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مقدمة:
عندما يطالع االنسان أحد الكتب يف املجاالت املختلفة سواء املعرفية أو العلمية منها ،فإنه
يكون مدفوعا اىل التعرف عىل يشء جيهله ،أو ربام ليستزيد من صنوف املعرفة يف جانب يثري تكوينه
العلمي أو يمنحه ما جييب عن تساؤالت أو استفسارات تتعلق بأمور كثرية تشغله ،أو يريد هلا يف خمزونه
العقيل أو التفاعيل جوابا شافيا ،أو لنقل احلصول عىل قيم للتواجد والتفاعل وربام االبداع يف أرقى أبعاده
ومراميه.
وعندما وقع العقل عىل هذا الكتاب الذي حيمل عنوان (النرش العلمي يف العرص الرقمي
"الفرص والتحديات") لألستاذ الدكتور  /مجال عيل خليل الدهشان ،أستاذ أصول الرتبية والعميد
االسبق لكلية الرتبية جامعة املنوفية ،وعضو اللجنة العلمية لفحص االنتاج العلمي للمتقدمني لشغل
وظائف االساتذة واالساتذة املساعدين ختصص اصول الرتبية والتخطيط الرتبوي ،مرص .ونائب رئيس
مرشوع معامل التأثري العريب ،احتاد اجلامعات العربية .وجدتني أشعر بسعادة كبرية وهلفة اىل التعرف
عىل كل دقيقة وكبرية تضمنتها صفحات الكتاب ،ال سيام أن موضوعه آخذ بنوايص ذات أبعاد خطرية
وحيوية جدا يف قلب ما تعايشه البرشية ويموج به العامل.
إنه يتعلق بالبحث العلمي والنرش يف العرص الرقمي  ،العرص الرقمي الذي أوجد حالة انسانية
وعلمية خطرية تعجز فيها األلباب عن إدراك أبعادها أو التنبؤ بام ستؤول اليه أحواهلا املستقبلية  ،خاصة
أن العرص الرقمي بكل معطياته الكبرية والفائقة يف التواصل االنساين  ،وبكل ما أوجده من مناطات أو
سياقات للتفاعل وتيسري احلياة عىل البرش  ،إال أنه وضع االنسان أمام ما يمكن أن نطلق عليه (الضمري
اإللكرتوين)  ،ذلك الذي تتحرك معه قيم الفرد ومدى انضباطه األخالقي الذي حيدد مجلة ما ترتسم به
وله حياته يف واقعه ومستقبله  ،ويف التواصل االنساين الذي صار عرب أروقة إلكرتونية ومسارات مل تكن
معروفة من ذي قبل  ،أو لنقل أهنا جعلت االنسان عرب اهلواء موجودا أو منترشا وهو مازال يف مكمنه ،
إال بالفكر والتجاوب والتشارك املعريف والعلمي واألخالقي والنزوعي والتواصيل.
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نعم ولقد اقرتن هبذا العرص الرقمي بسمواته املفتوحة وقدرته الفائقة عىل النرش املعريف
والتواصل االنساين الالحمدود ،قضايا كبرية شكلت حالة دافعة للبحث والتنقيب وجعلت املفكرين
والباحثني يقفون ويفكرون حول أنسب ما يمكن أن نقوم به يف إطار يضمن السالمة يف التعاطي مع
التغريات من ناحية ،ومن ناحية أخرى جياري التطور والتقدم التقني منقطع النظري.
ويأيت هذا االهتامم اتساقا مع إدراكنا ملفهوم النرش العلمي الذي يعد املحصلة النهائية التي يقوم
هبا الباحث ،لنرش ما أنجزه من أعامل وعلم ومعرفة ،من أجل املسامهة يف تنمية املجتمع من خالل تطوير
أساليب العمل لدى املؤسسات واألفراد ،أو من أجل حتقيق منافع مادية ومعنوية ،باإلضافة إىل ما
يشكله النرش من قيمة علمية تساهم يف الرقي العلمي وتطوير األبحاث ،والتي تشكل دافعا قويا
للباحث يف البحث عن املزيد من اإلنتاج اإلبداعي.
وإذا كان العرص احلديث – وفق ما أشار إليه صاحب الكتاب -قد شهد ثورة معلوماتية هائلة
وتطورا مذهال يف تقنيات املعلومات وبخاصة املتعلقة بمصادر املعلومات منذ اخرتاع الطباعة التي
أتاحت املعارف والعلوم لقاعدة عريضة من الناس ،وصوال إىل الثورة الرقمية ،والنرش اإللكرتوين
والشبكة العاملية للمعلومات (اإلنرتنت) وما ترتب عليها من آثار اجتامعية وثقافية واقتصادية ...الخ،
تعايشها املجتمعات املعارصة.
وكان من أهم هذه اآلثار التغري الذي حدث يف النرش العلمي واالعتامد عىل شبكة االنرتنت ،
وحماولة توظيف امكاناهتا يف تطوير وتسهيل عملية النرش العلمي وفتح قنوات جديدة للنرش العلمي ،
إال أن الواقع ومع وجود فرص عديدة وفرها العرص الرقمي للنرش العلمي  ،يشري اىل وجود العديد من
التحديات التي مثلت آثارا سلبية ترتبت عىل سوء استخدام ما وفره العرص الرقمي من امكانات ،ومنها
ظهور أشكال غري أخالقية يف النرش العلمي مثل النرش العلمي الومهي واملجالت املفرتسة وانتشار
الرسقات العلمية من خالل عمليات القص واللصق وانتحال بحوث اآلخرين وغريها من صور
الفساد يف النرش العلمي ..الخ .
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ووفقا ملا سبق يعالج الكتاب ( النرش العلمي يف العرص الرقمي "الفرص والتحديات" )  ،قضايا
النرش يف العرص الرقمي بكل تفاصيلها أخذا يف االعتبار مفهوم النرش اإللكرتوين ومساراته  ،وآلياته
وفرصه املتاحة  ،وعروجا عىل بعض القضايا العصبية واملحورية والتي تتعلق باجلوانب االقتصادية أو
الفكرية أو االجتامعية أو املؤسساتية أو األخالقية ذات الصلة به  ،والتي متثل حتديا  ،ويسعى املجتمع
األكاديمي اىل جتاوزها أو لنقل التعاطي معها وتقديم اطار نرش يتسق مع القيم املتعارف عليها يف النرش
والضوابط املعمول هبا وفقا هلذا االطار  ،وكذلك البعد األخالقي املقرتن بالنرش وآليات الوفاء به
وضبط مساره ..
والكتاب جاء يف ثامنية فصول ،شكلت القضايا املحورية والتي استهدف صاحب الكتاب ابراز
أهم معاملها ،ووضع اخلطوط املنرية حتث األهم يف جممل ما يعاجله الكتاب يف إطاره العام ...
وقبل التطرق لعرض املالمح األساسية لفصول الكتاب  ،تستوقفنا مع الباحث يف مقدمته
تعبريات تصف مدى انشغال الباحث بقضية النرش العلمي يف العرص الرقمي  ،وكيف أنه يسلط الضوء
عىل أبعاد ذات أمهية كبرية يف سياق التطور الرقمي والثورة املعرفية واملعلوماتية والتكنولوجية الفائقة
 ،إنه يقول أن للنرش العلمي أرسارا  ،ويتناول يف إجياز ما يرمي إليه من الكتاب يف سياق معطيات الوجود
الرقمي وآلياته ومساراته وقنواته وما يقصد الباحث عن عمد يف هذا السياق  ،حيث يستعرض بالرشح
والتوضيح موضوع النرش العلمي يف العرص الرقمي وما وفره من فرص وما فرضه من حتديات
وأرساره ،واالجتاهات احلديثة فيه والنرش العريب ومشكالته ومعايري تقييمه.
ونعرض يف اسرتسال بسيط أهم مالمح ما تضمنته فصول الكتاب الثامنية ،كام ييل:
الفصل األول:
حيث يطرح الفصل األول من الكتاب والذي جاء بعنوان (النرش العلمي ،املفهوم ،النشأة
والتطور ،األمهية) ،قضية النرش العلمي منذ نشأته وتفريعه اىل أنواع وتطوره ،عارجا عىل األمهية،
متضمنا بالتفصيل والتحليل النقط التالية:
-

مفهوم النرش العلمي وأنواعه.
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-

النرش العلمي ،النشأة والتطور.

-

أمهية النرش العلمي.
ويقدم الباحث بشكل حتلييل استقرائي كيف نشأ النرش العلمي ،وكيف أنه كان وليد احلاجة

لتفسري ظواهر والوقوف عىل مسببات تتعلق ببعض األمور أو لتقديم حلول ملشكالت تواجه البرشية،
ثم التطرق ملوضوع النرش العلمي وأنواعه ،ومراحل تطور نشأته مرورا بالدوافع اآلنية والتحديات
العرصية التي رافقت هذا التطور ،ثم يتحدث الباحث باستفاضة حول أمهية النرش العلمي ،وكيف أن
النرش يفي بمتطلبات احلاجة للوجود والتعايش واعتالء املكانة يف اإلطار العلمي واالنساين والتنافيس
عىل مستوى األفراد واملؤسسات والعامل.
الفصل الثاين:
ويطرح الكتاب يف الفصل الثاين ،والذي جاء بعنوان (النرش العلمي يف العرص الرقمي) ،قضايا
تتعلق بمفهوم النرش اإللكرتوين ومسارات النرش من خالله والعثرات أو املسالب املقرتنة ببعض صيغ
النرش اإللكرتوين وأيضا اآلليات اإللكرتونية الرقمية للنرش سواء الذاتية منها أو املؤسسية ،حيث
يتضمن هذا الفصل النقاط التالية:
-

النرش العلمي اإللكرتوين.

-

النرش العلمي املفتوح ،حركة الوصول احلر للمعلومات .Open-Access Publishing

-

النرش العلمي الومهي.

-

النرش يف منصات شبكات التواصل االجتامعي األكاديمية ومواقع التواصل العلمية للنرش
العلمي.

-

النرش الذايت  ،Self-publishingاألرشفة الرقمية الذاتية Digital self-archiving

ويستعرض هذا الفصل بشكل دقيق النرش العلمي اإللكرتوين والنرش يف املصادر املفتوحة ،وما
نتج عنه من ظهور النرش العلمي الومهي وهو النرش يف املصادر الومهية واملقرصنة من خالل استعراض
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مميزات وعيوب كل نمط من أنامط النرش السابق ذكرها ،وكذلك النرش يف منصات شبكات التواصل
االجتامعي األكاديمية ومواقع التواصل االجتامعي االكاديمية للنرش العلمي...الخ.
الفصل الثالث:
ويطرح الكتاب يف الفصل الثالث ،والذي جاء بعنوان (مداخل تقييم وترتيب جودة النرش
باملجالت والدوريات العلمية) ،قضايا ذات أمهية عرصية بالغة من حيث اجلهود املبذولة للنرش سواء
الفردية أو الدولية ،ومعامل التأثري للمجالت والدوريات ،باإلضافة اىل معايري تقييم املجالت سواء
املحلية أو االقليمية أو العاملية .حيث يتضمن الفصل بالتحليل النقاط التالية:
أوال :جهود الباحثني يف وضع معايري لتقييم الدوريات العلمية.
ثانيا :اجلهود الدولية يف توفري قواعد عاملية للمعلومات واالنتاج العلمي املنشور.
ثالثا :معامل التأثري ( )Impact Factor) (IFأكثر معايري تقييم النشاط العلمي واملجالت العلمية
املحكَّمة شيوعا.
•

تعريف معامل التأثري وكيفية قياسه.

•

العوامل التي تؤثر يف معامل التأثري.

•

إجيابيات وسلبيات معامل التأثري.

•

أنواع املجالت العلمية املتداولة بالنسبة ملعامل التأثري.

رابعا :معايري تقييم املجالت العلمية يف ضوء بعض املعايري العاملية واالقليمية واملحلية:
•

املعايري العاملية :معايري (أيزو  - 8:2019سكوبس – كالريفيت ).

•

املعايري اإلقليمية :معايري مؤسسة دار نرش العلوم الطبيعية Natural Sciences Publishing

(.)NSP
•

املعايري املحلية معايري املكتبة الرقمية باملجلس االعىل للجامعات يف مرص.
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ويضع هذا الفصل أيدينا عىل مداخل تقييم وترتيب جودة النرش باملجالت والدوريات العلمية
يف كافة أروقة النرش سواء املحلية أو اإلقليمية أو العاملية ،بحيث تتضح كافة اجلهود املبذولة من قبل
األفراد (الباحثني) ،أو املؤسسات أو اهليئات أو الدول...الخ.
الفصل الرابع:
ويطرح الكتاب يف الفصل الرابع ،والذي جاء بعنوان (النرش العلمي لإلنتاج املنشور باللغة
العربية ومعامل التأثري العريب) ،قضايا ذات أمهية كبرية يف النرش العريب ،سواء يف إطار االهتامم بتعظيم
النرش باللغة العربية ،أو أسباب تردي النرش باللغة العربية ووجوده خارج التصنيفات ،وقضية معامل
التأثري العريب التي متثل مرشوعا عربيا مهام يف سياق النرش العريب وتبؤه مكانة مرموقة عىل خريطة النرش
العاملي.
حيث يعالج هذا الفصل ،ما ييل:
أوال :مكانة اللغة العربية ورضورة تعزيزها.
ثانيا :أسباب وجود النرش العلمي املنشور باللغة العربية خارج التصنيفات.
ثالثا :معامل التأثري العريب منصة عربية لتصنيف وتقييم املجالت التي تنرش البحوث باللغة العربية:
•

مربرات الدعوة اىل وجود معامل تأثري عريب للمجالت والبحوث املنشورة باللغة العربية.

•

نشأة ومراحل تطور مرشوع معامل التأثري العريب منذ أن كان فكرة اىل أن أصبح واقعا.

•

أمهية معامل التأثري العريب وأهدافه.

•

دور اجلامعات واملراكز البحثية والباحثني العرب يف دعم مرشوع معامل التأثري العريب.

•

جوانب متيز معامل التأثري العريب يف تقييم وتصنيف االنتاج العلمي املنشور باللغة العربية.
والباحث يف هذا الفصل يدلل بشكل كبري عىل أمهية النرش باللغة العربية  ،وكيف أن هذا النرش

سيجعل لإلنتاج البحثي العريب مكانة مرموقة يف أوعية النرش العاملية  ،ألنه ببساطة سيعرب حدود الزمان
واملكان  ،وسيخلق للدول العربية وجودا بحثيا معرفيا به تتسابق مع الدول العظمى  ،وخاصة تلك
املحتكرة للنرش بطرق وأساليب ينبغي التمكن منها  ،ويف إطار ذلك يدعو الباحث إىل رضورة تشجيع
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النرش باللغة العربية من قبل مراكز البحث واجلامعات  ،واالهتامم الكبري بمرشوع معامل التأثري العريب
من كل األطراف املعنية بالبحث وتطوير قنوات النرش املقرونة به.
الفصل اخلامس:
ويطرح الكتاب يف الفصل اخلامس والذي جاء بعنوان (أخالقيات النرش والبحث العلمي) ،
قضايا تعد هي األهم – من وجهة نظري -يف قضية النرش العلمي  ،وهي تلك املتعلقة بأخالقيات النرش
وكذلك البحث العلمي منذ البداية  ،فقضية البحث والنرش يف اطار معايري تضمن التوجه األخالقي
منذ البداية  ،يفي باستهداف الريادة واملوثوقية يف االنتاج والنرش  ،ألن ذلك يعظم من أمهية املنشور
وكذلك يف االقتباس العلمي املقرون به  ،وهي قضية تراعي بعد التكوين والتشكل ،وأيضا التدريب
املراقب لفنيات ومهارات االكتساب املصاحب لعمل الباحثني وتشكلهم.
ويعرض هذ الفصل ،بالتحليل النقط التالية:
أوال :مربرات االهتامم بأخالقيات النرش العلمي.
ثانيا :املبادئ العامة ألخالقيات البحث والنرش العلمي.
ثالثا :بعض الظواهر التي ختالف أخالقيات النرش العلمي:
•

الرسقات العلمية واالنتحال العلمي وكيفية مواجهتها.

•

ضعف وشكلية التحكيم العلمي.
ويبدو واضحا من خالل هذا الفصل ما يوليه مؤلف الكتاب من عناية خاصة بأخالقيات

البحث والنرش العلمي ،واستعراضه ضمن نقاط وأبعاد هذا الفصل أخالقيات التحكيم العلمي وكيف
يمكن جتنب الرسقات العلمية واالنتحال واآلليات املعمول هبا يف هذا اإلطار...الخ.
الفصل السادس:
ويطرح الكتاب يف الفصل السادس والذي جاء بعنوان (االجتاهات احلديثة يف النرش العلمي)،
قضايا مهمة تتعلق باالجتاهات العاملية يف النرش العلمي ،وكيف يمكن للباحثني أن يتعرفوا عليها لضامن
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اجلودة يف نرش األبحاث ،وكذلك يف انتاجها منذ البداية ،باإلضافة اىل عائد النرش الذي يلبي الرغبة يف
التطور واالرتقاء البحثي الفردي والدويل املقرون به.
وتناول هذا الفصل بالتوضيح ،ما ييل:
أوال :االجتاهات احلديثة من حيث قنوات النرش.
ثانيا :االجتاهات احلديثة من حيث موضوعات النرش.
ثالثا :االجتاهات احلديثة من حيث جودة النرش العلمي وتقييمه.
ويبدو من هذا الفصل ما استعرضه املؤلف من تناوله التفصييل ألهم االجتاهات احلديثة يف
النرش العلمي من حيث قنوات نرشه وموضوعاته وجمالته ومعايري جودته وتقييمه...إلخ.
الفصل السابع:
ويطرح الكتاب يف الفصل السابع والذي جاء بعنوان (النرش العلمي الدويل ،أمهيته ،أدواته،
اليات تفعيله) ،قضايا تتعلق بالنرش الدويل من حيث مفهومه وأمهيته واملجالت ذات التصنيف العاملي
ومتطلبات النرش فيها واألدوات التي ينبغي االعتامد عليها فيام يتعلق بالنرش الدويل ،وآليات تفعيله،
حيث استعرض مؤلف الكتاب ،رشحا وتفصيال ،النقاط التالية:
أوال :النرش الدويل واملفاهيم املرتبطة به.
ثانيا :أمهية النرش الدويل.
ثالثا :املجالت املصنفة دوليا ومتطلبات النرش فيها.
رابعا :أدوات النرش الدويل.
خامسا :توصيات لتفعيل النرش العلمي للباحثني واملؤسسات العلمية.
ويبدو من استعراض هذا الفصل من الكتاب األمهية الكبرية للنرش الدويل ،وكيف أنه السبيل
األهم لتجويد النرش واعتالء االنتاج البحثي املكانة املناسبة يف إطار التواصل العاملي ،والتعرف الدقيق
عىل اجراءات النرش الدويل ومتطلباته ،وكذلك آليات تفعيله املختلفة.
الفصل الثامن:
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وهذا هو فصل الكتاب األخري ،والذي جاء بعنوان (مؤرشات قياس جودة االنتاجية العلمية
للباحثني من خالل" قياسات الشبكة "  ،)WebMatrixوالذي يصف وبعمق قضية آنية خطرية
تتعلق باملؤرشات التي يمكن هبا قياس جودة االنتاجية العلمية للباحثني من خالل قياسات شبكة
االنرتنت ،والتي تعد دليال واقعيا عىل قوة النرش وموثوقيته وأصالته وانتشاره ،ويف تناغم مع ما يشهده
العامل من تطور تقني ورقمي منقطع النظري ،..حيث استعرض الفصل حتليال ما ييل:
أوال :مقدمة عن أمهية ورضورة وجود معايري لتقييم االنتاجية العلمية للباحثني.
ثانيا :معايري تقييم االنتاجية للباحثني:


املعايري الكمية.



املعايري النوعية.



معايري خاصة بقنوات النرش.



معايري خاصة بمعدل االستشهاد.



(.)G-INDEX ،M-index ،H-index, i10 index

ثالثا :القياسات البديلة وأمهيتها يف تقييم اإلنتاج الفكري:


املقصود بالقياسات البديلة وأنواعها.



أمهية واستخدامات القياسات البديلة.

رابعا :كيف تزيد من معدل االستشهاد ببحوثك العلمية؟
يدلل الباحث من خالل هذا الفصل عىل أمهية وجود قياسات عاملية تقنية متثل مؤرشات بالغة
الدقة يف قياس جودة االنتاجية العلمية للباحثني من خالل" قياسات الشبكة  ، " WebMatrixوهو ما
بدا من خالل استعراض أمهية ورضورة وجود هذه املؤرشات.
وختاما:
نجد أن الباحث يف كتابه هذا قد وجهنا إىل مرتكزات مهمة ينبغي أن نكون عىل علم هبا يف ثنايا
املقروء ونحن نطالع هذا الكتاب القيم يف مادته الثري يف مضامينه الرتبوية والبحثية واألخالقية ،ومنها:
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أن أي عمل أو نشاط بحثي ال يعترب كامال ما مل يتم نرش نتائجه وإيصاهلا إىل املستفيدين من تلك



النتائج وذلك يف الوقت املناسب واملكان املناسب وعرب الوسيلة والقناة االتصالية
املناسبة ،استنادا عىل قواعد معرفية ومهارات اتصالية أخالقية متعارف عليها.
أن نرش البحوث العلمية التي يقوم هبا الباحثون وأعضاء هيئة التدريس ،خاصة املتميزين



منهم ،يشكل أمهية وطنية وإقليمية وعاملية ،وبالتايل فينبغي تشجيع هذه النخبة عىل
النرش يف املجالت العاملية املتميزة حتقيقا للجودة والتميز يف النرش العلمي ،ومتشيا مع
االجتاه السائد نحو عوملة املعرفة بشكل عام.
رضورة حرص اجلامعات واملراكز واملعاهد البحثية عىل نرش ما يسمى مؤرشات النرش لتلك



املؤسسات ،وترتيبها وفقا لتلك املؤرشات ،حيث إن اهلدف من نرش تلك املؤرشات
العلمية هو مساعدة اجلامعات واملراكز واملعاهد البحثية يف التخطيط العلمي السليم،
ودراسة نقاط القوة والضعف يف املؤسسة بناء عىل معايري دقيقة عاملية من جهة حيادية،
وبالتايل تطوير منظومة البحث العلمي وحتسني ترتيب مرص يف املؤرشات العاملية.
وإذا ما حاولنا أن يكون لنا مع هذا الكتاب وقفة من صلب ما يعاجله ويناقشه وجدوى ما
يطرحه من قيم دافعة للتفكري العلمي وإعادة النظر يف قضايا البحث والنرش العلمي املقرون به ،فإننا
يمكن أن نقول ونقرر أن الكتاب قد وضع أيدينا عىل ما ييل:


سياق جديد للنرش يف العرص الرقمي.



مسارات النرش اآلمنة يف العرص الرقمي.



األطر املرجعية للنرش وتعظيم قنواته.



املعايري األخالقية السليمة للنرش العلمي واالبداع.



املقارنات املرجعية وما يرتتب عىل املوثوقية يف النرش من نتائج.



استلهام معايري وقيم النرش العلمي الرصني من مصادرها العاملية.



إطار مرجعي لتقييم جودة املنتج البحثي سواء عىل املستويات املحلية أو العاملية.
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التوجه العاملي للنرش عرب املسارات واألوعية ذات السمعة املرموقة.



وضع إطار للنرش العريب يف إطار من القومية املقرونة باالندماج العاملي للنرش.
ويف هناية املطاف يف هذا البستان املعريف الراقي ،ال نجد من الكلامت الكريامت ما يوايف الباحث

حقه من الشكر واالبداع ،حيث أوجد لنا حالة نفكر حوهلا حول مصري النرش يف العرص الرقمي،
وجدوى النرش يف ظل تعدد قنواته الرقمية ،وأيضا املساق اآلمن للباحثني لنرش ابداعاهتم ،والتي جيب
أن خترج من مشكاة التنوير وأيضا لتكريس الضامنة األخالقية التي هي املحضن األسايس واملقوم
الرسمي لوجود االنسان وتفاعله احليايت عىل كل املسارات  ...شكرا أهيا الباحث الكريم واملدقق الوايف
والطارق بكل خري يف مناط البحث ورصوف املعارف الرتبوية الراقية .شكرا لألستاذ الدكتور مجال
الدهشان.
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