
 

 –جمال على خليل دهشان . النشر العلمى فى العصر الرقمى : الفرص والتحديات / جمال دهشان . 

 .  2020لمنصورة : المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، ا –.  1ط 

 عرض
 أ.د. محمود فوزى أحمد بدوى

 أستاذ أصول تربية 
 جامعة المنوفية   –وكيل كلية التربية 

 

 

 لماحة حول الكتاب:إ

عنعدما يطعالا االنسعان أحعد الكتععب فع  المجعاالت المختلفعة سعواء المعرفيععة أو العلميعة منهعا  فإنعه يكععون 
الى التعر  على ش ء يجهله  أو ربما ليستزيد من صنو  المعرفة ف  جانب يثعري تكوينعه العلمع   مدفوعا

أو يمنحه ما يجيب عن تساؤالت أو استفسارات تتعلق بأمور كثيرن تشغله  أو يريعد لهعا فع  مخزونعه العقلع  
 داع ف  أرقى أبعاده ومراميهاالب أو التفاعل  جوابا شافيا  أو لنقل الحصول على قيم للتواجد والتفاعل وربما

وعندما وقا العقعل علعى هعذا الكتعاب العذي يحمعل عنعوان )النشعر العلمع  فع  العصعر الرقمع   الفعرص 
جامععة  –بكليعة التربيعة  –والتحديات ( لألستاذ الدكتور / جمال علع  خليعل الدهشعان  أسعتاذ اصعول التربيعة 

عر  على كل دقيقة وكبيرن تضعمنتها صعفحات الكتعاب   المنوفية  وجدتن  أشعر بسعادن كبيرن ولهفة الى الت
ال سيما أن موضوعه آخذ بنواص  ذات أبعاد خطيعرن وحيويعة جعدا فع  قلعب معا تعايشعه البشعرية ويمعوج بعه 

 .العالم

إنه يتعلق بالبحت العلم  والنشر ف  العصر الرقم    العصر الرقم  الذي أوجد حالة انسعانية وعلميعة 
لبععاب عععن إدراك أبعادهععا أو التنبععؤ بمععا سععتؤول اليععه أحوالهععا المسععتقبلية   خاصععة أن خطيععرن تعجععز فيهععا األ

العصععر الرقمعع  بكععل معطياتععه الكبيععرن والفائقععة فعع  التواصععل االنسععان    وبكععل مععا أوجععده مععن مناطععات أو 
لضعمير سياقات للتفاعل وتيسعير الحيعان علعى البشعر   إال أنعه وضعا االنسعان أمعام معا يمكعن أن نطلعق عليعه )ا

االلكترون (   ذلك الذي تتحرك معه قيم الفرد ومدى انضباطه األخالق  الذي يحدد جملة معا ترتسعم بعه ولعه 
حياتعه فع  واقععه ومسعتقبله   وفع  التواصعل االنسعان  الععذي صعار عبعر أروقعة الكترونيعة ومسعارات لعم تكععن 
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أو منتشعرا وهعو معازال فع  مكمنعه   معروفة من ذي قبل   أو لنقل أنها جعلت االنسان عبر الهعواء موجعودا 
 .إال بالفكر والتجاوب والتشارك المعرف  والعلم  واألخالق  والنزوع  والتواصل 

نعم ولقد اقترن بهذا العصر الرقم  بسمواته المفتوحة وقدرتعه الفائقعة علعى النشعر المعرفع  والتواصعل 
نقيععب وجعلعت المفكععرين والبعاحثين يقفععون االنسعان  الالمحعدود  قضععايا كبيعرن شععكلت حالعة دافعععة للبحعت والت

ويفكرون حول أنسب ما يمكن أن نقوم به فع  إطعار يضعمن السعالمة فع  التععاط  معا التغيعرات معن ناحيعة  
 .ومن ناحية أخرى يجاري التطور والتقدم التقن  منقطا النظير

النهائيعة التع  يقعوم بهعا  ويأت  هذا االهتمام اتساقا ما إدراكنا لمفهوم النشعر العلمع  العذي يععد المحصعلة
الباحت  لنشر ما أنجزه من أعمال وعلم ومعرفعة  معن أجعل المسعاهمة فع  تنميعة المجتمعا معن خعالل تطعوير 
أساليب العمل لدى المؤسسات واألفراد  أو من أجعل تحقيعق منعافا ماديعة ومعنويعة  باإلضعافة إلعى معا يشعكله 

ير األبحات  والت  تشعكل دافععا قويعا للباحعت فع  البحعت من قيمة علمية تساهم ف  الرق  العلم  وتطو النشر
 عن المزيد من اإلنتاج اإلبداع .

قد شهد ثعورن معلوماتيعة هائلعة وتطعورا  -وفق ما أشار إليه صاحب الكتاب –وإذا كان العصر الحديت 
حععت مععذهال فعع  تقنيععات المعلومععات وبخاصععة المتعلقععة بمصععادر المعلومععات منععذ اختععراع الطباعععة التعع  أتا

المعععار  والعلععوم لقاعععدن عريضععة مععن النععاس  وصععوال إلععى الثععورن الرقميععة  والنشععر االلكترونعع  والشععبكة 
العالميععة للمعلومععات )اإلنترنععت( ومععا ترتععب عليهععا مععن آثععار اجتماعيععة وثقافيععة واقتصععادية ..الععخ   تعايشععها 

 المجتمعات المعاصرن.

ر العلمعع  واالعتمععاد علععى شععبكة االنترنععت   وكععان مععن أهععم هععذه اآلثععار التغيععر الععذي حععدت فعع  النشعع
ومحاولة توظي  امكاناتها ف  تطوير وتسهيل عملية النشر العلم  وفتح قنوات جديدن للنشر العلمع    إال أن 
الواقا وما وجود فرص عديدن وفرها العصر الرقم  للنشر العلم    يشير العى وجعود العديعد معن التحعديات 

ت على سوء استخدام ما وفره العصر الرقم  من امكانات  ومنهعا ظهعور أشعكال الت  مثلت آثارا سلبية ترتب
غير أخالقية ف  النشر العلم  مثل النشر العلم  الوهم  والمجالت المفترسة وانتشار السعرقات العلميعة معن 
 خالل عمليات القص واللصق وانتحال بحوت اآلخرين وغيرها من صور الفساد ف  النشر العلم  ..الخ .  

ووفقا لما سبق يعالج الكتاب ) النشر العلم  ف  العصر الرقم   الفرص والتحديات  (   قضايا النشعر 
ف  العصر الرقم  بكعل تفاصعيلها أخعذا فع  االعتبعار مفهعوم النشعر االلكترونع  ومسعاراته   وآلياتعه وفرصعه 

نب االقتصادية أو الفكريعة أو المتاحة   وعروجا على بعض القضايا العصبية والمحورية والت  تتعلق بالجوا
االجتماعية أو المؤسساتية أو األخالقية ذات الصلة به   والت  تمثل تحديا   ويسعى المجتمعا األكعاديم  العى 
تجاوزهععا أو لنقععل التعععاط  معهععا وتقععديم اطععار نشععر يتسععق مععا القععيم المتعععار  عليهععا فعع  النشععر والضععوابط 

 البعد األخالق  المقترن بالنشر وآليات الوفاء به وضبط مساره .. المعمول بها وفقا لهذا االطار   وكذلك

  شكلت القضعايا المحوريعة والتع  اسعتهد  صعاحب الكتعاب ابعراز أهعم ثمانية فصولوالكتاب جاء ف  

 معالمها  ووضا الخطوط المنيرن تحت األهم ف  مجمل ما يعالجه الكتاب ف  إطاره العام ...

ألساسعية لفصعول الكتعاب   تسعتوقفنا معا الباحعت فع  مقدمتعه تعبيعرات وقبل التطعرا لععرض المالمعح ا
تص  مدى انشغال الباحت بقضية النشر العلم  فع  العصعر الرقمع    وكيع  أنعه يسعلط الضعوء علعى أبععاد 
ذات أهمية كبيرن ف  سياا التطور الرقم  والثورن المعرفيعة  والمعلوماتيعة والتكنولوجيعة الفائقعة   إنعه يقعول 

شر العلم  أسرارا   ويتناول ف  إيجاز معا يرمع  إليعه معن الكتعاب فع  سعياا معطيعات الوجعود الرقمع  أن للن
وآلياته ومساراته وقنواته وما يقصد الباحت عن عمد ف  هعذا السعياا   حيعت يسعتعرض بالشعرح والتوضعيح 

    موضععوع النشععر العلمعع  فعع  العصععر الرقمعع  ومععا وفععره مععن فععرص ومععا فرضععه مععن تحععديات وأسععراره
 واالتجاهات الحديثة فيه والنشر العرب  ومشكالته ومعايير تقييمه. 
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 ونعرض ف  استرسال بسيط أهم مالمح ما تضمنته فصول الكتاب الثمانية  كما يل :

 الفصل األول:  

حيت يطرح الفصل األول معن الكتعاب والعذي جعاء بعنعوان )النشعر العلمع   المفهعوم  النشعأن والتطعور  
ة النشععر العلمعع  منععذ نشععأته وتفريعععه الععى أنععواع وتطععوره  عارجععا علععى األهميععة  متضععمنا األهميععة(  قضععي

 بالتفصيل والتحليل النقط التالية:

 .مفهوم النشر العلم  وأنواعه 
  .النشر العلم   النشأن والتطور 
 . أهمية النشر العلم 

ن وليعد الحاجعة لتفسععير ويقعدم الباحعت بشعكل تحليلع  اسعتقرائ  كيع  نشعأ النشععر العلمع   وكيع  أنعه كعا
ظواهر والوقو  على مسببات تتعلق ببعض األمور أو لتقعديم حلعول لمشعكالت تواجعه البشعرية  ثعم التطعرا 
لموضوع النشعر العلمع  وأنواععه  ومراحعل تطعور نشعأته معرورا بالعدوافا اآلنيعة والتحعديات العصعرية التع  

النشر العلم   وكيع  أن النشعر يفع  بمتطلبعات  رافقت هذا التطور  ثم يتحدت الباحت باستفاضة حول أهمية
الحاجععة للوجععود والتعععايش واعععتالء المكانععة فعع  اإلطععار العلمعع  واالنسععان  والتنافسعع  علععى مسععتوى األفععراد 

 والمؤسسات والعالم.

 الفصل الثاني:

لعق ويطرح الكتاب ف  الفصل الثان  والذي جاء بعنوان )النشر العلم  ف  العصر الرقمع (  قضعايا تتع
بمفهوم النشعر االلكترونع  ومسعارات النشعر معن خاللعه والعثعرات أو المسعالب المقترنعة بعبعض صعي  النشعر 
االلكترونع  وأيضعا اآلليعات االلكترونيعة الرقميعة للنشعر سععواء الذاتيعة منهعا أو المؤسسعية  حيعت يتضعمن هععذا 

 الفصل النقاط التالية:

 . النشر العلم  اإللكترون 
 ح  حركة الوصول الحر للمعلومات النشر العلم  المفتوOpen-Access   Publishing. 
  . النشر العلم  الوهم 
 . النشر ف  منصات شبكات التواصل االجتماع  األكاديمية ومواقا التواصل العلمية للنشر العلم 
   النشر الذاتSelf-publishing األرشفة الرقمية الذاتية  Digital self-archiving 

فصل بشكل دقيق النشر العلم  اإللكترون  والنشر ف  المصعادر المفتوحعة  ومعا نعتج ويستعرض هذا ال
عنه من ظهور النشر العلم  العوهم  وهعو النشعر فع  المصعادر الوهميعة والمقرصعنة معن خعالل اسعتعراض 

 التواصعل شعبكات مميعزات وعيعوب كعل نمعط معن أنمعاط النشعر السعابق ذكرهعا  وكعذلك النشعر فع  منصعات

 ألكاديمية و مواقا التواصل االجتماعى االكاديمية للنشر العلم  ..الخ.ا االجتماع 

 الفصل الثالث:

والععذي جععاء بعنععوان )مععداخل تقيععيم وترتيععب جععودن النشععر بععالمجالت  ويطرح الكتاب ف  الفصل الثالت
أو  والعدوريات العلميعة(  قضععايا ذات أهميعة عصععرية بالغعة مععن حيعت الجهععود المبذولعة للنشععر سعواء الفرديععة

الدولية  ومعامل التأثير للمجالت والدوريات  باإلضافة الى معايير تقييم المجالت سواء المحلية أو االقليميعة 
 أو العالمية ..حيت يتضمن الفصل بالتحليل النقاط التالية :

 .أوال: جهود الباحثين ف  وضا معايير لتقييم الدوريات العلمية 
 عد عالمية للمعلومات واالنتاج العلم  المنشور.ثانيا: الجهود الدولية ف  توفير قوا 
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 ( ثالثا: معامل التأثيرImpact Factor) (IF أكثر معايير تقييم النشاط العلمع  والمجعالت العلميعة )
 المحكَّمة شيوعا.   

 تعري  معامل التأثير وكيفية قياسه. -
 العوامل الت  تؤثر ف  معامل التأثير. -
 .ايجابيات وسلبيات معامل التأثير -
 أنواع المجالت العلمية المتداولة بالنسبة لمعامل التأثير.  -

 :رابعا: معايير تقييم المجالت العلمية ف  ضوء بعض المعايير العالمية واالقليمية والمحلية 
 كالريفيت (. –سكوبس  -  8:2019المعايير العالمية: معايير )أيزو  -
 Natural Sciencesلطبيعيعععة المععععايير اإلقليميعععة: مععععايير مؤسسعععة دار نشعععر العلعععوم ا -

Publishing (NSP.) 
 المعايير المحلية معايير المكتبة الرقمية بالمجلس االعلى للجامعات ف  مصر.   -

ويضا هذا الفصل أيدينا على مداخل تقييم وترتيب جودن النشر بالمجالت والدوريات العلميعة فع  كافعة 
ة  بحيععت تتضععح كافععة الجهععود المبذولععة مععن قبععل األفععراد أروقععة النشععر سععواء المحليععة أو اإلقليميععة أو العالميعع

 )الباحثين(  أو المؤسسات أو الهيئات أو الدول ..الخ .

 الفصل الرابع: 

ويطرح الكتاب ف  الفصل الرابا والعذي جعاء بعنعوان )النشعر العلمع  لالنتعاج  المنشعور باللغعة العربيعة 
النشر العرب   سواء فع  إطعار االهتمعام بتعظعيم النشعر  ومعامل التأثير العرب (  قضايا ذات أهمية كبيرن ف 

باللغععة العربيععة  أو أسععباب تععردي النشععر باللغععة العربيععة ووجععوده خععارج التصععنيفات  وقضععية معامععل التععأثير 
العرب  الت  تمثل مشروعا عربيعا مهمعا فع  سعياا النشعر العربع  وتبعؤه مكانعة مرموقعة علعى خريطعة النشعر 

 العالم .

 ا الفصل  ما يل :حيت يعالج هذ

  .أوال: مكانة اللغة العربية وضرورن تعزيزها 
 .ثانيا: أسباب وجود النشر العلم  المنشور باللغة العربية خارج التصنيفات 
  ثالثععا: معامععل التععأثير العربعع  منصععة عربيععة لتصععني  وتقيععيم المجععالت التعع  تنشععر البحععوت باللغععة

 العربية:
 ير عرب  للمجالت والبحوت المنشورن باللغة العربية. مبررات الدعون الى وجود معامل تأث -
 نشأن ومراحل تطور مشروع معامل التأثير العرب  منذ أن كان فكرن الى أن أصبح واقعا. -
 أهمية معامل التأثير العرب  وأهدافه.  -
 دور الجامعات والمراكز البحثية والباحثين العرب ف  دعم مشروع معامل التأثير العرب . -
 ز معامل التأثير العرب  ف  تقييم وتصني  االنتاج العلم  المنشور باللغة العربية. جوانب تمي -

والباحععت فعع  هععذا الفصععل يععدلل بشععكل كبيععر علععى أهميععة النشععر باللغععة العربيععة   وكيعع  أن هععذا النشععر 
الزمعان سيجعل لجنتاج البحث  العرب  مكانة مرموقة ف  أوعية النشر العالميعة   ألنعه ببسعاطة سعيعبر حعدود 

والمكععان   وسععيخلق للععدول العربيععة وجععودا بحثيععا معرفيععا بععه تتسععابق مععا الععدول العظمععى   وخاصععة تلععك 
المحتكرن للنشعر بطعرا وأسعاليب ينبغع  العتمكن منهعا   وفع  إطعار ذلعك يعدعو الباحعت إلعى ضعرورن تشعجيا 

روع معامعل التعأثير العربع  النشر باللغة العربية من قبعل مراكعز البحعت والجامععات   واالهتمعام الكبيعر بمشع
 من كل األطرا  المعنية بالبحت وتطوير قنوات النشر المقرونة به. 
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 الفصل الخامس:

ويطرح الكتاب ف  الفصل الخامس والذي جاء بعنوان )أخالقيات النشر والبحت العلمع (   قضعايا تععد 
بأخالقيات النشعر وكعذلك البحعت ف  قضية النشر العلم    وه  تلك المتعلقة  -من وجهة نظري –ه  األهم 

العلمعع  منععذ البدايععة   فقضععية البحععت والنشععر فعع  اطععار معععايير تضععمن التوجععه األخالقعع  منععذ البدايععة   يفعع  
باستهدا  الريادن والموثوقية ف  االنتعاج والنشعر   ألن ذلعك يعظعم معن أهميعة المنشعور وكعذلك فع  االقتبعاس 

التكوين والتشكل   وأيضعا التعدريب المراقعب لفنيعات ومهعارات  العلم  المقرون به   وه  قضية تراع  بعد
 االكتساب المصاحب لعمل الباحثين وتشكلهم .

 ويعرض هذ الفصل  بالتحليل النقط التالية: 

 . أوال: مبررات االهتمام بأخالقيات النشر العلم 

 . ثانيا: المبادئ العامة ألخالقيات البحت والنشر العلم 

  الت  تخال  أخالقيات النشر العلم :  ثالثا: بعض الظواهر 

 السرقات العلمية واالنتحال العلم  وكيفية مواجهتها.  -

 ضع  وشكلية التحكيم العلم . -

ويبدو واضحا من خالل هذا الفصل ما يوليه مؤل  الكتاب من عناية خاصة بأخالقيات البحت والنشعر 
لتحكعيم العلمع  وكيع  يمكعن تجنعب السعرقات العلم   واستعراضه ضمن نقاط وأبعاد هذا الفصل أخالقيعات ا
  العلمية واالنتحال واآلليات المعمول بها ف  هذا اإلطار ..الخ .

 الفصل السادس:

ويطرح الكتاب ف  الفصل السادس والذي جاء بعنوان )االتجاهات الحديثعة فع  النشعر العلمع (  قضعايا 
مكعن للبعاحثين أن يتعرفعوا عليهعا لضعمان الجعودن مهمة تتعلق باالتجاهات العالمية ف  النشر العلمع   وكيع  ي

ف  نشر األبحات  وكذلك ف  انتاجهعا منعذ البدايعة  باإلضعافة العى عائعد النشعر العذي يلبع  الرغبعة فع  التطعور 
 واالرتقاء البحث  الفردي والدول  المقرون به.

 وتناول هذا الفصل بالتوضيح  ما يل :

  النشر.أوال: االتجاهات الحديثة من حيت قنوات 
 .ثانيا: االتجاهات الحديثة من حيت موضوعات النشر 
 .ثالثا: االتجاهات الحديثة من حيت جودن النشر العلم  وتقييمه 

ويبدو من هذا الفصل معا استعرضعه المؤلع  معن تناولعه التفصعيل  ألهعم االتجاهعات الحديثعة فع  النشعر 
 ه وتقييمه..الخ .العلم  من حيت قنوات نشره وموضوعاته ومجالته ومعايير جودت

 الفصل السابع: 

ويطرح الكتاب فع  الفصعل السعابا والعذي جعاء بعنعوان )النشعر العلمع  العدول   أهميتعه  أدواتعه  اليعات 
تفعيله(  قضايا تتعلق بالنشر الدول  من حيت مفهومه وأهميته والمجالت ذات التصعني  الععالم  ومتطلبعات 

عليها فيمعا يتعلعق بالنشعر العدول   وآليعات تفعيلعه  حيعت اسعتعرض  النشر فيها واألدوات الت  ينبغ  االعتماد
 مؤل  الكتاب  شرحا وتفصيال  النقاط التالية:

 .أوال: النشر الدول  والمفاهيم المرتبطة به 
 . ثانيا أهمية النشر الدول 
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 .ثالثا: المجالت المصنفة دوليا ومتطلبات النشر فيها 
 . رابعا: أدوات النشر الدول 
 صيات لتفعيل النشر العلم  للباحثين والمؤسسات العلمية.خامسا: تو  

ويبدو من استعراض هذا الفصعل معن الكتعاب األهميعة الكبيعرن للنشعر العدول   وكيع  أنعه السعبيل األهعم 
لتجويد النشعر واععتالء االنتعاج البحثع  المكانعة المناسعبة فع  إطعار التواصعل الععالم   والتععر  العدقيق علعى 

 دول  ومتطلباته  وكذلك آليات تفعيله المختلفة.اجراءات النشر ال

 الفصل الثامن:

وهذا هو فصل الكتاب األخير  والعذي جعاء بعنعوان )مؤشعرات قيعاس جعودن االنتاجيعة العلميعة للبعاحثين 
(  والذي يص  وبعمق قضعية آنيعة خطيعرن تتعلعق بالمؤشعرات WebMatrixمن خالل  قياسات الشبكة     

دن االنتاجيعة العلميعة للبعاحثين معن خعالل قياسعات شعبكة االنترنعت  والتع  تععد دلعيال الت  يمكعن بهعا قيعاس جعو
واقعيا على قون النشر وموثوقيته وأصالته وانتشاره  وف  تناغم ما ما يشهده العالم معن تطعور تقنع  ورقمع  

 منقطا النظير..  حيت استعرض الفصل تحليال ما يل  :

 عايير لتقييم االنتاجية العلمية للباحثين.أوال: مقدمة عن أهمية وضرورن وجود م 

  :ثانيا: معايير تقييم االنتاجية للباحثين 

 المعايير الكمية  -

 المعايير النوعية:     -

 معايير خاصة بقنوات النشر -

 ( H-index, i10 index      M-index   G-INDEXمعايير خاصة بمعدل االستشهاد )  -

   تقييم اإلنتاج الفكري: ثالثا: القياسات البديلة وأهميتها ف 

 المقصود بالقياسات البديلة وانواعها  -

 اهمية واستخدامات القياسات البديلة -

 رابعا: كي  تزيد من معدل االستشهاد ببحوثك العلمية؟ 

ويدلل الباحت من خالل هذا الفصل على أهمية وجود قياسات عالمية تقنية تمثعل مؤشعرات بالغعة الدقعة 
  وهعو معا بعدا معن WebMatrix " العلميعة للبعاحثين معن خعالل  قياسعات الشعبكة  ف  قيعاس جعودن االنتاجيعة 

 خالل استعراض أهمية وضرورن وجود هذه المؤشرات.

 وختاما:

نجد أن الباحت فع  كتابعه هعذا قعد وجهنعا إلعى مرتكعزات مهمعة ينبغع  أن نكعون علعى علعم بهعا فع  ثنايعا 
 لثري ف  مضامينه التربوية والبحثية واألخالقية  ومنها:المقروء ونحن نطالا هذا الكتاب القيم ف  مادته ا

يعتم نشعر نتائجعه وإيصعالها إلعى المسعتفيدين معن تلعك  أن أي عمل أو نشاط بحث  ال يعتبعر كعامال معا لعم 
النتائج وذلك ف  الوقت المناسعب والمكعان المناسعب وعبعر الوسعيلة والقنعان االتصعالية المناسعبة  اسعتنادا علعى 

 ومهارات اتصالية أخالقية متعار  عليها.قواعد معرفية 

 منهم  يشكل المتميزين التدريس  خاصة هيئة الباحثون وأعضاء بها يقوم الت  العلمية البحوت نشر أن

المتميعزن  المجعالت العالميعة ف  النشر على النخبة هذه تشجيا فينبغ  وعالمية  وبالتال  وإقليمية وطنية أهمية
 عولمة المعرفة بشكل عام. نحو السائد االتجاه ما العلم   وتمشيا النشر ف  تحقيقا للجودن والتميز
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ضععرورن حععرص الجامعععات والمراكععز والمعاهععد البحثيععة علععى نشععر مععا يسععمى مؤشععرات النشععر لتلععك 
المؤسسات  وترتيبها وفقا لتلعك المؤشعرات  حيعت إن الهعد  معن نشعر تلعك المؤشعرات العلميعة هعو مسعاعدن 

المعاهد البحثية ف  التخطيط العلم  السليم  ودراسة نقاط القون والضع  ف  المؤسسعة الجامعات والمراكز و
بنعاء علعى مععايير دقيقعة عالميعة معن جهعة حياديعة  وبالتعال  تطعوير منظومعة البحعت العلمع  وتحسعين ترتيعب 

 مصر ف  المؤشرات العالمية.

جعه ويناقشعه وجعدوى معا يطرحعه معن وإذا ما حاولنا أن يكون لنا ما هذا الكتاب وقفة من صلب ما يعال
قيم دافعة للتفكير العلم  وإععادن النظعر فع  قضعايا البحعت والنشعر العلمع  المقعرون بعه  فإننعا يمكعن أن نقعول 

 ونقرر أن الكتاب قد وضا أيدينا على ما يل : 

 سياا جديد للنشر ف  العصر الرقم . -
 مسارات النشر اآلمنة ف  العصر الرقم . -
 لنشر وتعظيم قنواته.األطر المرجعية ل -
 المعايير األخالقية السليمة للنشر العلم  واالبداع.  -
 المقارنات المرجعية وما يترتب على الموثوقية ف  النشر من نتائج. -
 استلهام معايير وقيم النشر العلم  الرصين من مصادرها العالمية. -
 ة أو العالمية.إطار مرجع  لتقييم جودن المنتج البحث  سواء على المستويات المحلي -
 التوجه العالم  للنشر عبر المسارات واألوعية ذات السمعة المرموقة. -
 وضا إطار للنشر العرب  ف  إطار من القومية المقرونة باالندماج العالم  للنشر. -

وف  نهاية المطا  ف  هذا البستان المعرف  الراقع   ال نجعد معن الكلمعات الكريمعات معا يعواف  الباحعت 
ر واالبداع  حيت أوجد لنا حالة نفكر حولها حعول مصعير النشعر فع  العصعر الرقمع   وجعدوى حقه من الشك

النشر ف  ظل تعدد قنواته الرقمية  وأيضا المساا اآلمن للباحثين لنشر ابداعاتهم  والت  يجب أن تخعرج معن 
سععم  لوجععود مشععكان التنععوير وأيضععا لتكععريس الضععمانة األخالقيععة التعع  هعع  المحضععن األساسعع  والمقععوم الر

 االنسان وتفاعله الحيات  على كل المسارات ...

شعكرا أيهععا الباحعت الكععريم والمعدقق الععواف  والطعارا بكععل خيعر فعع  منعاط البحععت وصعرو  المعععار  
 التربوية الراقية ..

 

 

 


