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 المقدمة
 تمثل البيانات مصدر ثروة بحثية؛ إذ تحقق النهضة والتـقدم، ويتــعين أن تـنميها الجـهات
 والمؤسسات لتمكين الباحثين والعلـماء من استخدامها، وهذا يتـطلب إتاحة البــــيانات
 على كل المستويات للكثير من الجهات الحكومية والخاصة، ويسهم توفير الـــــــبيانات
 الالزمـــة على المنصـــات ا�لكترونـية الخاصـة بالبـيانات البحـثية في ا�تاحة ودعم الــعلم
 المفتوح، مع تدعيم سبل التعاون بين الباحثين لما يجدونه من أهـمية للبيانات وكيفـية
 استــــــــــخدامها، ســـواء على المــستوى المحلي أم الـدولي؛ لمـا تقـوم به من تحــــسيـن

للشفافية وتعزيز للثقة ومشاركة البيانات، مع دعم البحث العلمي وتشجيع االبتكار.ث

 ومن هنا دعت الحاجة إلى العلم المفتوح وإتاحة البيانات البـحـثيـة؛ إذ تـحاول حركة العلم
 المفتوح زيادة الثقة في نتائج البحث وفتح الوصول إلى جميع عـناصـر مــشــروع الـبـــحـث
 للجمهور؛ إذ تتمثل حركة العلم المفتوح في خمسة عناصر مهمة: البيانات الـمفتوحة،
 والتحليل المفتوح، والمواد المفتوحة، والتــــسجــيل الـــمســـبق، والــوصول الــــمـفتـــوح.
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Open Science: 
الوجه الجديد لالبتكار المعرفي

 

Open Science أهمية العلم المفتوح    

:

.(BORDA,2020)

.(ENAGO ACADEMY,2021)

 لتــحـــــقـيـــــق االنــــفتـــــاح فـــي العـــلـوم، والــتي كانت عبــارة عـن نــشـــر عــلـمي لنــتائج
 ا³بـحـاث فـي المجالت أو الكتب، وتشير البيانات المفتوحة إلى تحفيز إتاحة جميع البيانــات
 الخـــام المستخــدمة في الــتــحليل للجـمـهور، بدًال مـن تــقـديـم بـيانـات موجــزة فــقـط

 في منشور علمي

ا ويــــــمــــكـن عــــ̧د جـــمــيــع عــــنــــاصـــر الـــعـــلــم الــمــــفـــتـــوح امــــتــداًدا طــــبــيــــعًيّ

 العلم المفتوح هو الحركة لجعل البحث العلمي والبيانات :(FOSTER) وفًقـــا لــتصـنـــيف
والنشر متاًحا لمختلف أنواع المجتمع المستفسر.ش

 أو هو طريقة لممارسة العلوم بحيث يمكن لآلخرين التعاون وا�سهــام فــيها، بحــيث 
 تكون البيانات البحثية والمالحظات وعمــليات البحث ا³خرى غيـــر مـــــــقيــــدة ومـتاحــة

بحـريـة.ع

 إن في ا¿ونة ا³خيرة تجلت أهمية شـــبكة ا�نتــرنت وما تتيحه من خاللــــــها عبر تقنيـات
 المعلومات المتطورة والتي تتزايد باطراد لتــــــــقديم العـــديد من الفــرص وا³دوات أمـام
 الباحثين في مختلف ا³صعدة والمــــجاالت البــــحثية والمعرفية لتنمية البيانات البحثـية
 التابعة لهم ونشرها، والتي لـــــها دورها الفعال والجلي في تفسير النتائج التي تطرق إليـها
 الباحثون, والتي لم يسعها شروط النــشر العـلمي في إضافتها ضمن المقالة العـــــلمية
 نظًرا لضخامة هذه البـــيانات وعدم تجانسها من حيث الشـــكل والمـــحتوى, ومن ذلـك
 المنطلق استشعر المسؤولون في الدوريات العلمـية أهـمية تلـك البـــيــــانات وســــعت
 �تاحـة تلك البيانات البحثية أمام البـاحثين؛ نظًرا ³هميــتها لكلٍّ من القارئ الذي تـدفـعـه
 الرغـــبة إلى البحث وراء التفــاصيل دون االكــتفاء بالمعــــــــــلومات المضــمنة بالمــقالة،
 وكذلـك المحكم العلمي الذي يحرص على التأكد من دقة الــمعــــــلومــات المــعروضـة

بمخـطوطة البحث محل التحكيم

ويمكن تعريفه على أنه مجموعة من المبادئ والممارسات:س
 المبادئ : العلم المفتوح يتمحور حول زيادة الشفافية، وإعادة االستخدام، والمشــاركة،
 والتعاون، وقابلية التـكرار، يهـــدف إلى تحسين جودة ثــقة البـحــث ومستــواه من خــالل

مبادئ مثل : الشمول وا�نصاف والمشاركة. ظ
 الممارسات : يتضمن العلم المفتوح فتح الوصول إلى المنشورات البحثية ومــشاركــة
 البيانات، والشفافية في تقييم البحث، وضمان استنساخ البحث، والشــفــافية في طرق

(BEZJAK  EL AT,2018).البحث، والبرمجيات والبنية التحتية، والموارد التعليمية المفتوحة. ب



 الرؤية الحديثة للعلم المفتوح في ظل الثورة الصناعية
الرابعة

 في الواقع العـــــلم يدور حول ا³دلة؛ إذ يجــري (مراقبتها وقياسها وجمعها ثم
 تحليلها) با�ضافة إلى كونه يدور حول اختبار الـــفرضيات، واستخدام االستدالل
 االســـتقرائي �نــشاء قــواعد عـامة من خـــالل نتـائــج ا³بــحــاث الســـــابقة، ثم
 استخدامها لتطويع المزيد من التنبؤات والتفسيرات ³دلة أخـــرى وتطــــويرها,
 وينبغـي أن تكـون ا³دلـة وطــرق جمـعها وتحـليلها وما اسُتنتج بواسـطـة تلك
 ا³دلــة مفــتوحة المصــدر وقــابلة للتدقيق والتقييم من عدد مـن البــــاحــثين

 والعلماء والخبراء في الحقل البحثي نفسه

 وبهذه الطريقة يتطور العمل وتتراكم المـعرفة، ويصـــحح العـــــمل نـــــفسه 
 بنفسه, فبدًءا من عام 2010 -تقريًبا- تفاقــــــــمت ا³حداث إلى طرح أسئلة حول
 نزاهة الممارسات التجريبية لعلم النفس, كــانت المـــــخاوف تدور حول عدم
 االستخدام ا³مـــثل والمـــــالئم لÑحصاءات, ونقص البيانات البحثية والملفات
 التكميلية, وهذا ما أثار قريحة علماء النفس آنذاك, وعلى الرغم من ذلك كان
 حجم ا³حـــــــداث ا³خيـــرة ودرجة وضـــــوحها واتســاع نطاقها والتوقـيت الذي

بزغت فيه بشكل خاص يتجه إلى إثبات صحة العلم

 نشــــأت حـــركة العـــلم المفــــتوح التي
ا من هــــذه المــخاوف  نشهـــــــدها حالًيّ
 بشأن سالمة العلوم النفــسية وغيرها
 من العــــــلوم وأبـرزها الطـــبية، بوصــف
 مفهـــــوم العــــلم المــــفـتوح يُعـنى به

 ا�صالحات المقترحة لجعل الممارسات
 العلمــــية أكثر شـــفــــــــــافية وتــــدفق
 المعـــلومـــــات التي تســـــــمح لآلخرين
 بتقـــــــييــمها وإعــادة اســـتخــــدامــــها

 مزايا العلم المفتوح وعيوبه

أوًلا: مــــــــــــــزايا الــــعــلم المـــفـــتــــوح
 

 تــــــركز الحجج العلمية المؤيدة بشأن
 العلم المفتوح بشكل عام على قيمة
 زيادة الشفافـــــية والملــــــكية العــامة
 للعلم، ومـــــن ذلك المنطـــلق تــتبلور

مميزات العلم المفتوح في ا¿تي

 يسمح العلم المفـــــتوح بنشر التقارير
 والبيانات البحــثية بمراجعة دقيقة من

ا³قران

(LUPIA,2014).

 (SPELLMAN,2018).

(NOSEK ET AL,2015).

 OPEN SCIENCE (MUNAFÒ,2017):

:

.

 إن االنتقال إلى منهج العلم المفتوح يشكل جزًءا من حـركــة عــالــمـية تعمل
 على إتاحة البحث العلمي للجميع: سواًء للباحثين المليئين بالرغبة والشــغـف
 تجاه المعرفة، أو الباحثين في مجاالت ا³بحاث التطبيقية مثل الصناعات خــارج
 المؤسسات ا³كاديمية، وعامة الجمهور الواسع المهتم. إن مصطلح“ الـعـلم
 يشمل جميع مراحل البحث العلمّي، بــدًءا من ”OPEN SCIENCE -الـــمـفـتوح

تجميع البيانات، وتحليلها، ووصوًال إلـى مرحلة النشر.ب



 ثــانـــًيا: عيوب العلم المفتوح
 

 تميل أغلب الحـجج ضـد العـلم المفتوح بشكل عام على ميزة تملك البياـنات،
 با�ضافة إلى المخـاوف حيال إساءة استخدام تلك البيانات، وعليه يمكـن القول

بأن عيوب العلم المفتوح تمثلت في ا¿تي
ســـــــــوء االستــــــخـــــدام المــــتـــــــــوقـــــــع للــــبـــــيـــــانـــــــات
من المحتمل أن يسيء الجمهور العام فهم البيانات العــلمية
إنــــتــــــــــاج عــــــــلـــــــــم مــــنــــــــــــخـــــفــــــــــض الجــــــــــــــودة

Open Science Framework ||  إطار عمل العلم المفتوح

 هي أداة تعمل على تـــــــعزيز تدفــــقات عــمل العلم المفتوح عن طـــريق إتاحة
 جوانب مختلفة لدورة حياة البحث، ومنها تطوير فكرة البحث، وتخزين البيانات
 وتحليلها، وكتابة التقارير، كما أنها تدعم الباحثين عن طريق توفير مجــموعة
رها مركـز العـــلوم  من ا³دوات والخدمات للمساعدة في عملية البحـــث، طـــوَّ
 المفتوحة، وهو منظمة غير ربحية تدعم مجتمعات البـــحث العــلمي، وتعمل
 على تطور أدوات البحث وتمكين البنية التحتية �دارة البحــــوث وأرشفتها، كما

تشجع االنفتاح في التخصــصات العــلمية في البحث
المجتمع

 يدعم العلم المفتوح جمهوًرا غير مـــحدد ومــــتنوًعا من البــاحثين والعلــماء، 
 وأيًضا مطورو البرمجيات والناشرون وفئات المجتمعات ا³خـرى. وتــــوفر (إطار
 عمل العلم المفتوح-           ) مــــــــيزات  تســـاعد على إنـــشاء ا³بحاث وإدارتها
 والحفـــاظ عليها لمساعدة الباحثين، كما تتيح أدوات وخدمات مجانية إضافية

تمــكن الباحثين ا¿خـــــرين من االســــتفادة منها

 يمكن للباحثين مشاركة الــمطبوعات
 السابقة للحصول على التغــذية الراجعة
 والعرض، با�ضافة إلى قـــــــدرة الباحثين
 على الوصول إلى تحـــليالت لـــطبعاتهم

السابـقة التي تم تحميلها
                                استخـــــدام برنـــامج

 الذي يعمل على دعم العلوم المفتوحة
 في المؤســــســــــــــــات البحـــــــثية على
 المستوـــيات المحلية، وتـوفير التدريب
 والموارد ا�ضــــافية حول إطــــــــار عمل

 العلم المفتوح
الوثائق والمـتطلـــبات الفــنية

 تحتوي الصفحــــة الرئيســــــة على وثائق 
 ورابط للدعم الفني متاحين مــجاًنا، أيًضا
 مجـــــــــموعة مـــن ا³ســــئلة الشـائعة
 ومعلومات االتصــــــال وا³دلة التي تقدم
 إرشادات حول االستــــخدام، يقدم مركز
 العلوم المفـــتوحة                ورش عــمل
 وندوات وبرامج تعليمية عـــــبر ا�نترنت،
 كما يتيــــــح مـشاهدة الندوات السابقة
 على القناة الخاصة بهم على اليـــوتيوب،
 ويتطلب الوصــــول إليه جــهاز كمبيوتر

 واتصال إنترنت

يساعد في ا�جـــابة عن ا³ســئلة الدقـــيقة والمــعقدة والضـرورية للمـــجتمع
يجعل العــلم أكــثر شفــــافية وقــابًلا للتــــكـــرار بصـــيغ وأشـــكال مخــتلــفة
العــلــم الـــمــفـــتــوح ســيجــعــل البـــيانـــات البحـــثيــــة متاحـــــة للـــعــــامــة

 تتيح إمكانية إنشــــــاء صــــفحة معينة
 للمؤســـــــــــسات لتـــحديد البــاحـــثين
 والمشاريع التابعة لهم وربطهما مــًعا
 على أنها ضمن مؤسسات معينة، كما
 توفر ميزة تعيــــين العالمــــة الـــتجارية

 للمؤسسة على الصــــــفحة التابعة
لها، وتســجيل الدخول ا³حــــادي

 يوفر مساحـــــــة لمشـــاركة المـــلفات
 والعروض التقديمية في االجــــــتماعات
 والمؤتمرات، كما يتيــــح للحاضرين في
 المؤتمر إمكـــــانية تـــحميل العـــروض
 التقديمــــــــية، با�ضـــــافة إلى تصــــــفح
 المحــــــــتوى المضاف قبل الحــــــدث أو

في وقته أو بعده

.

.

.

Open Science (Eveleth,2014):
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:
.

.

.

.
:

OSF

الخدمات:

.

.

AMBASSADOR 

(OSF)

.

.

.

:

 (COS)

( FOSTER,2017)



المدارس الفكرية الخمس للعلم المفتوح

الهدف: جــــعل عـــملية تكــــوين المــــعرفة أكثر كـــفاءة وتوجًها نحو الهدف
 المدرسة العامة: وهي تعترف بأن التأثير المجتمعي يتطلب اندماًجا في البحــث،
 وأن يكون العلم متاًحا للجميع؛ أي للخبراء والباحـــــــثين والمواطـــنين، وتهتم
 المدرسة العامة بأنها تسعى إلى جذب الجمهور للتــــعاون في البحـــث، وتــــعزز
 إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع من حيث المشـاركة، وتــتكون من مسارين،
 المسار ا³ول يهتم بـ: إمكانية الوصول إلى نتائج البحث، وهذا يعني أن للــــجميع

 الحق في الوصول لنتائج البحث، والمسار الثاني يهتم بـ: شمولية نتائج البـــحث،
 وهذا يعني أن يكون هناك قابلية فهم العلم لجمهور أوسع وليس أن يـــــكون

مقتصًرا على الباحثين أو الخبراء

 المدرسة الديمقراطية: وهي تُعنى بمفــــــهوم الوصـــــول إلى المعرفة، يعتمد
 أساسها المنطقي على أن يكون لدى الجميع الحق المتساوي في الـــــوصول إلى
 المعرفة وخاصة الممولة من الدولة، والوصول الرئيس إلى منتجات البحث وأي
 منتج بحـــثي يجب أن يكــون مــتاًحا مجانًا، ومــنها مـــصدر المــواد والتــمثيالت
 الرقمية للمواد المصورة والرسوم البيانية، أو مواد الوسائط المتعددة، وتعتقد
 بأن هــناك توزيًعا غــير مـــتكافئ أو متوازن للــوصول إلى الــــمعرفة. وهي تهتم
 بمســـارين أولًا: فتح الـــوصول إلى المـــنشـــورات البحـــثية، ثانًيا: فـــتح الوصول

إلى البيانات المفتوحة
الهــــــــدف: جعل المـــعرفـــة متاحة للجـمــيع وبكـــل حـــريــــة؛ أي دون قـــــيود
 مدرسة البنية التحتــية: افترضـــت أن البحـــث الفــــعال يعـــتـــمد عـــلى ا³دوات
 والتطبيقات المتاحــــة بسهولة، وهي تهتم بالبنية التحتية التقنية، وتهدف إلى
 إنشاء منصات وأدوات وخـــدمات للنشر متاحة للعلـــــماء، وتع̧د مدرسة البنية
ا، وتكون موجهة غالًبا نحو الممارسات، ًيا تقنًيّ  التحتية العـــــلوم المفتوحة تحدِّ

وهي تركز على المتطلبات التكـنولوجية التي تسهل ممارسات عملية البحث
الهدف: ا�تاحة بشكل مفتوح للمنصات وا³دوات والخدمات للعلماء

 المدرسة البراغمــــاتية: يمــكن إنشاء معرفة أكـثر كــفاءة وخلقــها من خـالل
 عمل العلماء مًعا والتعاون واالســتفادة مـن تأثـيرات الشــبكة لـــربط العــلماء،
 ويع̧دون العـلم عملية يمكن تحـــــــسيـــنها عـــن طريـــق مشاركـــة العــلماء
 وتعاونهم مًعا من خالل ا�نترنت وأن الجيل الثاني من الويب                     يـــسـاعد

كثيًرا في التعاون ومشاركة العلـــــماء وخلق المعرفة

الهدف: أن يكــون العــلم في متـــنـــاول المــواطـــنين والعلماء على حدٍّ ســواء
 مدرسة القـياس: وهي تــهتـم بإيـجاد قياســات بديــلة لÑنــتاج العــلمي، وتهتم
 مدرسـة القياس بالمـعايير البديلة التي يجب التأكد منها مثـل: التـأثير العـــلمي،
 وعامل التأثير الذي يقيس المتوسط، وعدد االقتباسات من مـقال في مجلة لها
 تأثير كبير في ســمعة الباحث، وبذلك تكون له فــرصة في التــمويل والوظـيفة،
 وإتاحـة المقــايـيــس التـي يمـكن أن تسـتـفيد مـن ا�مكـانـيات الجـديدة لâدوات
 الشبـكيـة الرقـمـية لتتبع ا³ثر العـلمــي وقــيــاسـه؛ مــثل وضــع إشارة مرجعية،

والمـشاركة والمناقــشة والتـقييم
الهــــدف: تطـــــــوير مقـــــــيـــاس بــديـــل لنــــظـــــام الــتــــأثــيــــــر الـعــلــمــــــي

ممارسة العلم المفتوح
Open Science: بشكل عام

 إن التزايد المطرد في االهتمام بالعلم
 المفتوح وما يناط به، جعل العـديد من
 المجالت والمنــظمـــات العــلمية ا¿ن
 تطلـــــب مـــــســـتوى مــعــــيـــــــًنا من
 الممـارسات المفتوحـــة شرًطا رئيًسا
 للنـــشر, وتــــــكافئ بـــــعض المـجالت
 المقاالت التي تحـــتـــوي عـــلى مــيــزات
 علمية مـــفــتـــوحـــة أعــلى مـــمـــا هو
 مطلـوب، وتوفر بعض المنظمات ا¿ن
 التمـــويل والــجـــوائــز لتـشجيع البحث
 العلـــمي المــفتــــوح؛ ³ن الشـــــــفافية
 واالنفتاح يُعنى بهما أن تكــون جـــمــيع
 المعـلومات ذات صلة بالبحث المقدم
 للنشـــــر، وأن يكــون قـــابًلا لالكتشاف
 ومفهوًما للعلماء ا¿خرين؛ إذ يستلزم
 ذلــك تـــســـجــيل الـبــيـــانات والـــمواد
 والنـــصــوص والفــرضـــيات ذات الصـلة
 وخــيــــــارات الـتصــمـــيـم والتــحـلـيــل
 ومــــشاركـــتـها عـلـًنا، با�ضـافـة إلى أي
 مالحــظـــات أو مفاتيح مطلوبة لفهم

تلك المواد
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أوًلا: ا¡تــاحــة الــبــحــثــيـــة

 تع̧د هـــذه الخــــطـــــوة ا³ولى في
 مـــمــــارسات العلم المــــفتــوح
 للباحثـــــين وأســاسية وا³كـــــثر
 حســـاســية لمــمــارسة الــعلم
 المفـــــتوح؛ إذ ينبغي للبـــاحـــثين
 حفظ المــــــواد والبيانات البحثية
بشــــكل منـــاســــب، ووفـــــًقا لـ

 فإن أغــــلب البـاحثين ال يقدمون 
 البــيــانـات والــمــواد المـنـشـورة
 بشــكـل كاف حتى عندما يطلب
 منهم باحــثــون آخــرون القـيــام
 بذلـك. عــلى الــرغــم مــن أن هذا
 النقــص فــي المــشــاركــة فمن
ن  المرجح أن البيانات والمواد تُخزَّ
 بشــكل غــيــر صــحــيــــح، وذلك
 يُعرضــها للفقدان. وعلى نظيرها
 يمكن للباحثين حفظ كل شيء،
 حـــتـــى المـــــــــواد الــمـــحـــــددة
 المـــســـتـخدمة والبيانات الخام،

 فعـــلى ســــبيل المثال:
 االســــتطــــالعــــات الفــــعــــــلية
 المـــــــكتملة وتسجيل تخطيط
 كهـربية الدماغ - لمدة محدودة
 على ا³قل- تسمح بالتحقق من
 ا³خطاء في تفــــــسير البيانات، أو
 إدخالها، أو حتى للتدقيق في حالة
 االحتيال ويُطرح جــدلًا مــا قام به
 الكيمــيائي ستانلي ميلر بتخزين
 المــــواد المختبرية والمالحظات
 التفـــــــصيلية لدراسته الشهيرة
                               (تـــجـــربــــــة مـــــيــــــــــــلــــر أوري

 عام 1954 والتي أنتجت مركبـــات
 عضــــــوية مـــن مركـــبــــات غير
 عضوية، وهذا ما سمـح لطـــالب
 الدراســــــات العــليا في عام 2008
 بإعادة تــحليل عيناته باستخدام

 تقنيات جديدة أكـثر حـساسية؛
 إذ أشارت نتائجـهم إلى أن تجربة

 ميـلر                 ا³صـلـية أنــتجت
 أكثر مــن 20 مـــركًبا جـــديًدا أكثر
مــــمـــــا أُبِلغ عــنـه فــي ا³صـــــل

 تع̧د بعض هذه ا�جراءات -مثل التنظيم المالئم لعمل الباحــث والتعـــليق عليه- ذات
 قيمة للباحثين ا¿خرين بغض النظر عن عنــــصر (المشاركة)؛ إذ تشــــمل الفـــوائد التي
 تمنحها ممارسات العلم المفتوح على الباحثين المستقلـــين بشــكل خاص وللـعلم

بــــــشــكـــل عــــام
تـــشـــــــجـــيـــع الــــــتـــعـــــــــــاون

تــــعـــــزيــــز مـــوثـــوقـــيـــة البــــاحـــثـــيـــن
تمـــكـين الباحثين من االستناد على ا³عمال البحــثية السابقة

دعــــم مــا وراء العــلـــم
تــــســهـــيـــل تطـــــور النــــظـــــريـــــات

زيادة العائد على االستثـــمار من تــمويــــل المنح
جـــــعل النتـــائج الـــعلمية في متناول القــراء المهــتمين

 ناقش                                              أن هذه المتطلبات قـــد تبدو مــعقدة إلى حد ما، وال سيما
م عـــــدد متزايد مــن الموارد  ³ولئك الجــــدد للعلم المفــــتوح، ولكن على النظير ُصمِّ
ث بانــــتــظام-  المجانية - من البرامج التعليمية عبر ا�نترنــت إلى الكـــتيبات التي تُحدَّ
 لدعم العلماء في كل خـــطوة من العملية، با�ضافة إلى ذلك �بــقاء أنفــســـهم على
 اطالٍع، مع تشجيع الممارسات المفتوحة بشــكل عــام، ويــمــكن للعــلمــاء حــضــور
 المحادثات واالنضمام إلى المجموعات المهنية التي تناقش قضايا العلوم المـفتوحة،
ث بواسطة مركز العلم المفتوح               في  ويُحافظ على العديد من هذه الموارد وتُحدَّ

                              إطار عمل العلم المفتوح                                     ؛ إذ شارك في تأسيـســها
 و                               ، وهي منــظـــمة غـــيـــر ربـــحـــية تــعــمل على تطوير التكنولوجيا
 لمساعدة الباحثين على زيادة الشفــافية وإمــكانية إعادة هيكلة نتاجهم الفــــكـــــري،
وتــتـيح لــلــبــاحـــثين والمــجـــمـــوعــات البــحــثية تخزين مواد البحث ومشــاركـــتـها

مـــمــارسـة الــعــلــم المــــفــتــوح                             : للــبـــــاحــــثــــيـــن

للباحثين :OPEN SCIENCE ممارسة العلم المفتوح
 لجــعل العــلم أكــثــر انــفــتاًحا؛ يمــكن للباحثين دمج الممارسات المفتوحة في سير
 عملهم المـــعــتاد، ويمكنهم على وجــــه التـحـــديـد إنـشــاء أنظـــمــة للــتــأكــد مــن

أن بــيــانــاتــهـم ومــــوادهـــــم مــتــاحـة ومــفهــــومــة ومــشاركـتــها بـشــكــل عام

 ويمكن أن نصف المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات للعلم المفتوح في كلمة
   والتي تعني

 FINDABLE   بحيث يفترض بها أن تكون قابلًة للعثور عليها أو البحث عنها
ACCESSIBLE   قابلية الوصول إليها

INTEROPERABLE     قابلة �عادة التشغيل
REUSABLE   إعادة االستخدام

 بوصـف هذه الممارسات جيدة بالفعل ضمن سير عمل المختبر التقليدي. وعلى وجه ،
 الخصوص فــهي مفــيــدة لالحــتفــاظ بالمعلومات المهمة ال سيما تحت رهن الوقت
 ودوران الموظفين، وإبقاء أعضاء الفريق عـلى اطــالع دائـم بمـشاريع المختبر، والحفاظ
 على الوثائق الخاصة بالبحث تحت الدراسة، وتنظيم الدراســات التـجـريبية والمــواد ذات

الصلة بمشاريع المختبرات المسـتقبلية أو المنشورات
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 وعلى سبيل ذكر ا�تاحة للبيـانات البحثية
 وا³ولية، فإن أنظمة تخزين الــملفات عبر
 ا�نترنت تجعل من السهل حفظ معظم
 مجموعات البيانات المجـمعة ونــصوص
 التحليل والمالحظات حول خلفية البحث
 والفـــرضـيــات -إن وجــــدت- وا³ســاليـب
 وا�جـــراءات بــشـــكــل دائـــم، ولـــيـــــس
 المطلوب هو اختزان البيانات، ولكن حـرّي
 بالباحثين أيًضا التأكـــــد من تخزين المواد
 والبيانات في تنسيقات يــمــــكن لآلخرين
 إعادة اسـتـــخدامـــها بســـهـــولة ولوقت
 طويل ا³جل. على سبيل المثال: البيانات

 المخزنة بملفات         قد ال تـكون قــابلة
 للبحـث أو التحليل بسهولة، با�ضافة إلى
 ملفات الـ            قابلة لالسـتخــدام فقط
 من ا¿خريــن الــذيــن لــديــهــم إمــكــانية
 الوصــول إلـى برامـج باهظة الثمن؛ وعليه
 يجب على الباحثين التــفــكير فــي حــفــظ
 البيانات والملفات بتنسـيقات عامة مرنة
 مثل: جداول بيانات مـنفـــصـــلة             ، أو

 مـــســتندات بـتـنـسـيق                ، أو ملفات
 نصية               ، والـتـي قـد تــصــمــد أمـــــام
 التحـديث الـمـستمرة والتطورات التقنية

المتسارعة

 وتوجد أيًضا أمثلة أخرى للمــسـتـودعات البحثية مثــل: مستــودعات 
 مــتخصصة ³نواع فرعـية مــن البــحث، فــي مــجال التــصوير العصبي
 ا³شهر (على ســبيل الــمــثال،                              )، وفــيـــمــا يــــخـــص
  مـقـاطـع فـيديو علم النفس التـنـمــوي يتـاح على المستودع الرقمي

 والتي غالًبا ما تتضمن أدوات لمعالجة االهـتمامات المتخصصة مثل 
إخفاء هوية المشاركين وحجم الملفات الـكـبيرة

ثانًيا: الوضوح واالتساق
 نسكتشف مــما سبق أنــه ال يكفي حفظ المواد والبيانات وحدها لكي
 تكون مفتوحة، ولكن ينبغي أيًضا تنظــيم البـيـانات والـمـواد والوثـائق
 الداعمة وتمييزها وتعليـقـها بطــريـقــة يـمــكن لâطــراف الخارجـية
 فهمها واستخدامها، وتسمية جميع عمليات التالعب والتدابير ذات
 الصلة لتسهيل عملية الوصول إليها مثل: المـتـغـيرات الــمـستـقلة
 والتابعة والمتغيرات المشتركة والتـركـيـبـة السـكـانية ومـا إلى ذلك،
 وغالًبا ما يكون من المـفـيد إنشاء مفتاح منفصل أو دفتر رموز يصف
 كل متغير، ويجب أيًضا شرح نصوص تحليل البيانات وشرحها، بحيث
 يمكن عزل الغرض من كــل تحـليل وفـهــمه، ويجـب أيًضا تسـجـيل
 المعلومات حول الفرضيات وكـذلــك ا³عمال التجريبية السابقة ذات

الصلة
 يساعد حفظ السجالت في كل خطوة من خـطــوات عمـليـة البحـث
 في الحصول على المعلومات التي قد تُفقد أو تُنسى، وللمساعدة فـي
 تسهيل حفظ السجالت؛ قام بعض العلماء بتطوير قوائم مراجــعة
 ونماذج لما يجب تسجيله في خطوات مـــختلفة من عملية البحـث،
 وتختلف هذه القوالب في مستوى التفاصيل، ولكــــنها تحـدد بشكل
 عام المعلومات ا³ساسية التي يجب تسجيلها قبل جـمع الـبـيــانات
 مثل: (تحليالت الطاقة وا�جراءات والمـــــتغـــيــرات وتفــسـيــراتــهــا)
 والمعـــلومات ا�ضافية للدراسات التأكيدية مثل: (معايير االستبعاد
 والفرضيات وخطط التحليل)، أما ما بعد جـمـــع البــيـــانات فـــُيفــضل
 التسجيل، على سبيل المثال: (مالحظات حول حجم العينة النــهـائي
 أو أي شيء غير عادي حدث)، وأخيًرا ما بعد تحلــيـالت الــبــيــانات مثل:
 (ملفات نصية للتـحليل الــمــشــروح ومـــفـاتيح البيانات، والتحليالت

 االستكشافية)ن

ثالًثا: االكتـشـــاف والــمـشاركة
 بطبيعة الحال يتطلب من ممارسة العــــلم المـــفــــتوح أن يـشـارك
 الباحثون في نهاية المطاف عملهم علًنا في مكـان يـسهـــل العثور
 عليه، ويجب أن يذكر العمل المنشور أين تتوافر البـيانات ذات الصـلة
 ثابتة أو معّرفات رقمية URL والمواد الداعـــمة، باســتخـدام عــناوين
 وتسمح بعض المستودعات بمشاركة ،(DOI أخرى مــستـقرة (مثل
 المستندات الفردية أو المجلدات بأكملها مع ا³فراد، أو جعلها عامة

تماًما بنقرة زر واحدة

 كـمـا تـوفر أجـهـزة التخزين المادية مـثل
 محركات ا³قراص المـحـمـولـة وأنـظـمة
 تخزين الملفات العامة عبر ا�نترنت مثـل
 دروب بوكس                         التي تعمل على
ا  السحب السحابية وتوفر تخزيًنا شخصًيّ
ن  سهًلا، ولكن قد تُفقد الملفات أو ال تؤمَّ
رت الــعديد  بـشـكل كـاٍف، وعـلى أثــره ُطوِّ
 مــن الـمـستـودعات ا¿منة والـمسـتـقرة
 عـبـر ا�نترنت خصيًصا للبحث الــتـجــريبي
 (عـــلى ســــبـيل الــمثال، اخاااننننننننن خخخخ)
 غالًبا ما تشتمل هذه المستودعات عـلى
 ميزات مصممة لمساعدة سـيـر العـمل
 اليومـي للـباحثين؛ مـثل: أنـظـمة التحكم
 فـــي ا�صــدار والــقـدرة عـلى الـمـشـاركــة
 بشكل انتقائي مـع الـزمــالء أو الجـمـهـور
 بشكل عام، كما يسمح أيًضـا للـبـاحثين
 بــتـعيـيـن مـعـرفـات الكائـنـات الرقـمـيـة
          للمواد المـؤرشــفـة، ويـمـكـن تـخصيص
 بشكل منفصل لمكونات مختلفـة مــن
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 يساور بعض الباحثين مخـاوف بشــأن وقت حدوث المشاركة، وما إذا كان يجب
 حجب بعض المعلومـات ³ســباب أخــالقية أو عـمـلية؛ وعـليه يـمكـن الـقــــول
 بأن الممارسات تــخــتلف بيـــن الباحثيـن. وينتظر الكثير حتى يُنشــر البــحـث ذو
 الصلة، ثم يتــبــــادلون المعلومات حول المتغيرات المحددة وتحليالت البيانات
ل عــليهــا. وعــلى الضفة ا³خرى ذكر بعض الباحثين مخاوفهم من أن  المتحصَّ
 مشــاركة كـمــيات كـــبيرة من المعلومات ستكون مرهـقة للباحثين وتقليل
 الحوافز لجمع البيانات، وهذا ما يؤدي إلى تقـليل اكــتشـاف النـتـائـج الحــقيـقــيـة
 ونشرها، كما أن نشر كميات كبيرة من المـواد والـبـيـانات الـمـعــقـدة قد يثقل

 كـاهـل القـراء المـعنيين الذين قد يجدون صعوبة في التمييز بين المعلومات
 المهمة وغير المهمة، ويشير                                   إلى االعتقاد بأن البـيــانـات تُجمع
 من أجـل الصــالح العـام، وأنـه يـجـب عـلى البـاحثين أن ينـظروا إلى أنفسـهم على
 أنهم (وكالء) للبيانات وليس (مـالكين)، ومـن ناحية أخـرى ولصـالح العـلـم قـد

 يؤدي تبـادل البـيانات عـلى نطـاق واسـع إلى تـسريع تراكـم المعـرفة الجديدة من
خالل تشجيع ا¿خرين على تحليل البيانات الموجودة بطرق جديدة

ر باحثون آخرون عن قـلـقـهـم بــشـأن الــمـشــاركة، وهـو أن القــيـام بـذلـك  وعبَّ
 قـد ينتهك خصوصية المشاركين، أو يكشف عن معلومات حســـاســة أخـــرى؛
 على سبيل المثال: المخاوف ا³منية مثل: القـــرارات العــســكرية أو الـــبــــــيانات
 البيولوجية الخطرة، أو تكـون مــحمـــية بحقوق الملكية الفــكــرية؛ وعليه فقد
 تُحجب بعض المعلومات بشكل مـــعــقول، أو يُكشف عنهـا بـــشـــكل إجمالي
 فقط؛ ولذلك ينبغي تضافر جهود الباحثين لضمان مشاركة فقط فيما هو غير
 حساس لحماية المشاركين وحذف أي معلومـات تعـــريفية؛ مثل: عـــناوين      ,

 والتركيبة السكانية الفريدة

ممارسة العــــــلم المــفتوح :ت

¥عضــــــــاء هـــــيئة الـــتدريس 

 حرّي بأعضــاء الهــيــئة التــدريــســــــية
 والمدربين تدريس التوجـــهات الحديثة
 في البحث العـلــمي وال ســيــما العــلم
 المـــفــتــوح, فبــعــض أعــضــاء هــيـئة
 التــدريـــس يـــدمـــج مـمارسات العلم
 المــفـتوح لتكون جزًءا من سير العمل
 الــمــنـــتظــم, والحرص على استخدام
 مــــستندات المعمل المشتركة لتتبع
 الــتـــعـــليقات التوضيحية والعمل على

تنظيمها، ثم مشاركتها
 طــور العــديد مــن أعـــضــاء الهـيــئــــة
 التدريسية/ الباحثين المناهج الدراسية
 لدورات فصــــل دراســـي حــول مجاالت
 العـــلوم والعـــلم الـــمـــفتوح لكل من
 مســتوى البـــكــالــوريوس والــدراسات
ا لكيفية االستفادة  العليا منهًجا تدريبًيّ
 من العـــلم المـفتوح وتكراره من خالل
 ا³بحــاث السابقة، وكـــان مـنهج الدورة
 (الطـــرق المفتوحة والقـــابلة للتـــــكرار

 (ومــواد الدورة المعيارية لطرق البحث

ممارسة الــعـــلم المــــــفـــتوح
 

للمحررين والمراجعين :

 طور الـــمـحـــررون والــــــنــــــــــاشـــرون
 والـمـــــجـالت إرشـــــادات لـــــتــــــعـــزيز
                           الشــــــفــافـــــيــــــة واالنــــفــــــــــتــــــــاح

 وهـــو نـــموذج لـــســياسات وإجراءات  
ملموسة لتـــشـــجيع المـــزيد.ق

(ROUDER,2016)
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وتـــغــــطـــي ا�رشــــادات ثـــمـــانــــية مــــــكـــونات بحــــثــــــية مــــــــخـــتـــــلفة 
االســـتـــشـــهــــاد بالبــــــــــــيــــانـــــات
شــــفـــافـــــــــــــية الـــــــبـــــيـــــــانــــات
طـــــــــــــرق الــــــتــــحــــــــــــــلــــــــيــــل
شـــــــــــــــفــافـــية مــــواد الـــبـــحـــــث
شفافية الـــتــصـــمــيــم والـــتـــحـليل
التسجـــــيــــل المــــــــسبق للدراسات
التــســجـيل المسبق لخطط التحليل
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــكــــــرار

 وتفرق ا�رشادات بين أربعة مستويات، تتراوح من: صفر (تشجع المجلة أو تقول
 شيًئا عن مكون البحث) إلى ثالثة (تتطلب المــــــــجــــلة عموًما مكون البحث).
 تختار المجالت أي مكون -إن وجد- على أي مستوى يُعتمد، ويمكن أن تخصص
 كل مكون وفًقا لتفضيالتهم أو احتياجاتهم                                            وابـــتـداًء من
 سبتمبر 2017 أصبحت أكثر من 3200 مجلة، بمـا في ذلك مجـــمــوعة المــجالت
 العلمية والطبية، وحوالي 65 منظمة موقــعة على إرشــادات تـعزيز الشــفافية

       واالنـفتاح
 وتتفاقـم مخـاوف المـحررين والمـراجعين حـول أهمية حـماية العـلم؛ إذ ينبغي
 للمؤلفين تقديم جميع المعلومات التي يريـدهـا المــراجـعون ويـحتاجون إليها،
 ولكن يجب مكافأة المؤلـفـــــين وليـس معاقـبـتـهـم عـلى القيام بذلك، كـمـا
 أن (العيوب) في الـبــــيانات أو الفشل في تكرار التأثير في واحدة من عدة دراسات
 ال ينبغي أن يمنع النشر؛ إذ إن المطـــالبة بالمصداقية أثناء تســليم المستندات
 تحفز                                                                                               ممارسات بحثية مشكوك

 فيها) والممارسات ا³خرى الضارة بالعلم

 مــــــــســـــــتـــــقـــــبــــل الـــــــعـــــــلــــــــم الــــــــمــــــــــفــــــــتـــــــوح
Open Science

 في الوقت الحالي (في أوائل عام 2021) يكاد يصعب على الـــذهن تـــخــــيل بعــض
ا�صالحات الجــــوهرية للـــعلم المــــفتوح

 ولكن من المتوقع أن تُطبق المقولة التي افترضــها                                      "يــنــبغي 
للبـــــاحـــثــــــين إتــاحـة طـــــرق بحــــــثــهــــــم كــــــامـــــلـــة بقــــدر ا�مـــكـــــان

 بما في ذلك توفير ا�رشادات الحرفية، ومقاطع الفيديو، والنقـــــوش القــصــيرة،
والمقاييس“ت

 وحرّي بالعلماء الكشف عـــن الشروط والتـدابير وا�جــــراءات الـــتي (لـــم تنجح)
 وأسباب استبعاد ا³شـــــخاص من التحليالت لتـــســــهيل مـــهــمــــة الباحثين
 المستقبلين، وتحاشي الوقوع في ا³شخاص السابقـــين أنفــســهم، كـما أنه ال
ا، لـــكــنها تـــوفر مـعلومات  ينبغي أن تتطلب أي من هذه العمليات عمًلا إضافًيّ

مهمة للباحثين المستقبليين الذين يرغبون في تكرار البحث

 أو فهمه أو تقييمه. وعلى نحــو متزايد 
 يبدو أن البيانات المـــفــتوحة بــــطريقة
 متجددة ستصبح قريًبا أمًرا مـــفـــروًغا
 منه؛ إذ بدأ بعض الــمــمّولين بدعمها؛
 مثل: مــــؤسسة جيتس والجمعــيات
 المهنـــية؛ مثل: الجـــــمعيــة ا³لمانية
 لعلـــم النفــــس في طـــلب مــشاركة
 البيــــانات أو تشجيعها؛ نظًرا للسهولة
 المتزايدة لتـــــخزين مـــلفــــات البيانات

ومـــشاركتها

المأمول
                       وفًقا الستشراف دراسـة

 فمن المتوقع أن تــقوم حركة العلوم
 المـــفــتوحــــة بتــــوحـــــيد الـــمعايــيــر
 وتسهيلـــها، وذلك مــن خالل تحسين
 ا�جـــراءات وتــوضـــيــح القـيم وتطوير
 التكــــنــولوجيا بشكل يتـــنــاســب مع
 العلــم المفتوح، وتتمثل إحدى القضايا
 الرئيـسة الشــامـــلة فـــي أن الـــعـــلــم
 المــفتوح ال يزال غامًضا، فعـــلى سبيل
ا إلى  المثال: ما البيانات التي تحـــــتاج حًقّ
 المشاركة؟ ومـــتى ينبغي مشاركتها؟
 وما مدى سهولة إعادة اســــتخدامها؟
 وأخيًرا ما الذي يجب تضمينه لتسـمية
 شيء ما بالتســجيل الــمســـبق؟ مثل
 نمط استشـــهاد جمعية علم النفس
 االمريكية        على ســبيــل الـــــمـــثال،
د في  تتوقع الدراسة أن ا³قسام سُتوحَّ
 المقاالت التـــجريبية والــتــنبؤ بــوجــود
 طرق معياريــة معــيــنة للــتــسـجــيـل

المسبق
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 ومن التساؤالت التي طرحــها                                       الســتشـــــــــراف واقــع العـلم
 المفتوح, كيف ينـبغي تقييم مثل هذه الممارسات؟ وأيًضا كيف يمكن للعلم
 المفتوح أن يضمن مكـــــــــافأة ا³شخاص الذين يجمعون بيانات كثيفة قابلة
 لالستخدام بأكثر من شكل ونهـــــج؟ وهل يجب أن ننشئ (مؤشر تأثير) جديد
 يزن البيانات والمواد المشتركة، ويستخـــدمـــها البـــاحــــثون ا¿خـرون مع عدد

 المنشورات واستشهادات المــــقاالت؟
 وأخيًرا يجب اختراع تقنية جــديدة معنية بممارسات العلم المفتوح، وال سيما
 أن بعض الباحثين يفتقرون إلى أدوات جـــيدة للتـــعامــــل مع مشاركة مـــلفات
 البيانات الضخمة؛ حتى نشر ساعات من الفيديو عبر ا�نترنت ربما يمـثل تحديًا
 ويحتاج المجتمع البحثي إلى مزيد من الطرق لتنظيم الكــــمـــية الهــــائلة من
 المعلومات التي ننتجها في أشكال قد تكون مفيدة في تعزيز العلم الــمفتوح

وتجـــميعها

أنموذج لممارسة العلم المفتوح ScienceOpen موقع 

متاح في
 تأسست                                في عام 2013 عـــلى يد ألكــــســندر جــــــــروسمان
 (الفيزيائي وأستاذ إدارة النشر في جامعة اليــبــزيغ للــعــــــلوم التـــــطـــــبــيقـية،
 اليبزيغ، ألمــانـيا) وتـــيبــور تــشــيــكــي (عــالم معلومات، مطــــور بـــرمــجــيات

ومتخصص في إدارة المحتوى

 وهي عبارة عن منصة اكتشاف تفاعلية للبحث العلمي في جميع التخصصات،
 ويهتم بالمجال ا³كاديمي، ويمكن للجمــــــيع الوصــول إليــهــا مــجانًا، ويوفر
 خدمات االستضافة والترويج داخل النظام ا³ساسي للناشرين والمعاهد، وهي
 شبكة مجانية تشجع على ممارسات العلم المفتوح، ويـــــقدم خدمات منها:
 مراجعة ا³شخاص ا¿خـرين، والمـلخصات وتــحـــليل الـــبيــانات المـــتوفرة في
 المقاالت البحثية، ويربط تحليل المقاالت عبر المؤلــــــفين واالســــتـــشهادات
 والكــلمات الرئيســـة والمــــجالت، فهــو يقــدم فرًصا لالكتــشاف وتـــسهيل
 التواصل المفتوح والعام بين ا³كاديمـيـين، والســماح بالحـــكم على ا³فـــكار،
 ويحفز التعاون والمناقشة والمعـــارضة، ولتسـهيل التواصل العــلمي ودعــم
 الترويج للمنشورات، كما تقدم منصة                                    مجموعة كاملة
 من الميزات التحليلية وأدوات الـترويج الـــتي يــمـــكــن للــمحررين والمؤلفين
 وجميع المستخدمين المسجلين االستفادة منــها بســـهولة، وعـــلى حسب
 إحصائيـــات الـــمنصة فـــهي تـــحتـوي على 70 مليونًا من المنشورات، و 25 ألف

مجلة، و28 مليون كاتب أو ناشر

يقدم للباحثين:
 تقديم البحث واكتشــاف ا³بــــحاث ذات
 الصلـــــــة، ومــشاركة الخبرات وكــــتابة
 تعليقات على أي مــقـــالة أو مراجـــعتها،
 ويمكن التقديـــــم بطلب لتصبح محرر
 مجمـــــــــوعة -�نشــــاء مـــجـــمــوعة
 موضــــــوعية تجمع مًعا أفضل ا³بحاث
 في مــــــجال التخصص بغض النظر عن
 المجلة أو الناشر- والقـــيــــام بــــتطوير
 مجال البحث المعني، وإتـــاحة التــواصل
 مع علماء آخرين، وعـــرض البحث محل
 االعـــتبـــــــار مع االســتشــهادات ونتائج
 االســتخدام والمــــشـــاركـــات والمزيد
 وأرقـــامها، ويـــوجد مـــيزة (المطـــــالبة
 بحقوق التـــــأليف)؛ إذ تُــــدمـــج المقاالت

 مباشرًة مع الملف الشخصي للباحث

يقدم للناشرين
 خدمات الفـــــهرسة؛ وذلك للوصول إلى
 جماهير جديدة وزيادة عــــدد القراء عن
 طريق خدمات التســــــــــويق للناشرين،
 وتقديم الـــــمــحـــتوى الخـــاص بتلــــك
 الجهات، ويسمح النهج المـــعـــيــــــاري
 للنـاشرين ذو الوصول المفتوح باالختيار
 مــن بيـــن مجــــموعـــة من الخـــدمات
 وتــــــصميم النظــــام ا³ســــــاسي الذي
يناســـب أهـــدافـــهـــم ومـــيزانـــيتهم
             وتــــــــتــضــمــن البــــنيـــة ا³ســـاسية لـ

 ملـــفات تعريــــف للبـــاحثين مع ميزات 
 تفاعلية مثل: المـــشاركـــة والتـــوصية
 والتعليق والـمراجـــعة والمـــــلخصــــات
 العامة وتنـــــظيم المجتمع، ويــــمكــن
 استخدام المقاييس الشـــــــفافة عــلى
 مستوى المقالة والمجلة والــــــــــناشر،
 والمـــشـــاهــــــــدات واالســـتشـــهادات
 والمقايــيــس البديلة؛ لفرز نتائج البحث
 والعــمــل على مساعدة أفضل محتوى
 بحثي في الحصول على أكــــبر قـــدر من
 االهتمـــام، وتقـــدم المـــنصة خدماتها
 للناشريــن ا³كاديــمييــن، ولـــمجـــالت
 الوصول المفتوح، ولـــنشــــر مــــكــــتبة

 الجامعة، وللجمعيات العلمية

(SPELLMAN,2018)
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الــــــــخــــاتــــمــــة

 منذ الثمانينيات بدأ إنتاج ا³بحاث ينمو بشــــكل كبير، وهذا
 يمثل بداية التحديات في إدارة البيانات البحثية وإتاحتها من
 منطلق العلم المفتوح، وأدى وصـــــول تقــــنيات ا�نتاجــــية
 العالية خالل التسعينيات إلى تحويل التــــركيز مــــن جــــمع
 البيانات إلى تحليلها وتخزينها وإدارتها. ووفًقا لما نعـــايشه
 اليوم من تفجر معرفي فإنه يُطلـــب من العلـــــماء تحديد
 إستراتيجية �دارة بياناتهــــــــم البحثيـــة ضــمن خططهم
 في سير العملية البحثية، وأصبـــــــحت هذه الخطط إلزامية

 في معظم طلبات المنح وا³بحـــــــاث المقدمة للمجالت
العلمية الرصينة

 في المستقبل سوف يزداد استخدام البيانات؛ لذلـــك يجب
 تحديد ا�دارة الجيدة للبيانات البحثية لتلــــــبية المتطلبات

 الخاصة للباحثين المختلفة والمتنامية التي تتـزايـد بــاطراد
 وتشكل بيانات بحثية ضخمة، والعمل على تنـــــفيذ العديد
 من سياسات الخـــــصوصية واستخـــدام البيانات البـــحثية
 والعــلم المفـــــتوح وفــــًقا للوضع الراهن الذي نعيشه ا¿ن،
 وترتـــــــبط سياسات الجودة التنظيمية با³سس التي يجب
 أن يتبعــها الباحثون في نشر بياناتهم البحثية ومشاركتها

 على المستوى الشخصي أو المؤسسي

 إن مــــبادرة العلم المفتوح مـــهـــمة، وفـــي الوقــت نفسه
 غامضة ومتجددة في ا¿ن نفسه، وتعـتمد بشـــكل رئــيس
 على أصول المعلــومات الـــتي تتمثل في تعريفات المحتوى
 وأوصافه، أو التحليل ا�حــصــائي، أو الــحالة، أو الــخــصــــائص

                                       ا³خرى للــــبـــــيانـــات. وتوصي -
 المؤسسات البحثية بأن للباحثين "دوًرا حاســـًما في تطوير
 خدمات إدارة البيانات البحثية وتبادل ومشاركة الــــــبيانات"،
 ومن ذلــــــك المنطلق ينبغي زيادة االهتمام بأسس العلم
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