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 مستخلص

ا يف تقنيات الدوريات اإللكرتونيَّة، والتي بدورها تكفل  تطوير  شهدت السنوات العرش األخية تطور 

متكامل؛ لنرش الدورية األكاديميَّة وإدارهتا واإلفادة منها يف َتنظيم تدفُّق مراحل العمل يف الدورية حتى  آيلنظام 

 .يتم نرشها وإتاحتها

، ودراسة  Open Journal System(OJSالدورية مفتوح املصدر ) تقييم نظامإىل الدراسة  وهتدف هذه 

فيتمثل يف إجراءات تطبيق  هلاوهذا هو الشق النظري للدراسة؛ أما الشق التطبيقي  ،ووظائفه األساسية خصائصه

 متكامل للمجلة املرصية للتنمية والتخطيط التابعة ملعهد آيل(يف إنشاء نظام OJSنظام الدورية مفتوح املصدر)

ا عىل منهج دراسة احلالة، باستخدام أداة املالحظة أو املالح ة اإللكرتونيَّة كأداة ظالتخطيط القومي؛ وذلك اعتامد 

 جلمع البيانات.

يف إنشاء نظام (OJS) أنَّ التطبيق لنظام الدورية مفتوح املصدرومن أبرز ما َخل صت إليه تلك الدراسة     

ليف، والتحكيم، والتحرير، أيط؛ قد متثلت من خالله خمتلف األدوار من التللمجلة املرصية للتنمية والتخط آيل

 .والنرش، والتقييم، والتغذية الراجعة

 

                                                 

يات م مفتوحة المصد  ظ  من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان: الن   م ض  قد   بحث م   *  ر لإدارة نشر الدور
. الجيزة : جامعة القاهرة، سميرة خليل ةشاركم  وة تحليلية؛ إشراف شعبان عبد العزيز خليفة، الأكاديمية: دراس

 .ة المعلوماتقسم الم كتبات والوثائق وتقني   كلية الآداب، 
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إدارة نرش  النظم مفتوحة املصدر، نظم إدارة الدوريَّات اإللكرتونيَّة مفتوحة املصدر،   :املفتاحية الكلامت

، املجلة املرصية للتنمية  Open Journal System(OJSنظام الدورية مفتوح املصدر ) الدورية األكاديمية،

 والتخطيط.

 هيدمت

ة لتحقيق االتصال العلمي، وتبادل املعلومات، ونرش املعرفة؛  ت عد الدوريات أحد مصادر املعلومات امل همَّ

ت هبا الدورية الورقيَّة؛  إال أنَّ هناك العديد من املشكالت التي قد َتعوق اإلفادة منها؛ مثل األزمة الطاحنة التي مرَّ

 بسبب ارتفاع أسعار الورق والطباعة وأجور العاملني يف املطابع وتكاليف هيئة التحرير والنرش لتلك الدوريات؛

إضافة  إىل َتقادم الدورية قبَل وصوهلا للمستفيد، ومع الثورة التْقنيَّة التي أحدثها النرش اإللكرتوين منذ سبعينيات 

 القرن املايض، والتي نتَج عنَْها التحوِل اجلَذري من الدورية الورقية إىل الدورية اإللكرتونيَّة. 

ت عملية نرش الدورية منذ صدورها  ا  -ولقد مرَّ م من جانب 1665للمفهوم العلمي هلا يف عام َوفق 

بالعديد من َمراحل التطور والتحول، كان أبرزها مرحلة اجلمعيات العلمية، والتي  -اجلمعية امللكية يف لندن

سة األوىل الراعية لنرش نتائج بحوث أعضائها يف املجتمعات العلمية من خالل الدورية  كانت بمثابة املؤسَّ

 (.2007ها)أماين حممد السيد،العلمية التي َترعا

ل يف نرش الدوريات اإللكرتونيَّة؛ عندما رشَع النارشون يف 1997وشهد عام  ا من مظاهر التحوُّ م مظهر 

توزيع الدوريات بشكل رْقمي عىل املكتبات، واتسمت مالمح النرش للدورية يف هذه الفرتة بإصدار الشكَلنْي 

تطورت هذه املرحلة لتتاح الدورية اإللكرتونيَّة عن طريق  عان ماالتقليدي( عىل التوازي، ورس   -)الرْقمي

 Science Direct,EBSCOJSTOR (1997Thomas J. Walker.),مؤسسات وسيطة، مثل:

ا يف تقنيات ا ر  لدوريات اإللكرتونيَّة؛ والتي بدورها ويمكن القول بأن العرش سنوات األخية شهدت تطوُّ

 كام هو موضح: سوف تنقل النرش العلمي للدورية اإللكرتونيَّة إىل املرحلة الرابعة يف مسية تطوره،

 املرحلة األوىل: نرش الدوريات من ِقبل النارِشين التجاري ني.   -

 املرحلة الثانية: نرش الدوريات بصورة رْقمية عىل صعيد الويب.  -

 حلة الثالثة: مبادرة الوصول احلر يف النرش العلمي.املر  -

ات عمل إلكرتونية مفتوحة املصدر.   -  املرحلة الرابعة: االجتاه نحو تطوير منصَّ

ثل  آيلوبالتايل َتكفل هذه التقنيات تطوير نظام  متكامل لنرش الدورية األكاديمية وإدارهتا واإلفادة منها، مت 

 (.2015والتحكيم والتحرير والنرش والتقييم والتغذية الراجعة)مؤمن النرشيت،ليف أفيه خمتلف األدوار من الت

https://entnemdept.ifas.ufl.edu/walker/index.htm
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كنموذج  Open Journal System (OJS)وَتتناول هذه الدراسة التعريف بنظام الدورية مفتوح املصدر

لتي للنُّظ م مفتوحة املصدر التي ت ستخَدم يف إدارة الدوريات األكاديمية ونرشها؛ وعرض خلصائصه والوظائف ا

إضافة  إىل مراحل عمل  َيقوم هبا، واخلطوات األساسية للنرش، وحسابات املستخدِمني التي يتيحها وصالحياهتا؛

 متكامل للمجلة املرصية للتنمية والتخطيط التابعة ملعهد التخطيط القومي. آيلنظام  وتطبيقه عىل إنشاء النظام

 Open Journal System (OJS) نظام الدورية مفتوح املصدر وال:أ

 التعريف

قدم بنية حتتية َبرجمية ليس فقط حلفظ  َمة؛ وي  ا لنرش الدوريات العلمية املحكَّ هو نظام تم إنشاؤه ِخصيص 

ا خلطواهتا التي متْت  وعرض املقاالت اخلاصة بالدوريات العلميَّة؛ ولكن إدارة كاملة لعمليات النرش َوفق 

 General Publicة بكل دورية، َيصدر حتت نمط الرخصة العامةدراستها بعناية وخطوات تدفُّق العمل اخلاص

License(GNU)م.2001، كان اإلصدار األول له يف عام 

من خالل التعاون بني The Public Knowledge Projectتم تطويره بواسطة مرشوع املعرفة العامة 

مفتوح املصدر إلدارة الدوريات ؛ وهو َبرنامج جماين  Simon Fraserوجامعة British Columbiaجامعة

َمة، وَيدعم عمليات التشغيل يف كل مرحلة من مراحل النرش للدورية، ويتميَّز بأنَّه يدعم العديد  العلمية املحكَّ

 Public Knowledge)اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، ومن املمكن حتميله حملي ا. :امن اللغات، ومن بينه

2014) Project,. 

 لخصائص والسماتا

عن  يفضلونه( بمجموعٍة من اخلصائص التي جَتعل املستفيِدين OJSيتميَّز نظام الدورية مفتوح املصدر)

 غيه من النُّظ م مفتوحة املصدراألخرى إلدارة نرش الدوريات األكاديمية؛ وتلك اخلصائص هي :

,2014)Public Knowledge Project( 

: واجهة النظام تتميز بسهولة التعامل من ِقبل املستخدِمني، User-friendlyسهولة االستخدام  -

ا تدعم العديد من اللغات  وال تتطلَّب مستخدمنَي لدهيم خربات كبية من أجل َفهمها، كام أهنَّ

 من بينها: اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

ة املستخدِمني من خAccessibilityإمكانية الوصول   - الل شبكة اإلنرتنت أو : يتاح النظام لكافَّ

 من خالل حتميله حملي ا عىل اجلهاز واخلادم اخلاص بامل ستخِدم.



لدوريات األكاديمية باستخدام نظام الدوريَّة مفتوح املصدر) 286  ...(OJSإدارة َنرشا

 

ة امل ستخِدم من Securityاألمن   - ويَّ : يتيح النظام تدفق املعلومات اخلاصة به بعد التأكد من ه 

؛ وحتفظ املعلومات املتعل قة Password ، وكلمة املرور Usernameخالل اسم املستخدم

 مع إمكانية تصديرها وحفظها. Logsبأنشطة املستخدِمني يف سجالت 

 : يعمل النظام بشكل صحيح كل الوقت لكافة املستخدِمني.Availabilityالتوفر  -

يعمل النظام بكفاءة ورسعة يف أداء املَهام وإرسال اإلخطارات وإرسال  ::Performanceاألداء -

 نرش...وغيها من العمليات التي َيقوم هبا.املقاالت لل

: يتيح النظام إمكانية حتديثه بسهولة العتامد تكنولوجيا جديدة أو  Maintainabilityالصيانة -

احتياطيَّة أو استيادها إىل  إلصالح أي خلٍل فيه، مع إمكانية تصدير قاعدة البيانات كنسخةٍ 

 واالستمرارية.النظام، وِمن ثمَّ فهو يكون قابال  للتطوير 

 المواصفات الوظيفية

ن القائِمني عليه من OJSيقوم نظام الدورية مفتوح املصدر)    ك  ( عىل إتاحة جمموعة من الوظائف التي مت 

 التعامل معه بسهولة وكفاءة، ومن هذه الوظائف ما ييل:

 دارة النظامإ

ص لكل حساب صالحياته؛  " - حيث يمكن إعداد يقوم النظام بتحديد حسابات رئيسة وخيصَّ

ر النسخ،  ر  ر القسم، وحم  ر  م، وحم  ر، واملحك  حسابات لــ )مدير املوقع، ومدير الدورية، وامل حر 

ر التصميم، واملصحح، ومدير االشرتاكات، واملؤلف(، ويمكنه توسيع احلسابات  ر  وحم 

ا الحتياجات سي العمل داخل الدورية.  والصالحيات أو تقليصها َوفق 

ا هبا عدد املقاالت التي تم حَتكيمها وتلَك اجلاري إتاحة  - اإلحصاءات لكل دورية م وضح 

م بعد، والفرتة املستغرَقة للنرش وعدد مرات قراءة املقالة. ك  ها، والتي مل حت   حتكيم 

 إتاحة التقارير عن أنشطة الدورية من تقرير التحكيم وتقرير املقاالت وتقرير العرض. -

 اطي مللفات النظام ولقاعدة البيانات.السامح بالنسخ االحتي -

 عداد امليتاداتا والبيانات الببليوجرافية للمقاالت.إالسامح باستياد وتصدير املقاالت و -

 إرسال املقالت

 يوفر النظام ختصيص صفحة لكل مؤلف.  -

 يوفر نامذَج جاهزة إلرسال املقالة. -

 يعرض سياسة التحرير اخلاصة بالدورية. -

ر.يإضافة التعليتيح للمؤلف  - حر   قات للم 
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يتيح للمؤلف إمكانية إضافة )ميتاداتا( مللف املقالة وختصيص الكلامت املفتاحية واملصطلحات  -

 املقننة ملقالته.

ص لكل مقالة رقم مميز) -  (.IDخيصَّ

)حممد عبد الرمحن  "يتيح للمؤلف متابعة عملية التحكيم ونتائجها ومراحل نرش املقالة  -

 (.2013السعدين،

 حتكيم املقالت

ِمني. " - م، كام أنه يتيح البحث عن امل حك  ك   خيصص النظام صفحة لكل حم 

د  - م ببَدء حتكيم البحوث والتاريخ املحدَّ يقوم النظام بإرسال دعوة بالربيد اإللكرتوين للمحك 

ا لالنتهاء منها؛ كام أنَّه يرسل املقالة امل راد حتكيمها بنفس الطريقة، ويستقبل نتيجة ال تحكيم أيض 

 بالربيد اإللكرتوين.

 يتيح النظام استامرة جاهزة للتحكيم. -

م. - م، ويسمح بإلغاء شخصية املؤلف للمحك   يعرض مالحظات مؤلف املقالة للمحك 

 .(John Willinsky,2005) "يقوم النظام بإنشاء قاعدة بيانات للبحوث املرفوَضة -

 التحرير العلمي للمقالت

ر للمقالة.يقوم النظام  -  بتحديد امل حر 

 يقوم بتوزيع امَلهام عىل فريق العمل وإرسال األعامل واستقباهلا. -

مة للنرش. -  إتاحة البحث يف املقاالت املقدَّ

 السامح بالتعديل النحوي والتصحيح اللغوي للمقالة. -

ت السامح بتعديل امليتاداتا والكلامت املفتاحية وامل ستخَلص وتعديل صياغة االستشهادا -

 املرجعية املعيَّنة من ِقبل املؤلف.

 إرسال الرسائل لألطراف املعنيَّة بالتعديالت التي أ جريت عىل املقالة. -

 التحرير الفني للمقالت

 يتيح النظام التعامل مع الصيِغ املختلِفة مللف املقالة املقب ولة للنرش. " -

مجيع املرفقات اخلاصة باملقالة (  و PDF- HTMLحتميل ملفات املقالة باالمتدادات املختلفة ) -

ا أ  صورٍة. مفيديو أ مملَف صوٍت أ مسواء كان نص 

يتيح تاريخ ورود املقالة وحتديد ميعاد النرش وحتديد بيانات الدورية والعدد واملقالة وإعداد  -

 قائمة املحتويات للمقالة ولألعداد.

دة لرتقيم الدورية. - تعد   يتيح نظم م 
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 رية قابلة للتعديل. يتيح قوالَب جاهزة للدو -

يتيح َتصميم الصفحة الرئيسية ملوقع الدورية بحيث َتعرض )عنوان الدورية، واألعداد السابقة،  -

 وتتابع الصدور، وجهة اإلصدار، وبيانات االتصال، واألرشيف اإللكرتوين(.

 .Public Knowledge Project)(2014, "إتاحة رفع غالف الدورية -

 سرتجاعإتاحة الدورية للبحث وال

 يدعم استخدام واجهة رسوميَّة للبحث عن الدورية واملقاالت.  " -

لة عىل النظام.  -  إتاحة الوصول إىل مجيع َمقاالت الدوريَّات امل حمَّ

ة أو املقيَّدة للدورية ككل أو بعض األعداد. -  يوفر خيارات اإلتاحة احلرَّ

ح والعرض والطباعة والتحميل ملحتويات  -  الدورية.يتيح التصفُّ

ة عرب الربيد اإللكرتوين. -  يتيح خدمة إتاحة جارية للفئات املهتمَّ

راقبة استخدام الدوريات املوجودة بالنظام. -  يتيح م 

كات البحث يف اكتشافها - ر   .(Mark Ware, 2005)"يتيح وضع )امليتاداتا( للمجلة ملساعدة حم 

 OJS: الدعم المؤسسي والفني واستمرارية التطوير لنظام ال

، ومنتدى الدعم،    يقوم النظام بالدعم الفني من خالل أدلة موثَّقة للنظام، وخدمة األسئلة األكثر تداوال 

 وفيديو تعليمي، والدعم عرب شبكات التواصل االجتامعي، والنرشات الدورية عن النظام.

 لهيكل اإلداري للنظاما

دةيتيح النظام      د حسابات متعدِّ دَّ ا لصالحيات حم   (:1ة، كام هو موضح يف الشكل رقم)َوفق 

 

https://www.researchgate.net/profile/Mark_Ware
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 (.OJSورية مفتوح المصدر )د( حسابات المستخدمين في نظام ال1شكل رقم )

كام يتيح النظام لكل مستخدم جمموعة من الصالحيات التي متكنه من استخدام النظام والعمل عليه، 

 :Public Knowledge Project)(2014,وهذه الصالحيات هي

ول عن إنشاء النظام، والتأكد من إعدادات اخلادم، ئ: مسSite Administratorدير النظام م -

 وإضافة ملفات اللغات.

ول عن إنشاء موقع الدورية، وهتيئة خيارات النظام، ئ: مسJournal Manager مدير الدورية -

ر   ري األقسام، وحم  ر  ِرين، وحم  ري وإدارة حسابات املستخدِمني، وي سجل امل حر  ر  ري النسخ، وحم 

التصميم؛ كام ي مكنه إنشاء أقسام الدورية، ونامذج للمراجعة، وإدارة أدوات القراءة، وعرض 

 التقارير واإلحصاءات.

ر  - ول عن اإلرشاف عىل مراحل استقبال املقاالت من مدير الدورية ئ: مسJournal Editorامل حر 

م، وحتديد والتحكيم والتحرير واإلتاحة، واإلرشاف عىل ك ة إجراءات النرش من حتديد املحك  افَّ

ر التصميم واملصحح اللغوي، ومتابعة أعامهلم  ر  ر النسخ، وحتديد حم  ر  ر القسم، وحتديد حم  ر  حم 

 والتنسيق بينهم.

ر  األقسام - ر  ول عن اإلرشاف عىل عمليات االستقبال واملراجعة ئوهو مس : Section Editorحم 

هة للقسم امل ختَص به، وال ي شرتط وجوده يف كل  دورية؛  والتحرير للمقاالت يف حالِة إال املوجَّ

 عروض الكتب(. -التقارير -مل الدورية عىل العديد من أقسام النرش، مثل: )املقاالتتأْن تش

مدير النظام
site admin

مدير الدورية
journal 

manager

محرر
editor
journal

محرري األقسام
section editor

محرر التصميم
layouteditor

محرر النسخ
copyeditor

المحكم
reviewer
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م  - ر ما إذا ئ: هو املسReviewerامل حك  مة من ِقبل املؤلِفني؛ ليقر  كانت ول عن حتكيم املقاالت املقدَّ

صاحلة للنرش أم ال، ويتيح هذا احلساب إمكانية استقبال املقاالت، وحتكيمها يف ضوء استامرة 

ا هبا نتيجة التحكيم. ة هلذا الغرض، وإعادة إرساهلا مرفق  عدَّ  م 

ر  النسخ  - ر  ول عن مراجعة نسخة املقالة من حيث املنهجية والوضوح، ئمس Copy Editor:حم 

وافاة الن  سخة لكافة قواعد النرش وقواعد التحرير.والتأكد من م 

ر التصميم  - ر  ،  HTMLأو  PDFول عن تنسيق نص املقالة بصيغة ال ئمس Layout Editor:حم 

 ومتابعة التنسيق لعملية النرش اإللكرتوين.

بالتسجيل عىل موقع الدورية، ورفع ملفات املقالة، وإضافة  Authorام يتيح النظام أن يقوَم املؤلف ك

ا لسياسة الدورية؛ كام ي مكنه متابعة َتقديم املقالة يف صورهتا املبدئية،  )امليتاداتا( مللف املقالة، وحمتوى املقالة َوفق 

ت المستخدمين (، حسابا2ويوضح الشكل رقم ) ومراحل حتكيم املقالة، وحتريرها علمي ا وفني ا وإتاحتها.

 ((OJSوصالحياتهم في نظام الدورية مفتوح المصدر

 

 .OJSوصالحياتهم بنظام الدورية مفتوح المصدرن و( المستخدم2شكل رقم )
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 مجلة املصرية للتنمية والتخطيطآلي لل ( يف إنشاء نظامOJS) ثانًيا: تطبيق نظام الدورية مفتوح املصدر

(؛ جلأ َمعهد التخطيط OJSيف ضوء اخلصائص واملميزات التي يتمتَّع هبا نظام الدورية مفتوح املصدر)  

 متكامل للمجلة املرصية للتنمية والتخطيط التابعة له. آيلالقومي إىل تطبيق هذا النظام يف إنشاء نظام 

بداية يف الشكل الورقي، ثم تم وجدير بالذكر أنَّ املجلة املرصية للتنمية والتخطيط كانت َتصدر يف ال

ا من املعهد عىل التطوير الدائم وإتاحة  إتاحتها بشكل إلكرتوين عرب موقع امَلعهد عىل اإلنرتنت؛ ولكْن حرص 

يف إنشاء   .Egyptian Prime Vision Insمؤسسة الرؤية املرصية األوىلالدورية التابعة له دولي ا تم التعاون مع 

(، والتي شاركت معهم الباحثة يف OJSاملجلة باستخدام نظام الدورية مفتوح املصدر ) متكامل لنرش آيل نظامٍ 

 (*)مراحل اإلنشاء املختلفة؛ وفيام ييل تقوم الباحثة باستعراض هذه التجربة.

 على النظامالمصرية للتنمية والتخطيط تهيئة موقع المجلة 2/1

نصيب النظام عىل اخلادم اخلاص باملؤسسة، وذلك من يتم يف البداية إنشاء موقع للمجلة عىل النظام بعد ت

 خالل اخلطوات التالية:

ح يف الشكل رقم ) ديدحَت  -  (:3اسم املجلة وكذلك اسم النارش، كام هو موضَّ

                                                 

ية للتنمية والتخطيط حالي ا متاح محلي ا في المعهد بشكل محلي من خلال *  خاص أعطته مؤسسة  IPنظام المجلة المصر
ية الم ية الأولى لمسئولي نظام المجلة في المعهد، وأعداد المجلة يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع المعهد الرؤ صر

على الإنترنت باستخدام اسم مستخدم وكلمة 
lanning.gov.eg/ar/publications/Pages/Publicationshttp://inp-مرور.

List.aspx?catid=1&subcatid=27. 

http://inplanning.gov.eg/ar/publications/Pages/Publications-List.aspx?catid=1&subcatid=27
http://inplanning.gov.eg/ar/publications/Pages/Publications-List.aspx?catid=1&subcatid=27
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 ( تهيئة بيانات صفحة غالف المجلة على النظام.3شكل رقم )

 حَتديد وصِف املجلة -

عنوان فرعي يظهر حتت اسم املجلة، كام يتم حتديد اهليئة يتم وضع بيانات وصف املجلة من خالل حتديد 

ح يف الشكل رقم )اال  (:4ستشارية التي تقوم باإلرشاف عىل املجلة، كام هو موضَّ

 

 ( تحديد بيانات وصف المجلة.4شكل رقم )
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ة املجلة - ويَّ  حتديد ه 

 (5موضح يف الشكل رقم )هتا، كام هو اهتاممايتم فيها وضع نبذة خمترصة عن املجلة لتحديد هويتها و

 

 

 ( نبذة مختصرة توضح هوية المجلة.5شكل رقم )

 حتديد أقسام املجلة -

 (:6يمكن أن تشتمل املجلة عىل ِعدة أقسام للنرش هبا، كام هو موضح يف الشكل رقم ) 

 

 ( تحديد أقسام النشر بالمجلة.6شكل رقم )
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 نشر المجلة المصرية للتنمية والتخطيط إنشاء نظام آلي إلدارة مراحل

من أربع (OJS)للمجلة املرصية للتنمية والتخطيط باستخدام نظام الــ آيلتتكون مراحل إنشاء نظام 

  (Public Knowledge Projec,2014)(، وهذه املراحل هي:7مراحل، كام هو موضح يف الشكل رقم )

 ((Submissionملرحلة األوىل : التقديم ا -

 Reviewing)ة الثانية: التحكيم )املرحل -

 (Editingاملرحلة الثالثة: التحرير) -

 (Publishingاملرحلة الرابعة: النرش ) -

 
 OJSمجلة المصرية للتنمية والتخطيط باستخدام نظام الــآلي لل( مراحل إنشاء نظام 7شكل رقم )

 (:(Submission: التقديم املرحلة األولي

املؤلف بعمل حساٍب خاص  به عىل النظام لتقديم طلب النرش يف املجلة من خالل يف هذه املرحلة يقوم 

ا للخطوات التالية: استامرة  إرسال املقاالت امل تاحة عىل النظام، وذلك َوفق 

 :املجلةلتقديم طلب نرش يف OJS عىل نظام المل حساب ع -

العمل الذي َيرغب بنرشه؛  التقديم طلب النرش يف املجلة حَيتاج إىل تسجيل الدخول كمؤلف إلرس

يف األعىل، ويتم متابعة  Registerويمكن إنشاء حساب عىل النظام من خالل الضغط عىل قائمة التسجيل

اخلطوات، وإدخال البيانات الشخصية إلنشاء حساب عىل النظام، والنقر عىل تسجيل الدخول كمؤلف 

Create account as Author (:8)، كام هو موضح يف الشكل رقم 

التقديم
Submission

التحكيم
Reviewing

التحرير
Editing

النشر
Publishing
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 ( خطوات إنشاء حساب للمؤلف على نظام المجلة المصرية للتنمية والتخطيط.8شكل رقم )

 New، والضغط عىل User Homeبعد تسجيل الدخول للنظام كمؤلف؛ يتم النقر  عىل قائمة -ب 

Submission (9إلضافة العمل، كام هو موضح يف الشكل رقم:) 

 

 كمؤلف. ( شاشة تسجيل الدخول9شكل رقم )
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رِسل املؤلف العمل -ج  إرسال املقاالت املتاحة عىل املوقع  الذي َيرغب يف نرشه عن طريق استامرة ي 

 اخلاصة باملجلة، كام هو اإللكرتوين للمجلة؛ وحتديد لغة العمل املنشور ونوعه، واملوافقة عىل بنود سياسة النرش

 (:10موضح يف الشكل رقم )

 

 ( استمارة إرسال العمل.10شكل رقم )

 إرشادات إرسال المقاالت للنشر في المجلة المصرية للتنمية والتخطيط

كام هو موضح هناك جمموعة من اإلرشادات ال ب دَّ أن َيلتزم هبا املؤلف عند إرسال َمقالته للنرِش يف املجلة،    

 (،  وهى عىل النحو التايل:11بالشكل رقم )

 ب أن َتتَّسم املقالة املنشورة باألصالة وعدم نرشها من َقبل يف أي جملة أخرىجَي  -

 كلمة بام ال 8000-6000عربية واإلنجليزية يف حدود من ت قبل املقاالت املكتوبة باللغة ال -

، متضمنة األشكال التوضيحية واجلداول وقائمة املصادر، A4صفحة بنمط أوراق  35يتجاوز 

 صفحات. 10تزيد املتابعات أو املراجعات النقدية للكتب والتقارير عن  وال

ستخَلص باللغتني العربية وا - ( كلمة، 200إلنجليزية يف حدود )يرفق باألبحاث املقدمة للنرش م 

رفاق قائمة تعريفات إكلامت، ويمكن  7-5مع كلامت مفتاحية لكافة األبحاث من 

 للمصطلحات العلمية أو االختصارات املستخدمة.
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 ، واللغة غي العربية عىل نسق(simplified Arabic-14) ت كتب املقالة باللغة العربية عىل نسق -

(Times new roman – 14)،  للنسقني 16والعناوين بحجم خط. 

 عىل كل مؤلف االلتزام بقواعد املنهج العْلِمي يف كتابة املقالة. -

البد من مراعاة قواعد التوثيق العلمية التي وضعتها اجلمعية األمريكيَّة لعلم النفس  -

American Psychological Association_ APA يف املتن ويف قائمة املصادر من كتب .

سم املؤلف، تاريخ النرش، العنوان، اوتقارير ومواقع إلكرتونية وفق الرتتيب التايل: ) ودوريات 

مكان النرش، رقم الصفحة (، ويتم توثيق اجلداول واألشكال وغيها داخل املتن باملصادر 

 األصلية.

م املقالة  يف شكل  -  .RTFأو  Microsoft Wordأو  Open Officeت قدَّ

 تزام بالتدقيق اإلمالئي واللغوي ملقالته.جَيب عىل كل مؤل ف االل -

 الواردة باملقالة َتعمل ويتم الوصول إليها. URL addressesالتأكيد عىل أن مجيع الروابط  -

مة للتحكيم، وي مكن أْن تطلب هيئة التحكيم من املؤلف أية تعديالت َتراها  - خَتضع املقاالت املقدَّ

ها يف امل دة.رضورية للنرش، عىل أن يتم تقديم   واعيد امل حدَّ

 يتم إتاحة املقاالت املنشورة يف شكل قابٍل للبحث واالسرتجاع. -

تعرب اآلراء الواردة يف املجلة عن وجهة نظر كتاهبا، وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النرش بخصوص  -

 .املسامهات املنشورة هبا، ويلزم احلصول عىل موافقة كتابية منها قبل إعادة نرش تلك املسامهات

د من االلتزام باألمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي يف إعداد األبحاث العلمية الب -

 .والدراسات املقدمة للنرش

 

 ( إرشادات للمؤلف لتقديم طلب نشر في المجلة.11شكل رقم )
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راملجلة، كام هو موضح يف الشكل يإضافة  إىل أية مالحظات أوتعل - ق للمؤلف َيودُّ إيصاله مل حر 

 :(12رقم)

 

 قات المؤلف للمحرر.ي( مالحظات وتعل12الشكل رقم )

؛ ويتيح النظام للمؤلف اختيار حمتويات SubmissionUploadحتميل ملف املقالة والضغط عىل  -هــ 

مصادر  -جداول -كان امللف عبارة عن )نص كاملإذا  بني ما العمل الذي َيرغب بنرشه؛ فيتم االختيار ما

 (:13موضح يف الشكل رقم )نصوص...(، كام هو 

 

 ( تحميل ملف المقالة.13شكل رقم )
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الشكلني رقم  كيد عىل إرساهلا للمجلة، كام هو موضح يف أيتم مراجعة تفاصيل رفع طلب نرش املقالة والت

(14(،)15:) 

 

 ( مراجعة تفاصيل طلب نشر المقالة.14شكل رقم )

 

 المقالة.( التأكيد على إرسال طلب نشر 15شكل رقم )

(، ومن أمثلة هذه 16وضع البيانات الوصفيَّة التي َتصف املقالة املنشورة، كام هو موضح يف الشكل رقم )

 ييل: البيانات ما

o  والفرعي باللغتني العربية واإلنجليزية. العنوان الرئييس 

o .امللخص للمَقالة باللغتني العربية واإلنجليزية 

o  ا.لعمل؛ إذا كان باقائمة املسامِهني ر  ر  ا أو عمال  م رتمج ا أو حم   عمال  مشرتك 

o .أية بيانات وصفيَّة أخرى للمقالة 
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 ( البيانات الوصفية للمقالة.16شكل رقم )

 

تابعة موقف Confirming the Submissionتأكيد عملية إضافة املقالة للمجلة  - ، وإمكانية م 

الدخول، كام هو موضح يف الشكل البحث من خالل صفحة املؤلف عىل النظام بعد تسجيل 

 (:17رقم )

 

 ( تأكيد إضافة المقالة للمؤلف.17شكل رقم )

بعد إرسال البحث بنجاٍح ي مكن للمؤلف تسجيل الدخول مرة أخرى يف أي وقٍت ملعرفة موقف  -

مة، كام ي مكن للمؤلف رفع أي يوضحه  مقاالت أخرى إذا رِغب يف ذلك، وهذا ما ةاملقالة املقدَّ

 (:18رقم )الشكل 
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 ( شاشة متابعة موقف المقالة.18شكل رقم )

  (Reviewing):الثانية: التحكيماملرحلة 

ر  ،هي املرحلة التي يتم فيها استقبال طلبات النرش للمقاالت يف املجلة من ِخالل مدير املجلة أو امل حر 

ا للخطوات التالية: م للتحكيم َوفق  حك   ويتم إرساهلا للم 

ر؛ ليفحَص مدى توافقها مع سياسة النرِش يف املجلة، ثم   رِسل مدير  ي   - حر   املجلة طلب النرش للم 

م، كام هو موضح يف الشكل رقم ) ر بإرساهلا للمحك   (:19يقوم  امل حر 

 

 للمحكم. لمحررا( إرسال طلب النشر من 19شكل رقم )
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لتزام املؤلف بسياسة النرش يف املجلة، يتم القبول املبدئي لنرش املقالة وإرساهلا اكد من أبعد الت -

م  لة عىل النظام الختيار املحك  ِمني امل حمَّ ر بتصفح قاعدة بيانات املحك  للتحكيم؛ وَيقوم امل حر 

ر عملية ا املناِسب لتحكيم وإرسال الرسائل التذكيية من خالل ويقوم  بإرساهلا له، ويتابع امل حر 

 النظام.

م بتسجيل الدخول للنظام من خالل اسم املستخدم -  كلمة املرور User name,يقوم املحك 

Password( 20، كام هو موضح يف الشكل رقم:) 

 

 ( صفحة تسجيل الدخول للمحكم على النظام.20شكل رقم )

لة ا User Homeالدخول عىل صفحة املحكم  -د لتي َتعرض املَهام امل سنَدة للمحكم، والصالحيات امل حوَّ

 (:21املقاالت املطلوب حتكيمها، كام هو موضح يف الشكل رقم ) إليه يف النظام؛ وذلك لعرضِ 

 

 ( رسالة بالطلب المرسل للمحكم.21شكل رقم )
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م بتصفح املقاالت املرَسلة  -هـ وان املقالِة التي َيرغب  يف م الدخول عىل عنثللتحكيم، له َيقوم املحك 

حتكيمها من خالل الضغط عىل العنوان، وَيقوم  بمراجعة البيانات الوصفيَّة للمقالة، وقراءة اخلطوط اإلرشادية 

 (:22كام هو موضح يف الشكل رقم) املذكورة،

 

 ( مراجعة بيانات طلب نشر المقالة من ِقبل المحكم.22شكل رقم )

عاينة جدول التحكيم، وفيه تاريخ إرسال مدير املجلة لطلب التحكيم، وتاريخ كام يمكن  م م  حك  للم 

هلة التحكيم، كام هو  م للطلب، وتاريخ االنتهاء من التحكيم، وإرسال النتيجة، وتاريخ انتهاء م  استجابة املحك 

 (:24موضح يف الشكل رقم )

 

 ( معاينة جدول التحكيم.24شكل رقم )
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ر بأنَّه تم قبول  أو رفض  عملية التحكيم، وملءيقوم امل -ز - م بإخطار مدير املجلة أوامل حر   حك 

ر برفض النرش أو باملوافقة عىل النرش أو  حر  استامرة التحكيم املوجودة عىل النظام، وإرساهلا للم 

بعالمة باملوافقة بعد إجراء التعديالت، ويف حالة رفض النرش يقوم النظام بتمييز ملف املقالة 

صة للمقاالت املرفوَضة، كام هو موضح  َتدل عىل رفض نرشها مع وضعها يف قاعدة بيانات خمصَّ

 (:25يف الشكل رقم )

 

 ( قبول عملية التحكيم.25شكل رقم )

ر، كام هو موضح يف الشكلني  َتسجيل نتيجة عملية التحكيم، وإرساهلا إىل مدير املجلة  أو امل حر 

 (:27رقم ) والشكل، (26رقم)

 

 ( إتمام عملية التحكيم للمقالة.26شكل رقم)
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 ( إرسال نتيجة التحكيم إلى المحرر.27) شكل رقم

 

ربإرسال بريد إلكرتوين إلخبار املؤلف بَقبوِل طلبه للموافقة عىل النرش، كام هو  - يقوم امل حر 

 (:28موضح يف الشكل رقم )

 

 بقبول مقالته للنشر.( إخبار المؤلف 28) شكل رقم

م قد انتهت.  - ة امل حك   إذا كانت التوصية هي َقبول التحكيم للمقالة؛ فإنَّ َمهمَّ

 معايري قَبول املقاالت للنشر يف اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط

 مدى وضوح امل ستخَلص وتوضيحه للهدف من إجراء البحث. -

 مدى وضوح مشكلة البحث وأمهيته. -

 البحث وإمكانية حتقيقها.مدى وضوح أهداف  -

 مدى وضوح املَنهج امل ستخَدم ومناسبته لتحقيق أهداف البحث. -

فاية وشموليَّة مْسح اإلنتاج الفكري. -
 مدى كِ

م. -  مدى األصالة واالبتكار يف البحث امل قدَّ
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 مدى الرتابط بني أجزاء البحث. -

مة.مدى وضوح األشكال واجلداول ودورها يف تعزيز َفْهم املعلومات املق -  دَّ

 مدى سالمة البحث من األخطاء اإلمالئية والنحوية. -

 مدى دقة النتائج وطريقة عرضها. -

 :(Editing)الثالثة: التحريراملرحلة 

ري   ر  ري األقسام، وحم  ر  متر املقالة بعد املوافقة عىل نرِشها بعملية التحرير العلمي والفني عن طريق حم 

ري التصميم،  ر  حني للتعديل اللغوي، وَتعديل صياغة املستخلص واالستشهادات النسخ، وحم  وامل صح 

املرجعية، وجتهيز نص املقالة من حيث تصميم أشكال العرض واإلتاحة، ويتيح النظام إخطار األطراف 

بالتعديالت التي أجريت عىل املقالة ومراجعتها، وبعد ذلك ت صبِح املقالة جاهزة للنرش؛ وهذه املرحلة متر 

 خلطوات التالية:با

ر، كام هو موضح يف الشكل رقم )ي -  (:29تم اختيار امللف امل راد تدقيقه للنرش من جانب امل حر 

 

 ( تحرير الملف المقبول للنشر.29) شكل رقم

بعد االنتهاء من عملية التحرير النهائية للمقالة ي رسل امللف إىل مرحلة اإلنتاج؛ الذي يتم فيها  -

 Schedule forا للنرِش يف عدد املجلة احلايل، من خالل الضغط عىل زر تأهيل امللف هنائي  

publication(30، كام هو موضح يف الشكل رقم:) 
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 ( إرسال الملف لإلنتاج.30) شكل رقم

 Publishing))1الرابعة: النشراملرحلة 

 التالية:يف هذه املرحلة النهائية يتم حَتديد نرش املقالة؛ من خالل اخلطوات 

يتم حتديد العدد املنشورة به، وحتديد عدد صفحاهتا، وتاريخ النرش هلا، كام هو موضح يف الشكل   -

 (:31رقم )

 

 ( تحديد بيانات نشر المقالة.31شكل رقم )

ضمن قائمة  من خالل الدخول عىل عدد املجلة الذي تم حَتديده للنرش يتضح ظهور املقالة به -

 (:32ضح يف الشكل رقم )حمتويات العدد، كام هو مو
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 ( قائمة محتويات العدد الحالي للمجلة.32شكل رقم )

يف النهاية هذا هو نظام املجلة املرصية للتنمية والتخطيط والذي تم إنشاؤه باستخدام نظام  -

 (:33(، كام هو موضح يف الشكل رقم )OJSالدورية مفتوح املصدر )

 

 المصرية للتنمية والتخطيط.( نظام المجلة 33شكل رقم )

 يف نظام اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط: البحث واالسرتجاع

دة للبحث واالسرتجاع؛ حيث ي مكن اسرتجاع األعامل امَلنشورة بِهِ  النظام يوف ر   :بطريقتني خيارات متعد 

ح املقاالت:ا -  لطريقة األوىل: تصفُّ
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 دون حتديد مقالة بعينها.  املنشورة داخل أعداد املجلةي مكن تصفح املقاالت حيث  

 عن مقاالت حمددة: لطريقة الثانية: البحث ا -

 وهذا ما يتم احلصول عليه  من خالل الطرق التالية: -

عنيَّ داخل مربع البحثالبحث البسيط:   - باملؤلف أو العنوان  يمكن البحث باستخدام م صطلح م 

 أو الكلامت املفتاحية.

داتالبحث  * - د  م: يمكن البحث باستخدام جمموعة من حم   ، كام يتِضح من الشكلالبحث املتقد 

 (:34رقم)

 

 في نظام المجلة المصرية للتنمية والتخطيط. ( طريقة البحث واالسترجاع34شكل رقم )

 اخلامتة

ذج ( كنموOJS) Open Journal Systemالتعريف بنظام الدورية مفتوح املصدر تناولت هذه الدراسة

للنُّظ م مفتوحة املصدر التي ت ستخَدم يف إدارة الدوريات اإللكرتونيَّة ونرشها؛ حيث تم عرض اخلصائص 

إضافة  إىل مراحل عمل النظام  والوظائف التي يقوم هبا، وحسابات املستخدِمني التي يتيحها وصالحياهتا؛

 ابعة ملعهد التخطيط القومي.للمجلة املرصية للتنمية والتخطيط الت آيلإنشاء نظام  وتطبيقه يف

يف إنشاء نظام للمجلة املرصية (OJS) التطبيق لنظام الدورية مفتوح املصدر وخل صت الدراسة إىل أنَّ 

ليف، والتحكيم، والتحرير، والنرش، والتقييم، أللتنمية والتخطيط؛ قد متثلت من خالله خمتلف األدوار من الت

ا وْفق  ( يف إدارة ونرش الدورية األكاديمية OJSام الدورية مفتوح املصدر )نجاح نظوالتغذية الراجعة؛ إضافة  إىل 
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عيَّنةل ة يدور حوهلا، وهي: )إرسال املقاالت، واملتابعة  ، وذلك من خاللدورة تدفق عمل م  همَّ ثالث عمليات م 

 (.والتحكيم، ونرش املقاالت يف أعداد املجلة

 ملراجعا
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ABSTRACT 

The last ten yearswitnessed major developments in the technologies of electronic 
academic journals, which in turn guarantee developing and integrated automatic systems 
for spreading, management and benefiting from academic journals and the use of these in 
the organization of the work stages in the journal until they are published and made 
available using (OJS) Open Journal System. And studying the characteristics and 
fundamental functions this is the theoretical part of the study; the practical section of the 
study is in the procedures of the implementation of the system (OJS) In the establishment 
of an automated system of the Egyptian Journal of the National Planning Institute, 
depending on the case study methodology, using the observation tool or electronic navigation 
as a data collection tool. 
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