
كما هو الحال مع معظم مجاالت المساعي اإلنسانية مثل التعليم، والعمل، فإن تبادل المعلومات يتم في إطار 
من التناظري إلى الرقمي،  -ونجد أنفسنا في مرحلة انتقالية مستمرة . وتيرة متسارعة  التغيير في التكنولوجيا

وفي كثير من األحيان تسبق   -ومن العمل داخل حدود مجتمعنا أو إقليمنا أو بلدنا إلى التعامل مع السوق العالمية 
 .توقعات المستخدمين قدرات مقدمي الخدمات على لتلبية هذه التوقعات

وفي مجال الوصول إلى المحتوى، يطالب المستخدمون بالوصول إلى ما يريدونه بسرعة، وبطريقة غير مكلفة، 
ومع توفر كل الحقوق التي تضمن لهم  –ففي الصيغة التي تناسبهم وبلغتهم  -أما كيف يريدون ذلك . وبدقة

التشارك فيها مع اآلخرين، وفي نفس الوقت، يسعى كل من الناشرين والمؤلفين والمبدعين ليس فقط لتلبية 
مطالب المستخدم الحالي، ولكن الستباق المستخدمين وخلق أسواق جديدة ألعمالهم، خاصة عبر الترخيص في 

  .عالم التكنولوجيا الرقمية

وتقف منظمات اإلدارة الجماعية في مفترق الطرق بين المستخدمين ومقدمي الخدمات، التي تواصل تقديم حلول 
ومقدمي الخدمات، ولدى منظمات اإلدارة الجماعية الخبرات التي / عملية للمعضالت التي تواجه المستخدمين

تتيح لها الوصول إلى المصنفات والحقوق الكلية للمجموعات التي يمكن إتاحة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها 
في السوق بطريقة جماعية أو حتى من قبل مجموعة من أصحاب الحقوق،  ومع ذلك، يجب أن تعتمد حلول هذه 

ليس فقط التكنولوجيا المعاصرة، بل على التكنولوجيا المبتكرة التي تواكب  -المنظمات على التكنولوجيا 
 .التغييرات في المستقبل

مثل هذه التكنولوجيا المبتكرة ال يمكن تطويرها إال بواسطة المنظمات التي تتفهم االحتياجات المتغيرة للسوق، 
ويمكنها التكيف أو إنشاء الحلول التي تلبي تلك االحتياجات؛ ويتوقف نجاح هذه الجهود على تمكن المستخدمين 

من الوصول إلى المحتوى الذي يحتاجونه بالطرق التي يريدونها، وكسب أصحاب الحقوق لعمالء دون أن يفقدوا 
 .السيطرة على أعمالهم،  وربما األهم من ذلك، تعزيز مبادئ حقوق الملكية الفكرية

في هذا العرض، سوف نبحث بشكل موجز في ثالثة من الحلول التقنية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول 
 :إلى المحتوى للجهات األكاديمية
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 (رايتس لينك)مثالنا األول هو رابط الحقوق 

 هو حل لترخيص المحتوى الرقمي ورابط الحقوق

ى أساس شروط الرابط عل ويمكن لصاحب حق الملكية الفكرية أو منظمات اإلدارة الجماعية توفير الترخيص اآللي وتوصيل المحتوى من المواقع اإللكترونية الخاصة به
 .ولويات أخرىى أالخاصة، وتوفر منظمات اإلدارة الجماعية التطبيق والدعم التقني، مما يسمح  للناشرين وأصحاب حق الملكية الفكرية األخرين بالتركيز عل

 ويتوفر هذا التطبيق على الموقع اإللكتروني الخاص بصاحب حق الملكية الفكرية، ويضع الناشر الرابط اإللكتروني، ببساطة،

 .... على محتواه

 

 عدة خيارات  بينيقوم المستخدم الذي يرغب في الحصول على إذن الستخدام العمل بالنقر على هذا الرابط، وتظهر بالتالي صفحة اإلذون فيختار المستخدم من 

 .وضعها صاحب حق الملكية الفكرية

 

تشهد نقطة ترخيص المحتوى تطورا مستمرا، والفرص ال حصر لها تقريبا    . 

 :(رايتس لينك)، حسب ما يتوفر في رابط الحقوق ”نقطة المحتوى“بعض األمثلة على أنواع  الخيارات التي توفرها حلول 

 تجهيز إذن

 اإلستخدام في الفصول الدراسية

 النشر اإللكتروني واإلحتياطي اإللكتروني

 البريد اإللكتروني

 أطروحة

 إعادة النشر 

 مبيعات مقالة واحدة، وإعادة الطبع وأوامر الطباعة اإللكترونية

 الطباعة حسب الطلب

 ... ويقوم المستخدم بتحديد اإلذن أو االستخدام الذي يريده

 

 .فيقوم بإدخال المعلومات المحددة لالستخدام المطلوب من أجل الحصول على ثمن المعاملة المقترحة

النقر على الرابط  اطةميزة نقطة محتوى الخدمات هي أنها تعمل ضمن تدفق عمل العمالء، فالعميل الذي يرى مقاال  أو فصال  أو صورة أو فيديو يريده، يمكنه ببس
 .بجانب المحتوى والحصول على ما يحتاج إليه على الفور
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أصال ألصحاب الحقوق الفردية، إال إنه يمكن أيضا استخدامه في ( رايتس لينك)في حين تم وضع رابط الحقوق 
 نموذج

مركزي أو ضمن ائتالف بما يسمح  بتعدد اإلستفادة من هذا النوع من التكنولوجيا، بغض النظر عن ما إذا كان 
وجعل  –فالفكرة هي إتاحة الترخيص ألكبر قدر ممكن من المحتوى  -لدى المستفيدين   موظفو تكنولوجيا أم ال

 ."نقطة المحتوى"األمور سهلة على المستخدمين عن طريق وضع هذه األدوات في 
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عن هذه النتائج( رايتس لينك)كشفت دراسة حديثة تتعلق بإستخدام رابط الحقوق   ... 
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، والذي تم تصميمه بحيث يوجه "أحصل عليه اآلن"الحل التكنولوجي الثاني لتحقيق الوصول إلى المحتوى هو 
 .للعمالء، فهو نظام تسليم المحتوى الذي يجمع اكبر عدد من االشتراكات

. التي وضعت لخدمة المؤسسات األكاديمية" سحابة اإلنترنت"هي خدمة تسليم المقاالت عبر " أحصل عليه اآلن"
 .بالتعاون مع الجامعات االمريكية وأصحاب الحقوق الفكرية" أحصل عليه اآلن"وقد وضعت خدمة 

أنها توفر أسلوبا  فعاال  من حيث التكلفة، والحصول الفوري على المقاالت الصحفية التي ال تشترك فيها المؤسسة 
 .األكاديمية

وهي متاحة للمؤسسات من كافة األحجام، و تكمل عمليات االستعارة بين المكتبات عبر تزويد أعضاء هيئة 
عالية الجودة باأللوان الكاملة، للمقاالت  PDF التدريس والطالب وغيرهم من الباحثين األكاديمين بملفات

الصحفية على مدار اليوم خالل جميع أيام األسبوع، في دقائق فقط، بدال  من األيام أو األسابيع التي كان  يتطلبها 
 .األمر من قبل

هي وسيلة سهلة االستخدام لتزويد المستخدمين بخدمة الوصول الفوري إلى الماليين من " أحصل عليه اآلن"
 المقاالت الصحفية

 .من خالل خدمة مركزية واحدة
 



 :لتكامل سير العملوأخيرا، سنقدم نظرة  متمعنة 

من المهم أن نتذكر أننا في حاجة إلى الذهاب حيث يكون المستخدم، وقد استخدمت منظمات اإلدارة الجماعية 
 .التكنولوجيا لبناء أدوات الترخيص التي تتكامل بسالسة في سير العمل المستخدم

وتستطيع أن ترى على هذه الشريحة أن هناك العديد من االستخدامات المختلفة التي يغطيها هذا النوع من 
 :التكامل

 الحجز اإللكتروني

 اإلستعارة بين المكتبات

 البحث في المحتوى والحصول عليه

 إنتاج حزمة المقرر التعليمي

 :واليوم، يمكن العثور على هذه األنواع من التراخيص في األنماط التالية من الشركات

: OCLC االستعارة بين المكتبات 

 الحجز اإللكتروني: األطلس و دوكيوتيك

 أنظمة النشر / استضافة الدوريات: هاي واير
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 "إيليياد"و "  سي سي سي" أحد األمثلة على  الشركات الناجحة هو ائتالف 

، وهي شركة عالمية للخدمات، يندرج في عضويتها OCLCوإيليياد برمجية إلدارة تقاسم الموارد وأحد منتجات 

ألف مؤسسة، تقوم بالتشغيل األوتوماتيكي لوظائف االستعارة  الروتينية بين المكتبات، وهي تمكن  25أكثر من 
 .من االستعارة من المكتبة، واإلعارة وتسليم المستندات عبر واجهة إلكترونية واحدة

... على سبيل المثال   
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إذا كان مستخدم للمواد التعليمية يرغب في شراء مقال من خالل إيليياد، فسوف يشاهد هذا الحل الذي ال يمكنه 

من عملية الشراء بكل يسر،  بل يزوده أيضا بمجموعة واضحة من الشروط واألحكام تمكنه من التعرف، من 
عملية الشراء -أو التسمح به -البداية،  على ما الذي تسمح به . 
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هذه هي قائمة لبعض المنظمات والشركات التي أنشأت سي سي سي  شراكة معها من خالل دمج التراخيص 
.وتطبيقات األذونات  
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يمكنها إنشاء  -بصفتها من يقوم بتجميع األعمال ويسهل التراخيص  -مرة أخرى، منظمات اإلدارة الجماعية

لحقوق المؤسسات التعليمية وغيرها من المنظمات، ويمكنها الجمع بين مجموعة من الحقوق " قاسم مشترك"

عبر البريد  -لمشاركة المحتوى مع المؤسسات التعليمية والتي يسمح لها، قانونيا، بتبادل المواد بشكل رقمي 

بغض النظر عن مكان وجود  -اإللكتروني، والشبكات االجتماعية للشركات أو غيرها من البيئات المغلقة 
 .الطالب

لتقديم المحتوى المبينة في وقت سابق في هذا " أحصل عليه اآلن"أحد األمثلة  في هذا السياق، يتعلق بطريقة 

إذا حصلت المؤسسة  على ترخيص سنوي لحقوق الطبع والنشر األكاديمية من سي سي سي وحصلت : العرض

". ... أحصل عليه اآلن"، ستغطي الرخصة السنوية استخدامات "احصل عليه اآلن"على وثيقة عبر   
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يسمح الترخيص السنوي لحقوق الطبع والنشر لهيئة التدريس والباحثين والطالب والموظفين بالتشارك في 

ويمكن للمؤسسات . محتوى له حقوق الملكية الفكرية عبر المؤسسة ضمن المواد الدراسية وإتصاالت األكاديميين

من خالل حزم " احصل عليه اآلن"التي تتبنى الترخيص السنوي لحقوق الطبع والنشر إعادة استخدام محتوى 

المواد الدراسية، والبريد اإللكتروني االحتياطي، وإدارة المواد الدراسية، ورسائل البريد اإللكتروني للمؤسسة، 
الخ.. وهناك أيضا  المحتوى المكتسب من خالل وسائل أخرى مثل االشتراكات والشراء المباشر . 
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وخالصة القول، تواصل منظمات اإلدارة الجماعية العمل على خلق الحلول المبنية على الطلب في السوق، 
 .والتي تلبي احتياجات كل من المستخدم والمزود

بالنسبة للمستخدمين، يؤدي ذلك للوصول السلس إلى مجموعة واسعة من المحتويات الخاصة بهم ضمن سير 
 .عملهم

وهذا يسمح ألصحاب الحقوق بتوفير الوصول للمحتوى مع حماية حقوقهم في إطار التواجد داخل النظم ولدى 
 منافذ البيع 

وبالنسبة البائعين، يسمح ذلك لهم بتلبية احتياجات كل من المستخدمين وأصحاب الحقوق ضمن سير العمل 
 ."إعادة اختراع العجلة"الخاص بهم دون الحاجة إلى 

فمنظمات اإلدارة الجماعية، التي تقوم بتجميع حقوق الملكية الفكرية، تستطيع عبر استخدام التكنولوجيا المبتكرة 
 اإلستمرار في

 .تسهيل الوصول إلى المحتوى في األوساط األكاديمية وخارجها
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