قوا د   ا تصاصف  ، و ال دمات المرجعفة  ا تصاصف  الجامعفة، و ل  التزوفد بالمكتبات ئو إمو  ،لوماتوالمع

 .نفة بالمكتباتلكترو البفانات اد

 
 :أهداف الدراسة 1/2

   ل ف :تإعع هذه الدراإة تلع تحقفق مجمو ة م  األهدال تتمث 
تددددرا ف  اإددددت دام مصددددادر نشددددر بشدددد   دور ال دور المكتبددددات الجامعفددددة فدددد  الت دددداو  مدددد التعددددرل  لددددع  -1

 .رإواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الح ،المعلومات البحثفة
 مدد  صد حفةو  ،الم تدو  الرقم  الترا ف  القانونفة للمحتو  التطورات الحدفثة ف  مجال الضوء  لع تلقاء -2

 .الرقم العصر  ف والمإت فدف   تحقفق التواز  بف  حمافة حقوق المؤل ف  ف   ر   المشاا ادبدا 
 .باألإاإفات ال اصة بالترا ف  الرقمفة  المكتبات ا تصاصف       و  رصد  -3
وجددود تشددرفعات جدفدددة تددت ءم مد  مقتضددفات التعامددل مدد  المكتبددة تقددفم بعدد  المقترحددات التدد  تإددا د  لدع  -4

 .كرفةما فتطلبه الح اظ  لع حقوق الملكفة ال و  ،نترنتالرقمفة وشبكة اد

 :تساؤالت الدراسة 1/3
ترا ف  اإت دام مصادر المعلومات دور النشر بش    ف  الت او  م الجامعفة المركزفة  المكتبات ما دور -1

 ؟رإواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الح ،البحثفة
ر دد   مددد  صدد حفة مددا، و الم تددو  الرقمدد  التددرا ف  القانونفددة للمحتددو  التطددورات الحدفثددة فدد  مجددال مددا -2

 ؟الرقم العصر  ف تحقفق التواز  بف  حمافة حقوق المؤل ف  والمإت فدف   ف   المشاا ادبدا 
 ؟الرقمفة المعلومات مصادرتتاحة  ترا ف بالمكتبات  ا تصاصف    لدالو   التشرفع  ما مد   -3
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مكتبددة الرقمفددة مقتضددفات التعامددل مدد  ال تشددرفعات جدفدددة تددت ءم مدد     لإ دد مددا المقترحددات التدد  فمكدد  تقدددفمها -4
 ؟ا فتطلبه الح اظ  لع حقوق الملكفة ال كرفةوم نترنتوشبكة اد

 
 :حد د الدراسة  مجالها 1/4

 :تدرا ف  ف  الت او  م  دور النشر بشد   تتناول الدراإة دور المكتبات الجامعفة  الحد د الم ض عية
لقدداء لمتاحددة منهددا باشددتراكات أو ذات الوصددول الحددإددواء ا ،نفددةلكترو اداإددت دام مصددادر المعلومددات  ر، وا 

وأهمهددا ر دد   ،التددرا ف  القانونفددة للمحتددو  الرقمدد  الم تددو  التطددورات الحدفثددة فدد  مجددالالضددوء  لددع 
 المشاا ادبدا  .

 حلددوا   - وهد  )القداهرة-: تت دذ الدراإدة المكتبدات المركزفدة بجامعدات القداهرة الكبدر  الحود د المتانيوة– 
 .مفدان ا جغراففًّا -(س ف  شم

 م.2015  ام م  ونوفمبر أكتوبر شهر  ف  الدراإة هذه أ جرفت: الحد د الزمنية 
 
 :المصطلحات المستخدمة في الدراسة 1/5

تتعر  هذه الدراإة لعدد م  المصطلحات الت  فنبغ  ادشارة تلفها وتعرف ها، وتوضف  ال رق بفنها 
أبرز راإة، ونعر  ف  ال قرات التالفة حتع تتض  م م  موضوا الد ؛وبف  غفرها م  المصطلحات ذات الصلة

 المصطلحات المتكرر اإت دامها ف  الدراإة:
 البداعي المشاع تراخيص (licenses Creative Commons): 

أصددرتها منظمدة المشداا ادبددا    ،الرقمفدة والت لفل النشر حقوق ددارة قانونفة ترا ف  مجمو ة لتمث  
أو  الكتابددة، مجددال فدد  إددواء- المبدددا / للمؤلددل م، وتتددف 2002دفإددمبر  16 للددرب  فدد  غفددر الهادفددة األمرفكفددة

 "جمفدد   بددارة دد   بعفددد ا ،م ئمددة فراهددا التدد  الحرفددة مدد  بقدددر ال كددر  تنتاجدده نشددر -التعلددفمأو  العلددوم،أو  ال دد ،
دددا مدددا ف  وهدددذ ،ل لدددع  ددددم الإدددما  بددد   اإدددت دام للمصدددن   التددد  تددددل   ،مح وظدددة" الحقدددوق دو  تحقفدددق أهددددال  ول  ح 

 تنتاجه نشر م  لصاح  المصن    وإط ف مك   حل وفتض  دور هذه الترا ف  ف  تفجاد مشارف  الوصول الحر،
دد دوفحددد   ،ال كددر  العمددل  نإددبة اشددتراط مدد  ،أل مالدده بالنإددبة القفددام بهددا لآل ددرف  فحددق التدد  الحقددوق نددوا مددا اتمام 
 (78،  2009 )هاكت، .لصاحبه

  خيص الرقميالتر) Digital License): 
مدد  مالددك  بمددا تنطددو   لفدده مدد  ت صددف ت دقفقددة محددددة، فقددوم بموجبهددا كددل   ،قصددد بدده  ملفددة التددر ف ف  

محدد  ن   تلكترو   بالموافقة  لع اإت دام محتو   -ف  تحد  المكتبات    ث  ولفك  م م  -المحتو ، ومإت دم المحتو  
ق  لفددده ت اصدددفل المت دددق  لفهدددا معروضدددة باإت اضدددة فددد  شدددكل مكتدددو  ف طل دددطددد ا  لفددده. و دددادة مدددا تكدددو  الواا

)ات اقفة تر ف ( أو ) قد تر ف (، وبعبدارات أكثدر بإداطة فدإ  مصدطلح  )ات اقفدة تدر ف ( أو ) قدد( ف فددا  
 (2006 ،هارفس) .  أو مادة مامعنع الإما  باإت دام محتو  
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  نية لتتر  المصادر ال((Electronic Resources: 
ا ه  "تلك األ مال الت  تم تنشاؤها أو تإجفلها وا تزانها والبح   نها واإترجا ها وتناقلها واإت دامها رقمفًّ      

 (2010 ،) بد اهلل .باإت دام الحاإ  اآلل  والتجهفزات الملحقة به"

 ( المتتبات الجامعيةUniversity Libraries): 

المكتبدددة الجامعفددة ب نهدددا  تبدددات والمعلومددات والحاإددباتم المكت الموإددو ة العربفدددة لمصددطلحات  لددو ف ددر     
ددددن  "مكتبددددة أو نظددددام مدددد  المكتبددددات ت   ة ااحتفاجددددات المعلوماتفددددة للطلبددددة وهفئددددة ل ددددلمقاب   ؛فره جامعددددةد  مدددده وت دددد   د  ئه وت  ش 

 (2001 حإ  اهلل، &الشام  ) د برامن التدرفس واألبحا  وال دمات".كما تإان   ،التدرفس
 
 أد اتها:منهج الدراسة    1/6
 منهج الدراسة: 1/6/1

 ،طبفعة الموضوا الذ  تتناولهم  م  حدود تت ق  ه  ت  م  إ  ووفق ما ر   ،الدراإة اإته د ف ت هف  ضوء ما         
تعتمد الدراإة  لع منهن المإ  المفدان ، الذ  فهدل تلع الكشل    األوضاا المتعلقة بظاهرة معفنة فإول 

ابفاتها وتد فمها، والوقول  ند الإلبفات ومحاولة تص حها، ووض  ال طط لت ففد تفج ؛ف  الوقت الحاضر
(. كما أ  هذا المنهن هو أفضل المناهن ف  التعرل 103،  2005) بد الهاد ،  .والبرامن ال زمة لتقوفمها

تبات مكالودور  ،وأهمها ر   المشاا ادبدا   ،بالترا ف  الرقمفةالمعلومات  ا تصاصف   لع و   
 نفة لمإت فدفها.لكترو لمصادر ادل واإعة تتاحةف  الت او  بش   مركزفة بجامعات القاهرة الكبر  ال
 :البيانات جمع أد ات 1/6/2
 :التالفة األدوات  لع البفانات جم  ف  الدراإة  تمدتا-
 ااإتبفا : -أ

 ؛تحلفلهددا م  ومدد  ث دد ،ة األإاإددفةالتدد  فددتم مدد    لهددا جمدد  بفانددات الدراإددهدد  أداة جمدد  البفانددات الرئفإددة         
 ة.لل رو  بالنتائن وتحقفق األهدال المرجو  

دد         المكتبددات المركزفددة بجامعددات القدداهرة الكبددر   لددع مجمو ددة  ا تصاصددف  ه تلددع وفشددتمل ااإددتبفا  الموج 
ادهم  لدع مصدادر مدد  ا تمدومد  الو   بهدذا الموضدوا، و هم تجاه الترا ف  الرقمفة، ء  آرام  األإئلة توض  

 مثددل ا،وا  ددادة اإددت دامه افإددم  بإ ددادة توزفعهدد توورخيص بم جوو  والمتاحددة ،الوصددول الحددر الم ئمددة للمإددت فدف 
تشددرفعات لوجددود والمقترحددات المطروحددة مدد  وجهددة نظددرهم  ،)Commons Creative( ادبدددا  ر دد  المشدداا 

 .لوصول الحر صر او جدفدة تت ءم م  مقتضفات التعامل م  المكتبة الرقمفة 

 المقابلة: - 
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المكتبات الجامعفة المركزفدة محدل  ا تصاصف  ت الباحثة مقابلة م  ر  ج  حف  أ   ؛تتكامل م  األداة الإابقة        
 اصدة تدرا ف  المحتدو  ، الرقمفدة ترا ف البدففمدا فتعلدق  المكتبدات ا تصاصدف  وذلك اإتط ا آراء  ؛الدراإة

 الرقم  الم تو .

 المباشرة: الم حظة - 
 ؛ت الم حظددددة المباشددددرة مدددد   دددد ل زفددددارات منتظمددددة للمكتبددددات الجامعفددددة المركزفددددة المدروإددددةم  د     إددددت  ا        

 اإتكمال بع  البفانات والمعلومات الت  تم تجمفعها    طرفق المقابلة الش صفة والم حظة.

 : عيَِّنتها مجتمع الدراسة 1/6/2
فرجدد  القدداهرة الكبددر ، و العدداملف  بالمكتبددات الجامعفددة ب مكتبدداتال  ا تصاصددف   مجتمدد  الدراإددة مدد  فتدد لل

المكتبددات  تزوفددد  دد  لةئو مإددال لددع ا تبددار أنهددات جامعددات القدداهرة الكبددر المركزفددة بمكتبددات ال الإددب  فدد  ا تفددار
  فد  ف تصاصدف  ما تإتو   أكبر  ددد مد  اا و ادة  ، نفة ف  ضوء إفاإات التزوفدلكترو الجامعفة بالمصادر اد
 ووظائ ها و دماتها. د أنشطتهاوذلك اتإا ها وتعد   ؛المكتبات والمعلومات

 ة  معايير اختيارها:نَ مفردات العيِّ  *
المركزفدة  نفدة بالمكتبداتلكترو قوا دد البفاندات اد ا تصاصدف  ة مد  ف دد  م  ا تمدت الباحثة  لع أ ذ  فندة    

 .مكتبات  تصاص   ا( 30) تط  فةااإ العفنة ، وبلغ حجمبجامعات القاهرة الكبر 
مد  أجدل مواكبدة التطدور التقند  الدذ  طدرأ  ،لددفهم تدوافر بعد  المهداراتتلدع وفرج  الإب  ف  ا تفدارهم 

ندد  فدد  حالددة طلدد  لكترو اد لددع مصددادر المعلومددات، وقدددرة العدداملف  بقوا ددد البفانددات  لددع التددد ل فدد  التعامددل 
الوصدددول  ذات أوشدددتراكات ذات ااإدددواء  ،نفدددةلكترو م المصدددادر ادتدددرا ف  اإدددت داالمإدددت فد، والت ددداو  بشددد   

 الحر.
 الدراسات السابقة: 1/7
   لددع المإدددتوفف   ت الدراإددة  لددع العدفددد مدد  أدوات البحدد   دد  ادنتددا  ال كددر  فدد  موضددوا الدراإددةا تمددد 

 العالم  والعرب .
   اشر بموضوا الدراإة، وتم تقإفم الدراإات   وجود  دة دراإات إابقة ترتبط بشكل مباشر أو غفر مبوقد تبف

 ألهم تلك الدراإات: ، وففما فل   ر   الإابقة تلع دراإات  ربفة ودراإات أجنبفة

 الدراسات العربية: 1/7/1

ها. اختصاصويِّيدليول عملوي لنشوال المتتبوات    (. ترخيص المحت يوات الرقميوة:2006) هاريس ليسلي إلين* 
 .ل طنيةمتتبة الملك فهد ا الرياض:

المكتبات، والقضافا المطروحة  ند   تصاصف  تتناول الدراإة األإاإفات ال اصة بالترا ف  الرقمفة ا
، والمهارات ال زم توافرها ف  اا تصاص  القائم بعملفة الت او  بش   ترا ف  ف  ات اقفات الترا ف الد ول 

 نفة.لكترو المصادر اد
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دراسوة فوي  .نترنوتنية على شبتة ال لتتر  يداع القان ني للمنش رات ال (. ال2007هاني محمد علي حماد ) *
 المفه م  التطبيق على مصر في ض ل جه د الد ل المتقدمة )رسالة ماجستير(. جامعة بني س يف.

والعوامدل  م هومده لدع  والوقدول ،نترندتاد لمنشدورات القدانون  ادفدداا  ملفدة تحلفدلتلدع  الدراإدة هددفت
وا تمددت الدراإدة  .المصرفة البفئة ف  منها المتوفرة غفر المطلوبة ااحتفاجات وتقدفر ،لإلفداا  دةالمإا الضرورفة

 تطبفدق فد  المتقدمدة الددول دراإدات وتجدار  لنتدائن المضدمو  تحلفدل دراإدات نوا وبالتحدفد ،الوص   المنهن  لع

 الوظف فدة والعملفدات للمراحدل بفقفدة والتنظفمفدةالتط الناحفدة مد  أو التشدرفعفة الناحفدة مد  التقددم كدا  إدواء ،ادفدداا

 ،المنشدورات مد  الجدفدد الندوا هدذا دفدداا للم داهفم الجدفددة شدر  حدول النتدائن تز  وترك د .نترندتاد منشدورات دفدداا
 قدانون  تشدرف  لتطبفق لهات ه    ومد المصرفة والبفئة المجال، ف  هذا المصر  ار  ش  الم   تلفه وصل ما لع  والوقول

 .نترنتاد منشورات بإفداا

 في د ر العم ميات الخالقة في دعم حرتة ال ص ل الحر في ال طن العربي.. (2009) سعاد ب عناقة *
م المعل مات ظ  نح  جيل جديد من ن   :ن لالتحاد العربي للمتتبات  المعل مات، تحت عن انيالمؤتمر العشر 

 .عبد العزيز العامة : متتبة الملك المتخصصين: رؤية مستقبلية. الرياض
ترا ف  العمومفات  دور ت، ورصدمشك ت ومإتقبل حق الت لفل ف  البفئة الرقمفة رضت الدراإة 

، ودور هذه الترا ف  ف  الحرة للمعلومات ادتاحةد م حمافة حقوق المؤلل ف  العصر الرقم  و ال  قة ف  
 ا د البفانات.ف  بوابات وقو تحرفر المكتبات م  قفود ااشتراكات الباهظة 

تها علوى الملتيوة الفتريوة للمصونفات الرقميوة: انعتاسوا(. المعل ماتيوة   2009محم د محمد لطفوي محمو د ) *
 اسة مقارنة )رسالة دتت راه(. جامعة طنطا.ر د

 تلددع تددم تحوفلهدداالتدد  ئددة الرقمفددة  لددع مصددن ات المبددد ف  تلددع بفددا  أثددر المعلوماتفددة والبف هدددفت الدراإددة
لبعدددد  ددد  تجدددراءات التقاضددد  وانعكاإدددات لو  ،نددداز ف تتفإدددفر ا  لدددع الم ؛كدددذلك قوا دددد البفاندددات ،مصدددن ات رقمفدددة

 .المعلوماتفة  لع حمافة حقوق المؤل ف 

الخالقة في حماية هذه  . مناهضة حق ق الملتية الفترية  د ر العم ميات(2011) م فق محمد العصووار *
 .جامعة الستندرية(. ة ماجستيررسال) ةدراسة تحليلي :الرقميالحق ق في العصر 

ومدددد  قبدددول ونقددد حدددق التددد لفل فددد  العصدددر  ،الدراإدددة تلدددع التعدددرل  لدددع م دداهفم الملكفدددة ال كرفدددة تهدددف
ورصدد دور تدرا ف  المشداا ادبددا    ،الرقم  ومناهضة القوانف  الصارمة الت  صدرت ضد ااإدت دام العدادل

  بددف  حقددوق المبددد ف  وحقددوق المجتمدد  فدد  ادفددادة مدد  تنتددا  وتحقفددق التددواز  ،فدد  حمافددة حقددوق الملكفددة ال كرفددة
 المبد ف .

 الدراسات األجنبية: 1/7/2

* Guenther، K. (2000). Building digital libraries: making smart licensing decisions. 

Computers in libraries. 20(6), 58-60. 
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ت مجمو دددة مددد  الطدددرق م  وقدددد   ،ناجحدددة بشددد   التدددرا ف تناولدددت الدراإدددة اإدددتراتفجفات ات ددداذ القدددرارات ال
 وأكددددت الدراإدددة ،با هدددا للحصدددول  لدددع أفضدددل تدددر ف  اإدددت دام المصدددادر الرقمفدددةت  اوادرشدددادات التددد  فجددد  

لد   لمحتوفدات   ا  تر فص  ل  ط  ضرورة معرفة مد  مناإبة المصادر الرقمفة للمإت فدف  م  مرفق المعلومات )ف  ت  
، مد  نتبداه لهدامد  اا د  ب د ا(، كما  رضدت الدراإدة مجمو دة مد  المحداذفر ات دم بشكل قلفل جدًّ إأو إت   ،إت دمت  

دا مدد  قدانو  حدق المؤلدل وحقدوق الملكفددة  لالقانونفدة  حكدداماألبندود و الأهمهدا ضدرورة أ  تكدو   ت داق منإدجمة تمام 
 صة.ل الدائم للمحتوفات المر   ال كرفة، و دم التوقف   لع ات اق تر ف  ا فضم  لمرفق المعلومات الوصو 

* Coyle, K. (2004). Rights management and digital requirements. Riadne. (40). 

Retrieved March 10, 2015, from http://www.ariadne.ac.uk/issue46/dempsey/. 

أو ات اقفات تر ف   وف ت   لع رأإها حقوق ،تتناول الدراإة قضافا تدارة الحقوق ف  ظل بفئة المكتبات
، وذلك م    ل الإع  ل ت اق م  الناشرف  ومالك  المحتوفات الرقمفة ل إدت ادة نفةلكترو اداإت دام المصادر 
وتددوففر الحمافددة والإددرفة لمحتوفددات المكتبددة  ،فدد  تطددار الح دداظ  لددع حقددوق الملكفددة ال كرفددة ،مدد  هددذه المصددادر

راإة بطر  بع  التوصفات الت  تإاهم ف  تطوفر  ملفة تر ف  اإت دام  تتم الد، وت  الرقمفة والمإت فدف  منها
 .نفةلكترو المصادر اد

* Karen, R. (2005).Licensing in Libraries: Practical and Ethical Aspects.  Journal of 

library administrator. 42 (3/4). 177-197. 

مدد  حفدد  طبفعددة مصددادر المعلومددات  نفددةلكترو ادر مصددادالتتندداول الدراإددة ات اقفددات تددر ف  اإددت دام 
كما  ،ومتع ولماذا تإعع المكتبات للتر ف  ،وااإت ادة منها، وطبفعة  ملفة التر ف  تتاحتهاالم ر صة وطرق 
و     المكتبدات ن  وم  ف   ،الت او  وإمات الم او  وأإس ،العامة ومبادئهالتر ف   أإاإفاتتتناول الدراإة 

 أ التد  فجد   واألحكداموالمبداد  العامدة الواجد  توافرهدا فد  ات داق التدر ف  والبندود  ،لناشدرف ف  الت او  مد  ا
 كل بند م  بنوده. وأهمفةومحتو   ،فشتمل  لفها اات اق

* Durant, F. (2006). Negotiating licenses for digital resources. London: Facet 

publishing. 

دضدف  الدذف  لدم ت  ، وللم او    ال بدرةو  ضدف  مد  ذ  مرجعفدة أإاإدفة للم او   هدفت الدراإدة تلدع تقددفم أداة ق ب  إ 
دا للناشدرف كما أنهدا موج   ،نترنتلمصادر الرقمفة  بر اد  ار  مشت  ، وللهم المشاركة ف   ملفات الت او   ،هدة أفض 

الرقمفددة،  حفدد  تتندداول كف فددة الت دداو  للحصددول  لددع أفضددل شددروط تددر ف  اإددت دام جمفدد  أنددواا المصددادر
إدواء  ،وتشتمل الدراإة  لع نصائ  وتوجفهدات  لمفدة بشد   مدا فنبغد  التركفدز  لفده قبدل وأثنداء  ملفدة الت داو 

 ق المعلومات.ف  ر  للناشر أو لم  

* Harris, L. (2009). Licensing Digital Content: A Practical Guide for Librarians (2nd 

ed.). Chicago: American Library Association. 
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 وأإدالف وطدرق  ،المكتبدات  تصاصف  ا بالترا ف  الرقمفة المتعلقة القانونفة األإاإفاتدراإة التتناول 
ت الدراإة ضرورة تلمام المت صصف  ف  تدارة د  وأك   ،المصادر الرقمفة  م  اإت دام تمك   ترا ف  الت او   لع

الت دداو  ال عددال، وادلمدددام بقوا ددد ت ددداد وصددفاغة ات اقفدددات  مصددادر المعلومددات الرقمفددة بمهدددارات واإددتراتفجفات
تحقفدددق أقصدددع اإدددت ادة للمكتبدددات  ل    دددك  وكف فدددة ا تفدددار أو صدددفاغة البندددود واألحكدددام المناإدددبة التددد  ت   ،التدددر ف 

 دفعه م  مبالغ مالفة. م  ت  والمإت فدف  منها مقابل ما ف  
 :للدراسة النظريالطار  الثاني: القسم

 :الرقمية المتتبات في لمؤلفا حق ق 2/1
 ،ألندده فحمدد  حددق الكاتدد  وال نددا  والموإددفقار وغفددرهم ؛حددق المؤلددل مدد  أهددم حقددوق الملكفددة ال كرفددة د  ف ع دد

 بالنإددبة مهمدة أداةل حقدوق المؤلددل ت مث ددووإدفلة التعبفددر  نده، و  ،ل الددذ  تدم ابتكددارهالنظددر  د  نددوا المصدن      غ دب  
( لإدل  المعلومدات Equitable markets) العادلدة األإدواق زعدز  ت   أ    لهدا  مد فمكد  حفد  ،الجامعفة للمكتبات

(Information goods) ، هما ؛فتم تحقفق حمافة حق المؤلل ف  المكتبة الرقمفة بطرفقتف و: 
 لفهددا قددوانف  حمافددة حددق المؤلددل ال اصددة بالبفئددة     ن  قصددد بهددا القوا ددد واألحكددام التدد  ت دد: ف  : التشووريعاتالا أ   *

 الرقمفة. 

ددو  أ   ل  فصددل ك ددو  ،بددف  جهتددف  ال ات اق ددتمث دد : العقوو د  اتفاقيووات التووراخيص:اثانياوو * مدد  حفدد   ،اات دداق بفنهمددا ه  ج 
لزامددد  فدددتم  ،، والشدددروطوااإدددت دامالمإدددت دمف ،  والإدددعر، والمإدددئولفة القانونفدددة، والتعهددددات. فهدددو  قدددد قدددانون  وا 
)الصدبح ،  للملكفدة. دو  نقل  حقوق الملكفة     ن  بموج  التر ف  م   م  ت  ف  و  ،لةئو جهات معتمدة ومإ ل  ب  توقفعه م  ق  

2013  ،52) 

ددر  كددو     ف أ  بعدد  التددرا ف  بمعنددعا تكددو  كددذلك،  ربمدداتكددو  التددرا ف  قابلددة للت دداو  و  ربمدداو   ة  ض 
دة بشدكل   لهدم، وفد  أحفدا  أ در  تكدو  محددلت او   لع البنود والشروط بف  صاح  الحق والمر   للنقاش وا

فإنها ا تكو  قابلة للت او  بش   ما تتضمنه م  شروط، وف  هذه الحالة  م  صاح  الحق، وم  ث   ل  ب  ثابت م  ق  
   له.ر   لها ف  ف  ب  ق  أو ا ف   ،  له بااإت دامر   تما أ  فقبلها الطرل الثان  فف  

وذلددك مدد   دد ل  ،العقدددتددواجههم بموجدد  نصددو   ربمدداوفإددعع الناشددرو  تلددع الحددد مدد  الم دداطر التدد  
نفة الت  فقدمونها للمكتبات. وبصورة  امة لكترو تحدفد مجمو ة المإت دمف  الذف  بإمكانهم اإت دام المصادر اد

دفإ  فئات المإت فدف  المصر  لهدم ت   هد   هدذه   رفجد  الجامعدة والمشداركف  فد  تجدراء األبحدا  الجامعفدة، و ن  ث  ت  إ 
ز المكتبددات اهتماماتهددا  لددع تطددوفر تددرا ف  تلددع تقدددفم ال دمددة لهددم. وترك ددالمؤإإددات  تلددكال ئددات التدد  تإددعع 
د مددد  مددا فمكدد  أ  ف علدده المإددت دمو : هددل بإمكددانهم القفددام ب  ددذ نإددخ؟ مددا الشددروط التدد  المحتددو  بحفدد  تحددد  

ددأ  مدد  نهم تمك دد م اإددت دا فمكدد نإددخ ألصدددقائهم الددذف  ا فملكددو  التددرا ف  للددد ول أل  مصدددر محدددد؟ كفددل  ذ    
الإنف ؟  ر  ب  الح اظ  لع ااإت دام     فمك المصدر ف  أنظمة ااتصال بقا ة المحاضرات إرفعة التطور؟ كفل 
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  الددرد  لددع هددذه التإدداؤات فددؤد  بددالطرفف  تلددع أ -دة للمإددت دمف ضددم  ال ئددات المحددد  -لقددد اكتشدد ت المكتبددات 
 لممنوحة  موم ا بموج  حقوق النشر.ل والحقوق األ ر  اص  ن  لشروط ال اصة بااإت دام الم  لالرجوا 

نهم مدد  تطددوفر أإددواق جدفدددة الددذ  فمك دد األإددلو    -للمكتبددات والناشددرف  مع ددا-  تددرا ف  المحتددو  وتددؤم  
دهم بالمإدددداحة ال زمددددة دجددددراء التجددددار  حفدددد  تنهددددا تددددزو   ؛وتطددددوفر األإددددالف  ال زمددددة لتن فددددذ األنشددددطة التجارفددددة

وتقلدف   ،ة التغففدر وت إدفس البنفدة التحتفدة ال زمدة لتطدوفر الجدودة   ش در  أل  ملفدة وتمدنحهم الطرفقدة الع ،وااإتكشال
التدددد  هدددد  موضددددوا - نفددددةلكترو المصددددادر ادالتعلددددفم للجامعددددات، والت كددددد مدددد  أ   توصددددفلوالتوإدددد  فدددد   ،التكل ددددة

  (2013)الجند ،  .ثابتة  بر الوقت -المعام ت
 
 ي:حق ق المؤلف في العصر الرقمحماية  د ر تراخيص المشاع البداعي في 2/1/1

الرقمفدة، ولدذلك فنبغد   البفئدةحة فد  لوكذلك تتطدور طدرق التدرا ف  الصدا ،تتطور التقنفات الرقمفة بإر ة مذهلة
وتتجده د  التطدورات التقنفدة والقانونفدة، وشروط التدرا ف  بعنافدة فد  ضدوء أحد الجامعفة بنود     المكتبات  أ  ت راج  

 للقار ، وم  أشهرها وهناك أكثر م  ر صة فمك  أ  نص ها ب نها تتف  حرفة  ، لم توحةالترا ف  ا اإت دام نحو
الددر   الرقمفددة التدد  تضدد   تحددد  أهددموهدد  ، (licenses Creative Commons) ر دد  المشدداا ادبدددا  

دد د  ت ع دد، و نترنددتر القانونفددة لح ددظ حقددوق المحتددو  الرقمدد   لددع شددبكة ادط دداأل   مددل مدد  المحتددو ، ة للتعان ددن  ق  م   ار ص 
ر د   تتدف وكذلك اإتثمارها ف  الندواح  التجارفدة وغفرهدا، و  ،ر ااإت ادة وتوثفق المعلومة ونقلهاط  د أ  حف  تحد  

دن   -أو التعلدفم ،العلدوم أو ،ال د  أو ،مجدال الكتابدة ف  إواء- مبدا المشاا ادبدا   لكل  ق داف  ر  م   ال كدر  نتاجده ر  ش 
األدبفدة  ااإدت ادة والت  تهدل تلع تحقفدق تدواز  بدف  حدق المؤلدل فد  له، م ئمة االت  فراه الحرفات بمقدار م 

 المؤلل ذاته. الت  فحددها للشروط اوفق   المصنل هذا تتاحة مجتم  المإت فدف  ف  وحق ،مصن ه م  والمادفة
 ر صددة كددل تإددا د حفدد ، المهمددة المزافددا مدد  عدفدددال فدد  ادبدددا   المشدداا ر دد  / تددرا ف  تشددتركو 
 أ مددالهم واإددتغ ل التوزفدد ، ا  ددادةو  للنإددخ، الصدد حفات ت طدداء مدد  ،المؤلددل حقددوق  لددع الح دداظ فدد  المددؤل ف 
ددا ،األقددل  لددع تجددار  غفددر بشددكل ددت   أفض   فضددل  لددع همحصددول   للمددؤل ف  ادبدددا   المشدداا ر دد  جمفدد   م  ض 

 األ مددال لمإددت دم  انو القدد طددرل مدد  الممنوحددة الحرفددات مدد  الر صددة تتعددار  او ، فإددتحقونه الددذ  أ مددالهم
 ر.والنش الت لفل حقوق بقانو  المحمفة ادبدا فة

 التد لفل حقدوق لتدر ف  ال هدم هلةة، وإبإفط ترا ف  مجمو ة ف  كونهاوتتض  أهمفة تلك الترا ف  

ع تضدافة تلد بإدهولة؛ العمل بتبادل للمبد ف  تإم كما  ،المعرفة وحق المؤلل حقوق حمافة بف  تواز  وبها ،والنشر
 .(Creative Commons, 2011) األصل  صاحبه تلع العمل نإبة ف  الترا ف  اشتراك

 ،نترندتف تدار المؤل دو  مد  بفنهدا  لدع اد أ مجمو ة م  إدتة تدرا ف  فمكد   ادبدا  ر المشاا فوف  و 
 التالفة: ربعةاألالشروط  أإاس  لعالمشاا ادبدا    ر صة تقومو 
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ددن   .1 ددر  ف  و  ،تلددع مؤل ددهالمصددن ل  ة ب  إ  ولكدد   ،المصددن ل  (: تإددم  الر صددة للغفددر باإددت دام BYز لهددا بددالرمز )م 
 لمؤل ددددددددددددددددددددده.المصدددددددددددددددددددددن ل   ةمإدددددددددددددددددددددت دم بنإدددددددددددددددددددددب فقدددددددددددددددددددددوم أ    أ هدددددددددددددددددددددذا فقدددددددددددددددددددددط فددددددددددددددددددددد  حالدددددددددددددددددددددة 

 لجمف  ر   المشاا ادبدا  . امطلوب   امشترك   اتلع مؤل ه قاإم   ل  المصن   ةعتبر نإبوت  
دددر  وف   ،غفدددر تجارفدددة .2 فكدددو    لدددع أا   ،المصدددن ل  ر صدددة للغفدددر باإدددت دام (: تإدددم  الNCز لهدددا بدددالرمز )م 

ااإددت دام ألغددرا  تجارفددة، ولكدد  فنبغدد   تمكانفددةااإددت دام ألغددرا  تجارفددة فقددط. وهددذا ا فعندد   دددم 
 ل بشكل تجار .الحصول  لع تر ف  من صل م  طرل المإت دم الذ  فرغ  ف  اإت دام المصن  

توزف ، النإخ، و ال(: تإم  الر صة للغفر بNDها بالرمز )ز لم  ر  وف   ،ةا تإم  بالمصن ات المشتق   .3
ة  لفه. مصن ات مشتق   ة م  المصنل، وا تإم  ببناء أ ف  ف  ر  عر ، واألداء العلن  فقط لنإخ ح  الو 

 تعدف ت بموج  ات اقفة من صلة. تجراءفكو  تر ف  الحق ف   أ وفمك  

(: تإم  الر صة للغفر بعمل مصن ات مشتقة م  SA)ز لها بالرمز م  ر  وف   ،المشاركة  لع قدم المإاواة .4
بشرط الإما  بتوزف  المصن ات المشتقة فقط بموج  ن س شروط التر ف  الت   األصل المصنل 

، أو بتر ف  متوافق م  تلك الشروط. وتإت دم المشاركة  لع قدم المإاواة األصل  المصن لتحكم 
 تقففد ا. أكثرقه باإت دام تر ف  ل  م  ات اذ ش ء م  المشاا ثم غ   األش ا لمن  

 
 :ةيالرقم صياخر  التالجامعية  المتتبات 2/2

ددد وت دددزف   تقددددفمو ددارة  الجامعفدددة بعهدددا المكتبددداتفددد  الطرفقدددة التددد  تت   اأحددددثت الثدددورة الرقمفدددة تغففدددر ا مهمًّ
ت دداو   بددات طددرل  المكت ا تصاصددف ومإددت فد  هددذه المكتبددات، وأصددب   ل  ب ددالمعلومددات المتاحددة ل إددت دام مدد  ق  

 ة متنو ة للمإت فدف  م  المكتبة.نفتلكترو توففر مصادر لالت  ت ت  المجال قانون  ل ت اقفات  وت إفر
د أو الناشر للتوقف   لفها م  جان  ر  و  ها الم  د  ع  جاهزة ف   شكل نماذ  ف غالبفة ات اقفات الترا ف   د  ت ع  و 

كو  المكتبات غفر قادرة  لع اا تفار  ند تقدامها  لع مثل هذه ما ت اوغالب  ، المكتبة دو  تجراء أ  تعدفل
، فصب  األمر أقر  ما فكو  م  وم  ث   .دمصلحة الناشر أو المور   ف جمفعها     ص  ف   ،اات اقفات ألإبا  كثفرة

م فإم  بع  الناشرف  للمكتبة بموافاته ربماوفع حاات قلفلة،  .متلع التوقف   لع المعرو  أو المقد  
ما تكو  الكلمة األ فرة للناشر أو  اترفد تلغاءها أو تعدفلها م  اات اقفة، وغالب   الت بمقترحاتها ب صو  البنود 

- ه تما قبول ات اقفة التر ف  كما   فارف :وفكو  أمام المكتبة أحد  التعدف ت.الموافقة  لع هذه  ف د المور  
ادر وقفمتها بالنإبة للمكتبة ولمجتم  المإت فدف  م   دماتها، ألهمفة هذه المص انظر   ؛- لع ما بها م   فو 

ما رفضها و إارة ما فمك  الحصول   ،2007، حمد ) .نفةتلكترو م  مصادر  -   طرفقها- لفه وا 
 102-103) 

 :ففما فل  / الموزا بف  المكتبة والناشر نفةلكترو المصادر اد بنود ات اقفة تر ف  اإت داموتتمثل 
 (133-128،    0122)تإما فل، 

  :نو فة المل ات -1
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  فكدددو  لدددد  أومددد  الم تدددر   ،شدددكال متعدددددة للمل ددداتأوهنددداك بدددالطب   ،فجددد  تحدفدددد نو فدددة المل دددات
 ،الت  ف تلل اقتناؤها با ت ل الغر  منهدانواا المل ات   ا ومعرفة جفدة بل    تنمفة المجمو ات اط  ئو المإ

 و الح ظ الدائم.أ ،ة   ش  ر  و لل  أ ،إواء كا  ذلك ل ط ا
 :الإعر -2

بر صدة  -لدع حدد كبفدرت-وهدو فدرتبط  ،نفدةلكترو كثر م  نموذ  لدف  قفمدة مصدادر المعلومدات ادأهناك 
 وم  هذه النماذ  ما فل : ،ااإت دام

 نده فتدف أومد  ممفدزات هدذا النمدوذ   ،نفة: حف  فتم دف  قفمتهدا كاملدةلكترو شراء المصادر اد ،األولالنموذ  )أ( 
 م  حف   دد المإت دمف  وحجم ااإت دام. ،ن لكترو د للمصدر ادااإت دام غفر المقف  

التكدالفل المتكدررة: وهد   بدارة  د  اشدتراك فدتم مد    لده دفد  مبلدغ مد  المدال مقابدل مدددة  ،النمدوذ  الثدان ) ( 
 أ  ر صة اإتئجار. ،ن لكترو محددة م  الوصول وااإت دام للمصدر اد

ابددل الحصددول  لددع قفجمدد  بددف  النمددوذجف : حفدد  تقددوم المكتبددة بدددف  التكددالفل مددرة واحدددة م ،لثالدد النمدوذ  ا) ( 
المصددر  لدع موقد تبفنما فتم دف  مبالغ اشتراك بإفطة اإتمرار الد ول  ،صول المعلومات لت زفنها واإت دامهاأ

 والحصول  لع التحدفثات ال اصة به. ،نترنت لع اد
ندد  لكترو ع دا اإدت دام المصدددر: حفد  فعتمدد تحدفدد إددعر وتكل دة المصددر ادفدد القفمددة تبتحد ،النمدوذ  الرابد )د( 

 ،ن  بحجدم ااإدت داملكترو وم  ممفزات هذا النموذ  ربط تكل ة المصدر اد ،إت دم ففها لع  دد المرات الت  ف  
 مما فجعل التكل ة الإنوفة  لع المكتبة غفر مرت عة. ،ا مرات قلفلةتإت دم ف  حالة المصدر الذ  ا ف   اصةو 
 :قفود ااإت دام -3

د أ فنبغ   ل لده و  تتضم  ات اقفة تر ف  ااإت دام بندد ا فكدو  ففده تعرفدل واضد  لتحدفدد المإدت دم الم   
تبدددة ر المكتدددوف   أ مكددد  حفددد  ف   ،نددد لكترو اإدددت دام هدددذا المصددددر، وتحدفدددد المقصدددود بمكدددا  اإدددت دام المصددددر اد

وفدد  الوقددت  ،ثندداء إدد رهم  ددار  الدولددة التدد  تقدد  ففهددا المكتبددةأنفددة لكترو مكانفددة اإددت دام المصددادر ادتلمإددت فدفها 
دالم   للفدرادا ت تلفدهوالدد ول  تتاحتدهتم تدالمصددر لد   تلدع أ  طمئندا  لالمدوزا فحتدا   أو  الناشر إن إه ف ف  ل  و    

 لفه م   ار  الدولة.تف  حالة الإما  بالد ول  اصة  ،اإت دامهب
 :مدة التر ف  -4

تضدافة تلدع  ،بشكل واضد بالتر ف   الت  فلتزم   لها المشترك ومزود ال دمة ر المدةك  فتم ذ   أ فنبغ  
د و  ز  وكف فة اإتعادة تكالفل ااشتراك ف  حالة  دم التدزام م د ،لغاء ااشتراكتال فارات المتاحة ف  حالة الرغبة ف  

 ف  التر ف  م  شروط.ال دمة بما جاء 
 :الوصول الدائم للمصدر -5

نفددة مشددروط ا لكترو تاحددة الدائمددة لمصددادر المعلومددات ادضددم  ات اقفددة التددر ف  بنددد ا  دد  ادتت  أفجدد  
 تاحة.بالتعوف     ال ترة الت  تنقط  ففها اد

 :ااإت دام ت ادة -6
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مد   ا ددد    فتدف  ات داق التدر ف  أوفجد   ،ضال بع  الحقوق ال اصة باإت دام المصددرف   أ فنبغ  
 ومنها: ،مور المهمة المتعلقة باإتعرا  المصدراأل
 الطبا ة م  المصدر. 

 ارة التبادلفةغرا  ادمكانفة اإت دام المصدر ألت . 

 مكانفة توففر روابط لمحتو  المصدرت. 

 رش ة المادة المعلوماتفة للمصدرأ. 

 دارة التعلم.تنظمة أو أم اافتراض    بفئات التعل  كما ف ،دمن محتو  المصدر ف  المناهن الدراإفة 

 :الحمافة والإرفة -7
 -وكدذلك فعالفدات اإدت دام المإدت فد-الناشدر  ل  ب د  أ   دمة فتم تقددمها مد  ق  أ  اات اقفة توض   أ  ج ف
 ة.ف  ر  حاط بالحمافة والإ  إول ت  

 :ااإت دام والتغذفة الراجعة تحصائفات -8

دالدذ  فدتم تدوففره  د  ب  -ند  لكترو ت اقفدة التدر ف  ال اصدة بالمصددر ادتشتمل ا أ فنبغ    دن دب   لدع  -دع 
 اإت دام المصدر.   حصاءات دقفقة إأ  فقوم الناشر بتزوفد المكتبة بفشترط 

 :توففر الد م والتدرف  -9

وكدذلك  ،  المصددرو الناشدر للتعامدل مدأا مه الموز  التدرف  الذ  إول فقد   نوا     اات اق  فوض   أ فنبغ  
لددفس مدد   ألنددهوتوضددف  طددرق الددد م المجددان ؛  ،مدد  المإددا دة والددد م اإددت دام المصدددر    ل ددو  أتددوففر مإددتو  

 ضاففة لمعرفة كف فة اإت دام المصدر.ت  فقوم المشترك بدف  تكالفل أالم تر  
 :الجوان  القانونفة -10

ق ا تحدفد الدول الت  إدفطب  م  المهم جدًّ  ،نفةرو لكت لع المإتو  الدول  ات اقفات ترا ف  المصادر اد
 لفه  ند الحاجة لذلك.تم اك  ح  ت  نظامها القانون   لع اات اق وف  

فكدل مكتبدة  ؛رهدافالترا ف  ف  معظم الحاات لفإت قطعفة، بحف  ا فمك  تغف  توأ فر ا، فمك  القول 
 أ ومدد  المعددرول  ،بمددا فتماشددع مدد  متطلباتهددا لدددفها الحرفددة فدد  مناقشددة ات اقفددات التددرا ف  والت دداو  حولهددا

 فضل ف  حالة ات اقفات التكت ت.أاإتجابة الناشرف  للم اوضات تكو   ادة 
    ل دم  تإتطف  المكتبات مد    لده أ  ت   ،الم اوضات ف  اقوفًّ  ال طرف  عات المكتبات تمث  ولقد أصبحت تجم  

م   الرقمفة لقوا د البفانات والمواد ت الت او  بش   الترا ف مو تلك ال دماففتولع مقد  التعاقدات،  ف شروطها 
 . &p. 209) 2002, ,Ampem –Darko (Nfila .   المكتبات دور النشر نفابة  

فت او  اتحاد المكتبات الجامعفة المصرفة، كوكفل لمصلحة المكتبات األ ضاء،  لع إعر شدراء أقدل و 
أإددعار  فدد ونتفجددة ل رت دداا الكبفددر  ال ددور .ت  ددف  إددعر الشددراء  مدد  الإددعر المتددا  لمكتبددة من ددردة، تضددافة تلددع

 ؛ت المكتبدددات تلدددع اات اقفدددات الجما فدددة لتوحفدددد المدددوارد ومحاربدددة األإدددعار المرت عدددةل دددنفدددة، تحو  لكترو المصدددادر اد
 .ل مشددتركق  لفهددا بشددك  ددت  فتوزفدد  التكل ددة فتددف  للمكتبددات األ ضدداء اقتإددام تكددالفل المصددادر بندداء   لددع معدداففر م  

(Wilson, 2004, pp. 28-29) 
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 :نيةلتتر  المصادر ال  استخدام تراخيصالمتتبات في اتفاقيات  اختصاصيِّيد ر  2/2/1
باكتشال طرق جدفدة للتعامل  -بشكل متواصل- المكتبات والناشرو  والتجمعات وفقوم ا تصاصف  
حاجة  ف هذه المصادر  م و ر د و أصب نفة، لكترو وم  تزافد توافر المصادر اد ،نفةلكترو التجار  م  المصادر اد

صفاغة تجراء فضم  ح ظ حقوقهم، وقد  ف هذا المجال، مما دفعهم تلع الت كفر  ف  ماإتثماراتهتلع حمافة 
 (90  ،2007، حمد ) .الترا ف  اتات اقف ف د هذا ادجراء تجإ  

 لع  للحصول الت او   ر الرقم  المكتبات ف  العص  تصاصف  وأصب  م  ضم  المهام الرئفإة ا
 ،للمكتبات الممنوحة بحق المؤللال اصة  إتثناءاتوااإت ادة م  اا ،ةر  إ  ف  تر ف  المواد الرقمفة وفق شروط م  

ة بشكل أإاإ ، غرضها الوحفد ح ظ ن  م  ق  ادجراءات المشمولة بااإتثناء ه  تجراءات نإخ،    طرفق الر  و 
-مؤإإات منتجة للمعرفة     ب  ت  وتإتطف  المكتبات الت  ت   ،ة بموج  حق المؤللالمصن ات المشمولة بالحماف

وتصب  ه  م   ،م مبادرات لبناء المحتو  الرقم  لهذه المؤإإاتأ  ت قد   -كالجامعات أو مراكز البحو  العلمفة
الوطنفة  التجمعاتك-ها كمصادر وصول حر، كما فمك  أ  تتوحد المكتبات ف  كفانات فح  ت  من  الترا ف  أو ت  ت

 (Morrison, 2006) .ةر  إ  ف  ترا ف  للمواد الرقمفة بصورة م   لع  وتتكامل ففما بفنها، أو تحصل -أو ادقلفمفة
لما تحوفه م  مصادر معلومات تإا دهم ف   ؛التزوفد  تصاصف  بفئة  صبة ا نترنتشبكة اد د  وت ع  

التزوفد أ  فطل  م  الناشر أو  ، وفمك  ا تصاص   كافة   مجمو ات المكتبة ف  المجاات والت صصات تثراء
 (2009 )فرحات، .نفةلكترو اد المعلوماتتقففم مصادر     ر  غ  ب ؛أو نإ ة تجرفبفة اتجرفبفًّ  االموزا اشتراك  

 
 :القسم الثالث: الطار الميداني للدراسة

بدات المركزفدة بجامعدات القداهرة فد  المكت نفدةلكترو فعر  هذا الجزء واق  اإدت دام تدرا ف  المصدادر اد
ب در   تلفهداالكبر ، م    ل  ر  البفاندات والمعلومدات التد  تدم التوصدل  وتحلفلهدا وت إدفرها  ،الدراإدة المفدانفدة   

لتإدددلفط الضدددوء  لدددع م تلدددل  ؛النظدددر  ادطدددارمددد  مناقشدددتها ومقارنتهدددا بمعطفدددات  ،وأهددددافها أإدددئلتهافددد  ضدددوء 
 .أبعادهتحلفل الجوان  المحفطة بذلك الواق  و 

 
 :المعل مات عينة الدراسة اختصاصيِّيسمات  خصائص  3/1

للتعددرل  لددع  دددد مدد  المتغفددرات المرتبطددة  ؛اشددتمل المحددور األول فدد  هددذه الدراإددة  لددع أإددئلة  امددة
المؤهددددل العلمدددد ، و العمددددر، و متمثلددددة  فدددد : )الجددددنس،  ،بال صددددائ  الش صددددفة والعلمفددددة والوظف فددددة لعفنددددة الدراإددددة

 (.1) الجدول رقمب هو موجودكما  ،أفراد العفنةهدل تفضا   صائ  بال برة(، و العلم ، الت ص  و 
  فنة الدراإةفراد أل ل صائ  الدفموجراففةا( 1جدول رقم )

 النسبة % العدد المتغيرات الديم جرافية م

 %20 6 ذكور الن ع 1
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 %80 24 تنا 

 الفئة العمرية 2

 %16.7 5 إنة 20-30

 %33.3 10 إنة 31-40

 %30 9 إنة 41-50

 %20 6 إنة 51-60

 المؤهل العلمي 3

 %36.7 11 لفإانس

 %30 9 دبلومة

 %23.3 7 ماجإتفر

 %10 3 دكتوراه

 التخصص 4
 %63.3 19 مكتبات ومعلومات

 %36.7 11 ت صصات أ ر 

 سن ات الخبرة 5

 %23.3 7 إنوات 1-5

 %30 9 إنوات 6-10

 %46.7 14 إنوات 10أكثر م  

دت  ت   الدراإدة  فندة أ ( 1) رقدمجددول مد  اإدتقراء ال    ف  ب دت  ف    ( مقارندة بنإدبة%80)ادندا   نإدبة بارت داا مإ 
دد ،(%20) الددذكور  ،(%33.3بنإددبة )تدد ت  فدد  المرتبددة األولددع ( إددنة 40-31) مدد  العمرفددة   ال ئددةأظ وف ح 
    كة تمثدف( ك قل ال ئات العمرفدة المشدار  %16.7بنإبة ) أل فرةاالمرتبة ف  ( 30-20م  )ال ئة العمرفة  وجاءت
ة ل دم  (، ثدم ح  %36.7شدهادة اللفإدانس بنإدبة ) و فحملدمم د  عفنة الأ  غالبفة أفراد     ف  ب  وت   ،للدراإة    ل  الك   للمجتم 

ة ل دددم    بعدددهم ح  (، فدد ت%23.3ة شددهادة الماجإددتفر بنإددبة )ل ددم  فلددفهم ح   ،(%30شددهادة دبلومددة المكتبددات بنإددبة )
دا    ف  ب دت  و ، (%10شدهادة الددكتوراه بنإدبة ) بنإدبة المت صصدف  فد  مجدال المكتبدات والمعلومدات   ددد ارت داا أفض 

إدنوات ال بدرة ، وتد ت  المت صصدف  غفدرمد  ( %7.36نإدبة )حجدم العفندة، فد  مقابدل تجمال  ( م  63.3%)
)أكثددر مدد   شددر إددنوات( فدد  المرتبددة األولددع بنإددبة ة المعلومددات الددذف  أمضددوا فدد  ال دمدد  تصاصددف  االعملفددة 

دد(، 46.7%) الددذف  المرتبددة األ فددرة فدد  (، ثددم %30إددنوات( بنإددبة ) 10-6) أمضددع بال دمددة مدد     فلدد  ذلددك م 
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والرغبدة  ،تقدفم  دمدة أفضدل ف  اكبفر   اال برة دور  وتلع   .(%23.3إنوات( بنإبة ) 5-1) تق  فترة  دمتهم م 
 .الم تو  الرقم  لمحتو اترا ف  ومنها  ، اصة ااتجاهات الحدفثةو  ،ال دمة أداءز عز  فالبح     كل ما  ف 
 :باألساسيات القان نية المتعلقة بالتراخيص الرقمية معرفتهم مست ى  المعل مات   اختصاصي   3/2
 :التراخيص الرقميةبمفه م المعرفة  3/2/1

 ت المركزفة محل الدراإةبالمكتبا بالترا ف  الرقمفة( المعرفة 2جدول رقم )
 م
  

بالترا ف  الو             
 الرقمفة

 المكتبات المركزفة

 نعم

ف 
لترت

ا
 

 ا

ف 
لترت

ا
 

 النإبة العدد النإبة العدد

 3 %40 4 1 %60 6 القاهرةجامعة  1
 2 %60 6 2 %40 4 حلوا جامعة  2
 1 %80 8 3 %20 2  ف  شمسجامعة  3

  %60 18   %40 12 المجموا
لدفس لددفهم و د   -(%60) بنإدبة- الدراإدة  فندة أفدراد أكثدر مد  نصدل( أ  2فتض  م  الجددول رقدم )

نفابدة - اتحاد المكتبات الجامعفة المصرفة بمهمة الت او  م  الناشدرف  قفام تلع؛ وفرج  ذلك بالترا ف  الرقمفة
رة البح  العلم ، والحصدول  لفهدا ب إدعار د العملفة التعلفمفة، وت دم مإفان  إ  لشراء الكت  الت  ت   -   المكتبات

م ، وفترتد   لدع ذلدك  ددنفدةتلكترو  مصدادربم ردها  نددما ترغد  فد  شدراء  مكتبةبما إتدفعه كل  مقارنة   ،ممتازة
دراك لدددع و ددد   مت صصدددف اهتمدددام المكتبدددات بتدددوففر  المتعلقدددة  للقفدددام بمهمدددة الت ددداو بدددالترا ف  الرقمفدددة  وا 

  .بات اقفات الترا ف 

 :مفاهيم التراخيص الرقميةبة المعل مات بالمتتبات المرتزية محل الدراس اختصاصيِّيمعرفة  3/2/2
 بم اهفم الترا ف  الرقمفة ف  المكتبات المدروإة المعلومات ا تصاصف  و    (3جدول رقم )

 م
المتتبات المرتزية 

 بجامعات

 في البيئة الرقميةالتراخيص  مفاهيم
 ات اقفات 

  ف االتر 
ا ف  المصادر تر 

 نفةلكترو اد
ر   المشاا 

 ادبدا  
 النإبة العدد النإبة العدد النإبة العدد

 - - %40 4 %20 2 القاهرة 1
 - - %30 3 %30 3 حلوا  2
 - - %30 3 %10 1  ف  شمس 3

 - - %33.3 10 %20 6 مجموا العفنة ككل
 3 1 2 الترتف 



17 
 

أ لدع نإدبة تكدرار بدف  نظدائره  نفدة احتدللكترو ترا ف  المصادر ادأ  م هوم  (3م  الجدول رقم )    ف  ب  ت  ف          
 تتاحدةبتدرا ف   مهداع  ل لد -(%33.3)بنإدبة -م  الم اهفم، حف  أجمعدت المكتبدات المركزفدة محدل الدراإدة 

دددبفنمددددا لدددم ف  (، %20بنإدددبة ) ،، وتحتددددل "ات اقفدددات التدددرا ف " المرتبددددة الثانفدددةنفدددةلكترو المصدددادر اد  مدددد     أ    ج 
 بترا ف  المشاا ادبدا  . م  ل     ب نه  لع  المكتبات ا تصاصف  

  :نترنتنية المتاحة على شبتة ال لتتر  بتراخيص استخدام المصادر ال  مصادر الحاطة 3/2/3
 بالمكتبات قفد الدراإة نفةلكترو المصادر ادمصادر المعرفة بترا ف   (4جدول رقم )

 نترندتاد  لدع شدبكة تعتمدد -(%50) بنإدبة- الدراإدة ندة ف أفدراد ( أ  غالبفدة4مد  الجددول رقدم )    ض  ت  ف  
التواصددل  فدداقآف ددت   امعلومددات إددرفع   ؛ با تبارهدا مصدددر  نفددةلكترو بتددرا ف  المصددادر ادكمصددر رئددفس للمعرفددة 

(؛ ألنهددا تتددف  %43.3م الددذات  حتددع أثندداء العمددل، فلفهددا الندددوات والمددؤتمرات بنإددبة )وفتددف  لهددم الددتعل   ،بدف  العددالم
، وت ت  المعرفدة مد  الدزم ء التطو رات الراهنة ف  المجال المكتبات  لع وا تصاصف  صة لفتعرل م    لها ال ر 
حتدددل المراتددد  الرابعدددة وال امإدددة والإادإدددة  لدددع التدددوال  )الددددورات فبفنمدددا (، %33.3المرتبدددة الثالثدددة بنإدددبة )فددد  

 .دو (المإت فو ااط ا  لع ادنتا  ال كر  ف  المجال، و التدرفبفة، 
 

 :بالتراخيص الرقميةمع قات الحاطة  3/2/4

     المتتبات المرتزية       م
 بجامعات

 مصادر
 الحاطة بتراخيص 

 نيةلتتر  المصادر ال 

مجم ع العينة  عين شمس حل ان القاهرة
ي  تتل

ترت
ال

 النإبة العدد النإبة العدد النإبة العدد النإبة العدد 
33.3 10 %20 2 %60 6 %20 2 الزم ء 1

% 
3 

2 
التص    لع شبكة 

 15 %30 3 %50 5 %70 7 نترنتاد
50% 
 1 

 الندوات أو المؤتمرات 3
4 40% 5 50% 4 40% 13 

43.3

% 2 

 الدورات التدرفبفة 4
2 20% 4 40% 1 10% 7 23.3

% 4 

5 
 ا  لع ادنتا  ااط  

ال كر  المت ص  
 بالمجال

2 20% 2 20% - - 4 13.3

% 5 

 6 %10 3 - - - - %30 3 المإت فدو  6
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، و ددهم بالترا ف  الرقمفةلفس لدفهم و    مم  بم اطبة أفراد  فنة الدراإة  الم تو  فتعلق هذا الإؤال        
ففمددا فلدد   د  ور  ون دد ،(مكتبددات ا تصاصدد    30مدد  المجمددوا الكلدد  للمشدداركف  فدد  الدراإددة ) (%60) بنإددبة ،(18)

 .(5  بالجدول رقم )كما هو موض   ،حإ   دد التكراراتة ب  ت  ر  عوقات الت  ذكرها أفراد العفنة، وه  م  أهم الم
 

 
 المعلومات بالترا ف  الرقمفة  ( معوقات تحاطة ا تصاصف  5جدول رقم )

 اتووووووالمع ق م

 

 النسبة العدد
 %16.7 3 الرقمفة.الترا ف  ندرة الندوات والدورات التدرفبفة الت  تتناول موضوا  1

 تغ ال أقإام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرفة تدرفس مقررات   2
وترا ف  المشاا  ،الترا ف  القانونفة بص ة  امةمت صصة    

 ادبدا   بص ة  اصة.
 

5 27.8% 

 المكتبدددات ا تصاصدددف   لتعزفدددز مهددارات والتكنولدددوج  ة الدددد م المدداد ل ددق   3
  .نفةلكترو مصادر ادالللحصول  لع  الت او ال زمة ف  

 

7 38.9% 

 لتددددرا ف افتقددددار المكتبددددات المركزفددددة تلددددع أإددددالف  التإددددوفق والتددددروفن  4
 المحتو  الرقم  الم تو .

3 16.6% 

 18 المجموا
دد ( أ  مدد 5)   مدد  الجدددول رقددمف  ب ددت  ف              ف  ه أفددراد العفنددة نحددو ادحاطددة بددالتراأكبددر ادشددكالفات التدد  تواج 

الت داو  للحصدول المكتبات ال زمة ف   ا تصاصف   لتعزفز مهاراتوالتكنولوج   ة الد م الماد ل  ق  ه  "الرقمفة 
تغ دددال أقإدددام المكتبدددات والمعلومدددات " المرتبدددة الثانفدددةفددد  وفددد ت  (، %38.9نفدددة" بنإدددبة )لكترو  لدددع المصدددادر اد

ا ف  المشدددداا وتددددر  ،القانونفددددة بصدددد ة  امددددة التددددرا ف مت صصددددة  دددد   بالجامعددددات المصددددرفة تدددددرفس مقددددررات  
ندرة الندوات والدورات التدرفبفة الت  تتناول موضوا الترا ف  " (، فلفها%27.8بنإبة ) ادبدا   بص ة  اصة"

 افتقددار المكتبددات المركزفددة تلددع أإددالف  التإددوفق والتددروفن لتددرا ف  المحتددو  الرقمدد  الم تددو ""وكددذلك ، الرقمفددة"
 (.%16.7) رهاد  ق  لفهما، لكبنإبة متإاوفة 

  
   :استخدام رخص المحت ى الحر في تعزيز ىالمرتزية بجامعات القاهرة التبر   ر المتتباتد 3/3
  :نترنتمجاناا على ال  المتاحة ني ةلتتر  ال  ق اعد البياناتالمتتبة الجامعية في  اشتراك 3/3/1

 نترنت لع شبكة اد نات المجانفةاشتراك المكتبات قفد الدراإة بقوا د البفا (6جدول رقم )

 م
 

ااشتراك بقوا د           
 البفانات

                     

 ا نعم
 النإبة العدد النإبة العدد
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 المجانفة
 المكتبات المركزفة

 %70 7 %30 3 مكتبة جامعة القاهرة 1
 %80 8 %20 2 مكتبة جامعة حلوا  2
 %10 10 - - مكتبة جامعة  ف  شمس 3

 %83.3 25 %16.7 5 المجموا
مددة مدد  قوا ددد البفانددات المقد   تشددترك فدد  جمفدد  المكتبددات مجددال الدراإددة أ ( 6مدد  الجدددول رقددم )  ف  ب ددت  ف  

 "زاد أإدك"بقا ددة بفاندات بفنمدا اشدتركت مكتبدة جامعدة القداهرة ومكتبدة جامعدة حلدوا  ، المجلس األ لدع للجامعدات
 ا تصاصددف  ة ن  ددا  نإددبة درافدد؛ وفرجدد  ذلددك اذه القا دددةااشددتراك بهدد م  ت  ف دد وبعددد انتهدداء المدددة لددم ،ل تددرة تجرفبفددة

 ،الوصددول الحددرمصددادر ة  لددع ف ددن  ب   دمددة مكتبفددة م  فدد  تقدددفم هم د  ، ولتددرد  واإددتراتفجفاته بالوصددول الحددر المكتبددات
 .نترنتومنها قوا د البفانات المجانفة  لع شبكة اد

 
توراخيص اسوتخدام مصوادر المعل مووات د ر النشور بشوو ن  ي التفوا ض موعفووجهو د المتتبوات الجامعيوة  3/3/2

 :رس ال المتاحة منها باشتراتات أ  ذات ال ص ل الح ،البحثية
بش   ترا ف  اإت دام المصادر ( جهود المكتبات قفد الدراإة ف  الت او  م  دور النشر 7) جدول رقم

 نفةلكترو اد
 رد ر المتتبات في التفا ض مع د ر النش م

المصادر  تراخيص استخدامبش ن 
 نيةلتتر  ال 

 الترتي  النسبة العدد

تإددعع المكتبددات للت دداو  مدد  أجددل الحصددول  1
 ،ذ  بحدددق المؤلدددل مدد  مدددالك  الحقدددوقت لددع 

مت ك نإددخ رقمفددة واإتضددافتها للإددما  لهددا بددا
  لع  وادمها ال اصة.

- - - 

اإددددددت دام تددددددرا ف  المشدددددداا ادبدددددددا    نددددددد  2
تاحتهدا ة مجمو ن دم  ق  ر    دات المكتبدات الجامعفدة وا 

دضدافة بعد  الحقددوق  ،نترنددت لدع شدبكة اد
أفضددل  اتشددمل اإددت دام  التدد   ،غفددر الحصددرفة

 لمجتم  المإت فدف . أكبرو 

- - - 
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ل المكتبدة مهمدة الت داو  مد  دور النشدر و     ت   3
نفدة لكترو التجارفة للحصدول  لدع المصدادر اد
 .فةتلع اتحاد المكتبات الجامعفة المصر 

28 93.3% 1 

 االمددوزا اشددتراك   أوتطلدد  المكتبددة مدد  الناشددر  4
  تقفددددددفم ر  غ دددددد؛ بنإدددددد ة تجرفبفددددددة أو اتجرفبفًّدددددد

بمددا فدد  ذلددك  ،نفددةلكترو مصددادر المعلومددات اد
 .دع  قوا د البفانات المتاحة    ب  

20 66.7% 2 

 - - -  ر أ 
 المكتبات المركزفة دور ف - ا امًّ  ا   ع  ض   ( أ  هناك7ات الجدول رقم )فتض  م    ل قراءة وتحلفل بفان

إدواء المتاحدة باشدتراكات  ،نفدةلكترو ادمصادر الف  الت او  م  دور النشر بش   ترا ف  اإت دام  -المدروإة
ددد للمكتبددات الجامعفددة ا ت   دد  بالقدددر المناإدد  ؛ وفرجدد  ذلددك تلددع أ  رأو ذات الوصددول الحدد ص  المفزانف ددات التدد  ت ر 

ددددراء أو لل تلددددع مدددد  المكتبددددات الجامعفددددة  العدفددددد ر تقددددفكمددددا  ،نفددددةلكترو حصددددول  لددددع مصددددادر المعلومددددات ادللش 
الت داو  وتوقفد  ات اقفدات حدق  م  ومد  ث د ،وطرق الحصول  لفهدانفة لكترو ادمت صصف  لدفهم  برات بالمصادر 

  .اإت دامها
 
القان نيووة للمحتوو ى الرقمووي  لتووراخيصا سووتخداماعنوود  المتتبووات اختصاصوويِّي الصووع بات التووي ت اجوو  3/3/3

 :المفت  
               قانونفةلترا ف  اللالمكتبات  فنة الدراإة  ا تصاصف  صعوبات ااإت دام لد   (8جدول رقم )

 الترتي  النسبة  العدد التراخيص القان نيةصع بات استخدام  م
ل  ملفددددة التددددر ف  فدددد  البفئددددة ن ددددت  ك  الغمددددو  الددددذ  ف   1

 نفة.لكترو اإت دام المصادر اد ات اقفات وتوقف  الرقمفة
5 

16.7

% 4 

بشد    للقفام بعملفة الت داو  دم توافر المهارة ال زمة  2
 2 %30 9 .الترا ف  الرقمفة

وأبرزهدددا  ،اإدددت دام التدددرا ف  الم توحدددة  ددددم الثقدددة فددد  3
 ترا ف  المشاا ادبدا  .

6 20% 3 

قانونفددة بصدد ة لتددرا ف  الا تتندداول ة المصددادر التدد ل ددق    4
33.3 10 .وترا ف  المشاا ادبدا   بص ة  اصة ، امة

% 1 

  %100 30 المجموا
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 التد  األإدبا  أهدم  د  المكتبدات ا تصاصدف   مد  المشداركة العفندة إدؤال  ند (8  م  الجدول رقم )ف  ب  ت  ف  

 ،ا ف  القانونفددة بصدد ة  امددةالتددر  تتندداول ة المصددادر التدد ل ددق  " دام التددرا ف  القانونفددة أ  اإددت تلددع  دددم تددؤد 
 دم تدوافر المرتبة الثانفة " (، واحتل%33.3ف  المقدمة بنإبة )وترا ف  المشاا ادبدا   بص ة  اصة" ف ت  

 ددم المرتبدة الثالثدة "فد   ت  وفد(، %30" بنإدبة )للقفدام بعملفدة الت داو  بشد   التدرا ف  الرقمفدةالمهارة ال زمدة 
حتدل المرتبدة ف(، وأ فدر ا %20لم توحدة وأبرزهدا تدرا ف  المشداا ادبددا  " بنإدبة )اإدت دام التدرا ف  ا الثقة ف 

نفدة" لكترو ادل  ملفة التر ف  ف  البفئة الرقمفة وتوقف  ات اقفدات اإدت دام المصدادر ن  ت  ك  الرابعة "الغمو  الذ  ف  
 (.%16.7بنإبة )
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المتتبوات الرقميوة  شوبتة اللمة الحتياجات تحسين ال ضع الراهن للتشريعات  جعلها أتثر م مقترحات 3/3/4
 :نترنتال 

 مقترحات تطوفر تشرفعات التعامل م  مقتضفات المكتبات الرقمفة (9جدول رقم )

تحإددددف  الوضدددد  الددددراه  للتشددددرفعات مدددد  أجددددل  العفنددددة أفددددراد قتراحدددداتا-( 9فتضدددد  مدددد  الجدددددول رقددددم )
الحددوار المإددتمر بددف  الناشددرف   لددع أهمفددة  التركفددز   -نترنددتوم ءمتهددا احتفاجددات المكتبددات الرقمفددة وشددبكة اد

 اصدة  ةتوافقفد ةللوصدول تلدع صدفغ ؛وبف  المكتبات والمإت فدف  م  جان  آ ر ،جان معلومات م    الد  و  ز  وم  
 .بتر ف  قوا د المعلومات ومحتواها الرقم 

  المكتبدات الجامعفدة مدد  ادإددهام فد  الوصدول تلدع الدرؤ  والقنا ددات التد  ت مك د فنبغد  وتدر  الباحثدة أنده
وتإهفل الن اذ المنصل تلع م تلل مصادر  ،المزفد م  الحقوق والحرفاتتتجه نحو تتاحة ات اذ تدابفر تح فزفة 

مددد  الح دداظ  لددع حقددوق التدد لفل والنشدددر فدد  ضددوء التددرا ف  الرقمفددة للمحتدددو   ،المعلومددات فدد  البفئددة الرقمفددة
 الرقم  الحر.

 تط ير تشريعات التعامل مع مقتضيات مقترحات م
 المتتبات الرقمية 

 

 الترتي  النسبة العدد

ر ذات الع قددددددددة بمصدددددددداد والتشددددددددرفعات ت عفددددددددل وتحدددددددددف  القددددددددوانف  1
 .الرقمفةالمكتبة ل آلفات  مو نفةلكترو المعلومات اد

 

7 23.3% 3 

وبف   ،جان   المعلومات م  د  و  ز  الحوار المإتمر بف  الناشرف  وم   2
 ةتوافقفد ةللوصدول تلدع صدفغ ؛المكتبات والمإت فدف  م  جان  آ ر

 . اصة بتر ف  قوا د المعلومات ومحتواها الرقم 

 

10 33.3% 1 

دد لفةئو مإدد)وافبددو( لمنظمددة الدولفددة للملكفددة ال كرفددة   اتددول   3 قددوانف      إ 
 .نفةلكترو لمصادر اد،  اصة ما فتعلق بان لكترو ال ضاء اد

5 16.7% 4 

دد 4  ،وااإددت دام ادتاحددةم مجدداات التشددرفعات القانونفددة التدد  تددنظ      إ 
، الرقمفددة اصدة تشدرفعات حمافددة حقدوق الملكفدة ال كرفددة للمصدن ات 

 .المعلومات تلع  حرفة الوصول وقوانف

 

8 26.7% 2 

  %100 30 المجموا
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 النتائج  الت صيات: القسم الرابع:
 : النتائج:الا أ  

 ف  ال قرات التالفة: هاتجاباتل نإتعرضها ونإتعر  ، إو تإاؤات أربعة  إعع البح  لإلجابة  
  تووراخيص اسووتخدام مصووادر د ر النشوور بشوو ن  فووي التفووا ض مووعالجامعيووة المرتزيووة  المتتبوواتمووا د ر

 ؟رس ال المتاحة منها باشتراتات أ  ذات ال ص ل الح ،المعل مات البحثية
تدرا ف  فد  الت داو  مد  دور النشدر بشد   المدروإدة  مركزفةال المكتبات دور ف  ا امًّ  ا   ع  ض   أ  هناك  ف  ب  ت   -1

المفزانف دات التد  ر؛ وفرج  ذلدك تلدع أ  إواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الح ،نفةلكترو المصادر اد
ددد للمكتبددات الجامعفددة ا ت   دد  بالقددددر المناإدد  للش ددراء أو للحصددول  لدددع  ص   رتقددد فكمددا  ،نفددةلكترو مصددادر ادالت ر 

ومد   ،وطدرق الحصدول  لفهدانفة لكترو ادمت صصف  لدفهم  برات بالمصادر تلع العدفد م  المكتبات الجامعفة 
  .الت او  وتوقف  ات اقفات حق اإت دامها م  ث  
 

 رخوص  مودى صوالحية ،  مواالمفتو   الرقموي التراخيص القان نية للمحت ى التط رات الحديثة في مجال ما
 ؟الرقميالعصر  فيحقيق الت ازن بين حماية حق ق المؤلفين  المستفيدين ت في يالمشاع البداع

ت التطددورات التقنفددة والقانونفددة  لددع بنددود وشددروط التددرا ف  الصددالحة فدد  البفئددة الرقمفددة، والتوجدده نحددو ر  ث ددأ   -1
 .اإت دام الترا ف  الم توحة للمحتو  الرقم 

تلدع تزالدة وتهددل  ،لبفدا  حقدوق ااإدت دام مندذ البدافدة ة منهجفدةرقمفة للمحتو  الحر طرفقل الترا ف  الت مث   -2
 .ب صو  اإت دام أ مال المؤل ف  الغمو  المحتمل

أ  مدن  ادذ  بااإدت دام فكدو  فقدط ؛ تذ تؤك دد ت  فد تدرا ف  المحتدو  الرقمد  الحدر حقدوق التد لفل التقلفدفدة -3
مدددا فرفدددد المؤلدددل الإدددما  بددده  -مندددذ البدافدددة- بددددا  د تدددرا ف  المشددداا ادصددداح  العمدددل، حفددد  ت حدددد   ل  ب دددمددد  ق  

 .ب صو  اإت دام  مله

ر    فه  ا ت عب   ؛كملة لهابقدر ما ه  م   دجراءات ادفداا القانون     ترا ف  المشاا ادبدا   لفإت بدف -4
ب در   ،ز هذه الحقوق  المؤلل    حقوقه، ولكنها تعز  ت ل   تحدت  أل مدال المنشدورةمكانفدة اإدت دام اتبفدا  حددود ت   

 .اإم هذه الترا ف 

دا ل دمدة م   ت  ر  د  ص   -5 دت  ن  ترا ف  المشداا ادبددا    صفص   أ مدالهمفرغبدو  بنشدر الدذف    المحتدو  الرقمد ، ج 
 ق ا.ب  إ  وتحت شروط فقومو  بتحدفدها م   ،ها بطرفقة مجانفةر  اط  ش  وت  

الحقدوق  وهد  "جمفد -حقوق المؤلل  قوانف  ف  الذ  طرلالت بف  وإط ا ح ًّ  ادبدا    المشاا ف ار ت مت قد   -6
 المجدال وات اقفدات ؛ لفده التعددفل أو تطدوفره أو اإدت دامه مد  ال كدر  ادنتدا   لدع    ل دط  م   أ  تمند  التد  -"مح وظة

 .حق أ  للمؤلل فح ظ ا  ام، مجال  لع ادنتا  هذا    ض  ت   الت  العام،
 بعد   د  المؤلدل ففهدا فتندازل التد  الحددود هدو بفنهدا وال درق ادبددا  ، المشداا لر صدة متعدددة أندواا هنداك -7

المإدت فد  بدف  بالع قدة ارهن د المعلوماتفدة المحتوفدات تبدادل حرفدة تصدب  وبالتدال  ل، لدع المصدن   المادفدة حقوقده
 .و     المؤللن  إبق ف  والمؤلل، ولفس بالع قة بف  المإت فد وقانو  م  
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 ؟الرقمية المعل ماتتراخيص إتاحة مصادر المتتبات ب اختصاصيِّي ىلدي ما مدى ال عي التشريع 

لدفس لددفهم و د  بدالترا ف  الرقمفدة؛ وفرجد   -(%60) بنإدبة- الدراإدة  فندة أفراد أ  أكثر م  نصل  ف  ب  ت   -1
شددراء ل -نفابددة  دد  المكتبددات-اتحدداد المكتبددات الجامعفددة المصددرفة بمهمددة الت دداو  مدد  الناشددرف   قفددام تلددعذلددك 

ددالكتدد  التدد  ت   بمددا  مقارنددة   ،د العملفددة التعلفمفددة، وت دددم مإددفرة البحدد  العلمدد ، والحصددول  لفهددا ب إددعار ممتددازةان  إ 
وفترتدد   لددع ذلددك  دددم اهتمددام المكتبددات  إددتدفعه كددل مكتبددة بم ردهددا  ندددما ترغدد  فدد  شددراء مصددادر تلكترونفددة،

دراك لع و    مت صصف بتوففر   .لقفام بمهمة الت او  المتعلقة بات اقفات الترا ف ل ،بالترا ف  الرقمفة وا 
كمصددر رئدفس للمعرفدة بتدرا ف   نترندتاد  لدع شدبكة -(%50) بنإدبة- الدراإدة  فندة أفدراد نصدل ا تمدد -2

ف  لهدم الدتعلم الدذات  ت دوف   ،التواصدل بدف  العدالم فداقآنفة؛ با تبارها مصدر معلومات إرف  ف دت  لكترو المصادر اد
وتد ت  المعرفدة مد  الدزم ء بالمرتبدة الثالثدة بنإدبة ، (%43.3لعمل، فلفها الندوات والمؤتمرات بنإبة )حتع أثناء ا

ااطددد ا  لدددع و بفنمددا تحتدددل المراتددد  الرابعدددة وال امإدددة والإادإدددة  لددع التدددوال  )الددددورات التدرفبفدددة، (، 33.3%)
 .المإت فدو (و ادنتا  ال كر  ف  المجال، 

 
 التعامل مع المتتبوة الرقميوة  مقتضياتتشريعات جديدة تتاللم مع  نِّ تقديمها لسَ  ما المقترحات التي يمتن

 ؟ب  الحفاظ على حق ق الملتية الفتريةما يتطل     نترنت شبتة ال 

الحدوار المإدتمر بدف  الناشدرف  التركفدز  لدع أهمفدة  المكتبات  فنة الدراإة فد  ا تصاصف   قتراحاتا تل  تمث   -1
 اصدة  ةتوافقفد ةدف  م  جان  آ ر، للوصدول تلدع صدفغوبف  المكتبات والمإت ف ،جان ومات م    المعلد  و  ز  وم  

 .بتر ف  قوا د المعلومات ومحتواها الرقم 

دددد ات دددداذ تدددددابفر تح فزفددددةضددددرورة أكدددددت الدراإددددة  -2 تتاحددددة المزفددددد مدددد  الحقددددوق   المكتبددددات الجامعفددددة مدددد  ت مك 
دن  وتإدهفل الن دداذ الم   ،والحرفدات مدد  الح داظ  لدع حقددوق  ، تلددل مصدادر المعلومدات فدد  البفئدة الرقمفدةل تلدع مص 

 الت لفل والنشر ف  ضوء الترا ف  الرقمفة للمحتو  الرقم  الحر.
 

 ثانياا: الت صيات:
؛ ودمجها ف  مجال حقوق الت لفل والنشدر ،العرب ف  العالم  ادبدا  اهتمام التشرف  العرب  بمبادرة المشاا  -1

 التد لفللحدق  األ فدرةتعددفل القدوانف  الصدارمة  أو تلغداءوالعمل  لدع  ،ربأكبشكل  م الوإط الرقم ئ نظر ا ألنها ت  
 لدوام ازدهار اقتصاد الدول المتقدمة. ،با تبارها إوق الثراء التجار  وااقتصاد  -ب مرفكا ت  ر  د  الت  ص  -
ضم  مقررات  -بص ة  اصة- بدا  اد  المشاا فوترا  -بص ة  امة-ر للترا ف  القانونفة مقر   تدرا  -2

 أقإام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرفة.
وتدددرك الحرفدددة للمدددؤل ف  فددد  تقرفدددر ادتاحدددة  ،ربدددط المإدددت فدف  بمدددؤل   األ مدددال الرقمفدددة التددد  تقتنفهدددا المكتبدددة -3
 أو التعامل ف  تطار العقود. ،نفة أو  دمهالكترو اد
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ضدم    راجهدإ  واد بفاندات قا ددة تنشداء أو الجامعفدة، بالمكتبدات دةو جدالمو  ةفدالرقم للمصدن ات قا دة  فت صد -4
 وتعفدددف  ا تصاصددد    ،وتزوفدددد القا دددة بم تلدددل التجهفدددزات المادفدددة والبرمجفدددة ال زمدددة، الشدددبكة الدا لفدددة للمكتبدددة

 .هذه القا ة ددارة نفةلكترو   م  التقنفات الحدفثة والتعامل م  المصادر ادمك  مكتبات مت

نفدة مد  منظدور ال بدراء العدر  فد  مجدال تدارة لكترو لمصدادر ادارورة صفاغة ات اقفات تدر ف  اإدت دام ض -5
ددد ال علفدددة واحتفاجدددات نفدددة لكترو ادع ففهدددا العدالدددة والتدددواز  بدددف  قفمدددة المصدددادر مصدددادر المعلومدددات،  لدددع أ  ت را  
مددد   المكتبدددات الجامعفدددةلحمافدددة مصدددال   تنمدددا تكدددو هدددذه اات اقفدددات  مثدددل  ف ،المإدددت فدف  مددد  المكتبدددات الجامعفدددة

ة اإدددت دام مصدددادر المعلومدددات   دددح  ج  التددد  تتمثدددل فددد  وضددد  شدددروط م   ،ارإدددات بعددد  الناشدددرف  غفدددر العادلدددةمم
 د      فضد ،وااحتكام لقوانف  بلددها فقدط  ندد اا دت ل فد  ت إدفر بندود وأحكدام ات اقفدات التدر ف  ،نفةلكترو اد

 ق ا م  حجم ااإت دام الحقفق  م  جان  المإت فدف .ل  ط    م  الت  ا تتناإ   ،اغ ففهاألإعار العالفة المبال  
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