تعريف النشر الذاتى -:
--------------------المنتج كذلك من نشر ال ُكتب وغيرىا من المنتجات عمى اإلنترنت بدال من المن
ىو قدرة المؤلف او ُ
شأة) دور النشر(ووجود طرف ثالث) ناشرين ( لبيعيا واالستفادة من أرباحيا.
والنشر الذاتي  Self-publishingأو النشر الحر Free

 ،publishingىما مترادفان لمعنى واحد ،وىوتحقيق المؤلف لحممو الحقيقي في نشر ما خطتو
يداه ،وأبدعو فكره ،وذلك من خالل نشر إنتاجو بنفسو مع تحقيقشعبية وقاعدة عريضة من الق ار

ء ،وفي نفس الوقت أرباح أكثر من النشر بواساطة ناشر أو دار النشر

( من % 57 -37

بدالً من .) % 01-07

فعمى الرغم من أن" عممية الطباعة قد تغيرت بشكل كبير عبر السنوات العشرين
الماضية ،إال أن عممية بيع ,وشراء الكتب لم تتغير خالل المائة سنة الماضية"!

ومع ظيور فكرة النشر الذاتي أو الحر حدثت طفرة في عالم النشر ،فقد قدم أفكا اًر و

سبالً يسرت النشر كثي اًر،وذلك أنو" يسمح لكافة الكتاب والمؤلفين وأصحاب الرسائل بنشر ما يرغب
ون بنشره دون عناء البحث عن ناشر

مناسب أو دفع تكاليف باىظة في طباعة الكتب ،أو العناء الشديد في التوزيع العادى .
ولالطالع عمى تجارب بعض المؤلفين مع بعض تمك المواقع يمكن زيارة الرابط التالي
http://askville.amazon.com/publishingwebsites/answerviewer.do?r
equestId=6261349

مواقع النشر الذاتى المتاحة عبر االنترنت
Small Publishers Association of North www.spannet.org -1
America
 موقع  SPANnet.orgهو مشروع التحاد الناشرين الصغار فى أمريكا الشمالية  .ومهمة هذ
المواقع هو توفير األشياء التى تساعد أعضائه على أن يصبحوا مؤلفين وناشرين جيدين
وبداخل SPANنوعين من العضوية -:
* SPAN net Online community Membership
* SPAN Pro Premium content Membership
 يقع مكان الشركة ب  Colorado Springsبالواليات المتحدة األمريكية .
 يقدم هذا الموقع بتمويل من شركة . ABOUT BOOKS

-------------------------------------------------www.self-pub.net -2
 هدف هذا الموقع هو تزويد المؤلفين والناشرين الذين يتبعون طريقة النشر الذاتى بالمعلومات
واألدوات والمصادر  ،الخدمات التى يحتاجوا إليها لنشر كتبهم .
 من خالل هذ الموقع -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يتم تقديم أدلة ومقاالت على عملية النشر الذاتى (. )Self-Publishing Guides and Articles
األسئلة و األجوبة المتعلقة بالنشر الذاتى ())Frequently Asked Questions (FAQ
خدمات تنسيق كتاب النشر الذاتي المؤلفين والناشرين المستقلين عن من يبحث
عن تنسيقالخدمات الداخلية الكتاب .واألسعار داخل الموقع تبدأ من  99دوالر .
( )Book Formatting Services
خدمة تصنيع غالف للكتب وبشكل جيد ويتوافر التصميم بالشكل الثالثى األبعاد .
((Book Cover Layout Service
خدمات إنشاء الكتاب اإللكترونى ((e-Book Creation Services
أدوات تنسيق الكتاب وذلك من خالل البرامج الكتابية )Book Formatting Tools( .
األستشارات والمساعدة () Consulting & Help
دليل الموارد من الشركات التي تقدم الخدمات والموارد للمؤلفين .يتضمن تعليقات ونظام
التصنيف حتى تستطيع أن ترى ما يقول اآلخرون عن تجاربهم مع الشركات
المدرجة) Resource Directory(.

 يتملك هذا الموقع شركة  Jera publishingوالتى يقع مكانها Grimes Bridge
Road,Roswell,united states
----------------------------------------------------http://www.authorhouse.com -3
 هذا الموقع يتبع شركة  author solutionsوهى من ضمن أكبر الشركات التى تقدم النشر
الذاتى وخدمات تسويق الكتب للناشرين حول العالم  ،ومن مزايا هذا الموقع أنه يعين مستشاراً
يقدم التوجيه فى كل مراحل عملية النشر الذاتى  ،مقرها الرئيسي في بلومنجتون بوالية
إنديانا ،أصدرت أكثر من  66،666كتاب منذ إنشائها في عام .1997
 يقدم الموقع العديد من الخدمات خالل مرحلة النشر الذاتى وتتمثل فى  :خدمات تحرير كتب
النشر الذاتى  ،والتنسيقات بجميع اشكالها  ،خدمات التصميم  ،اإلنتاج  ،الخدمات التسويقية ،
خدمات بيع الكتب .
-------------------------------------------http://www.booksurge.com -4
 هذا الموقع تابع لشركة  ، Amazonوهو رائد فى مجال نشر الكتب المجانية والطباعة ،
والتوزيع  ،ويعمل على توسيع المخزون لديهم من الكتب  ،مما يسمح
للناشرين والمؤلفين لتوزيع المحتوى الخاص بهم بسالسة من خالل القنوات القائمة،

وكذلك لتجار التجزئة الرائدة ،والبيع اإللكترونى ،وغيرها منالموزعين المتخصصين
بأسواق المبيعات.
 مقرها الرئيسى في تشارلستون ،ساوث كارولينا  ،عادة ما توضع الكتب الخاصة بالموقع في
مخزون موقع  Amazon.comوهو ما يدل على تميز ثبات ارتفاع المبيعات .
 يوفر الخدمات المهنية التي تمكن المؤلفين لنشر
أعمالهم الخاصة  ،وبذلك ،يسمح للمؤلفين لالحتفاظ بالسيطرة على استراتيجيات
مبيعات كتبهم وأرباحها .
---------------------------------------http://www.infinitypublishing.com -5
 تأسست عام  ، 1997وقد تم تصميم نظام نشرفريد و خاص بالشركة وذلك لدعم جميع
المؤلفين ممن سواء خطر على بالهم فكرة التأليف أو من يبحثون عن وكالء أو ناشرين لهم ،
وشركة Infinityلديها اآلن أكثر من  4866مؤلف الذين قاموا بنشر أكثر من  6أالف عنوان
مع الشركة .
 تـسـاعـد الـشـركـة مـن خـالل الـمـوقـع فـى نـشـر الـكـتـب بـأخـتـالف الـطــرق
كـطـريـقـة ) )Print-On-Demandأو تسمى  PODومعناها الطباعة حسب الطلب أى يتم
طباعة نسخة واحدة من الكتاب وعندما يحدث طلب عليها مرة أخرى يتم نسخها حسب رؤية
من يطلبها
 بالموقع أيضا ً إمكانية نشر الكتب السمعية (  ) Audio Booksوالكتب اإللكترونية ( E-
)Books
---------------------------------------www.lulu.com -6

 ابتكر ىذا الموقع "بوب يونغ" ،أحد مؤسسي شركة "ريد ىات" المنتجة العالمية البارزة
ألنظمة التشغيل. (Gnu/Linux).

 ويعين الموقع عمى نشر الكتاب المطبوع أو المنشور في شكل إلكتروني ،ويضم توزيع
عالمي ،بمقابممادي ،مع وصول الكتاب االلكتروني في وقت قياسي ويحددون مصاريف

شحن ،وذلك بعد أن يقومالمؤلف بتخزين ممف نصوص كتابو عمى النسق بي دي إف pdfعمى
تحديد عال ،ثم يرفق معو صورةالغالف األمامي والخمفي لمكتاب ،ويرفع كل شيء لموقع لولو .

 سبب تسمية الموقع بيذا األسم كما يوجد بالموقع وىو أن كممة لولو بالقاموس تعنى الشخص
الرائع أو المميز من حيث الفكرة  ،وانيم في موقع لولو يشاركون األشخاص المميزة أفكارىم

المميزة بنشرىا حول العالم  .حيث يمكن ألى شخص أن يكون ممحوظاً .

 حتى اآلن قام الموقع بنشر أكثر من  127ألف عنوان ألكثر من  01ألف مؤلف من  47دولة
ينضمون أسبوعياً .



بالموقع يوجد لينكات لموظائف الفارغة داخل الموقع والمراد شغميا .



الموقع الرئيسى بنورث كارولينا بالواليات المتحدة وقد انشئت عام . 2772



يعمل موقع لولو بستة إصدارات دولية االنجميزى والفرنسي واأللمانى واإليطالى واألسبانى

واليولندى وذلك لراحة العمالء .

-----------------------------

http://www.iuniverse.com -3

 لقد تم إنشاء الموقع فى أكتوبر  0555والموقع يساعد المؤلفين الموجودين بالواليات المتحدة
وكندا فى نشر اعماليم بصورة أكثر احترافية .


يتيح الموقع العديد من الخدمات فيناك الخدمات التقييمية  ،خدمات التحريرية  ،الخدمات

التنسيقية  ،التصميمات  ،الخدمات التسويقية  ،خدمات بيع الكتب .
-------------------------------

http://www.outskirtspress.com -4

 لقد تم إنشاء شركة  outskirt pressبواسطة برينت سامبسون في  2772وذلك نتيجة
لإلحباط المستمر الذى واجية لعدم إمكانيتو لنشر ما يريد.



ومن خالل شراكات استراتيجية مع شركات مثل ديجيست  ،وسرعان ما أصبحت الشركة األسرع



تميزت الشركة ما بين عامى  2772و  2772بمعدل نمو يتجاوز  %0.177وىو إنجاز مذىل

نمواً في خدمات النشر الذاتى لمكتب  ،وخدمات التسويق الذاتى.

وقد تم نشره في يوليو  2773بمجمة دنفر وذلك عندما تم االعتراف بأنيا ثالث أسرع الشركات

الخاصة نمواً في كولورادو .

 بحمول عام  2772كانت قد قامت بطبع  0777كتاب  ،وىذه الكتب من جميع أنحاء العالم من
خالل انجرام  ،بيكر آند تايمور  ،األمازون  ،وعمى شبكة األنترنت بارنز أند نوبل  ،وغيرىا ،

وبحمول عام نياية عام  2773كانت الشركة قد ضاعفت إجمالى إنتاجيا .

 وفى عام  2775شيدت الشركة العنوان رقم  1777و أصبحت شركة النشر الوحيدة الموجودة
عمى قائمة ال  177شركة األسرع نمواً والتى يمتمكيا القطاع الخاص .

 وبعام  2700كانت قد أصبحت الشركة في قائمة الشركات األسرع نمواً لمعام الثالث عمى التوالى
.

--------------------------

http://dogearpublishing.net -5

 تأسست  Dog Ear Publishingفى أكتوبر عام  2772بواسطة مايمز نيمسون  ،راى
روبنسون  ،أالن ىاريس .



نيمسون كان لديو خمفية عن تصميم الرسوم والطباعة  ،أما روبنسون فكان جامعاً لمكتب

لمناشرين التقميديين  ،وىاريس لديو خبره فى شراء الكتب وخصوصاً الكتب المسمسمة و أقتناء
األعمال الرئيسية لمناشرين التقميديين .



وكسابق المواقع يوجد بالموقع خدمات النشر و الخدمات التحريرية والتسويق  ،والخدمات العاجمة

 ،وطباعة الكتب .

 سبب تسمية الموقع ب  Dog earكما يقال بالموقع ىو انو فى معظم األحيان ما يكون جزء

بالكتاب يصبح بال من كثرة األستخدام  ،ويكون ىذا الجزء ىو الجزء المفضل عند القارئ وىو

المسمى بالكمب ذو األذنين  ،وأنيم يريدون أن يكونوا ىذا الجزء المفضل لممؤلفين عمى األنترنت

.

------------------------

http://www.shabayek.com -01


ىو موقع عربى خاص بالكاتب رءوف شبايك وىو كاتب ومدون متخصص في التحفيز الذاتي
والتفاؤل  ،والتسويق واإلعالن لمشركات الناشئة  ،وسرد قصص النجاح ،والتشجيع عمى دخول
عالم التجارة ،من خالل مدونتو مدونة شبايك ،ومن خالل كتبو التي ينشرىا بنفسو  ،ويكتب

أيضاً بالعديد من المدونات األنجميزية منيا . Wajeez.com6

 وبالموقع أيضاً بعضاً من الكتب التى قام بتأليفيا منيا  21 6قصة نجاح  ،انشر كتابك بنفسك ،
مقوالت فى النجاح  ،ترجمة لرائعة سون تزو ( فن الحرب ) .

\----------------------

