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مستخلص

ِ
أس َهمت به تِ ْقنيات املعلومات
َش ِهدت عنارص منظومة النرش الع ْلمي َم ً
لمحا من التطوير؛ نتيجة ملا ْ

واالتصاالت يف حدوث تغري جذري وأثر جوهري عىل االتصال العلمي ،وتعد الدوريات العلمية واحدة من أهم
ً
اشتامال عىل أحدث ما ينرش يف
مصادر املعلومات إن مل تكن أمهها عىل اإلطالق ،فهي املصدر األرسع ،واألكثر
املجاالت العلمية املختلفة ،إضافة إىل كوهنا أحد مصادر املعلومات األكثر أمهي ًة؛ لتحقيق االتصال ِ
الع ْلمي ،و َتبادل
املعلومات ،ونرش املعرفة.
هتدف هذه الدراسة إىل مراجعة أدبيات اإلنتاج الفكري املتخصص يف املوضوعات التي تتعلق بالنرش
اإللكرتوين للدوريات العلمية بصفة عامة ،ونظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية بصفة خاصة ،والتي

(*) بحث ُمقدَّ م ِضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان :النُّ ُظم مفتوحة املصدَ ر إلدارة نرش الدوريات
األكاديمية :دراسة حتليلية؛ إرشاف أ.د شعبان عبد العزيز خليفة ،ومشاركة أ.د سمرية خليل ،قسم املكتبات والوثائق وتقنية
املعلومات ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة 2019م.
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بلغ عدد مفرداهتا  68مفردة؛ هبدف الوقوف عىل سامته ،وحتليل خصائصه املوضوعية ،والزمنية ،والنوعية،
والشكلية ،واللغوية.
ومن أبرز َ
ماخلصت إليه تلك الدراسة رضورة العمل عىل زيادة اإلنتاج الفكري املكتوب باللغة العربية حول
نظم إدارة نرش الدوريات اإللكرتونية وغريها من نظم؛ إلدارة مصادر املعلومات األخرى كالرسائل اجلامعية،
والوثائق اإللكرتونية ،باإلضافة إىل أنه جيب االهتامم باجلانب العميل التطبيقي املتعلق بتجارب إصدار دوريات
إلكرتونية تنشأ وتدار بنظام آيل؛ إلدارة ونرش الدوريات اإللكرتونية .
الكلامت املفتاحية :النرش اإللكرتوين للدوريات؛ نظم إدارة املحتوى الرقمي؛ نظم إدارة نرش الدوريات
األكاديمية اإللكرتونية؛ نظام الدورية مفتوح املصدر .)OJS( Open Journal System
 0التمهيد

أدوارا حمورية يف خمتلف مراحل دورة
يلعب النرش العلمي ،بام يشمله من عنارص ومبادئ أساسية ونامذج،
ً
وأثرا
تغريا جذر ًّياً ،
البحث العلمي وأنشطته ،ويعترب النرش اإللكرتوين عىل اإلنرتنت أحد أبرز الثورات التي أحدثت ً
جوهر ًّيا عىل االتصال العلمي ،وتعترب الدوريات العلمية من أهم مصادر املعلومات التي تقوم عىل خدمة البحث
ونتيجة ملا أتاحته التكنولوجيا احلديثة من إمكانات متقدمة يف إنتاج املعلومات وبثها ،وإتاحتها ،واختزاهنا،
العلمي؛
ً
ً
شكال جديدً ا يسعى للتغلب عىل بعض املشكالت التي واجهت الدوريات
ظهرت الدورية اإللكرتونية بوصفها
العلمية يف شكلها التقليدي.
كبريا؛ والذي بدوره سوف
وقد تطورت تقنيات الدوريات اإللكرتونية يف السنوات العرش األخرية
ً
تطورا ً
ينقل النرش العلمي للدورية اإللكرتونية إىل املرحلة الرابعة يف مسرية تطوره كام هو موضح:
 املرحلة األوىل :نرش الدوريات من ِقبل النارشين التجاريني. املرحلة الثانية :نرش الدوريات بشكل رقمي عىل صعيد الويب. املرحلة الثالثة :مبادرة الوصول احلر يف النرش العلمي. املرحلة الرابعة :االجتاه نحو تطوير منصات عمل إلكرتونية مفتوحة املصدر.وبالتايل فإن هذه التقنيات تكفل تطوير نظام آيل متكامل؛ لنرش الدورية األكاديمية ،وإدارهتا ،واالستفادة منها،
يتم فيه متثيل خمتلف األدوار من التأليف والتحكيم والتحرير والنرش والتقييم والتغذية الراجعة (النرشيت.)2015،
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وتعرض هذه الدراسة مراجعة ألدبيات هذا اإلنتاج الفكري يف موضوع نظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية
اإللكرتونية؛ وذلك هبدف الوقوف عىل سامته ،وحتليل خصائصه املوضوعية ،والزمنية ،والنوعية ،والشكلية،
واللغوية ،والستخالص بعض املؤرشات التي يمكنها املسامهة يف تطوير هذا اإلنتاج الفكري.
 .1أهداف املراجعة العلمية

تسعى هذه املراجعة العلمية إىل توضيح الصورة الكاملة لإلنتاج الفكري العريب واألجنبي يف موضوع نظم
إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية؛ والذي بلغ عدده  68مفردة ،وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية:
أ .اإلحاطة بام تناوله اإلنتاج الفكري املتخصص عن النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية بصفة عامة ،ونظم
إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية بصفة خاصة؛ وذلك لتجنب عمليات التكرار ،وتعرف املوضوعات
الشاغرة تلك التي يتم تناوهلا عىل مستوى الدراسات العلمية.
ب .تعرف سامت وخصائص هذا الرصيد من اإلنتاج الفكري؛ املوضوعية ،والزمنية ،واللغوية ،والشكلية،
والنوعية.
ج .تعرف اجتاهات هذا اإلنتاج الفكري؛ من حيث مدى االهتامم باجلوانب النظرية ،واجلوانب التطبيقية.
 .2حدود املراجعة العلمية

أ .احلدود املوضوعية واللغوية :تناولت املراجعة العلمية اإلنتاج الفكري املتناول لقضية النرش اإللكرتوين
للدوريات العلمية بصفة عامة ،ونظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية بصفة خاصة ،املنشور باللغتني
العربية واإلنجليزية فقط.
ب .احلدود الزمنية :غطت املراجعة العلمية اإلنتاج الفكري الصادر من عام 2000م (بدايات االهتامم
باإلنتاج الفكري عن املوضوع) -وحتى هناية عام 2018م (تاريخ انتهاء الدراسة).
ج .احلدود النوعية والشكلية :تناولت املراجعة العلمية اإلنتاج الفكري من الرسائل اجلامعية ،واملقاالت
العلمية ،وأعامل املؤمترات ،والكتب ،سواء كان مطبوعًا أم إلكرتون ًّيا.
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 .3املنهج املُتبع يف إعداد املراجعة العلمية
 1.3إستراتيجية مسح مفردات اإلنتاج الفكري

 1.1.3أداوت البحث :

قامت الباحثة بعمل مسح شامل لإلنتاج الفكري املنشور حول موضوع الدراسة العريب منه واألجنبي ،وذلك
باستخدام أداوت بحث اإلنتاج الفكري؛ لتعرف الدراسات واجلهود التى ترتبط بشكل مبارش؛ أو غري مبارش
بموضوع الدراسة ،وذلك هبدف إعداد مراجعة علمية تقدم أدبيات املوضوع املتعلقة بالنرش اإللكرتوين للدوريات
العلمية بصفة عامة ،ونظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية بصفة خاصة ،والبحث يف ِعدة مصادر سواء
باللغة العربية أم باللغة اإلنجليزية ،وهي:
أدلة وقواعد بيانات اإلنتاج الفكرى العريب :
 دليل اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات  /حممد فتحي عبداهلادي بحلقاتهاملطبوعة بداية من عام 2000م.
 قاعدة بيانات مقاالت الدوريات التي تصدر عن البوابة العربية للمكتبات واملعلومات.www.cybrarian.org
 قاعدة بيانات اهلادى املتاحة من خالل موقع االحتاد العربى للمكتبات واملعلومات عىل الرابطالتايلhttp://arab- afli.org/index.php :
-

فهرس احتاد مكتبات اجلامعات املرصية ،متاح عىل.http://www.eulc.edu.eg :

 قواعد البيانات العربية املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصي مثل :قواعد بيانات دار املنظومة،وقواعد بيانات العبيكان الرقمية عىل الرابط التايل.https://www.ekb.eg/ar/home :
 دليل الدوريات العربية املجانية  ،DFAJاملتاح عىل الرابط التايل.http://www.dfaj.net : -دليل دوريات الوصول احلر  ،DOAJاملتاح عىل الرابط التايل.http://doaj.org :

 التصفح املبارش للدوريات املطبوعة يف ختصص املكتبات واملعلومات منذ عام  2010وحتىاآلن؛ ألن الفرتات السابقة عن هذا العام مغطاة من ِقبل دليل اإلنتاج الفكري العريب يف جمال
املكتبات واملعلومات مثل:
 -1دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات.

 -4املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات.

 -2االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات.

 -5الفهرست.

 -3بحوث يف علم املكتبات واملعلومات.
أدلة وقواعد بيانات اإلنتاج الفكرى األجنبي:

 -6جملة املكتبات واملعلومات العربية.
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البحث داخل قواعد البيانات العاملية املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصي ،وهى:
SCOPUS
)EBSCO Host ( LISTA/ ERIC/Academic Search Complete
Sage Journals On Line
ProQuest Theses and Dissertations
Science Direct
ISI Web Of Science
Emerald
Springer

حمركات البحث العاملية:
تم االعتامد عىل أشهر حمركات البحث العاملية مثل .Google, Yahoo, AltaVista, Google Scholar
 2.1.3إسرتاتيجية البحث:

استخدمت الباحثة جمموعة من املصطلحات والكلامت الدالة للحصول عىل أكرب عدد من اإلنتاج الفكري
ذي العالقة بموضوع الدراسة ،واملصطلحات املستخدمة هى:
باللغة العربية
النرش اإللكرتوين
النرش اإللكرتوين للدوريات
إدارة الدوريات
نظم إدارة املحتوى الرقمي
نظم إدارة الدوريات
نظم إدارة الدوريات األكاديمية
نظم الدوريات مفتوحة املصدر

باللغة اإلنجليزية
.Electronic Publishing
Electronic Publishing for Journals
Journals Management
Digital Content Management Systems
Journals Management Systems
Academic Journals Management Systems
Open Journals Systems

وقد التزمت الباحثة يف معاجلة اإلنتاج الفكري املنتقى؛ لتحقيق أهداف هذه املراجعة العلمية باآليت:
أ -التزمت املراجعة العلمية بأقىص درجات االنتقاء ملا توافر للباحثة من الدراسات العلمية املرتبطة بشكل
مبارش بموضوع املراجعة العلمية ،والبعد عن الدراسات املكررة ،أو غري املرتبطة مبارشة باملوضوع.
ب -جاء تصنيف هذا اإلنتاج لعدة موضوعات فرعية نظمت املراجعة العلمية وف ًقا هلا ،وكان تصنيف اإلنتاج
الفكري داخل كل موضوع من موضوعات املراجعة العلمية وف ًقا للرتتيب الزمني لسنة النرش من األقدم إىل
األحدث.
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ج -انتهت املراجعة العلمية بتقديم جمموعة من املالحظات التي تم استنتاجها بعد استعراض اإلنتاج الفكري
يف موضوع النرش اإللكرتوين للدوريات اإللكرتونية بصفة عامة ،ونظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية بصفة
خاصة ،وتم استخالص بعض املؤرشات التي يمكنها املسامهة يف تطوير هذا اإلنتاج الفكري.
 2.1.3.1نتائج مسح اإلنتاج الفكري:

أسفرت خطوة مسح اإلنتاج الفكري عن جمموعة من الدراسات التي قد ترتبط بشكل مبارش ،أو غري مبارش
بموضوع الدراسة.
يوضح اجلدول ( )1عدد التسجيالت املرتبطة ببعض املصطلحات التي استخدمت ملراجعة أدبيات املوضوع
عرب قواعد البيانات العاملية املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصي.
 3.1.3.1التعليق عىل نتائج مسح اإلنتاج الفكري:

يتضح من خالل استعراض نتائج البحث يف اجلدول ( )1والشكل ( )1أن أكثر املصطلحات املسرتجعة هي
التي تتعلق بموضوع نظم إدارة املحتوى الرقمي Digital Content Management Systems؛ حيث شكل نسبة
 %39من رصيد مفردات اإلنتاج الفكري املسرتجع.

%

املجموع

Sage

ISI

Springer

EBESCO

Science Direct

Emerald

ProQuest

Scopus

جدول رقم ( ) 1عدد التسجيالت المرتبطة مباشرة بمصطلحات الدراسة في قواعد البيانات العالمية

Database
Terms

%0.6

92

0

18

0

37

0

5

1

31

Open Journals Systems

%1
%0.4

189
61

0
0

37
11

5
1

65
28

9
1

6
5

0
0

67
15

Journals Management

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Academic Journals Management
Systems

%39

5892

197

577

61

278

178

327

11

4263

Digital Content Management
Systems

%31

4639

51

170

0

114

9

1000

2740

555

Electronic Publising

%28

4257

60

190

0

120

57

1484

1527

819

Electronic Publising
For Journals

308

1003

67

642

254

2827

4279

5750

%2

%7

15130

%28.3 %18.7 %1.7 %4.2 %0.4

%38

Journals Management Systems

املجموع
النسبة املئوية
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وتفرس الباحثة زيادة النسبة بأن مصطلح إدارة املحتوى الرقمي هو املنصة األكرب التي تندرج هبا كافة
املوضوعات املتعلقة بنظم إدارة مصادر املعلومات بكافة أشكاهلا من دوريات ،وأعامل مؤمترات ،ورسائل جامعية،
وكتب.
وجاء يف املرتبة الثانية مصطلح النرش اإللكرتوين  Electronic Publisingالذي شكل نسبة  %31من رصيد
اإلنتاج الفكري املسرتجع؛ هو مصطلح عام وشامل للعديد من الدراسات التي تتناول طبيعة مصادر املعلومات
التقليدية ،ومدى استفادهتا من التغريات التكنولوجية احلديثة ،وتطبيقها؛ لتواكب تطورات القرن احلادي
ظهورا ،واستخدا ًما ،يليه يف املرتبة الثالثة مصطلح
والعرشين ،كام أن هذا املصطلح هو أقدم تلك املصططلحات
ً
النرش اإللكرتوين للدوريات  Electronic Publising for Journalsالذي شكل نسبة  %28من رصيد اإلنتاج
الفكري املسرتجع؛ ويفرس ذلك بأن هناك العديد من الدراسات املسرتجعة حول نشأة الدوريات ،وتارخيها،
وخصائصها ،وأشكاهلا التقليدية ،وكيفية حتويلها من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين ،باإلضافة إىل
اسرتجاع العديد من الدراسات التي تتناول نشأة دوريات علمية بعينها منذ البداية يف الشكل اإللكرتوين.

Journal
Manageme
nt Systems
0.4%

Journal
Manageme
nt
1.%

Digital
Content
Manageme
nt Systems
39%

Open
Journal
Systems
0.6%
Electronic
Publising
For Journals
28%

Electronic
Publising
31%

شكل ( )1النسب المئوية لعدد التسجيالت المسترجعة من قواعد البيانات العالمية والمرتبطة بمصطلحات الدراسة

يأيت يف املرتبة الرابعة مصطلح إدارة الدوريات  Journals Managementالذي شكل نسبة  %1من رصيد
اإلنتاج الفكري املسرتجع؛ وهي نسبة تكاد تكون ضئيلة ،وذلك لضيق املصطلح جدًّ ا ،وأن أغلب الدراسات
املنشورة تندرج يف قواعد البيانات حتت مصطلح إدارة املحتوى الرقمي ،وهو املصطلح األشمل ،ويأيت مصطلح
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نظم الدوريات مفتوحة املصدر  Open Journals Systemsبنسبة ضئيلة تشكل  %6.0من رصيد اإلنتاج الفكري
املسرتجع ،كام يتضح من خالل مسح نتائج البحث اخلاصة بمصطلح نظم الدوريات مفتوحة املصدر Open

 Journals Systemsأن أغلب الدراسات التي تدور حوله تتناول نظام الدورية مفتوح املصدر( )OJSسواء
بالتعريف ،وحتديد السامت واخلصائص ،أم التقييم أم املقارنة مع بعض النظم األخرى ،ويأيت مصطلح نظم إدارة
الدوريات  Journals Management Systemsيف املرتبة األخرية بنسبة  %4.0من رصيد اإلنتاج الفكري املسرتجع
عن املوضوع؛ وهي نسبة ضئيلة جدًّ ا للغاية ،وذلك لتداخل املصطلح مع مصطلح نظم إدارة املحتوى الرقمي
أخريا اليوجد نتائج مسرتجعة خاصة بمصطلح نظم إدارة الدوريات
 ،Content Management Systemsو ً
األكاديمية .Academic Journals Management Systems
 4.1الموضوعات التي حظيت باهتمام اإلنتاج الفكري عن نظم إدارة نشر الدوريات األكاديمية اإللكترونية:

قامت الباحثة بمسح اإلنتاج الفكري حول املوضوع نتج عنه  68مفردة مرتبطة بشكل مبارش باملوضوع،
صنفت إىل عدة قطاعات موضوعية فرعية ،ونظمت املراجعة العلمية وف ًقا هلا ،وتم تصنيف اإلنتاج الفكري داخل
كل قطاع موضوعي من موضوعات املراجعة العلمية زمن ًّيا من األقدم لألحدث وف ًقا لسنة نرشه ،كام ييل:
 1.4.1النرش اإللكرتوين للدوريات )1(Electronic Publishing for Journals

كان النتشار استخدام تقنيات املعلومات يف إنتاج ونرش مصادر املعلومات املختلفة ،وعىل رأسها الدوريات
العلمية ،أثره يف تزايد اإلنتاج الفكري املنشور العريب واألجنبي يف موضوع النرش اإللكرتوين؛ فنجد أن بعضه تناول
مقدمة نظرية عن النرش اإللكرتوين ومميزاته والدوريات اإللكرتونية ومراحل تطورها ،وما تتميز به من قيم مضافة
لن تتوافر لنظريتها املطبوعة ،وجز ًءا آخر تناول متطلبات التحول من الدوريات املطبوعة إىل اإللكرتونية ،وجز ًءا
منه تناول احلرص ،ومعايري التقييم لدوريات إلكرتونية يف جماالت خمتلفة ،إضا ًفة إىل اجلزء الذي تناول التجارب
الفعلية التي متت يف جمال النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية.
 استعرض ( )Hovav,Zeelim A.يف أطروحته للدكتوراه عام ( )2000بعض جتارب نرش الدورياتاإللكرتونية باجلامعات ،هيدف منها إىل تعرف العوامل الدافعة لنرشها ،والعقبات التي تواجهها ،وماذا أضاف النرش

( )1تناولت الباحثة سمية سيد حممد يف رسالتها للامجستري التي حتمل عنوان "مقومات الرقمنة يف الدوريات اإللكرتونية العربية:
دراسة لعينة من دوريات العلوم والتقنية"؛ العديد من الدراسات التي تناولت موضوع النرش اإللكرتوين للدوريات ،والتي سيتم
استعراضها هنا يف هذه املراجعة العلمية.

كريامن بكنام صدقي

405

اإللكرتوين هلا؟ ،وقد عرض الباحث يف دراسته مقوم التفاعلية ،وأثره يف جعل الدورية اإللكرتونية بمثابة منتدى
نقايش ،والروابط الفائقة ،وأثرها عىل مقاالت هذه الدوريات.
 كام أوضح ( )Okerson,A.يف دراسته عام ( )2000تاريخ تطور جتارب الدوريات اإللكرتونية منذ بدايةالتسعينيات؛ حتى هنايتها ،وقد ذكر أن الدوريات اإللكرتونية يف بداية التسعينيات اعتمدت عىل شفرة ،ASCII
والتي مل توفر سوى ملف نيص بسيط مل ِ
ينطو عىل أي تنسيقات طباعية ،أو معادالت ،أو رسوم ،واستمر يف رسد
تاريخ تطور الدوريات اإللكرتونية؛ حتى انتهت دراسته بعرض استرشاف مستقبل هذه الدوريات خالل مخس
سنوات من عام 2000م -وحتى عام 2005م؛ وذلك فيام يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ،واإلدارة املالية ،وظهور
حتالفات املكتبات ،إضافة إىل توافر بعض املقومات؛ كالروابط الفائقة ،والتي سينتج عنها مقاالت متشابكة.
 وناقش (الرسحيي ،حسن ،ومنى) يف دراستهام عام ( )2001بعض قضايا الدوريات اإللكرتونية يفاملكتبا ت؛ مثل قضايا التكلفة ،والتسعري ،والتقنيات املرتبطة بالنرش اإللكرتوين ،وباألخص تقنية الربط الفائق،
وقضايا احلقوق الفكرية ،إضا ًفة للمعاجلة واإلجراءات الفنية اخلاصة بالدوريات اإللكرتونية ،وتوصل الباحثان يف
دراستهام إىل نتيجة هنائية بأن عملية النرش العلمي ستظل مرتبطة ،ومتأثرة بالتطورات التكنولوجية.
 وقامت (فايز ،رحاب) يف أطروحتها للامجستري عام ( )2002بتعرف التجارب الفعلية التي متت يف جمالالنرش اإللكرتوين للدوريات العلمية بالعامل املتقدم ،مع ذكر مزايا الدوريات اإللكرتونية ،وعيوهبا وخطوات نرشها،
وأوضحت الوضع احلايل لنرش الدوريات العلمية التي يصدرها املركز القومي لإلعالم والتوثيق بمرص بالتعاون مع
بعض اجلمعيات العلمية األخرى ،كام ركزت عىل دراسة اخلطة املقرتحة؛ لنرش هذه الدوريات إلكرتون ًّيا.
وحددت الباحثة يف دراستها عد ًدا من األهداف التي تسعى إىل حتقيقها ،وهي تعرف ماهية الدوريات
اإللكرتونية ،ووظائفها ،ومراحل تطورها ،ومشكالهتا ،وأنواعها ومصادر احلصول عليها ،وتعرف بعض القضايا
املحورية املتعلقة بتلك الدوريات ،ودراسة الوضع احلايل؛ لنرش الدوريات العلمية باملركز القومي لإلعالم والتوثيق،
واعتمدت الباحثة يف دراستها لتلك التجارب عىل منهجني من مناهج البحث؛ لتحقيق أهدافه ،ومها :املنهج
الوصفي التحلييل الذي تعرض من خالله التجارب الفعلية للنرش اإللكرتوين للدوريات العلمية للدول واهليئات
األجنبية ،ومنهج دراسة احلالة؛ لدراسة جتربة املركز القومي لإلعالم والتوثيق للتحول اإللكرتوين للدوريات
العلمية التي يتوىل إصدارها.
ومن ضمن النتائج التي توصلت إليها الباحثة يف دراستها أن جتربة املركز القومي لإلعالم والتوثيق يف نرش ما
يصدره من دوريات إلكرتون ًّيا تتجه إىل الناحية التقليدية يف معظمه ،حيث ينحرص االهتامم يف النرش بالبداية باملطبوع
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وحت ويله إىل إلكرتوين ،وأنه عىل الرغم من وجود هذه التجارب بالدوريات الصادرة بالدول العربية ،فإهنا ال تبدو
أهنا هتتم بالدوريات العلمية ،بل يتجه معظمها إىل املجالت العامة والصحف اليومية.
وقدمت الباحثة يف دراستها ِعدة توصيات موجهة إىل اجلامعات برضورة اشتامل املناهج الدراسية يف ختصص
املكتبات واملعلومات عىل مقررات تتعلق بالنرش اإللكرتوين ،ورضورة تعرف املجتمع األكاديمي الطرق اجلديدة
التي ينبغي اتباعها يف مرحلة التأليف والتحرير.
 وتناول ( )Brown,G. , Irby,B.Jيف دراستهام عام ( )2002جتربة إصدار دورية إلكرتونية ،وهي دوريةتطوير املرأة يف القيادة  Advancing Women in Leadership Journalتلك التي هتتم بشئون عمل املرأة وجتربتها
يف العمل املهني واإلداري؛ حيث قدما ً
توجيها؛ إلنشاء وحترير الدوريات
دليال إرشاد ًّيا ،وتوجيهات حتددت يف 14
ً
اإللكرتونية ،وتدور هذه اإلرشادات حول العمل عىل حسن اختيار هيئة حترير ذات كفاءة عالية ،ورضورة وضع
رؤية وأهداف للدورية ،وحتديد حدود تغطيتها املوضوعية ،وغريها من اإلرشادات اإلدارية والفنية اخلاصة بعملية
التحرير والتحكيم ،باإلضافة إىل رضورة تضمني حمرك بحث داخيل ملوقع الدورية للبحث بمحتوياهتا ،واالعتامد
عىل نظام إدارة حمتوى رقمي؛ لتسهيل عملية متابعة ،وإدارة ،ونرش املقاالت.
وعرف ( )Jagannathan, B.يف أطروحته للامجستري عام ( )2002كيفية إنشاء دورية إلكرتونية يف جمال
 ّاملنسوجات من خالل دراسة دورية تكنولوجيا النسيج واملالبس واإلدارة Journal of Textile , Apparel

ابتكارا يف جمال املنسوجات واملالبس ،وأوضحت
 Technology, Managementوالتى اعتربهتا الدراسة
ً
أيضا أمهية حقل التغذية املرتدةFeedback Loop؛ لتوفري مدخالت لدوريات املستقبل ،وتم دراسة
الدراسة ً
الدورية من خالل عدة عنارص منه (سلوك قراء الدورية ،بام يف ذلك الزيارات الفردية خالل األسبوع ،والزيارات
املتكررة ،واملواقع اجلغرافية للقراء ،وصفحة الدخول ،كام تم عمل حتليل نسبي شامل لكل أعداد الدورية
اخلمس).
ٍ
بوجه عام،
عرضا ملراحل تطور الدوريات العلمية
 وقدم (قاسم ،حشمت) يف دراسته عام (ً )2004مستعرضا البدايات املبكرة هلا منذ هناية الثامنينات ،مميزً ا بني أربعة
والدوريات اإللكرتونية التخصصية بوجه خاص
ً
أجيال هلا ،يميز اجليل األول الدوريات اإللكرتونية التي تعتمد يف جتهيز نصوصها عىل شفرة  ،ASCIIواجليل الثاين
يميزه الدوريات اإللكرتونية التي تعتمد عىل لغة هتيئة النصوص الفائقة .HTML
أما ما يتميز به دوريات اجليل الثالث الروابط الفائقة ،وما أحدثته من تطور هائل يف الربط البيني لالستشهاد
املرجعي ،أم اجليل الرابع للدوريات اإللكرتونية فكان يتميز باالعتامد عىل برجميات الوكالء Software Agents

بوصفها إحدى النظم اخلبرية التي تستطيع تنفيذ بعض املهام نيابة عن املستفيد ،والتي ستتوىل مهام البحث عن
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ً
مفصال ملزايا
عرضا
املعلومات يف الدورية اإللكرتونية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت ،وأضاف الباحث يف دراسته ً
ا لدوريات اإللكرتونية ،والتي منها التفاعلية؛ استثامر إمكانات الوسائط املتعددة ،ودعم مقومات البحث
واالسرتجاع ،وتنتهي الدراسة بعرض للقضايا االجتامعية واالقتصادية التي تشكل حتديات هلذه الدوريات ،والتي
منها موقف األوساط األكاديمية ،وحقوق التأليف ،وارتفاع تكلفة اإلفادة منها ،وقضايا احلفظ التارخيي.
 كام عرضت (بيومي ،عبري) يف أطروحتها للامجستري عام ( )2004أسس اختيار الدوريات اإللكرتونية يفاملكتبات اجلامعية مع ذكر نامذج للمكتبات اجلامعية األجنبية التي وضعت سياسات لتنمية مقتنياهتا من الدوريات
اإللكرتونية ،وحتديد مسئولية االختيار ،وعرض ألدوات االختيار ،ثم دراسة لواقع املكتبات اجلامعية التي اقتنت
دوريات إلكرتونية يف مرص من خالل دراسة حالة للمكتبة املركزية يف كل من جامعة املنوفية ،وجامعة املنصورة،
واقتناء الدوريات هبا ومقارنة بني عمليات االقتناء يف اجلامعتني ،كام عاجلت الدراسة القضايا املرتبطة باقتناء
الدوريات اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية وهى (التجميع ،اتفاقيات الرتاخيص ،اإلتاحة ،التدريب عىل
استخدامها ،االختيار بني اإلصدارة الورقية واإللكرتونية يف املكتبة اجلامعية) ،واعتمدت الباحثة عىل املنهج
الوصفي امليداين ومنهج دراسة احلالة ،وختمت الباحثة دراستها بمجموعة من التوصيات من أجل اقتناء الدوريات
اإللكرتونية مع ضامن حسن اإلتاحة واالستخدام.

 واهتمت (السيد ،أماين) يف دراستها عام ( )2005بظاهرة حتول الدوريات املرصية من شكلها الورقياملطبوع إىل الشكل اإللكرتوين ،وذلك من خالل دراسة خصائص الدوريات اإللكرتونية وتطورها ،وما يرتبط هبا
من مشكالت سواء عىل مستوى النظم ،أم الربجميات ،وذلك من خالل دراسة تقييمية حتليلية ملجموعة من
الدوريات املرصية العلمية املتخصصة يف شتى فروع املعرفة البرشية ،وما مرت به من مراحل ،واعتمدت الباحثة يف
دراستها عىل املنهج املسحي؛ وذلك هبدف استشكاف السامت العامة للدوريات اإللكرتونية املرصية ،وتعرف
املامرسات املستخدمة يف تسعري وإتاحة الدوريات اإللكرتونية املرصية ،وتعرف أساليب احلفظ الرقمي والضبط
الببليوجرايف.
وتوصلت الباحثة يف هذه الدراسة إىل أنه جيب أن يضطلع نارشو الدوريات العلمية بإصدار مقابل إلكرتوين
لدورياهتم املطبوعة ،واستخدام برامج التحكيم اإللكرتوين يف ضبط إجراءات التحكيم ومتابعتها.
 كام تناولت (إبراهيم ،أمل) يف أطروحتها للامجستري عام ( )2006حرص ووصف الدوريات اإللكرتونيةاملتاحة عىل اإلنرتنت يف جمال علم املكتبات واملعلومات العربية واألجنبية عىل حد سواء ،وذلك لتحليل اجتاهاهتا
العددية والنوعية ،وسعت الباحثة إىل اقرتاح منهج قائم عىل قائمة مراجعة باملعايري املقرتحة لتقويم الدوريات
اإللكرتونية العلمية املتاحة عىل اإلنرتنت ،وتكونت القائمة من ثامين فئات رئيسة من املعايري ،لكل فئة معايريها
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مصدرا من مصادر املعلومات ختتلف بطبيعتها
وبنودها املختلفة التي تالئم الدوريات العلمية اإللكرتونية بوصفها
ً
معيارا؛ منها ما يتعلق بالقدرة عىل البحث واالسرتجاع،
عن بقية املصادر ،وقد بلغ جممل عدد املعايري ثالثة وثالثني
ً
واملراجعة والتحكيم ،واجلوانب التكنولوجية التي تدور حول الروابط الفائقة ،والوسائط املتعددة ،وصيغ امللفات،
كام أظهرت عملية جتريب قائمة املراجعة عىل عينة من الدوريات بلغت 43دورية؛ و مدى مالءمة هذه املعايري لتقويم
الدوريات اإللكرتونية ،وانتهت الدراسة بمجموعة توصيات للمسامهة يف حتسني واقع نرش الدوريات العلمية عىل
اإلنرتنت.
ذاكرا أنه بدأ
 وعرض ( )Hunter,JohnG.يف دراسته عام ( )2006بدايات النرش اإللكرتوين للدوريات ًأيضا وصف حالة
يف الدوريات املتخصصة يف الفيزياء والطب ،وذلك يف تسعينيات القرن العرشين ،وعرض ً
املنشور اإللكرت وين ،وما يتعلق به من قضايا ،وذلك يف إطار تعريف القارئ ببعض األمور التي ستتوافر يف هذا
املنشور لإلفادة منها ،ومن أمثلة هذه اإلمكانيات الوسائط املتعددة ،واإلمكانيات التفاعلية ،وإمكانية الربط الفوري
بني املقاالت ذات الصلة ،واإلمكانيات البحثية األخرى.
تقييام خلمس من الدوريات العربية اإللكرتونية
 وقدم (الدكروري ،أيمن) يف دراسته عام (ً )2007املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات ،وهدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافق تلك الدوريات العربية
اإللكرتونية املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات واملعايري املتبعة ،وتقوم الدراسة بتطبيق جمموعة من املعايري
عىل الدوريات حمل الدراسة ،وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج املسحي ،وذلك اعتام ًدا عىل قائمة مراجعة؛
الستقاء البيانات حول مواقع تلك الدوريات.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث يف دراسته أن أكثر الدوريات العربية اإللكرتونية يف جمال املكتبات
واملعلومات تطبي ًقا للمعايري املقرتحة هي "  " Cybrarians journalوال يوجد دورية إلكرتونية فيها إمكانية
للبحث املركب باستخدام الروابط البولينية.
إطارا عمل ًّيا؛
 وتناول كل من ) (Abubaker, Azza, Lu, Joan& Yip Jimيف دراستهم عام(ً )2008لتصميم نموذج لدورية إلكرتونية جديدة هدفه األسايس هو استغالل أكرب قدر مما أتيح هلذه الدوريات من تقنيات
حديثة تواكب العرص ،وذلك عندما قاموا بعمل دراسة حتليلية لتعرف احتياجات القراء والباحثني املعلوماتية
والبحثية املراد توافرها بالدوريات اإللكرتونية ،ومدى استعدادهم للتعامل مع هذا الوسيط ،وما يوفره من
إمكانيات حديثة ،و تصور الباحثني والقراء ملا يمكن أن جيدوه يف هذا الوسيط من إمكانيات جديدة.
 وقدمت (اخلفاف ،سمية يونس) يف دراستها عام ( )2011مقدمة نظرية عن مفهوم الدوريات اإللكرتونية،وأنواعها ،ومزاياها ،والتحديات التي تواجهها ،وأساليب استخدامها ،وقد تم تطبيق الدراسة عىل  9من الدوريات
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العربية يف جمال املكتبات واملعلومات ،والتي هلا مواقع عىل شبكة اإلنرتنت ،واستخدمت الباحثة يف دراستها املنهج
املسحي للوصول إىل نتائج واقعية تعكس حقيقة اإلفادة الفعلية من الدوريات اإللكرتونية العربية يف جمال املكتبات
واملعلومات من جانب أعضاء اهليئة التدريسية بجامعة املوصل باستخدام أداة االستبانة جلمع البيانات.
 وناقشت (فاروق ،منى) يف دراستها عام ( )2014القضايا املتعلقة بإصدار دوريات الوصول احلر والبدائلاملمكنة التي يمكن االختيار من بينها ملساعدة القيادات اجلامعية ،وهيئات حترير الدوريات اجلامعية الختاذ القرارات
املختلفة بشأن إصدار تلك الدوريات األكاديمية يف الشكل اإللكرتوين؛ وقد اعتمدت الدراسة يف منهجها عىل حتليل
حمتوى عدد من األدلة اإلرشادية العاملية يف جمال الوصول احلر ،وقد استطاعت الدراسة تقديم إطار عام إلدارة
النرش اإللكرتوين للدوريات األكاديمية ذات الوصول احلر ،تتضمن عرشة حماور رئيسة هى (تقرير شكل الدورية،
وصف الدورية ،مصادر التمويل البديلة عن االشرتاكات ،التنظيم واإلدارة ،املتطلبات التكنولوجية ،التسويق،
التعريف بالدورية ،قياس تأثري الدورية ،القضايا املتعلقة باملؤلفني ،اعتبارات املستخدم).
 وتناولت (سيد ،سمية) يف أطروحتها للامجستري عام ( )2016التحقق من توافر مقومات الرقمنة يفالدوريات اإللكرتونية العربية يف جمايل العلوم والتقنية ،والتي بلغ عددها  64دورية علمية؛ وذلك هبدف تعرف
مدى استفادة تلك الدوريات من هذه املقومات ،والسبل التي يمكن أن جتعل اإلفادة من هذه املقومات يف أعىل
مستوياهتا ،واعتمدت الباحثة يف دراستها عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ لوصف وحتليل واقع إفادة هذه الدوريات
من املقومات التي وفرها النرش اإللكرتوين ،وذلك عىل املواقع اإللكرتونية هلذه الدوريات عىل اإلنرتنت ،واعتمدت
يف ذلك عىل قائمة مراجعة تشتمل عىل العنارص املراد التحقق من توافرها يف مواقع تلك الدوريات ،وقد توصلت
الباحثة يف دراستها لنتيجة عامة مفاداها أن هناك ضع ًفا يف التوافر للعديد من مقومات الرقمنة بالدوريات
اإللكرتونية العربية يف جمايل العلوم والتقنية ،ويتعني عىل مسئويل إصدار ،ونرش هذه الدوريات نرش املزيد من الوعي
واالهتامم لتوافر مثل هذه املقومات.
 2.4.1نظم إدارة املحتوى الرقمي:

حفلت الدراسات العربية واألجنبية بالعديد من املقاالت واألطروحات العلمية التي تناولت موضوع نظم
إدارة املحتوى الرقمي ،وتنوعت ما بني عرض النظم التجارية والنظم مفتوحة املصدر؛ سواء بالتعريف ،أم التقييم،
أم املقارنة بني النظم وبعضها البعض ،وتوضيح املميزات والعيوب من تطبيقها يف املكتبات ،أو يف إدارة الدوريات
اإللكرتون ية ،أو إدارة املؤمترات ،أو إدارة الرسائل اجلامعية ،أو نظم األرشفة اإللكرتونية ،وتم تقسيمها إىل الفئات
اآلتية:
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 1.2.4.1نظم إدارة املحتوى الرقمي خلدمات املعلومات باملكتبات:

 يناقش( )Alfonso,Fuggettaيف دراسته عام ( )2003مفهوم الربجميات مفتوحة املصدر واملفاهيماألخرى املرتبطة هبا ،ويعرض الباحث يف دراسته مقارنة بني النظم مفتوحة املصدر ،والنظم التجارية؛ من حيث
اجلوانب التقنية واالقتصادية واالجتامعية ،باإلضافة إىل متطلبات تثبيت الربجميات مفتوحة املصدر وبنيتها التحتية،
هنجا لتقييم الربجميات مفتوحة املصدر بناء عىل عدد من اجلوانب التقنية
وكانت من أهم نتائج الدراسة أهنا قدمت ً
واالقتصادية واالجتامعية ،كام أكدت الدراسة عىل أن من مميزات برامج املصدر املفتوح أهنا اقتصادية ،وتتصف
باحلداثة املستمرة مقارنة بالنظم التجارية ،باإلضافة إىل أن هذه الربجميات تشكل ظاهرة تكنولوجية حديثة حتتاج إىل
دراسة متعمقة.
 كام قام ( )Han,Yanيف دراسته عام ( )2004بعرض جمموعة من التعريفات لنظم إدارة املحتوى الرقمييليها عرض ملتطلبات تطويرها ،ومدى احلاجة إليها يف الوقت احلارض ،وقام الباحث يف دراسته باستعراض ثالثة
من نظم إدارة املحتوى الرقمي وهي ( )Dspace- Fedora—Greenstoneمن خالل منهج حتلييل ،ومتت املقارنة
بني هذه النظم بناء عىل جمموعة من املحاور الرئيسة كمعيار إدارة امليتاداتا ،واحلفظ الرقمي ،واألمن ،والتحكم
والوصول ،والبحث واالسرتجاع  ،وذلك هبدف اختيار النظام األمثل؛ لتلبية احتياجات مكتبة جامعة أريزونا
إلدارة حمتواها الرقمي.
 وتناولت (املكاوي ،عواطف) يف دراستها عام ( )2006أساسيات النظم مفتوحة املصدر؛ من حيثتعريفها ،وتارخيها ،ومزاياها وعيوهبا ،وتقييم أمهيتها ومرشوعاهتا يف الدول النامية ،وخاص ًة يف مرص واهلند؛ كام
تناولت بالدراسة والتقييم نظام كوها مفتوح املصدر ،وتطبيقه يف املكتبات .واعتمدت يف دراستها عىل املنهج
الوصفي التحلييل واألسلوب التقييمي ،وذلك باستخدام شبكة اإلنرتنت وبعض املقابالت امليدانية مع العاملني يف
املكتبات املرصية التي طبقت هذا النظام ،وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة يف دراستها أن هناك
ارتبا ًطا وثي ًقا بني برامج املصدر املفتوح وجمتمع املكتبات؛ فكالمها يمثل ثقافة جمانية ،وأن نظام كوها هو أول نظام
آيل متكامل مفتوح املصدر جاهز للتطبيق يف املكتبات.
 وعرض (النقيب ،متويل) يف دراسته عام ( )2007أشهر النظم مفتوحة املصدر لبناء املكتبات الرقمية،ووقع االختيار عىل النظم اآلتية  ،Eprints,Greenstone,CD Wareوقام الباحث يف دراسته بالتقييم واملفاضلة بني
تلك النظم باستخدام قوائم الفحص ملجموعة من املعايري ،وهى التوافقية ،واألمن ،وامليتاداتا ،وحترير املحتوى،
واإلتاحة ،وإمكانية الوصول اخلارجي ،وإدارة القوالب ،واحلفظ ،واإلبحار ،وتوصل الباحث يف دراسته إىل أن
برنامج  Greenstoneهو األفضل لبناء املكتبات الرقمية.
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 وقام ( )Benevolo,C., Vegri,S.يف دراستهام عام ( )2007بعمل مسح ألنواع نظم إدارة املحتوىالرقمي املتاحة بالسوق؛ من خالل مسح أجري عىل  22رشكة عاملية تقدم نظم إدارة للمحتوى الرقمي ،وأسفرت
عملية املسح عن وجود ثالثة أنواع رئيسة هلذه النظم ،وهي( نظم إدارة حمتوى الويب ،ونظم إدارة حمتوى
املؤسسات ،ونظم إدارة حمتوى الوثائق والتسجيالت) ،وتم عمل مقارنة بني هذه األنواع الثالثة؛ من حيث السامت
املميزة لكل منهم ،وتوصل الباحثان يف دراستهام إىل أن لكل نوع من األنواع الثالثة لنظم إدارة املحتوى الرقمي
وظائفه التي متيزه ،وأوىص الباحثان يف هناية الدراسة برضورة تقييم نظم إدارة املحتوى الرقمي املختلفة من ِقبل
اهليئات واملؤسسات؛ لتحديد أفضلها للعمل يف ظل هذا الكم اهلائل من هذه النظم املتاحة.
عرضا لنظم إدارة املجموعات الرقمية
 وتبنى (عبد السالم ،أمحد) يف أطروحته للامجستري عام (ً )2007املتاحة يف السوق العريب ،والتي تتمثل يف أربعة نظم إلدارة املجموعات الرقمية ،وهي (Unicorn- Millennium-

وأيضا بعض النظم األجنبية املجانية مثل ( ،)Dspace- Fedora- Eprintsوذلك هبدف
)ً ،VTLS- Horizone
تعرف تلك النظم ،وعرض مميزاهتا ،ومعرفة اجلهات واملعايري التي تدعمها هذه النظم ،واعتمد الباحث يف دراسته
عىل املنهج املسحي امليداين ،ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث يف دراسته أن أغلب النظم مفتوحة املصدر
إلدارة املجموعات الرقمية ظهرت خالل مشاريع ،أو مبادرات قامت هبا مرشوعات للرقمنة.
 وناقش (فتوح ،عمرو) يف أطروحته للامجستري عام ( )2010مدى إمكانية االستفادة من الربجمياتاملفتوحة املصدر ىف بناء وإدارة املكتبات الرقمية ،وهدفت الدراسة إىل تقييم نظام Greenstone؛ لتحديد مدى
توافقه مع معايري تقييم نظم املكتبات الرقمية مفتوحة املصدر واخلروج بقائمة من املعايري واملواصفات التى جيب
توافرها ىف برجميات املصدر املفتوح عمو ًما ،وتلك التى تستخدم لبناء وإدارة املكتبات الرقمية عىل وجه اخلصوص،
ووضع تصور مقرتح ملراحل تقييم الربجميات مفتوحة املصدر ،معتمدً ا يف ذلك عىل املنهج التجريبي ،واملنهج املقارن
باإلضافة إىل املنهج املسحي امليداين.
 وقدم (أبو اخلري ،إبراهيم) يف دراسته عام ( )2012نظم إدارة املحتوى الرقمي ،والتعريف هبا ،وأنواعها؛حيث قام الباحث يف دراسته بمقارنة بني اثنني وأربعني نظا ًما إلداراة املحتوى وف ًقا لقائمة مراجعة قام بإعدادها،
تضمنت سبعة معايري رئيسة وهى (األمن ،والدعم الفني ،وسهولة االستخدام ،وإدارة النظام ،والتوافقية ،واملرونة،
والتطبيقات املدجمة) ،وتوصل الباحث يف دراسته إىل أن نظام  Typo3هو األفضل إلدارة املحتوى الرقمي ،يليه نظام
 ،Tikiثم نظام .Drupal
 واقرتح (حممد ،إبراهيم) يف أطروحته للدكتوراه عام ( )2014بناء نظام آيل متكامل مفتوح املصدر؛لتحويل ونقل بيانات املكتبات بني النظم اآللية املتكاملة إلدارة املكتبات ،وذلك باالعتامد عىل املنهج التجريبي

نظم إدارة نَرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية؛ مراجعة علمية

412

واملنهج الوصفي التحلييل ،وتوصل الباحث يف دراسته إىل وجود بعض األسباب املالية واإلدارية يف املكتبات؛
للتحول من النظم القديمة لنظم جديدة تقدم تعاقد الصيانة ،والدعم الفني.

 كام تناول (نجم ،حممد) يف أطروحته للامجستري عام ( )2014بناء شبكات املكتبات باستخدام النظممفتوحة املصدر ،وهدفت هذه الدراسة إىل :تعرف أنظمة املكتبات املتكاملة مفتوحة املصدر ،وحتليلها ،وحتديد أوجه
القوة والضعف للربجميات مفتوحة املصدر ،باإلضافة إىل توظيف تقنيات الشبكات للربط بني أنظمة املكتبات
املتكاملة مفتوحة املصدر ،واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل لوصف وحتليل كافة اجلوانب املتصلة
بنظم املكتبات املتكاملة مفتوحة املصدر ،وأنظمتها الفرعية ،كام تم استخدام اجلانب التطبيقي؛ لتصميم النموذج
املقرتح لبناء الشبكة ،وقد استعان الباحث باملنهج املقارن لعقد مقارنة بني األنظمة املتكاملة مفتوحة املصدر فيام
بينها ،ومن بني النتائج التي توصل إليها الباحث يف دراسته؛ إعداد قائمة مراجعه لتقييم النظم املتكاملة مفتوحة
املصدر وتطبيقها عىل مجيع األنظمة مفتوحة املصدر ،واخلروج بنتائج إحصائية عن األنظمة الفرعية لكل األنظمة
اآللية وتقييمها ،باإلضافة إىل دراسة أمهية الربجميات مفتوحة املصدر إلنجاز عملية الربط الشبكي بني املكتبات بأقل
التكاليف وأجود الوسائل.

 ورصد (خفاجة ،أمحد) يف دراسته عام ( )2014الربجميات مفتوحة املصدر املتاحة للمكتبات وأنواعهااملختلفة ،وخاصة النظم مفتوحة املصدر إلدارة املكتبات باالضافة إىل الربجميات األخرى التي يمكن أن تستخدم
من قبل املتخصصني يف جمال املكتبات؛ كام هدفت الدراسة إىل وضع جمموعة من املعايري التي يمكن أن تستخدم
الختيار نظام مفتوح املصدر مالئم الحتياجات املكتبات العربية من خالل فحص  13نظا ًما آل ًّيا
مفتوح املصدر إلدارة املكتبات ،واعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي لتعرف النظم املتاحة حال ًيا عىل شبكة
اإلنرتنت كام اعتمدت الدراسة عىل املنهج التحلييل للتوصل إىل قائمة معايري؛ لتقييم تلك النظم ،وتوصلت الدراسة
معيارا أساس ًّيا يمكن أن تستخدم يف اختيار نظام مفتوح املصدر مالئم يمكن
إىل قائمة معيارية مكونة من 115
ً
االعتامد عليه يف إدارة املكتبات العربية.
 وقام (حممد ،إحسان) يف دراسته عام ( )2018بتعرف مدى استخدام األنظمة اآللية مفتوحة املصدر يفخدمات املعلومات بجامعة كردفان ،و مدى توفر املستلزمات املادية والربجمية ،ومعرفة أثر اتباع األسس العلمية
يف تطبيق األنظمة اآللية مفتوحة املصدر باجلامعة ،واتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحلييل باستخدام
أداة االستبانة ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث يف دراسته؛ وجود عالقة طردية قوية بني املستلزمات
املادية لتطبيق األنظمة اآللية مفتوحة املصدر وخدمات املعلومات املقدمة ،وأوىص الباحث بتوفري األجهزة
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واملعدات الالزمة لتطبيق النظام اآليل ،مع توفري فرص التدريب والتأهيل الكافية للعاملني ،ومراعاة اتباع األسس
العلمية السليمة عند التطبيق.
 2.2.4.1نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية:

ً
وتفصيال ألحد نظم إدارة الدوريات
عرضا
 قدم ( )Willinsky,Johnيف دراسته عام()2005ً
اإللكرتونية ،وهو نظام الدورية مفتوح املصدر )Open Journal Systems(OJS؛ والذي يعد من أفضل نظم إدارة
الدوريات اإللكرتونية ملا يتيحه ويوفره من إمكانيات شاملة للنارشين وهيئات حترير الدوريات اإللكرتونية إلدارة،
ومتابعة ،ونرش تلك الدوريات؛ وتعترب تلك الدراسة هى من أوىل الدراسات التي تتناول نظام الدورية مفتوح
املصدر ،وقام الباحث يف دراسته بعرض ألصل نشأة وتطور النظام ،ووظائفه ،وإمكانياته ،واملميزات التي حيققها
للدوريات التي يتوىل إدارة ومتابعة نرش مقاالهتا ،كام وضح الباحث كيفية التحميل والتنصيب Installation

للنظام ،وكيفية إدارته لعملية التحرير ملقاالت وبحوث تلك الدوريات ،ومدى دعمه للوظائف واإلمكانيات التي
يوفرها النرش اإللكرتوين ،مع اإلشارة إىل أن النظام قد صمم لتقليل الوقت والنشاط املخصص للقيام باملهام اإلدارية
والكتابية املرتبطة الدورية ،مع حتسني عملية حفظ السجالت ،ورفع كفاءة العمليات التحريرية ،وتوصلت الدراسة
إىل أن نظام الدورية مفتوح املصدر  OJSيقلل من تكاليف نرش الدوريات العلمية ،ويتمتع باملرونة وإمكانية تثبيته
جمانًا عىل خادم حميل.
 وتطرق كل من( )Papadakis,I.,Douligeris,C. &Eleutherias,P.يف دراستهم عام( )2008إىلتناول نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية ،وعملية نرشها ،وإدارهتا ،ومتابعتها ،مع تقديم دليل إرشادي يوضح كيفية
تصميم نظام إلدارة املحتوى الرقمي للدوريات ،يتسم بالكفاءة ،والقابلية للعمل ،والتشغيل التباديل بينه ،وبني
النظم األخرى.
 وقام ( )Cysyk M.,Choudhury S.يف دراستهام عام( )2008بعمل مسح وتقييم لنظم النرشاإللكرتوين مفتوحة املصدر األكثر مالءمة لدعم النرش يف جمال الثقافة العلمية واألكاديمية ،وتم الرتكيز عىل أربع
نظم هى ) ،(GNU EPrints, OJS, DPubs, Hyper journalواعتمد تقييم هذه الربامج األربعة عىل التنصيب
املحيل ،وقراءة األدلة اإلرشادية اخلاصة بكل نظام ،وإدارة عمليات التحكيم من خالل كل نظام ،وتوصلت
الدراسة إىل أن برنامج الدورية مفتوح املصدر  OJSأسهل يف التنصيب ،ولديه وظائف شاملة؛ لدعم هيكلة وتنفيذ
مرورا بتحكيمها ،وانتهاء بتحريرها
عمليات النرش العلمي؛ بد ًءا من تقديم املؤلف ملقالته يف صورهتا األولية،
ً
وإتاحتها ،وأرشفتها.
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 كام قدم كل من ( )Nagaraj, Vaidya, B. Obaiah & Abraham Thomيف دراستهم عام ()2009عرضا موجزً ا لربنامج الدورية مفتوح املصدر  OJSمع الرتكيز عىل وصف مبادرات الوصول احلر التي متت
ً
باستخدام برنامج الدورية مفتوح املصدر يف اهلند ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك تزايدً ا يف عدد دوريات الوصول
احلر داخل اهلند ،مما يساعد عىل زيادة اإلنتاجية للباحثني اهلنود ،وتوسيع نطاق اإلفادة من أبحاثهم ،كام أكدت عىل
أن نظام الدورية مفتوح املصدر يسمح بنرش الدوريات متعددة اللغات ،ومن َثم يوفر فرصة للدول؛ لنرش اإلنتاج
العلمي هلا بلغات متعددة.
 وقدم ( )Kopak, R.,Chiang, C.يف دراستهام عام ( )2009نظرة عامة عىل جمموعة من األدواتاملوجهة للقارئ التي تم تطويرها بوصفها جز ًءا من نظام الدورية مفتوح املصدر( )OJSإلدارة نرش الدوريات
العلمية ،وتناول الباحثان يف دراستهام العنارص األساسية ملكون أدوات القراءة يف نظام الدورية مفتوح
املصدر( ،)OJSفقد تم وصف الفلسفة الكامنة وراء تطوير أدوات القراءة داخل النظام من خالل االطالع عىل
نسخة النظام عرب موقع املعرفة العامة  ، http://pkp.sfu.ca/ojsوقد عرفت الدراسة نظام الدورية مفتوح املصدر
خصيصا لنرش الدوريات العلمية
بأنه تطبيق مفتوح املصدر يستند إىل الويب للتحرير واإلدارة واإلنتاج قد صمم
ً
عىل اإلنرتنت.
وتوصل الباحثان يف دراستهام إىل أن أدوات القراءة التي تم تطويرها لنظام الدورية مفتوح املصدرـ  OJSيعد
إضافة مفيدة ملجموعة املميزات التي يتميز هبا النظام عن غريه من األنظمة املتاحة؛ حيث تزود املستفيدين من
الدورية ببيئة قراءة أكثر ثراء ،وتشجع القراءة النشطة ،وتزيد من مستوى املشاركة التفاعلية مع حمتوى املقالة.
 وقام ( )Rapoport, Mia Quintيف أطروحته للدكتوراه عام ( )2010بتحليل وتقييم النظم مفتوحةوخاصة حتليل نظام  OJSالذي تم اعتامده من ِقبل آالف اجلامعات يف شتى
املصدر إلدارة الدوريات اإللكرتونية،
ً
أنحاء العامل إلدارة ونرش دورياهتم األكاديمية ،وتوضح الدراسة أمهية نظام  OJSيف متكني املستخدمني من نرش
ً
تفصيال للنظام؛ من حيث اخلصائص الوظيفية والتكوينية.
املجالت بالعديد من اللغات ،وتناولت الدراسة
عرضا للدوريات التي تستخدم
 وتناول ( (BrainD, Edgar, JohnWillinskيف دراستهام عام (ً )2010نظام الدورية مفتوح املصدر  ،OJSوبلغ عدد عينة الدوريات ( )998دورية علمية تتبع املعايري التقليدية للتحكيم،
ومعدالت القبول والتخصصات املوضوعية ،وتوصل الباحثان يف دراستهام إىل أن تلك الدوريات تدار من خالل
عدد من املحررين ،وتقدم خدمات حتريرية نموذجية ملشرتكيها أفضل مما يتم تقديمه يف الدوريات التقليدية التي
تعتمد عىل التعاقد مع موظفني للقيام باملهام التحريرية ،كام أهنا مدعومة من ِقبل الباحث العلمي جلوجل الذي يتوىل
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تكشيف حمتوياهتا وتيسري الوصول إليها ،وأن الوصول املفتوح املعتمد عىل استخدام اإلنرتنت ونظم الدورية مفتوح
املصدر مكن هذه الدوريات من أن تقلل تكاليف النرش والتوزيع.
 ورصد كل من ( )Samuels, Ruth , Griffy Henryيف دراستهم عام ( )2012جتربة مكتبات جامعةوالية أوهايو الختبار أنسب النظم مفتوحة املصدر الستخدامها يف النرش اإللكرتوين؛ حيث بدأت الدراسة بنبذة
خمترصة حلالة النرش اإللكرتوين يف املكتبات األكاديمية يف جامعة والية أوهايو ،واستعراض موجز لالعتبارات
األساسية التي تعمل بوصفها داف ًعا للمكتبات اجلامعية يف تفضيل النظم مفتوحة املصدر ،ثم وصف لتخطيط وتنفيذ
التقييم الذي تم داخل مكتبات اجلامعة لنظم النرش اإللكرتوين ،وكيف تم استقرار الرأي عىل تقييم كل من برنامج
 DPubsوبرنامج  OJSالختبار أفضلهام؛ من خالل تقديم تقرير يعرض إمكانيات ومميزات كل نظام مع الرتكيز
عىل االختالفات بينهام ،وحتديد أي النظامني األنسب؛ لتلبية احتياجات املكتبات األكاديمية يف استضافة الدوريات
وأخريا قدمت
العلمية ونرشها ،وقد تم تقييم كل نظام بمجموعة من املعايري املحددة؛ لتقييم مدة مرونة تطبيقه،
ً
الدراسة جمموعة من االستنتاجات :من أمهها أن نظام الدورية مفتوح املصدر OJSمن أفضل الربامج وأكثرها مرونة
ملكتبات جامعة أوهايو ،والراغبة يف استضافة الدوريات ،ونرشها عىل شبكة اإلنرتنت.
 وأكد ( )Suber,Peterيف دراسته عام ( )2012عىل رضورة توافر نظم إلدارة املحتوى الرقميللدوريات ،وقام باستعراض ومناقشة عدد من نظم إدارة املحتوى الرقمي التجارية املتخصصة يف نرش الدوريات
موضحا إمكانياهتا ،ومدى دعمها لبعض مقومات وإمكانيات الرقمنة من الوسائط املتعددة،
اإللكرتونية؛
ً
ً
فضال عن واقع استخدامها من ِقبل الدوريات
وإمكانيات البحث ،وكيفية إدارهتا لعملية التحكيم العلمي،
اإللكرتونية بتوضيحه الدوريات التي تعتمد عليها بالفعل يف عملية إدارة ومتابعة ،ونرش مقاالهتا.
 -وقدم ( )Owen, B., Stranack, K.يف دراستهام عام ( )2012ملحة عامة عن مرشوع املعرفة العامة The

 )PKP( public knowledge projectومشاريع تطوير برجميات املصدر املفتوح إلدارة ونرش الدوريات العلمية،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل نظام الدورية مفتوح املصدر ) ،Open Journal Systems (OJSالذي يعد منصة؛
لنرش وإدارة الدوريات العلمية عىل اإلنرتنت ،ويستخدم اآلن من قبل أكثر من 11,500دورية حول العامل.
وذكر الباحثان يف دراستهام أن نظام الدورية مفتوح املصدر OJSهو جمرد نظام واحد من العديد من األنظمة
التي توفر بدائل جديدة وفعالة من حيث التكلفة خاصة للمجتمعات العلمية الصغرية والنارشين التجاريني ،وأن
تطوير النرش عىل اإلنرتنت ،وتوافر العديد من الربجميات مفتوحة املصدر وانتشار املجتمعات االفرتاضية م ًعا قد
فرصا جديدة للباحثني ،وجمتمعات النارشين الصغار ،وأمناء املكتبات إلعادة تأكيد استقالليتهم والتحكم
يفتحان ً
يف عملية النرش لدورياهتم.
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 وقام (السعدين ،حممد) يف دراسته عام ( )2013بتعريف النظم مفتوحة املصدر إلدارة الدوريات العلميةمع عرض نامذج هلذه النوعية من النظم ،وحسابات املستخدمني فيها وصالحياهتم ،واخلطوات الرئيسة للنرش يف
الدوريات العلمية ،باإلضافة إىل العائد من استخدام تلك النظم يف املؤسسات العربية ،واعتمد الباحث يف دراسته
عىل املنهج املسحي حلرص تلك النظم والتعريف هبا مع استخدام األسلوب التقييمي؛ لتقييم الربنامج حمل الدراسة
يف ضوء قائمة املراجعة؛ وقد توصل الباحث إىل رضورة أن تستفيد اجلامعات العربية ومكتباهتا من جتارب اجلامعات
األجنبية فيام يتعلق باستخدام النظم مفتوحة املصدر إلدارة الدوريات العلمية ،ونرشها مع قيام اجلامعات العربية
بالعمل عىل استحداث خدمات جديدة تسهم يف تطوير نظام االتصال العلمي.
 -وناقش ( )Nobile, M., Pecoraro, F.يف دراستهام عام ( )2013خدمة IRPPS Editoria

 ،Eletronicaوهي خدمة نرش إلكرتونية طورها معهد أبحاث السكان والسياسات االجتامعية ( )IRPPSالتابع
للمجلس القومي للبحوث اإليطايل ( ،)CNRوهدفها هو إعادة تنظيم نشاط املعهد التحريري العلمي ،وإدارة
منشوراته الداخلية ونرش نتائجها العلمية من خالل إنشاء دورية إلكرتونية خاصة به ،ويركز الباحثان يف دراستهام
عىل أنشطة التحرير  ،IRPPSواملنصة املستخدمة لتطوير اخلدمة ،وعملية النرش واملوقع عىل شبكة اإلنرتنت.
 وعرض ( )Zdravkovski, Zيف دراسته عام ( )2014جتربة الدورية املقدونية يف جمال الكيمياء واهلندسةالكيامئية ومدى استفادهتا من التطور اهلائل يف تقنيات عملية إدارة نرش الدوريات العلمية؛ حيث أشار رئيس التحرير
بحرصه الشديد عىل تقديم عملية التحرير اإللكرتوين للدورية ،من خالل حتوهلا من الشكل التقليدي إىل الشكل
ونظرا ملحدودية مصادر التمويل للدورية تم
اإللكرتوين باالعتامد عىل نظام آيل إلدارة عملية النرش يف الدورية،
ً
االعتامد عىل نظام آيل متكامل مفتوح املصدر وهو نظام الدورية مفتوح املصدر ،)OJS) Open Journal System
وأشار الباحث يف دراسته إىل كافة املميزات التي متيز نظام الدورية مفتوح املصدر عن غريه من النظم املتاحة بكونه
يدير كافة عمليات التحرير والنرش إلكرتون ًّيا ،وإمكانية حتميله حمل ًّيا عىل جهاز حاسب آيل داخل املؤسسة الراعية،
وكونه ًّ
حال مناس ًبا؛ لتوفري منصة حترير ممتازة للدوريات ذات امليزانية املنخفضة ،أو الدوريات التي ال ترغب يف
إنفاق مواردها عىل املنصات التجارية.
 ورصد (النرشيت ،مؤمن) يف دراسته عام ( )2015ما تكفله النظم املفتوحة إلدارة الدوريات من إمكاناتومزايا عىل صعيد النرش العلمي ،وما يعلوها من قضايا وعيوب حتول بأن تضطلع املؤسسات العلمية لتكون هي
حمور اإلنتاج والنرش واحلفظ ،واعتمد الباحث يف دراسته عىل املنهج املسحي؛ لرصد وحرص أبرز النظم املفتوحة
إلدارة الدوريات العلمية والوقوف عىل مزاياها وأوجه االختالف واالتفاق فيام بينهام ،ثم عىل املنهج الوصفي
التحلييل لدراسة بنيتها التكوينية والوظيفية ونامذج العمل اخلاصة هبا.
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 كام أوضح (زينهم ،سامح) يف دراسته عام ( )2017مفهوم نظم نرش وإدارة الدوريات اإللكرتونية مفتوحةاملصدر بشكل عام مع عقد مقارنة بني نظام النرش الرقمي ( )DPubsونظام الدورية مفتوح املصدر ()OJS؛ لتحديد
أهم الفروق يف الوظائف واخلصائص الفنية والوظيفية بني نظام الدورية مفتوح املصدر  OJSونظام النرش الرقمي
DPubs؛ من خالل قائمة مراجعة تشتمل عىل املواصفات واملعايري الوظيفية والفنية املتصلة بنوعية برامج الدراسة
باستخدام منهج دراسة احلالة ،وذلك للخروج بمجموعة مواصفات أساسية تساهم يف التطوير األبعد لنظام
الدورية مفتوح املصدر ونظام النرش الرقمي ،والتي يلزم توافرها عند االعتامد عىل نظام مفتوح املصدر إلدارة ونرش
الدورية اإللكرتونية ،ويويص الباحث يف دراسته بإعداد الدراسات التقويمية والتحليلية األخرى التي
نظام أخرى إلدارة الدوريات اإللكرتونية ،وخاصة أن هذه النوعية من النظم انترشت بشكل كبري يف اآلونة
تتناول ً
األخرية ،وهذه الدراسات ستوضح أهم خصائص هذه النظم مما يساعد املؤسسات عىل اختيار املناسب الحتياجاهتا
وأيضا بتدريب أمناء املكتبات اجلامعية عىل عمليات النرش اإللكرتوين عامة ونرش الدوريات اإللكرتونية
املختلفةً ،
خاصة ،وتدريبهم عىل نظم إدارة املحتوى الرقمي ونظم نرش الدوريات اإللكرتونية.

 وتناول كل من ( )Manalu, S. R., Willy, & Priatna, W. Sيف دراستهم عام ( )2017تطوير وتقييمنظام الدورية مفتوح املصدر  Open Journal Systemبشكل عام ،وما يدعمه النظام من مميزات يف عملية املراجعة
وإعداد التقاير ،وأضاف الباحثون أن نظام الدورية مفتوح املصدر يعد منصة نرش مفتوحة املصدر تستخدمها أكثر
من  10,200دورية يف مجيع أنحاء العامل.
وباختبار النظام يف عملية املراجعة وإعداد التقارير أظهر أنه يمكن ملحرري الدوريات باستخدام النظام تلقي
أيضا تنفيذ ميزات
توصية النرش التصنيف تلقائ ًّيا كدعم اختاذ قرار يف تقدير جودة املراجعة ،باإلضافة إىل ذلك يتم ً
إعداد التقارير؛ لتسهيل النارشين يف توثيق جمالهتم ،ويظهر االختبار والتقييم؛ أن ًّ
كال من امليزتني فعالتان؛
الستخدامهام يف الدوريات التي تعتمد عىل نظام الدورية مفتوح املصدر .OJS
 وعرض ( )Spirin, O., Luparenko, L.يف دراستهام عام ( )2017جتارب الدوريات العلمية يفأوكرانيا يف جمال العلوم النفسية والرتبوية التي تستخدم نظام الدورية مفتوح املصدر Open (OJS) journal

System؛ وأجريت التجربة عىل الدورية العلمية اإللكرتونية "تكنولوجيا املعلومات وأدوات التعلم" املتاحة من
خالل املوقع التايل  http://journal.iitta.gov.uaوذلك ملعرفة مدى دعم نظام الدورية مفتوح املصدر للمعلومات
واالتصاالت يف األنشطة العلمية والتعليمية للطالب ،وأوضحت الدراسة أن مميزات إنشاء دورية علمية تدار من
خالل نظام آيل تتمثل يف كوهنا وسيلة لإلعالن عن نتائج البحث العلمي ونرشها ،إنشاء وصيانة مستودعات
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مكتبات مؤسسات التعليم العايل ،وتطوير الفضاء العلمي والرتبوي للمؤسسات التعليمية ،واحلفظ والوصول إىل
املوارد العلمية ،دعم املعلومات يف تنظيم تدريب الطالب.
 وقدم (السيد أبو دوح ،طه) يف أطروحته للامجستري عام ( )2018التعريف بأهم النظم املستخدمة يف إدارةالدوريات اإللكرتونية التجارية ومفتوحة املصدر ،هبدف اقرتاح نظام مناسب إلدارة الدوريات اإللكرتونية العربية
ومساعدهتا يف التغلب عىل املعوقات التي تواجهها؛ واستخدم الباحث يف دراسته منهج البحث امليداين من خالل
مراسلة واستجواب مجيع مسئويل الدوريات اإللكرتونية عينة الدراسة؛ وقد خرج الباحث بمواصفات النظام اآليل
املثايل يف إدارة الدوريات املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت.
 وقام كل من ( Yoris Adi Maretta, Totok Sumaryanto, Yuli Utanto, Kustiono, &Sri ) Maryati Delianaيف دراستهم عام ( )2018بدراسة تطوير نظام الدورية مفتوح املصدر Open Journal

 Systemالنسخة  ، 3.0واختبار مدى فعالية وقدرة النظام يف نرش دوريات خرباء اإلعالم باعتبارها أحد مصادر
التعلم لطالب اإلعالم ،وأثبت الباحثان يف دراستهام أن نظام الدورية مفتوح املصدر قدر يؤثر عىل فاعلية الطالب
يف إجياد مصادر التعلم اخلاصة هبم من األبحاث واملقاالت وإمكانية حتميلها بسهولة .
 3.2.4.1نظم إدارة املؤمترات العلمية(:)2

 قدم ( )Guan, H.يف أطروحته للامجستري عام ( )2001التقنيات املستخدمة ىف تطوير نظم إدارةاملؤمترات ،مع العمل عىل تصميم نظام إلدارة املؤمترات واختباره ،ومع التعرض للمشكالت التى واجهت تطبيق
النظام وكيفية حتسينها ىف املستقبل ،وتم تقسيم العمل بالنظام إىل  3مستويات ىف إطار خط اخلادم/العميل ،املستوى
األول :يمثل اجلوانب املرئية للعميل ىف النظام ،واملستوى الثاين :يمثل كيانات اخلادم التى متثل البيانات الثابتة
والوظائف املنطقية للنظام ،واملستوى الثالث :ويتكون من قواعد البيانات املوجودة بالنظام ،وتتفاعل الطبقة
الوسطى مع الطبقة األوىل وتنفذ العمليات املنطقية للنظام ،ويمكن استخالص البيانات من مصادر متعددة مثل
قاعدة البيانات ،أو ملفات .HTML
 وقام كل من ( )Mine,T., Amamiya,M., & Mitamura, T.يف دراستهم عام ( )2001باقرتاح نظامإلدارة معلومات املؤمترات حلفظ اهتاممات املستفيدين من املؤمترات ،باإلضافة إىل إدارة رسائل اإلعالن عن
( )2حرصت الباحثة إهداء صالح ناجي يف رسالتها للدكتوراه والتي حتمل عنوان" النظم مفتوحة املصدر إلدارة أعامل املؤمترات
العلمية :دراسة تقييمية مع اقرتاح رؤية متكاملة إلدارة أعامل املؤمترات جامعة القاهرة"؛ عد ًدا من الدراسات التي تناولت
موضوع نظم إدارة املؤمترات العلمية ،واملشار إليها هنا يف هذه املراجعة العلمية.
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املؤمترات التي يتم جتميعها باستخدام خدمة  ( Mailtoنظام موحد لعناوين الربيد اإللكرتوين تم إصداره عام
1998م ،ويستخدم جلمع روابط فائقة عىل املواقع التي تسمح للمستخدمني بإرسال بريد إلكرتوين إىل عنوان حمدد
دون احلاجة إىل نسخه ً
أوال ،ثم إدخال الربيد اإللكرتوين) ،ويعمل النظام املقرتح عىل اسرتجاع اسم املؤمتر،
واملوضوع ،واملوقع ،وتاريخ املؤمتر ،وحيفظها يف قاعدة بيانات مهيكلة؛ بحيث يمكن للمستخدم البحث عن
معلومات املؤمتر بشكل تفاعيل عرب واجهة املستخدم املتاحة عىل النظام.
 وركز كل من ) (Zaibon,S.B. , Ishak,W.H.W. , Rahmat,A.R. & Minai,M.Sيف دراستهم عام( ) 2003عىل تطوير نظام لدعم اختاذ القرار يف عملية إدارة املؤمترات العلمية ،وقد تم تقسيم عملية تطوير النظام
إىل مرحلتني ،تتكون املرحلة األوىل من إنشاء نظام إلدارة ،وتنظيم املؤمترات عىل اخلط املبارش الذي يعمل عىل دعم
أنشطة إدارة املؤمتر ،وهي نموذج التسجيل -نموذج لتقديم األوراق البحثية -الصفحات الشخصية للمشاركني -
نظام التحكيم -الصفحات الشخصية ملسئويل املؤمتر) ،وتتضمن املرحلة الثانية تطوير نموذج الختاذ القرار اخلاص
بعملية التحكيم؛ إلعداد التقارير اخلاصة بنتائج عملية التحكيم.
 وعرض كل من ( )Papagelis,M., Plexousakis,D. & Nikolaous,P.يف دراستهم عام ()2005عملية تطبيق وتقييم أحد نظم إدارة املؤمترات العلمية ،وهو نظام  ،CONFIOUSالذي جيمع بني التصميم احلديث،
وخوارزميات متطورة ،وحمرك بحث قوي ملساعدة جلنة املؤمترعىل إنجاز العمل ،وتنفيذ األنشطة الالزمة لتنظيم
املؤمترات ،مع وصف تفصييل خلريطة تدفق عمليات النظام ،والوظائف التي يقوم هبا ،واملميزات التي يتمتع هبا عن
غريه من نظم إدارة املؤمترات العلمية األخرى.
 وقام كل من( )Mauro,N.D, Basile,T.M.A,& Mitamura,Tيف دراستهم عام ( )2005بتطبيقبرنامج خبري يطلق عليه GRAPE؛ للتحديد التلقائي للمحكمني بنظم إدارة املؤمترات العلمية ،وذلك ألمهية تلك
العملية ،وتوفري الوقت املستغرق إلمتامها ،وبعض املشكالت التي حتيط هبا ،وحرص الباحثون يف دراستهم عىل
تقييم نظام إلدارة مؤمتر قائم عىل استخدام هذه األداة بتضمينها بداخله ،وباستخدام بيانات مؤمتر فعيل ،ومقارنته
بنظام قائم عىل حتديد املحكمني يدو ًّيا ،وكانت النتيجة يف صالح هذه األداة؛ سواء من حيث توفري الوقت ،أم جودة
عملية التحكيم.
 وحدد كل من ( )Pesenhofer,A., Mayer,R.,& Rauber,A.يف دراستهم عام ( )2006مهام نظامإدارة املؤمترات العلمية يف إطار نظم اسرتجاع املعلومات ،وإدارة املعلومات ،وتنظيمها باستخدام إمكانيات التنقيب
عن البيانات ،وركز الباحثون يف دراستهم عىل حتديد املهام التي تعمل عىل حتسني جودة إدارة املؤمتر من خالل
املساعدة يف عملية التحكيم ،وذلك عن طريق إجراء مطابقة بني خربات املحكمني وموضوعات األبحاث ،وإفادة
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املشاركني باملؤمتر من خالل السامح هلم بالوصول إىل أعامل املؤمتر يف الوقت نفسه ،وختفيف عبء العمل عن منظمي
املؤمتر من خالل ميكنة بعض املهام مثل حتديد املحكمني ووضع خطة التحكيم.
 وتناول ( )Huang, M.يف دراسته عام ( )2009تصميم وتطبيق نظام جديد يدعى  ConfSys2ملساعدةمنظمي املؤمتر عىل إدارة مهام املؤمترات العلمية ،وتوفري خدمات للباحثني واملشاركني باملؤمتر ،وهذا النظام اجلديد
مل يعمل فقط عىل حتسني وتطوير واجهة االستخدام أو التحديد التلقائى/اليدوى للمحكمني ،أو مناقشة وتقييم
أيضا عمل عىل إضافة مفاهيم جديدة مثل :إدارة تدفق مهام املؤمتر ،وإدارة
البحوث املقدمة فحسب ،ولكنه ً
جمموعات املستخدمني ،ومشاركة البيانات ،واحلد من تكرار املجهود ،واملرونة ىف إدارة العمل ،وجعل عملية
صيانة النظام أكثر سهولة.

 وقام ( )Noimanee,P. , Limpiyakorn,Yيف دراستهام عام ( )2009بتقديم هنج لتطبيق نظم إدارةاملؤمترات العلمية باستخدام خدمات الويب ممزوجة مع مفهوم النمذجة؛ لدعم تدفق العمل يف مهام إدارة املؤمترات
نظرا ألن معظم هذه النظم مكلفة وبعضها يعمل
العلمية من خالل اقرتاح نموذج؛ لتصميم نظم إدارة املؤمترات؛ ً
عىل منصة حمددة وبلغة معينة ،لذلك تم بناء هذا النظام اعتام ًدا عىل بروتوكول يدعى العمل باستخدام معيار XML

لتبادل البيانات ،ويدعم هذا النظام املهام الرئيسة الالزمة لتنظيم املؤمترات ،وهى :الدعوة للمؤمتر ،وتقديم
األبحاث ،وحتكيمها ،وإخطارات الباحثني ،وتتكون جمموعة املستخدمني للنظام من منظمي املؤمتر ،والباحثني،
واملحكمني ،واملشاركني باحلضور.
 كام هدف كل من ( )Sultan,A.B.M., Ghani,A.A. & Fang,L.Sيف دراستهم عام ( )2009إىل تقديمإطار لنظام إدارة مؤمترات قائم عىل الويب ،لدعم وظائف املؤمترات ،وتسهيل إداراهتا بداية من اإلعداد للمؤمتر؛
وحتى عملية متابعة احلضور خالل يوم املؤمتر ،وقام الباحثون يف دراستهم بمقارنة جمموعة من نظم إدارة املؤمترات
العلمية ،وهي ،ConfMan, Chairman, Confious, CyberChair :وتوصل الباحثون يف هناية الدراسة إىل أن
تلك النظم ختتلف فيام بينها؛ من حيث الوظائف واالستجابة ،ومن املتوقع أن يعمل النظام اجلديد عىل تقليل التكلفة
واجلهد والوقت يف إدارة املؤمتر ،وكذلك تعزيز التعامل اإللكرتوين ،واحلد من استخدام األوراق يف إدارة املؤمترات.
 وناقش ( )Costa, S.M.Sيف دراسته عام ( )2009الدور الذي تقوم به املكتبة اجلامعية لدعم نرش البحوثعرضا لنموذج مقرتح الستخدام التقنيات احلديثة؛ لنرش البحوث
باملجتمع األكاديمي ،وقدم الباحث يف دراسته ً
العلمية ،ويعتمد هذا النموذج عىل مزايا نظام  OJSإلدارة الدوريات اإللكرتونية ،ونظام  OCSإلدارة املؤمترات
العلمية ،وذلك هبدف حتسني صورة املكتبة يف املجتمع األكاديميً ،
فضال عن تسليط الضوء عىل املخرجات البحثية
للجامعة وإتاحتها إلكرتون ًّيا.
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 وركز كل من ( )Martinussen,H.D.,Pedersen,J.T.,Dmgaard,H.&Jacobsen,K.Sيفدراستهم عام ( )2009عىل عرض دور املكتبة اإللكرتونية البحثية الدنامركية Denmark Electronic Research

 Libraryيف تقديم الدعم الفني ملستخدمي نظام إدارة املؤمترات هبا ،واستضافة املؤمترات ،ومتابعة تطبيق نظام
الدفع اإللكرتوين من خالل النظام ،وقام الباحثون يف دراستهم بتقييم ثالثة نظم إلدارة املؤمترات وهيIndico, :

 ،OCS, Proceeding Centralوخلصت الدراسة إىل أن نظام  OCSاملجاين ،هو أفضل نظام لتطبيقه عىل املكتبات
البحثية بسهولة.
 كام تناولت (السيد ،أماين) يف دراستها عام ( )2010حرص نظم إدارة املؤمترات العلمية التجارية واملجانية،ودراسة الوظائف األساسية التي تقوم هبا مع الرتكيز عىل وظيفتي حتكيم ،ونرش أعامل املؤمترات ،ومدى اإلفادة منها
يف رفع كفاءة عملية حتكيم بحوث املؤمترات ونرشها ،وأوصت الدراسة برضورة قيام املكتبات اجلامعية بتبني نظام
إلدارة املؤمترات العلمية ،مع اقرتاح تعريب نظام الــ  OCSمفتوح املصدر وتوزيعه جمانًا عىل اجلامعات واملراكز
نظرا ملا يتميز به من خصائص أمهها :أنه مفتوح املصدر ،وقابل للتعريب ،وتم تطبيقه من جانب
البحثية املرصية؛ ً
بعض املكتبات األجنبية بوصفه نظا ًما إلدارة املحتوى وأثبت فعاليته.
 وركز كل من ( )Jain,M., Tewari,T.K., &Singh, S.k.يف دراستهم عام ( )2010عىل حرص العديدمن نظم إدارة املؤمترات العلمية املستخدمة يف مجيع أنحاء العامل ،مع تقييم جمموعة من تلك النظم منها EDAS,

) ،)PaperDyne, ConfTool ,OpenConf, Confiousوخلصت الدراسة إىل أن نظام  EDASهو األكثر شعبية
مؤمترا
يف املجتمع األكاديمي والعلمي ،وحسب اإلحصاءات تم استخدامه إلدارة  70,000ورقة مؤمتر عرب 660
ً
حتى عام 2006م ،وقد اقرتح الباحثون يف تلك الدراسة تصميم نظام إلدارة املؤمترات ملعاجلة القصور يف النظم
املوجودة حال ًيا ،مع إضافة وظائف أخرى مثل البث املبارش؛ سواء الصويت أم املرئي ،وبرامج الذكاء االصطناعي؛
لتحسني العمل.
 و كشف ( )Irabien, D. Bيف أطروحته للدكتوراه عام ( )2010عن كيفية استخدام تكنولوجيااملعلومات واالتصاالت يف إدارة املؤمترات ؛ لتحسني جودة األداء واحرتافية العمل ،وخلصت الدراسة  -ىف ضوء
الفرضيات التى تم وضعها  -إىل أن معظم املؤمترات ىف الوقت احلايل تعمل عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ىف عملها ،والبد من رضورة اإلعداد ملتطلبات السوق ،وإجياد سبل للتغلب عىل قيود امليزانية من
خالل التوعية بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتشجيع عىل استخدامها.

 وقدم ( )Brinkman,C.يف دراسته عام ( )2010نظا ًما إلدارة املؤمترات العلمية يعمل عىل السامحللباحثني بإيداع األوراق البحثية؛ لتحكيمها من ِقبل جلنة املحكمني ،كام يقوم هذا النظام بالسامح للباحثني بالتسجيل
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اإللكرتوين باملؤمتر ،ودفع االشرتاكات إلكرتون ًّيا ،والسامح للجنة املؤمتر باستخراج التقارير املرحلية للعمل ،وحتقيق
التواصل مع املشاركني والباحثني.
 وقدم كل من ( )Caldera, C., Berndt, R. E.& Fellner,D.يف دراستهم عام ( " )2013تطوير نظامِ
هنجا جديدً ا لتنظيم إدارة املؤمترات
إدارة املؤمترات املستخدم من قبل اجلمعية األوروبية لتصميامت احلاسب" ً
العلمية باستخدام البيانات املرتابطة املفتوحة ،وذلك من خالل إنشاء نظام يدعى  COMFYالذي يسمح باإلفادة
من املعلومات من خمتلف مصادر البيانات عن طريق السامح بتجميع وحصد البيانات ،وحتقيق اإلفادة من مصادر
املعلومات املفتوحة عىل الويب.
 وتناولت (ناجي ،إهداء) يف أطروحتها للدكتوراه عام ( )2018حرص وتقييم النظم مفتوحة املصدر إلدارةأعامل املؤمترات العلمية والتخطيط لنظام متكامل إلدارة أعامل املؤمترات العلمية بجامعة القاهرة ،واعتمدت الباحثة
عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وأسلوب حتليل وتصميم النظم ،وأسلوب البحث التقييمي ،وباستخدام جمموعة من
األدوات جلمع البيانات ،من أمهها :قائمة مراجعة تشتمل عىل أهم عنارص التقييم للنظم حمل الدراسة ،واستبانات،
الختبار قابلية النظام املقرتح لالستخدام وهو نظام الــ .OCS
 4.2.4.1نظم إدارة الوثائق اإللكرتونية:

 تناول (أبوشعيشع ،مصطفى) يف دراسته عام ( )2010نظم إدارة الوثائق اإللكرتونية مع التطبيق عىل دارنموذجا رائدً ا،
الوثائق القومية بمرص من خالل وصف وحتليل النظام القائم بدار الوثائق القومية بالقاهرة باعتباره
ً
وذكر الباحث يف دراسته فوائد تطبيق نظام إلدارة الوثائق اإللكرتونية التي منها :التعريف بمقتنيات الدار من
الوثائق ،والتي تبلغ تقري ًب ا مليون وثيقة ،وتسهيل إتاحتها للباحثني من خالل قاعدة بيانات ضخمة تسهل عملية
التخزين واالسرتجاع هلذا الكم اهلائل من وثائق املؤسسة ،واحلفاظ عىل أصول الوثائق وصيانتها من التلف بتقليل
مرات الرجوع إليها واالكتفاء باالطالع عىل النسخة الرقمية ،وربط أجزاء املؤسسة ببعضها البعض ،والقضاء عىل
الروتني يف العمل ،وتوفري الوقت واجلهد يف نقل الوثائق ،ومحاية الوثائق من حدوث حوادث احلريق والرسقات،
أيضا أنه عىل الرغم مما حققه هذا النظام من فائدة للباحثني ،فإن هناك بعض املعوقات التي واجهتهم
كام ذكر الباحث ً
من بينها عدم اتباع دار الوثائق لقواعد معيارية للفهرسة اآللية.
 وناقش (دفع اهلل ،محد النيل ،و حممد ،حممد مصطفى) يف دراستهام عام ( )2017التعريفبالنظم مفتوحة املصدر التي يمكن توظيفها يف عملية األرشفة اإللكرتونية مع بيان خصائصها ومميزاهتا؛ حيث إن
أيضا إىل التعريف بمعايري اختيار
هنالك العديد من النظم املفتوحة التي تم تطبيقها حلفظ ومعاجلة الوثائق ،وهتدف ً
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نظام األرشفة مفتوح املصدر ،واتبع الباحثان يف دراستهام املنهج الوصفي التحلييل ،وكذلك املنهج التارخيي
الستخالص املعلومات من مصادرها املختلفة ،ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أنه تتوفر العديد
من النظم مفتوحة املصدر يف الساحة املعلوماتية التي يمكن أن تتناسب مع العديد من املؤسسات يف عملية األرشفة
االلكرتونية ،كام أوضحت الدراسة مميزات استخدام أنظمة األرشفة اإللكرتونية مفتوحة املصدر ،وتوفريها
للنفقات املادية الكبرية التي ترصف عىل األنظمة التجارية ،وأوصت الدراسة باالجتاه نحو
تطبيق النظم مفتوحة املصدر واعتامدها يف مرشوعات األرشفة اإللكرتونية ،واستخدام نظام  Open KMالذي
يعترب أحد الربجميات الرائدة يف هذا املجال.
 5.2.4.1نظم إدارة الرسائل اجلامعية:

 تناول (اللهيبي ،حممد مبارك) يف دراسته عام ( )2006عرض النظم مفتوحة املصدر املتوافرة إلدارةاملحتويات الرقمية ،والتي منها :نظام  Greenstone ،Dspase ،Etd-Dbوحماولة اختيار النظام األفضل يف إدارة
الرسائل اجلامعية وإتاحتها للباحثني ،وتعرض الباحث يف دراسته لبعض خواص النظم مفتوحة املصدر يف إدارة
املحتوى الرقمي منها عىل سبيل املثال مدى إمكانية تعريب وتكييف هذه النظم لدعم اللغة العربية والرسائل
اجلامعية باللغة العربية ،وما سلبياهتا وإجيابياهتا ،واستقرت الدراسة عىل اعتامد نظام  Dspase؛ ليكون موضع تطبيق
إلدارة الرسائل اجلامعية يف جامعة أم القرى؛ كام أسفرت نتائج هذه الدراسة عن جودة النظم مفتوحة املصدر يف
إدارة املحتوى الرقمي وعىل وجه التحديد الرسائل اجلامعيةً ،
فضال عن سهولة تعريبها خلدمة املستخدم العريب.
 وقام (الزهيمي ،صالح بن سليامن ،و الساملي ،محد بن عيسى) يف دراستهام عام ( )2010ببناء وتطوير شبكةعربية لألطروحات اجلامعية ،تتوافر فيها جمموعة من العنارص والتي منها (بناء قواعد فرعية لكل جامعة عربية ضمن
القاعدة الرئيسية للشبكة ،تصميم نموذج؛ لتسجيل الرسائل املجازة وفق املعايري العاملية ،وتصميم حمرك بحث يف
الرسائل اجلامعية جلامعة معينة أو مجيع اجلامعات العربية املسجلة يف هذه الشبكة ،وإمكانية تصفح الرسالة،
وتصميم نموذج لالتصال والتواصل العلمي بني الباحثني ،وبني الباحث واملرشف ،واستخراج مؤرشات
وإحصائيات عامة (للجامعات العربية) ،أو خاصة لكل جامعة عىل حدة ،وإرسال رسالة جامعية إىل إدارة املوقع
هبدف نرشها يف القاعدة ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي من خالل بناء نموذج تفاعىل بالعنارص السابقة ،مع
تطبيقاهتا عىل عينة شملت  370رسالة جامعية متوفرة بمركز الدراسات العامنية بجامعة السلطان قابوس.
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وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية وفقًا لسنوات النشر (زمنيًّا).

جدول رقم ( )2التوزيع العددي والنوعي والشكلي واللغوي لمصادر اإلنتاج الفكري
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وقد خرجت الدراسة بنتائج أمهها :إمكانية بناء وتطوير شبكة عربية متكاملة لألطروحات اجلامعية؛ لتوفر
أهم العنارص واخلدمات التي حتتاجها اجلامعات العربية ،وأهم اخلدمات التي حيتاجها الباحث العريب ،سهولة
التواصل مع الباحثني من خالل اخلدمات التي تقدمها الشبكة كاإلحاطة اجلارية وإنشاء مرشوعات بحثية وغريها
من اخلدمات ،وتوفري حمرك بحث شامل يف مجيع قواعد البيانات الفرعية باجلامعات ،أو حسب جامعة معينة؛ كام
خرجت الدراسة ببعض التوصيات أمهها :رضورة تبني هذا املرشوع من ِقبل االحتاد العريب للمكتبات ،وتسويق
الشبكة يف املؤمترات والندوات ،ويف أقسام التعليم العايل باجلامعات ،وتكوين فريق فني متخصص يف الربجمة
وحتليل النظم.
 5.1السمات والخصائص المميزة لإلنتاج الفكري عن نظم إدارة نشر الدوريات األكاديمية اإللكترونية:

بعد استعراض اإلنتاج الفكري املتعلق بموضوع النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية بصفة عامة ونظم إدارة
نرش الدوريات األكاديمية بصفة خاصة ،يقدم هذا اجلزء من املراجعة العلمية النتائج التي تلخص السامت
واخلصائص املوضوعية ،والزمنية ،واللغوية ،والشكلية ،والنوعية هلذا الرصيد من اإلنتاج الفكري؛ هبدف تعرف
كيفية تناوله للموضوع من الناحيتني النظرية والتطبيقية.
 1.5.1التطور الزمني ملوضوعات اإلنتاج الفكري املغطاة باملراجعة العلمية:
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من خالل اجلدول( )2يتضح التوزيع الزمني ملصادر اإلنتاج الفكري وف ًقا للموضوعات املغطاة باملراجعة
العلمية ،كام يوضح الشكل( )2التطور الزمني هلذا اإلنتاج عىل مر السنوات املختلفة؛ حيث يالحظ بداية االهتامم
بموضوع النرش اإللكرتوين للدوريات من ِقبل اإلنتاج الفكري املنشور يف قواعد البيانات العاملية يف عام 2000م،
وكانت نسبة ضئيلة شكلت  %3بواقع دراستني يف هذا العام من إمجايل اإلنتاج الفكري املنشور ،ثم زادت هذه النسبة
يف عامي 2001م2002-م؛ لتصل إىل  %4بواقع ثالثة أعامل منشورة ،وانخفضت النسبة مرة أخرى؛ لتصل إىل
نفس نسبة عام 2000م يف عام 2003م ،وارتفعت؛ لتصل إىل نفس نسبة عامي 2001م2002-م يف عام 2004م،
ثم ارتفعت النسبة ً
قليال؛ لتصل إىل %6من عام 2005م بواقع أربعة أعامل منشورة ،وكانت األعامل املنشورة يف عام
2006م قد زادت ً
عمال واحدً ا فقط عن العام السابق؛ لتصل إىل نسبة  ،%7وتنخفض النسبة مرة أخرى يف عام
2007م؛ لتصل إىل نفس نسبة عام 2005م ،وتتواىل نسبة اإلنتاج الفكري املنشور يف االنخفاض؛ لتصل إىل نفس
نسبة األعوام 2001م2002-م2004-م يف عام 2008م ،وترتفع النسبة بمعدل غري مسبوق يف عام 2009م
لتصل إىل  %10بواقع نرش سبعة أعامل ،ويف عام 2010م يبلغ اإلنتاج الفكري املنشور ذروته ،وتبدأ نسب النرش يف
االرتفاع لتصل إىل  %13بواقع نرش تسعة أعامل ،وما لبث هذا التطور أن انخفض رسي ًعا بمعدل غري مسبوق؛ ليصل
إىل نسبة  %1يف عام 2011م بمعدل نرش عمل واحد فقط ،وارتفع مرة أخرة؛ ليصل إىل نفس نسبة عامي 2005م-
2007م يف عام 2012م ،ولكن أخذ هذا التطور ينخفض إىل نفس نسبة األعوام 2001م2002-م2004-م-
2008م يف عام 2013م ،بواقع ثالثة أعامل منشورة ،وعاد؛ لريتفع مرة أخرى يف عام 2014م؛ ليصل إىل نفس نسبة
عام 2006م ،وعاد هذا التطور الزمني لالنخفاض مرة ثانية يف عامي2015م2016-م؛ ليصل إىل نفس نسبة
عام2011م ،وارتفعت النسبة مرة أخرى ،وظلت ثابتة يف عامي 2017م2018-م؛ لتصل إىل نفس األعوام
2005م2007-م2012-م.
يتضح من خالل اجلدول ( )3أن هناك فجوة بني اإلنتاج الفكري باللغة العربية واإلنتاج الفكري باللغة
اإلنجليزية ،وقدرها حوايل  %14فيام خيص موضوع الدراسة ،كام يتضح أي ًضا أن بداية القرن احلادي والعرشين
حتديدً ا من عام 2000م -حتى عام 2005م يمكن أن تعكس بداية االهتامم بموضوع النرش اإللكرتوين للدوريات
بجوانبه املختلفة باللغتني العربية واإلنجليزية؛ وما يثبت ذلك قلة اإلنتاج الفكري الصادر فيه ،والذي أخذ يف
الزيادة يف نسب تطوره طوال هذه الفرتة؛ حتى بلغ نسبة اليستهان هبا منذ عام 2006م -حتى عام2008م؛ تلك
الفرتة التي اهنالت عليها التطورات التكنولوجية غري املسبوقة يف عملية نرش وإدارة املحتوى الرقمي؛ حيث صدر
يف تلك الفرتة ستة أعامل باللغة العربية ،وستة أعامل باللغة اإلنجليزية؛ لذا يمكن أن ترجع الزيادة املتنامية لنسب
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اإلنتاج الفكري يف تلك الفرتة إىل زيادة اهتامم املؤلفني العرب واألجانب هبذا التطور ،وما أحدثه من تغريات
جوهرية عىل املوضوع.
جدول رقم ( )3التوزيع اللغوي لمصادر اإلنتاج الفكري وفقًا لفترات النشر

الفرتة الزمنية
التوزيع اللغوي
اإلنتاج الفكري باللغة العربية
اإلنتاج الفكري باللغة اإلنجليزية
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و قد اتسم اإلنتاج الفكري يف املوضوع بعدم االضطراد يف نسب التطور عىل مدى زمني معني نتيجة لكثرة
االهتامم به يف فرتات ما ،واالهتامم بغريه من املوضوعات يف نفس الفرتات ،إال أن ذروة هذا االهتامم كانت يف الفرتة
الزمنية من عام 2009م -حتى عام 2011م ،والتي يمكن أن تعترب بمثابة الفرتة الزمنية التي اكتملت فيها الصورة
الكاملة ملختلف جوانب املوضوع ،واتضحت مجيع املفاهيم والقضايا املتعلقة به.
 2.5.1السامت املوضوعية ملوضوعات اإلنتاج الفكري املغطاة باملراجعة العلمية:

يوضح اجلدول( ،)4والشكل ( )3املوضوعات التي تم تغطيتها باإلنتاج الفكري ،وترتبط بشكل مبارش
بموضوع النظم مفتوحة املصدر إلدارة نرش الدوريات األكاديمية؛ كام تناولتها املراجعة العلمية؛ فتوصلت الباحثة
إىل أن هناك نسبة اليستهان هبا يف اإلنتاج الفكري املسرتجع قد تناولت موضوع النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية
شكل  %23.5بواقع ستة عرش ً
عمال من إمجايل اإلنتاج الفكري ،ورسخت املفهوم لدى املهتمني بتلك القضية ،وقد
تنوعت تلك الدراسات مابني دراسات تناولت مقدمة نظرية عن النرش اإللكرتوين ومميزاته والدوريات اإللكرتونية
ومراحل تطورها ،وما يميزها من قيم مضافة غري متوفرة لنظريهتا املطبوعة ،وبعضها تناول متطلبات التحول من
الدوريات املطبوعة إىل اإللكرتونية ،وجز ٌء منها تناول احلرص ومعايري التقييم لدوريات إلكرتونية يف جماالت خمتلفة،
باإلضافة إىل اجلزء الذي تناول التجارب الفعلية التي متت يف جمال النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية ،أما موضوع
نظم إدارة املحتوى الرقمي؛ وهو املنصة التي يندرج هبا موضوع نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية ،فقد شكل نسبة
 %17.5بواقع اثنا عرش ً
عمال ،تنوعت ما بني عرض النظم التجارية والنظم مفتوحة املصدر؛ سواء بالتعريف ،أم
التقييم ،أم املقارنة بني النظم وبعضها البعض ،وتوضيح املميزات والعيوب من تطبيقها يف املكتبات ،وكان النصيب
األكرب من اإلنتاج الفكري املسرتجع يف موضوع نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية ،فقد شكل نسبة  %28بواقع تسعة
عرش ً
عمال ترواحت ما بني عرض إلمكانيات نظام الدورية مفتوح املصدر ،(OJS) Open Journal Systems
واملقارنة بينه وبني النظم األخرى إلدارة ونرش الدوريات اإللكرتونية ،والبعض اآلخر تناول رصد جتارب استخدام
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النظام ومعايري اختياره بوصفه أنسب النظم؛ وصدر أول عمل فكري منشور عن نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية
يف عام  2005بعنوان “Open Journal Systems: An example of open source software for journal

” management and publishingملؤلفه  John Willinskyتناول فيه بالعرض والتفصيل إمكانيات برنامج
الدورية مفتوح املصدر.OJS
نظم إدارة الرسائل
الجامعية
3%

النشر اإللكتروني
للدوريات العلمية
23.5%
نظم إدارة
المحتوى الرقمي
للمكتبات
17.5%

نظم إدارة الوثائق
اإللكترونية
3%

نظم إدارة
المؤتمرات العلمية
25%

نظم إدارة
الدوريات
اإللكترونية
28%

شكل رقم ( ) 3نسب التوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية

وقد الحظت الباحثة أنه ال يوجد دراسات؛ سواء عربية أم أجنبية توضح بالعرض والتفصيل النظم األخرى
من نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية ،وهو ما يميز الدراسة احلالية؛ حيث تناولت بالعرض والتقييم مخسة من النظم
األخرى مفتوحة املصدر إلدارة نرش الدوريات األكاديمية ،وعىل اجلانب اآلخر شكلت نسبة اإلنتاج الفكري
املنشور يف موضوع نظم إدارة املؤمترات العلمية  %25بواقع سبعة عرش ً
عمال ،ترواح ما بني دراسات اهتمت
بتصميم نظم إلدارة املؤمترات العلمية وتطويرها مع اقرتاح نظم جديدة ،أو حتسني نظم قائمة ،ودراسات اهتمت
وأخريا تأيت النسبة األضعف عىل
بقضايا تطبيق تلك النظم ،وأخرى اهتمت بتقييم تلك النظم واملقارنة بينها،
ً
اإلطالق والتي شكلت  %3من اإلنتاج الفكري املسرتجع حول موضوعات نظم إدارة الرسائل اجلامعية ،ونظم
األرشفة اإللكرتونية بواقع عملني يف كل موضوع.

جدول رقم ( ) 4التوزيع الموضوعي والنوعي والشكلي واللغوي لإلنتاج الفكري وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية

م = مطبوع ك = إلكرتوين
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ويمكن عرض التوزيع اللغوي ملوضوعات اإلنتاج الفكري املغطاة باملراجعة العلمية ،كام يوضحه
اجلدول( ،)5و الشكل( )4التوزيع اللغوي ملوضوعات اإلنتاج الفكري املغطاة باملراجعة العلمية؛ حيث شكل
اإلنتاج الفكري العريب املسرتجع يف موضوع النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية نسبة  %62.5بواقع نرش عرشة
أعامل ،بينام شكل اإلنتاج الفكري األجنبي نسبة  %36.5بواقع نرش ستة أعامل من إمجايل اإلنتاج الفكري املسرتجع
يف هذا املوضوع ،وحظي اإلنتاج الفكري العريب املسرتجع يف موضوع نظم إدارة املحتوى الرقمي بنسبة  %75بواقع
تسعة أعامل ،بينام شكل اإلنتاج الفكري األجنبي املنشور باللغة اإلنجليزية نسبة  %25بواقع ثالثة أعامل من إمجايل
اإلنتاج الفكري املسرتجع يف هذا املوضوع.
شكل رقم ( )5التوزيع اللغوي لموضوعات اإلنتاج الفكري المغطاة بالمراجعة العلمية.

التوزيع اللغوي
التوزيع املوضوعي

اإلنتاج الفكري العريب

النسبة املئوية

اإلنتاج الفكري األجنبي
(اللغة اإلنجليزية)

النسبة
املئوية

10
9
4
2
2
2

%62.5
%75
%21
%12
%100
%100

6
3
15
15
0
0

%37.5
%25
%79
%88
0
0

النرش اإللكرتوين للدوريات العلمية
نظم إدرة املحتوى الرقمي للمكتبات
نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية
نظم إدارة املؤمترات العلمية
نظم إدارة الوثائق اإللكرتونية
نظم إدارة الرسائل اجلامعية
املجموع

39

29

%0

100

%37,5

%25

50

%62,5

%79

%88

%21

%12

نظم إدارة
الدوريات
اإللكترونية

نظم إدارة
المؤتمرات
العلمية

%100

%100

%75

0

النشر
اإللكتروني
للدوريات
العلمية

%0

نظم إدارة
المحتوى
الرقمي
للمكتبات

نظم إدارة
الوثائق
اإللكترونية

نظم إدارة
الرسائل
الجامعية

اإلنتاج الفكري العربي
اإلنتاج الفكري األجنبي(اللغة اإلنجليزية)

شكل رقم ( )4نسب التوزيع اللغوي لموضوعات اإلنتاج الفكري المغطاة بالمراجعة العلمية.

املجموع
16
12
19
17
2
2
68
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وكان لإلنتاج الفكري العريب املسرتجع يف موضوع نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية نسبة  %21بواقع أربعة
أعامل ،بينام شكلت نسبة اإلنتاج الفكري األجنبي  %79بواقع مخسة عرش ً
عمال من إمجايل اإلنتاج الفكري املسرتجع
يف هذا املوضوع ،وحصل اإلنتاج الفكري العريب يف موضوع نظم إدارة املؤمترات العلمية عىل نسبة  %12بواقع
عملني ،بينام كانت نسبة اإلنتاج الفكري األجنبي  %88بواقع مخسة عرش ً
عمال من إمجايل اإلنتاج الفكري املسرتجع
يف هذا املوضوع ،وشكل اإلنتاج الفكري العريب املسرتجع يف موضوع نظم إدارة الوثائق اإللكرتونية ،ونظم إدارة
الرسائل اجلامعية نسبة  %100بواقع عملني فقط تم اسرتجاعهام يف كل موضوع.
ويتضح مما سبق أن النصيب األكرب من اإلنتاج الفكري املنشور يف موضوع نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية
ونظم إدارة املؤمترات العلمية كان باللغة األجنبية ،وأن جل اهتامم هذا اإلنتاج عىل الناحية النظرية التقييمية لتلك
النظم عىل حساب اجلانب التطبيقي ،والذي يتمثل يف جتارب إصدار دوريات إلكرتونية تنشأ ،وتدار بنظام آيل إلدارة
ونرش الدوريات اإللكرتونية تتمثل من خالله خمتلف األدوار من التأليف ،والتحكيم ،والتحرير ،والنرش ،والتقييم،
عام سبقها من دراسات علمية منشورة يف هذا املوضوع؛
والتغذية الراجعة ،وهو ما تنفرد به تلك الدراسة الراهنة ّ
حيث إهنا ألقت الضوء عىل النظم مفتوحة املصدر إلدارة نرش الدوريات األكاديمية وتَقييمها؛ وتوضيح مدى
االستفادة من َ
تلك النظم مفتوحة املصدر يف نرش الدورية األكاديمية وإدارهتا ،والتطبيق ال َعميل باستخدام نظام
الدورية مفتوح املصدر Open Journal Systemيف إنشاء املجلة املرصية للتنمية ،والتخطيط التابعة ملعهد التخطيط
القومي.
 3.5.1السامت النوعية ملوضوعات اإلنتاج الفكري املغطاة باملراجعة العلمية:

تتنوع فئات اإلنتاج الفكري املسرتجع وف ًقا للموضوعات املغطاة باملراجعة العلمية ما بني املقاالت العلمية
والرسائل اجلامعية ،وأعامل املؤمترات بوصفها مصادر معلومات من الدرجة األوىل ،والكتب بوصفها مصادر
معلومات من الدرجة الثانية ،إال أنه قد تتفاوت هذه الفئات فيام بينها يف نسب تغطيتها للموضوع؛ فيالحظ أن أكثر
الفئات تغطية هى املقاالت العلمية التي تنرش بالدوريات؛ سواء كانت مطبوعة ،أم إلكرتونية.
يبني اجلدول( )6التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري وف ًقا للموضوعات املغطاة باملراجعة العلمية ،وكذلك
يوضح الشكل ( ) 5نسب التوزيع النوعي هلذا اإلنتاج؛ حيث كانت أكثر الفئات النوعية تغطية هلذا اإلنتاج الفكري
هى املقاالت العلمية التي تنرش؛ سواء املطبوعة ،أم اإللكرتونية ،كانت نسبتها ما يعادل أكثر من نصف اإلنتاج
الفكري املسرتجع ،والتي بلغت  %51بواقع  35مقالة علمية نرشت بدوريات عربية وأجنبية.
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جدول رقم ( )6التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري وفقًا للموضوعات المغطاة في المراجعة العلمية.

التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري
املقاالت العلمية
أعامل املؤمترات
الرسائل اجلامعية
الكتب
املجموع

عدد اإلنتاج الفكري املنشور
35
16
16
1
68

النسبة املئوية
%51
%24
%24
%1
%100

الكتب
 %1أعمال
المؤتمرات
%24
المقاالت العلمية
%51

الرسائل
الجامعية %24

شكل رقم ( ) 5نسب التوزيع النوعي لإلنتاج الفكري المنشور وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية

يف حني وتساوت نسبة أعامل املؤمترات والرسائل اجلامعية ،والتي بلغت  %24بواقع ً 16
عمال بحث ًّيا مقدم
باملؤمترات العلمية ،ورسائل جامعية أصدرهتا اجلامعات العربية واألجنبية حول النرش اإللكرتوين ،وحتديات العرص
الرقمي ،وتأيت الكتب يف املرتبة األخرية بنسبة  %1بواقع عمل واحد فقط عن الدوريات اإللكرتونية أصدرته أماين
السيد يف عام .2005
 4.5.1السامت الشكلية ملوضوعات اإلنتاج الفكري املغطاة باملراجعة العلمية:

تنوع اإلنتاج الفكري املنشور وف ًقا للموضوعات املغطاة باملراجعة العلمية ،التي تتعلق بموضوع نظم إدارة
نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية فيام بني اإلنتاج الفكري املطبوع ،واإلنتاج الفكري اإللكرتوين ،كام يتضح من
اجلدول (.)7
ويتضح من اجلدول ( ،)6والشكل ( )6أن نسبة اإلنتاج الفكري اإللكرتوين وف ًقا للموضوعات املغطاة
باملراجعة العلمية قد تتعدى أكثر من الضعف حيث بلغت %63يف مقابل نسبة اإلنتاج الفكري املطبوع ،والتي بلغت
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إنتاجا فكر ًّيا
 %37من إمجايل اإلنتاج الفكري املسرتجع ،وبالنظر إىل مستوى هذا التعدد الشكيل وف ًقا ملا إذا ما كان ً
عرب ًّيا ،أم أجنب ًّيا.
جدول رقم ( )7التوزيع الشكلي لإلنتاج الفكري المنشور وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية

اإلنتاج الفكري وف ًقا للتوزيع الشكل
اإلنتاج الفكري اإللكرتوين
اإلنتاج الفكري املطبوع
املجموع

اإلنتاج الفكري
اإللكتروني
63%

املجموع
43
25
68

النسبة املئوية
%63
%37
%100

اإلنتاج الفكري
المطبوع
37%

شكل رقم ( ) 6نسب التوزيع الشكلي لإلنتاج الفكري المنشور وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية

 5.5.1السامت اللغوية لإلنتاج الفكري عن نظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية:

أيضا التوزيع العددي ،والنسبي لإلنتاج الفكري وف ًقا للتوزيع اللغوي،
يتضح من اجلدول ( ،)8والشكل (ً )7
وتبني أن نظم إدارة الدوريات اإللكرتونية قد حظيت بالتغطية عىل مستوى البحث والدراسة؛ سواء كانت النظرية،
أم التطبيقية باإلنتاج الفكري األجنبي أكثر مما هو عليه باإلنتاج الفكري العريب ،وعىل الرغم من ارتفاع نسبة اإلنتاج
ضخام؛ حيث كانت نسبة اإلنتاج
الفكري األجنبي املتناول للموضوع ،فإن الفارق بني النسب ال يمثل تفاوتًا
ً
الفكري األجنبي  %57مقابل نسبة اإلنتاج الفكري العريب  ،%43وهذا ما يدل عىل ارتفاع نسبة املعرفة ،والوعي من
ِقبل املتخصصني والباحثني العرب.
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اإلنتاج الفكري وف ًقا للتوزيع اللغوي
اإلنتاج الفكري األجنبي
اإلنتاج الفكري العرب
املجموع

املجموع
39
29
68

النسبة املئوية
%57
%43
%100

وكام هو موضح باجلدول ( )9والشكل ( ،)8فام زال اإلنتاج الفكري العريب يعتمد عىل الوسيط املطبوع بشكل
أكرب من الوسيط اإللكرتوين يف عملية النرش ،والتوزيع للبحوث العلمية يف مقابل اإلنتاج الفكري األجنبي الذي
متاحا عىل اإلنرتنت ،وعىل الرغم من ذلك توجد نسبة اليستهان هبا من اإلنتاج الفكري العريب متاحة
أصبح معظمه ً
بشكل إلكرتوين يتمثل أغلبيته يف املقاالت العلمية ،وأعامل املؤمترات.

اإلنتاج الفكري
األجنبي
57%

اإلنتاج الفكري
العربي
43%

شكل رقم ( ) 7نسب التوزيع اللغوي لإلنتاج الفكري المنشور وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية
جدول رقم ( ) 9التوزيع الشكلي واللغوي لإلنتاج الفكري المنشور وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية

اإلنتاج الفكري
اإلنتاج الفكري اإلنتاج الفكري األجنبي املجموع النسبة املئوية
العرب
وف ًقا للتوزيع الشكل واللغوي
%63
43
34
9
اإلنتاج الفكري اإللكرتوين
%37
25
5
20
اإلنتاج الفكري املطبوع
39
29
املجموع
%100
68
%57
%43
النسبة
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اإلنتاج الفكري املطبوع
اإلنتاج الفكري اإللكرتوين

13%
69%
87%
31%
0%

اإلنتاج الفكري العريب

اإلنتاج الفكري اإلجنبي

شكل رقم ( ) 8التوزيع الشكلي واللغوي لإلنتاج الفكري المنشور وفقًا للموضوعات المغطاة بالمراجعة العلمية
 6.1الخالصة

قامت الباحثة يف هذه الدراسة بعمل مراجعة علمية ترصد اإلنتاج الفكري املتعلق بموضوع النرش اإللكرتوين
للدوريات ،ونظم إدارة نرش الدوريات ،والذي بلغ عدد مفرداته  68مفردة ،تناولت املوضوعات التي حظيت
بالتغطية يف هذا الرصيد من اإلنتاج الفكري ،كام عرضت لسامته املوضوعية ،والزمنية ،والنوعية ،والشكلية،
واللغوية.
وبعد عرض اإلنتاج الفكري املتعلق بموضوع نظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية؛ أمكن
اخلروج باملالحظات التالية:
 -1هناك اهتامم ملحوظ من ِقبل اإلنتاج الفكري األجنبي ،والعريب بتناول موضوع نظم إدارة نرش الدوريات
األكاديمية اإللكرتونية من الناحية النظرية والتقييمية لتلك النظم عىل حساب اجلانب العميل التطبيقي ،والذي
يتمثل يف جتارب إصدار دوريات إلكرتونية تنشأ ،وتدار بنظام آيل إلدارة ،ونرش الدوريات اإللكرتونية.
 -2تراوح اإلنتاج الفكري العريب ،واألجنبي املنشور يف موضوع نظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية
اإللكرتونية ما بني عرض إلمكانيات نظام الدورية مفتوح املصدر  ،(OJS) Open Journal Systemsواملقارنة
بينه ،وبني النظم األخرى إلدارة ونرش الدوريات اإللكرتونية ،ورصد جتارب استخدام النظام ،ومعايري اختياره
بوصفه أنسب النظم.
كام يمكن استخالص بعض املؤرشات التي يؤمل أن تكون من أسباب تطور سامت اإلنتاج الفكري العريب
يف موضوع نظم إدارة نرش الدوريات األكاديمية اإللكرتونية ونضجه ،وهذه القضايا تدور حول:
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 -1التعرض بالبحث والدراسة للنظم األخرى من نظم إدارة نرش الدوريات اإللكرتونية التي أغفلها اإلنتاج
الفكري املنشور مثل األنظمة .DIVA, Topaz, E-Journal, DPubs
 -2رضورة زيادة اإلنتاج الفكري املكتوب باللغة العربية حول نظم إدارة نرش الدوريات اإللكرتونية،
وغريها من نظم إدارة مصادر املعلومات األخرى؛ كالرسائل اجلامعية ،والوثائق اإللكرتونية.
 -3االهتامم باجلانب التطبيقي املتعلق بتجارب إصدار دوريات إلكرتونية تنش،أ وتدار بنظام آيل إلدارة،
ونرش الدوريات اإللكرتونية تتضح من خالله خمتلف األدوار من التأليف ،والتحكيم ،والتحرير ،والنرش ،والتقييم،
والتغذية الراجعة.

●●●
املصادر
المصادر العربية:
َّ
كترونية المتاحة على شبكة الإنترنت في مجال علم الم كتبات والمعلومات.
الدوريات الإل
).
َّ

 -إبراهيم ،أمل مصطفى( .

(رسالة ماجستير) .جامعة طنطا .كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.

 أبوالخير ،إبراهيم حسن(.أب ريل-

) .نظم إدارة المحتوى :دراسة تقويمية .مجلة الم كتبات والمعلومات العربية،

.

 -أبوشعيشع ،مصطفى علي بسيوني(.

( )،

) .نظم وإدارة الوثائق الإل كترونية مع التطبيق على دار الوثائق القومية بمصر.

في :المؤتمر الحادي والعشرين :الم كتبة الرقمية العربية :عربي أنا :الضرورة ،الفرص والتحديات :الاتحاد العربي للمكتبات
-

والمعلومات ،وجمعية الم كتبات اللبنانية، ،

https://search.mandumah.com/Record/125107.
 -الأشقر ،هاني(.يونيو

 .تاريخ الاطلاع

) .النشر الإل كتروني (المحسب) للدو ريات العلمية :ر ؤية نظ رية .الم كتبات الآن :الجمعية

المص رية للمكتبات والمعلومات،

( )،

-

 .تاريخ الإطلاع

https://search.mandumah.com/Record/27978
 -بيومي ،عبير خليل( .

/ /

 .استرجعت من

/

/

 .استرجعت من

) .اقتناء الدو ريات الال كترونية فى الم كتبات الجامعية( .رسالة ماجستير) .جامعة المنوفية.

كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.

 -خفاجة ،أحمد ماهر(.ديسمبر

) .البرمجيات مفتوحة المصدر للمكتبات ،ومراكز المعلومات :معايير مقترحة لاختيار

نظام مفتوح المصدر لإدارة الم كتبات العربي، Cybrarians Journal .

استرجعت منhttps://search.mandumah.com/Record/70329.

 .1 - 52 ،تاريخ الاطلاع / /

.
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) .أساليب استخدام الدو ريات الإل كترونية العربية في مجال المعلومات والم كتبات من

 -الخفاف ،سمية يونس(.

،

وجهة نظر المستفيدين .آداب الرافدين :جامعة الموصل .كلية الآداب،

استرجعت من .http://search.mandumah.com/Record/425405
 -دفع الله ،حمد النيل ،محمد ،محمد مصطفى(.

-

.

 .تاريخ الاطلاع / /

) .النظم مفتوحة المصدر ،وتطبيقاتها في الأرشفة الإل كترونية بالتطبيق

على نظام  .OpenKMفي :المؤتمر الثامن :مؤسسات المعلومات في الممل كة العربية السعودية ،ودورها في دعم اقتصاد

ومجتمع المعرفة .المسؤليات .التحديات .الآليات .التطلعات :الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات، ،
تاريخ الاطلاع

 .استرجعت من. https://search.mandumah.com/Record/839616

/ /

 الدكروري ،أيمن شعبان( .يونيوjournal

.

-

) .الدو ريات الإل كترونية العربية في مجال الم كتبات والمعلومات :دراسة تقييمية.

، ،Cybrarians

.

-

تاريخ

الإطلاع

.

/ /

استرجعت

من

http://journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=535:2011.08-22-14-07-22&catid=230:2011-07-21-09-46-08&Itemid=76

 -الزهيمي ،صالح بن سليمان ،السالمي ،حمد بن عيسى(.

) .بناء وتطوير شبكة عربية مفتوحة المصدر لإدارة ،وإتاحة

الأطروحات الجامعية العربية :الأطروحات الجامعية بجامعة السلطان قابوس نموذجا تفاعل ًّيا  .في المؤتمر الحادي

والعش رين :الم كتبة الرقمية العربية :عربي أنا :الضرورة  ،الفرص والتحديات :الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
وجمعية الم كتبات اللبنانية،

-

،

 .تاريخ الاطلاع

.https://search.mandumah.com/Record/125453

 -السريحي ،حسن ،ومنى (مايو

) .النشر الإل كتروني :دراسة نظ رية لبعض قضايا الدو ريات الإل كترونية في الم كتبات

الأكاديمية .دراسات عربية في الم كتبات والمعلومات،) ( ،

 -السعدني ،محمد عبد الرحمن(.سبتمبر

-

.

الوظيفية ُّ
َّ
الدوريات الع ِل ْمية ونشرها:
للنظ ُم مفتوحة المصدر لإدارة
) .المواصفات
َّ

برنامج نُظُم الدو رية المفتوحة نموذجا .بحوث في علم الم َكتبات والمعلومات،

استرجعت من http://search.mandumah.com/Record/708566
 -السيد ،أماني محمد(.أكتوبر

للمواصفات الوظيفية .أعلم. ،

 -السيد ،أماني محمد(.

/ /

.

استرجعت من

 .تاريخ الاطلاع

/ /

.

) .نُظُم إدارة المؤتمرات الع ِل ْمية ،ودورها في تحكيم ونشر بحوث المؤتمرات :دراسة

) .الدو ريات الإل كترونية المص رية :دراسة لواقعها ،والتخطيط لمستقبلها( .رسالة دكتوراه).

جامعة حلوان .كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.

 -السيد أبو دوح ،طه(.

الدوريات الإل كترونية :دراسة ميدانية( .رسالة ماجستير) .جامعة الم ُ َّ
نوفية.
) .نُظ ُم إدارة
َّ

كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.
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َّ
كترونية مفتوحة المصدر :دراسة مقارنة .المجلة
الدوريات الإل
) .نُظ ُم نشر وإدارة
َّ

 عبد الجواد ،سامح زينهم(.سبتمبرالدولية

الم كتبات

لعلوم

تاريخ

والمعلومات. ،

https://search.mandumah.com/Record/848499.

الاطلاع

.

/ /

من

استرجعت

 -عبد السلام ،أحمد( .

َّ
مسحية ميدانية( .رسالة
) .نُظ ُم إدارة المجموعات الرقْمية المتاحة في السوق العربي :دراسة

 -فاروق ،منى محمد(.يوليو

) .إدارة النشر الإل كتروني للدو ريات والوصول الحر بالجامعات :دراسة تحليلية .الاتجاهات

ماجستير) .جامعة حلوان .كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.
الحديثة فى الم كتبات والمعلومات،

) .149 - 218 ،تاريخ الاطلاع

(

.https://search.mandumah.com/Record/707258.

 .استرجعت من

/ /

 -فايز ،رحاب أحمد(.

َّ
كترونية الع ِل ْمية في مصر :دراسة حالة مع دراسة التوقعات المستقبلية.
الدوريات الإل
) .نشر
َّ

 -فتوح ،عمرو حسن(.

خلال بناء مكتبة رق ْمية للرسائل ال َّ
جامعية الم ُجازة للباحث ِين
) .تقييم نظام  Greenstoneمن ِ

(رسالة ماجستير) .جامعة القاهرة فرع بني س ويف .كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.

في مجال الم كتبات والمعلومات بالجامعات المص رية( .رسالة ماجستير) .جامعة الم ُ َّ
نوفية .كلية الآداب .قسم الم كتبات
والمعلومات.

 قاسم ،حشمت(.فبرايرالملك

فهد

الوطنية،

) .الدو ريات الإل كترونية التخصصية :تطورها ،وتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية .مجلة
-

( )،

.

.http://search.mandumah.com/Record/3343

 -اللهيبي ،محمد مبارك(.يوليو

الاطلاع

استرجعت

) .نظم تشغيل و إدارة الم كتبات الرقمية مفتوحة المصدر :نظام دي سبيس لإدارة

المجموعات الرقمية .الم كتبات والمعلومات العربية، ،

 -محمد ،إبراهيم على(.

تاريخ

/ /

.

.

) .بناء نظام مفتوح المصدر لتح ويل ونقل بيانات الم كتبات بين ُّ
النظُم الآلية المتكاملة لإدارة

الم كتبات :دراسة تجريبية( .رسالة دكتوراه) .جامعة حلوان .كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.

 -محمد ،إحسان بشير(.أب ريل

.

) .مدى استخدام الأنظمة الآلية مفتوحة المصدر في خدمات المعلومات :دراسة حالة

جامعة كردفان .مجلة الدراسات العلىا،

 -محمد ،سمية سيد( .

من

(

)،

-

.

) .مقومات الرقمنة في الدو ريات الإل كترونية العربية :دراسة لعينة من دو ريات العلوم والتقنية.

(رسالة ماجستير) .جامعة القاهرة .كلية الآداب .قسم الم كتبات والمعلومات.

 -المكاوي ،عواطف على(.يوليو

) .أساسيات البرمجيات والنظم مفتوحة المصدر  :OSSدراسة تحليلية لتع ريفها

ومميزاتها وعيوبها .مجلة الاتجاهات الحديثة في الم كتبات،

(

)،

-

.
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 دراسة تقييمية مع اقتراح ر ؤية: النظم مفتوحة المصدر لإدارة أعمال المؤتمرات العلمية.)

(. إهداء صلاح، ناجي-

 قسم الم كتبات. كلية الآداب. جامعة القاهرة.)(رسالة دكتوراه.متكاملة لإدارة أعمال المؤتمرات بجامعة القاهرة

.والمعلومات

ُّ  بناء شبكات الم كتبات باستخدام.)
َّ  دراسة ت:النظ ُم المتكاملة مفتوحة المصدر
.حليلية

(. محمد فكري السيد، نجم-

. قسم الم كتبات والمعلومات. كلية الآداب. جامعة حلوان.)(أطروحة ماجستير

ُّ  دور.)
َّ وصفية ت
َّ
 المؤتمر السعودي: في.حليلية
 دراسة:النظ ُم مفتوحة المصدر في دعم النشر الع ِل ْمي

َّ (. مؤمن،النش َرتِي

. جامعة الملك سعود: ال رياض.الدولي الثاني للنشر الع ِل ْمي

للاتحاد

 المؤتمر: في. معايير مقترحة للتقويم: برمجيات الم كتبات الرقمية مفتوحة المصدر.)

(. متولي محمود، النقيب-

 ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية، وتحديات الواقع والمستقبل، مهنة الم كتبات:العربي للمكتبات والمعلومات

. الممل كة العربية السعودية: جدة.والتقنية
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Online publishing is one of the most highlight revolutions, which has made a radical change and
substantial impact on scientific communication, and there is no technical development was able to
match the impact of the distribution of information and human knowledge such as electronic media
and electronic publishing.

This study aims to reviewing the literature of specialized intellectual production in the subjects
related to the electronic publishing of journals and the electronic journal publishing management
systems, which numbered 68 items in order to identify its features and analyze its objective,
temporal, qualitative, morphological and linguistic characteristics.

One of the most important conclusions of this study is the need to increase the intellectual
production written in Arabic on electronic publishing systems and other information management
systems such as practical conferences, university transcripts and electronic documents. In addition,
Created and managed by an automated system for managing and publishing electronic journals .
Keywords: Electronic Publishing of Periodicals; Digital Content Management Systems; Electronic
Journals Management Systems; Open Journal System (OJS).



