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المقدمة
يعددد البحددث العلمددي مددب المتطلبددات الربيلددية واللددبيل لحددل العديددد مددب المش د ت التددي تتعل د
باالحتياجات والرغبات اإلنلانية ،والعمل على تلبيتها ،لذلك ينطوي البحث العلمي علدى الدت هب
والتأمل والجدل مب خ ل مجموعة مب المعطيات والتي تلاعد في نهاية المطاف للوصول إلدى
الحقاب ،ومب خ ل ما يشهده العالم مب تغيرات ملدتمر فدي وقتندا الدراهب اتخدذ البحدث العلمدي
موقعددا ً مهمددا ً فددي شددتى المجدداالت المعرفيددة  ،وتبهددر نتددابل البحددث العلمددي جليددة فددي تطددور
وا تشاف أنواع جديد مب الطاقدات وبهدور نوعيدات مخلتمدة مدب األدويدة الع جيدة وإلدى خدره
مب نتابل مهمة وفي افة التخصصات.
إب تابة البحث العلمي يخضع لمجموعة مدب القواعدد المحددد  ،والتدي تلداعد الباحدث للوصدول
إلددى نتددابل واقعيددة وتضدديف الشدديح الجديددد لحقددل المعرفددة فددي مجددال اختصاصدده ،إب القواعددد
الوارد في هذا الدليل تشمل ما هو متم عليه بيب مختلف المؤللات التعليمية والجامعية ،وفدي
افة االختصاصات في المجال اإلنلاني والطبيعي.

وهللا ولي التوفيق،

3

الفصل األول
إعداد البحث العلمي والورقة البحثية
ل
الرلددالة العلميددة الم مددع تنمي دذها بغددر
صددة
البحددث العلمددي عبددار عددب التماصدديل الخا ل
بخطددة ا
المناقشة في مرحلة الحقة بالدرالة التحضيرية ،وتدويب البحث يختلدف ليدة عدب أي ندوع خدر
مب ال تابات ،والهدف العلمي يختلف عب األهداف األخرى المتعلقة باألدبيات األخرى ،ومب ثدم
وجب على الباحث أب يضع خطوات منبمدة اتمد عليهدا خبدراح البحدث العلمدي فدي لدبيل تمنيدد
وتمصيل موضوع أو إش الية في تخصص معيب ،والش ل العام للرلدالة علدى درجدة بيدر مدب
األهمية في لبيل الخروج بنتابل منبمة وواضحة ،ومب ثدم الخدروج بحلدول منطقيدة أو تعريدف
نتعدرف فدي هدذا
قديم الرلدالة ،ولدوف
ل
علمي معيب؛ مما يبعث الطمأنيندة فدي نمدن مدب يقدرأ أو ي ا
الج ح على خطوات البحث العلمي بالترتيب.
إب االخت ف ال بير بيب ال تابة فدي المجد ت العلميدة واألشد ال المتنوعدة لل تابدة الموجدود فدي
أي م اب خر هو النطاق المحدود جدًا لجمهدور وموضدوع الورقدة .فالبحدث العلمدي ال يخاطدب
النددان .إندده نددوع ضددي ولدده غددر

ضددي (وإب دداب مه ًمددا جدددًا) .المجتمددع العلمددي المحدددد

والمتخصص في موضوع الورقة ،لدين عيندة عشدوابية مدب الندان ول دب مجموعدة تشدترك فدي
خلمية علمية ألالية رالخة وممهومة فيمدا بينهدا ،و تتمد علدى أهدداف مشدتر ة ،ولدديها بالمعدل
مجموعددة مددب اتليددات لتوصدديل المعلومددات فيمددا بينهددا ،أي يددتمهم لبعضددها الددبع

بولددابلها

ومماهيمها الخاصة ،والورقة العلمية تحدثهم خاصة بما يعنيهم ويمهمونه دوب غيرهم.
مب خ ل اتباع الهي ل والتنبيم القيالي المتعارف عليده لمقالدة بحدث علمدي ،فدمب المؤلدف مقيدد
في العديد مب النواحي ،ل ب هذه القيود تحرره وتحرر القارئ مب التشدتت وتدوفر لهمدا التر يد
على المحتوى ،وبالتالي ينتل عب االلت ام بهذه القيود ورقة أفضل ،في الغالب.
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 1.1مراحل إعداد البحث العلمي
أوالً/اختيار عنوان البحث:
يعتبددر العنددواب هددو المدددخل الربيلددي للتعريددف بمحتددوى البحددث ،وهددو أولددى خطددوات البحددث
العلمي ،ويجب أب ي وب العنواب واض ًحا مب حيث ال لمات الملتخدمة قدر اإلم اب ،وفدي حالدة
القيددام ببحددث علمددي بحددت يتللددم بوجددود مصددطلحات صددعبة المهددم علددى القددارئ ،ويددتم تضددميب
العنددواب بأحددد المصددطلحات مثددل األنثربيولددوجي ،أو المي يافليددة ،أو اإلمبرياليددة ،وألمدداب أخددرى
على نمن الشا لة يجدب أب يقدوم الباحدث بتعريدف تلدك المصدطلحات فدي صدمحة ملدتقلة ،ومدب
المهددم ددذلك أب يع ددن العنددواب قضددية أو مش د لة علميددة لددم يتناولهددا أحددد ،وهددذا يأخددذنا لقضددية
االنتحال العلمي مب الرلابل األخرى ،وهو ما توليه الجامعات في الوقت الحدالي أهميدة بيدر ؛
توخي الحذر في ذلك.
لذا وجب على الباحثيب ا
ومب التلاؤالت والنقاط التدي ينبغدي أخدذها بعديب االعتبدار عندد اختيدار العندواب :مدا مددى قابليدة
الموضوع للبحث؟ ما فابدته وأهميته؟ هدل هدو جديدد؟ هدل هدو تطبيقديم لحدل مشد لة معاشدة؟ أم
هو إنلاني يلهم في إثراح البناح المعرفي للمجال؟ هل توجد إم انية إلتمام الباحث درالته؟ مدا
مددددى تدددوافر المصدددادر و المراجدددع ،واألدوات ،ولدددهولة الحصدددول علدددى األدوات أو إعددددادها
وتطبيقها في جمع البيانات ال
هندداك بعد

مة للتحق مب صحة المرو

 ،أو لإلجابة عب ألبلة البحث؟

اإلرشددادات األلالددية التددي تلددتخدم إلنشدداح العنددواب .بشد ل عددام ،يجددب أب يع ددن

العنواب هدف العمل ومنهجه.
يجب أب يوضح العندواب موضدوع الورقدة بشد ل بيدر .إنهدا فرصدتك األولدى (وربمدا الوحيدد )
ضدا ،وأب القدراح
لجذب انتباه القارئ .بهذه الطريقة ،تدذ ر أب القدراح هدم المحدرروب والح دام أي ً
بعد ذلك،و هم أيضدا ً المؤلمدوب المحتملدوب الدذيب لديذ روب ويشديروب إلدى مقالتدك فدي مؤلمداتهم
الملتقبلية ،لذا فمب االنطباع األول مهم!
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ليتحق المراجعوب مما إذا اب العنواب محدددًا ومدا إذا داب يع دن محتدوى المخطوطدة .ي دره
المحدددرروب العنددداويب التدددي ال معندددى لهدددا أو تلدددك التدددي تمشدددل فدددي تمثيدددل الموضدددوع بالشددد ل
المنالب .وعليده لدي ب العندواب معبدرا ً ومدوج ا ً (واضدحا ً ،وصدميا ً ،ولدين طدوي ً جددًا) .يجدب
عليك تجنب المصطلحات واالختصارات التقنية ،إب أم دب  .هدذا ألندك تحتداج إلدى جدذب القدراح
بأ بر قدر مم ب .خصص بع

الوقت للتم ير في العنواب وناقشه مع المؤلميب المشار يب.

ثانياً/مقدمة البحث:
تعد المقدمة خطو ألالية مب خطوات البحث العلمي ،ومب المهدم أب ت دوب المقدمدة مختصدر ،
وتعددر

ضددل أب يددذ ر الباحددث ويوضدح طبيعددة مددنهل البح دث
أهميددة البحددث المثددار ،ومددب المم ل

العلمي الملتخدم في تحقي موضوع البحث العلمي.

ثالثاً/إشكالية البحث:
ت َع ُّد اإلش الية البحثية مدب أبدر خطدوات البحدث العلمدي ،وهدي عبدار عدب المحدور الدذي يددور
حولدده البحددث ،ويجددب أب يلددتخدم الباحددث العبددارات الواضددحة فددي عددر
مجموعة مب الجمل البليطة.

رابعاً/أهداف البحث العلمي :
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اإلش د الية فددي بددل

أهداف البحث مب بيب خطوات البحث العلمي األلالية ،ويجب على الباحث أب يراعدي إم انيدة
تحقي هذه األهداف ،واالبتعاد عب األهداف صعبة المنال ،ومب المهم دذلك أب ت دوب األهدداف
قابلة لقيالها رقميًّا أو وصميًّا ،وأب ت وب ذات صلة وطيد بموضوع البحث.

خامساً/أسئلة البحث العلمي:
وهي ألبلة يعتبرها الباحث العلمي اللبيل فدي حدل المشد لة محدل البحدث ،وهدي خطدو ربيلدية
مدب خطددوات البحدث العلمددي ،ول دب ينبغددي التنويدده إلدى أب تلددك األلدبلة ينبغددي لهدا توضدديح عدب
طري القرابب المنالبة التي تجليها مب خ ل عر

المحتوى البحثي.

سادسا /تحديد عيِّنة الدراسة :
ضددحة بالبحددث ،وتتطللددب
ددل بحددث علمددي يل مدده معلومددات حددول اإلش د الية أو البدداهر المو ل
األبحاث النبرية المتعلقة بالخدمة االجتماعية عيانة محدد مدب مجتمدع الدرالدة ،ومدب ثدم تعمديم
النتابل التي تبهر بعد جمع المعلومات وتبويبها وتحليلها.
سابعاً /أداة الدراسة:
تتنوع أدوات البحث العلمي ،وهى عنصدر مهدم فدي خطدوات البحدث العلمدي؛ فهنداك االلدتبياب،
ل
والم حبة ،واالختبارات ،والمقابلة ،واختيار الباحث أدا عب غيرها يتوقلف علدى الغدر

مدب

البحدث وطبيعدة محتدواه ،ويعَد ُّد االلدتبياب أدا مثاليددة فدي أبحداث الخدمدة االجتماعيدة أو النبريددة
بوجه عام ،غير أنه يم ب التخدام أ ثر مب أدا في نمن الوقت حلب رغبة الباحث العلمي.

ثامناً /محتوى البحث (أبواب وفصول ومباحث):
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يعد المحتوى مب أبر خطوات البحدث العلمدي ،وهدو أ بدر األجد اح ،وهدو الدذي يتضد لمب جميدع
الشروح والتمصي ت الخاصة بموضوع أو إش الية البحث العلمي ،حيث إب ذلدك يم ا دب الباحدث
مب وضع النتابل النهابية بصور دقيقة.

تاسعاً /نتائج البحث:
نتددابل البحددث مددب خطددوات البحددث العلمددي المهمددة ،ويجددب أب تتلل د مددع بدداقي أج د اح البحددث،
وتتض لمب أرقا ًما وأوصافًا تجعل مب يقرأ يقتنع بتلك النتابل.
عاشرا ً  /توصيات البحث :
وهددي مددب األج د اح الربيلددية فددي خطددوات البحددث العلمددي ،وتمثاددل مقترحددات مددب ذهددب الباح دث
العلمي؛ لحل مش لة البحث ،وهي نتاج لدرالة افة أوجه المش لة بش ل ملتمي

.

أحد عشر /الملخص :
وضح فيها الباحث أه لم النتابل والمقترحات البحثية باختصار.
وهي صمحة على األ ثر ،وي ا

ثاني عشر /المراجع:
مب المهم توثي جميع المراجع التي قام الباحث بقراحتها في متب البحث ،وهذهالقابمة توجد فدي
الج ح األخير.

8

عاد  ،تحدث أخطاح في تابة المراجع أ ثر مب أي ج ح خدر مدب المخطوطدة .إنهدا واحدد مدب
بيدرا بديب المحدرريب .اتب ،أصدبح مدب اللدهل تجندب
عا
أ ثر المشا ل الم عجة ،وتلبب صدا ً
ً
هذه المش لة لوجود العديد مب األدوات المتاحة.
وإليك النصابح التاليةم
 .1يجدب أب تلتشددهد بجميددع المنشددورات العلميددة التددي يلدتند إليهددا عملددك .ل ددب ال تبددال فددي
تضخيم المخطوطة بالعديد مب المراجع  -فهي ال تصنع مخطوطة أفضل.
 .2تجنب االلتشدهاد الدذاتي ب ثدر (أوراقدك اللدابقة) ،وااللتشدهاد الممدرط للمنشدورات مدب
نمن المنطقة (مب نمن بلدك أو جامعتك مث ).
 .3قلل مب االتصاالت الشخصية ،وال تقم بتضدميب الم حبدات غيدر المنشدور (فدي العمدل
العلمي يجب أب ي وب ل شيح موثقا ً وال يعتمد على ما لمعت وما أخبرك بده أحددهم)،
أو تلددك المخطوطددات المقدمددة والتددي لددم يددتم قبولهددا للنشددر بعددد ،أو المنشددورات التددي ال
تخضع لمراجعة األقراب (المنشور في مج ت غير مح مة) ،وغير الموثوقة.
 .4اجعل قابمدة المراجدع واالقتبدان فدي الدنص متطدابقتيب تما ًمدا مدع الدنمط الدوارد فدي دليدل
المؤلميب.
 .5بش ل عام ،يجب أب تقلدل مدب االتصداالت الشخصدية ،وأب ت دوب مددر ًا ل يميدة تضدميب
الم حبات غير المنشور  .لت وب هذه ضرورية لبع

التخصصدات ،ول دب ضدع فدي

اعتبارك ما إذا انت تلك الم حبات تقوي أو تضعف ورقتك.
 .6يم نددددك الددددتخدام أي برنددددامل ،مثددددل  EndNoteأو  ،Mendeleyلتنلددددي مراجعددددك
وإدراجها في الورقة.

ينبغي التنويه إلى أب خطوات البحدث العلمدي بالترتيدب ت دوب مل مدة لجميدع البداحثيب ،ول دب قدد
تختلف بع

الخطوات على حلب طبيعة محتوى البحث.
9

 1.2خطوات إعداد الورقة البحثية
تتبع الغالبية العبمى مب أوراق األبحاث المنشور فدي المجد ت العلميدة اليدوم بنيدة بلديطة إلدى
حد ما .مع بع

االخت فات حلب التخصص .تلتخدم معبم األوراق تنلي ""IMRaDم

Introduction
)Method (experiment, theory, design, model
Results and Discussion
Conclusions
هذا التنلي متعارف عليه لدرجة أنه مب غير المتوقع أب تجد ورقدة تنحدرف عنده بشد ل بيدر.
ما ذ رنا أب التنلي يهدف إلى تع ي هدف التواصل ،وال يعوقه أبدًا .هناك مي تاب ربيلديتاب
تدعواب التباعه أنه يلهل على ال اتب تنبيم محتوى الورقدة ،مدا ويلدهل علدى القدارئ العثدور
على المعلومات التي يبحث عنها بش ل مباشر.
بصمة عامة ،تبدأ المقالة بالعنواب والملخص وال لمات الربيلية (الممتاحية).
ثم يتبع نص المقالة تنلي (المقدمة ،األلاليب ،النتابل ،المناقشة)
والذي يجيب على األلبلة أدناهم
مقدمةم ماذا فعلت أنت  /اتخروب؟ لماذا قمت بذلك؟
األلاليب والطرقم يف فعلت ذلك؟
النتابلم ما الذي وجدته؟

10

أوالً /المقدمة Introduction
يجب أب تجيب المقدمة على لؤاليب:
ماذا؟" ولماذا؟" عب ماذا يتحدث هذا البحث؟ ولماذا يجب أب يهتم القارئ به؟
صدا لمقددمتها،
البحث العلميهو ش ل متخصص مب ال تابة ،ولذا فمننا نلدتخدم صديغة أ ثدر تخص ً
والتي تتطلب اإلجابة على هذيب اللؤاليب .وبالتالي ،يجب أب تخبدر المقدمدة القدارئ بمدا تتناولده
الورقة وتحم ه على مواصلة القدراح  .فهدذه هدي فرصدتك إلقنداع القدارئ بأندك تعدرف بوضدوح
لماذا عملك مميد .والمقدمة الجيد يجب أب تجيب على األلبلة التاليةم
ما هي المش لة التي يجب حلها؟
هل هناك أي حلول قابمة؟ وأيهم األفضل؟
ما هي حدود المش لة الربيلية؟ وماذا نأمل أب نحق مب خ ل هذا العمل؟
احرص على عدم وضع اقتبالات غير صحيحة أو ليلت فدي محلهدا للعديدد مدب المراجدع غيدر
ذات الصلة بالعمل ،أو األح ام غيدر المنالدبة بشدأب إنجا اتدك الخاصدة .وإليدك بعد

النصدابح

اإلضافية للمقدمةم
 .1ال تلتخدم لمات أ ثر مب ال

م (يجب أب ت وب موج

ومحدد ) .ال تجعدل هدذا القلدم

درلا ً تاريخياً .المقدمات الطويلة تمقدك حمان القراح.
 .2نعلم جميعا ً أنك حريص على تقديم بياناتك ونتابجك الجديدد  .ول دب ال تنلدى أندك بحاجدة
إلى إعطاح الصور ال املة في البداية.
 .3يجب تنبيم المقدمة لتبدأ مب وجهة النبدر العامدة إلدى أب تصدل إلدى وجهدة نبدر معيندة،
وجه القراح إلى أهدافك عند تابة هذه الورقة.
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 .4اذ ر الغر

مب الورقة البحثية والدتراتيجية البحدث المعتمدد لإلجابدة علدى اللدؤال أو

مش لة البحدث ،ول دب ال تخلدط المقدمدة بالنتدابل والمناقشدة وااللدتنتاج .احدتمب بهدا دابمدا ً
منمصلة للتأ د مب أب المخطوطة تتدف منطقيا ً مب قلم إلى خر.
 .5يجب اإلشار إلى المرضيات واألهداف بوضوح في نهاية المقدمة.
 .6ال يمضددل الددتخدام عبددارات مثددلم "المددر األولددى" و "األولددى علددى اإلط د ق" و "ألول
مر " ،التخدمهم باعتدال.

ثاني ااً /الطريقااة أو المنيجيااة المتبعااة فااي العماال ( Method (experiment, theory,
design, model
في هذا القلم مب الورقة يجب تقديم وصف ل يمية حصولك على النتابل و يمية درالدة المشد لة
العلمية التي هي محدور ورقتدك .يجدب أب ي دوب هدذا الوصدف (ممصد ً بمدا فيده ال مايدة) بحيدث
يم ددب للباحددث الملددتقل الددذي يعمددل فددي نمددن المجددال إعدداد إنتدداج النتددابل بش د ل دداف للل دماح
بالتحق مب صحة االلتنتاجات ،هذا إذا اب بحثك يتبع طريقة جديد  ،أمدا إذا داب يتبدع طريقدة
قيالية ومعروفة ،فقد ال تحتاج لعر

الخطوات والتعليمات بطريقة صريحة خطو بخطو بدل

يم نددك اإلشددار إلددى منشددورات لددابقة تقدددم مثددل هددذه التماصدديل .فمنددك إب لددم توضددح طريقتددك
الجديدددد بشددد ل امدددل وواضدددح أو اندددت غيدددر صدددحيحة فدددمب المحدددرروب والمح مدددوب لدددوف
يرفضوب نشر الورقة.
"الطريقة" هنا ال تقتصر على العمل التجريبي ،بل هي أولع مب ذلك وتعتمد علدى ندوع الورقدة
وتخصصها ومشد لتها األلالدية ،فديم ب أب تتضدمب تطدوير نبريدة (إمدا مرجعيدة أو عنصدر
جديد للورقة) ،أو إنشاح تصميم جها معيب ،أو تطوير برنامل ونمذجة ....
"ممص ً بمدا فيده ال مايدة" ،دعوندا نملدر متطلبدات "التماصديل ال افيدة" بعنايدة أ بدر .فدي الواقدع،
يوجد هدفاب مترابطداب فدي العمدل همدام مدنح القدارئ القددر علدى إعداد إنتداج النتدابل ،ومنحده
12

القدر على الح م على نتابل العمل الذي يقرأه( ،ال تنلى أب القارئ هو متخصدص وباحدث فدي
نمددن المجددال) .علددى الددرغم مددب أب الغالبيددة مددب القددراح ال يميلددوب إلددى إعدداد إنتدداج النتددابل فددي
عملددك ،ول ددنهم جميع دا ً حريصددوب علددى التأ ددد مددب صددحة العمددل الددذي يقددرأوب .وهندداك صددحة
داخلية وأخرى خارجية .صحة العمل الداخليدة تعنديم أب خ صدة العمدل وااللدتنتاجات تددعمها
النتددابل المقدمددة .وتشددير الصد حية الخارجيددة إلددى درجددة إم انيددة تعمدديم االلددتنتاجات (بدددالً مددب
تطبيقهدا فقدط علددى الحددود الضدديقة لهدذا العمددل الواحدد) .بدددوب وجدود قلددم "الطريقدة" الم تددوب
بعناية ،يصبح مب الملتحيل تقييم صحة العمل.

ثالثاً/النتائج والمناقشة Discussion and Results
عاد ما يتم دمل النتابل مع مناقشتها في قلم واحد ،وهو قلم النتابل والمناقشة.
يجيب قلم النتابل على اللؤال "ماذا وجدت؟"
وهنددا ينبغددي تقددديم نتددابل مددب بحثددك فقددط .يجددب أب ت ددوب النتددابل ضددرورية للمناقشددة ،أي أبددر
النتابل التي لتناقشها ،ال تعر
إنه ببلاطة عر

نتابل لب تناقشها ،وال تناقش نتابل لم تعرضها.

للنتابل التي تم الحصول عليها والتي تتواف مع الطرق الموضحة فدي القلدم

اللاب  ،والتي تم تنبيمها لجعلها في متناول القارئ .غالبًا ما يتم عر

هذه النتابل في جدداول

و  /أو رلددوم بيانيددة .الجددداول واألشد ال المصددممة جيددًا ال تحتدداج إلددى ال ثيددر مددب الشدرح فددي
النص ،فهي تشرح نملها .
 -قضية مهمة هي أنه ال يجب عليك تضميب المراجع في قلم النتابل؛ فأنت تعر
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نتابجك.

الغدر

مدب قلدم المناقشدة هدو شدرح النتددابل وإبهدار يميدة ملداعدتها فدي اإلجابدة علدى ألددبلة

البحث المطروحة في المقدمة .هندا يجدب أب تجيدب علدى مدا تعنيده النتدابل .ربمدا ي دوب هدذا هدو
ألهل قلم لل تابة ،ول نه القلم األصعب .هذا ألنه أهم قلم في مقالتك .هنا تحصل على فرصدة
لتلوي بياناتك .ضع في اعتبارك أب أعدادًا بير مب األوراق البحثية ترف

مب قابل المحدرر

ألب المناقشة انت ضعيمة.
تحتدداج إلددى جعددل المناقشددة تتوافد مددع النتددابل ،ول ددب ال ت ددرر النتددابل .هنددا تحتدداج إلددى مقارنددة
النتابل المنشور مب اقبل م بك مع نتابجك (بالتخدام بعد

المراجدع المدرجدة فدي المقدمدة).

ال تتجاهل أبدًا العمل المخالف لعملك ،فيجب عليك مواجهتده وإقنداع القدارئ بأندك علدى صدواب
أو أفضل.
تمر هذه المناقشة عموما ً بمراحل تلخيص النتابل ،ومناقشة ما إذا اندت النتدابل متوقعدة أو غيدر
متوقعة ،ومقارنة هذه النتابل بالعمل اللاب  ،وتملير النتدابل (غالبًدا مدب خد ل المقارندة بنبريدة
أو نموذج).
يبدددأ قلددم المناقشددة بمقدمددة ،ثددم االنتقددال مددب النتددابل المحدددد (النتددابل التددي تددم إنشداؤها فددي ه دذا
العمل) إلى العامة ( يف توضح هذه النتابل مبدأ عامدا ً قابدل للتطبيد علدى نطداق أولدع) .يجدب
ضا مناقشة أي مشا ل أو عيوب صادفتك أثنداح العمدل ،خاصدة إذا اندت قدد تدؤثر علدى يميدة
أي ً
تملير النتابل.
 الددتخدم العندداويب المرعيددة ل حتمددداب بالنتددابل مددب نمددن الندددوع معًددا ،ممددا يلددهل مراجعتهددداوقراحتها .قم بترقيم هذه األقلام المرعية لتلهيل اإللناد الترافقي الداخلي ،ول ب مع األخذ بعيب
االعتبار داب ًما دليل الناشر للمؤلميب ،في المجلة التي تنوي النشر فيها.
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رابعاً /الخالصة Conclusions
في حيب أب قلم النتابل والمناقشة غالبًا ما ي وب طدوي ً جددًا ،فدمب قلدم الخ صدة قصدير بشد ل
عام.
صا موج ً ا للنتابل والمناقشدة ،وتبديب اإلضدافة التدي قددمها هدذا العمدل و يدف
تقدم الخ صة ملخ ً
طور المعرفة فدي مجالده .الهددف هندا هدو تقدديم أ ثدر االدعداحات العامدة التدي يم دب أب تددعمها
األدلة.
يجب أب تر

في الخ صدة علدى القدارئ ،ويجدب أب تعطيده فيهدا معلومدات افيدة عدب العمدل.

عند تابة هذا القلم ،تخيل القارئ الذي يقرأ المقدمة ،يتصمح األش ال ،ثم يقم إلى الخ صة.
يقوم الباحثبميجا الخ صة الرلالة (الرلدابل) الربيلدية التدي يرغدب فدي إيصدالها للقدارئ .وال
ينبغددي أب ي ددرر الحجددل المقدمددة فددي النتددابل والمناقشددة ،فقددط االلددتنتاجات النهابيددة واأل ثددر
عمومية.
الهدف الثاني مب الخ صة هو تقديم منبور ملدتقبلي للعمدل .قدد ي دوب هدذا المنبدور توصديات
للجمهور أو خارطة طري للعمل في الملتقبل.
بع

األخطاح الشابعة عند تابة الخ صة هدي ت درار الملخدص ،وت درار النتدابل أو معلومدات

الخلمية مب المقدمة ،وتقديم أدلة جديدد أو حجدل جديدد غيدر موجدود فدي النتدابل والمناقشدة ،أو
ت رار الحجل المقدمة في النتابل والمناقشدة ،أو المشدل فدي معالجدة جميدع ألدبلة البحدث الدوارد
في المقدمة.
باختصار ،يجب عليك هنا تقديم مبرر علمي واضح لعملك ،واإلشار إلى االلتخدامات إذا داب
ذلك منالبًا .ع و على ذلك ،يم نك اقتراح تجارب ملتقبلية .ويم نك اقتراح التنتاجات عامدة
ومحدد  ،فيما يتعل باألهداف المدرجة في المقدمة.
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وتذ ر ،أنه بدوب خاتمة واضحة ،ليجد المراجعوب والقراح صعوبة في الح م علدى عملدك ومدا
إذا اب يلتح النشر في المجلة ،فاحرص على تابتها بعناية.
خامساً /الملخص )(Abstract
وصمًا موج ً ا لمنبور الورقة والغر

منها .يجب أب ي وب عبار عب ملخدص ملدتقل للورقدة

يغطي الموضوعات التالية:
الخلمية  /الددافع  /اللدياقم مدا هدي القضدايا التدي قدادت إلدى اختيدار انجدا هدذا العمدل؟ ومدا هدي
البيبة والبروف واأللباب التي تجعل هذا العمل مهما ً ومثيرا ً ل هتمام؟
الهدف (األهداف)  /بياب المش لةم ما الذي تندوي تحقيقده فدي هدذا العمدل؟ ومدا هدي المجدو التدي
يلدها؟
نهل  /طريقة (طرق)  /إجراح (إجراحات)  /مدوادم يدف بددأت فدي تحقيد أهددافك (علدى لدبيل
المثال ،الطريقة التجريبية ،نهل المحا ا  ،النهل النبري ،مجموعدات مدب هدذه ،ومدا إلدى ذلدك)؟
ماذا فعلت فع ؟
النتابلم ما هي النتابل الربيلية للدرالة (بما في ذلك األرقام ،إذا اب ذلك منالبًا)؟
الخ صة  /اتثارم ما هي التنتاجاتك الربيلية؟ لماذا هذه النتابل مهمة؟ إلى أيب لتقود؟

(ربمددا ت ددوب قددد الحبددت أب هددذه الموضددوعات هددي العندداويب النموذجيددة ل قلددام الربيلددية م دب
الورقة نملها ،هذه ليلت مصادفة).
يخبر الملخص القراح بما قمت به وما هدي النتدابل المهمدة فدي بحثدك .وهدو مدع العندواب يمدث ب
إعددد ب عدددب مقالدددك ،لدددذا ،اجعلددده مثيدددرا ً ل هتمدددام ولدددهل المهدددم دوب الحاجدددة لقدددراح المقالدددة
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بأ ملها .تجنب الدتخدام المصدطلحات واالختصدارات والمراجدع غيدر المألوفدة .يجدب أب ت دوب
دقيقًا ،بالتخدام ال لمات التي تنقل المعنى الدقي لبحثك.
يضم الملخص النموذجي حوالي  200-150لمدة (علدى الدرغم مدب أب الحدد األقصدى ل طدوال
الملموح بها يختلدف بداخت ف المجلدة) ،يجدب عليدك التحقد مدب "دليدل المدؤلميب" للمجلدة التدي
تنوي النشر فيها ،ول ب عاد ً مدا يحتدوي علدى أقدل مدب  250لمدة ،مدا يجدب اختيدار دل لمدة
بعناية" .موج ودقي ".

سادساً /العنوان
هندداك بعد

اإلرشددادات األلالددية التددي تلددتخدم إلنشدداح العنددواب .بشد ل عددام ،يجددب أب يع ددن

العنواب هدف العمل ومنهجه.
يجب أب يوضح العندواب موضدوع الورقدة بشد ل بيدر .إنهدا فرصدتك األولدى (وربمدا الوحيدد )
ضددا،
لجددذب انتبدداه القددارئ .بهددذه الطريقددة ،تددذ ر أب القددراح األوابددل هددم المحددرروب والح ددام أي ً
وأب القددراح بعددد ذلددك ،هددم المؤلمددوب المحتملددوب الددذيب لدديذ روب ويشدديروب إلددى مقالتددك فددي
مؤلماتهم الملتقبلية ،لذا فمب االنطباع األول مهم!
ليتحق المراجعوب مما إذا اب العنواب محدددًا ومدا إذا داب يع دن محتدوى المخطوطدة .ي دره
المحدددرروب العنددداويب التدددي ال معندددى لهدددا أو تلدددك التدددي تمشدددل فدددي تمثيدددل الموضدددوع بالشددد ل
المنالدب .وعليده لددي ب العندواب معبدرا ً ومددوج ا ً (واضدح ،وصدمي ،ولددين طدوي ً جددًا) .يجددب
عليك تجنب المصطلحات واالختصارات التقنية ،إب أم دب  .هدذا ألندك تحتداج إلدى جدذب القدراح
بأ بر قدر مم ب .خصص بع

الوقت للتم ير في العنواب وناقشه مع المؤلميب المشار يب.

17

سابعاً /الكلمات المفتاحية من أجل الفيرسة
يددتم الددتخدام ال لمددات الممتاحيددة (األلالددية) لمهرلددة ورقتددك .إنهددا عنددواب ودليددل مخطوطتددك.
صحيح أب المج ت أصبحت اتب أقل التخدا ًما لها ألنه يم نك البحث في النص بال امدل .ومدع
ذلك ،عند البحث عب ال لمات الربيلية ،تجنب ال لمات ذات المعنى الوالع وال لمدات المضدمنة
بالمعل في عنواب الورقة أو عنواب المجلة.
مر أخرى ،تحقد مدب دليدل المدؤلميب واطلدع علدى عددد ال لمدات الربيلدية المقبولدة ،والتلدمية،
والتعاريف ،والنطاق ،والطلبات الخاصة األخرى.

تاسعاً /الجداول والرسوم التوضيحية

إب " الرلم التوضيحي يلاوي ألف لمة" ،وأنه ج ح ألالي مب أي ورقة علميدة ،إال مدا نددر،
مثل بع

األوراق النبرية .وبالتالي ،فمب الرلوم التوضيحية ،بما فدي ذلدك الصدور واألشد ال

والجداول ،هي الطريقة األ ثر فعالية لعر

نتابجك .بياناتك هي القو الدافعة للورقة.

اللددبب الربيلددي إلدخددال األش د ال والجددداول فددي المخطوطددة هددو التوضدديحم يم ددب فهددم بع د
المعلومات بش ل أفضل إذا تم شرحها بصريًا .وبالتالي ،يجب أب ت وب المعلومات قابلة للقيدان
نوعا ً أو ما ًلتضمينها في جدول أو رلم بياني.
اللبب الثاني هو التلخيص (يم ب تجميع ميدة بيدر مدب المعلومدات فدي رلدم واحدد أو جددول
واحد).
واللبب الثالث هو المقارنة (الرلوم البيانية والجدداول والرلدومات هدي طريقدة ممتدا
االخت فات بيب المتغيرات أو الموضوعات المختلمة).
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ل شدف

يف تقرر تقديم بياناتك جداول أو رلوم بيانية؟
بشد ل عددام ،تعطددي الجددداول النتددابل التجريبيددة المعليددة ،بينمددا تلددتخدم األشد ال غالبددا لمقارنددات
النتابل التجريبية مع نتابل األعمال اللابقة ،أو مع القيم المحلوبة مع النبرية.

توجييات للجداول:
ادمددل الجددداول المت ددرر م الجددداول واألشدد ال التددي تلددتعر

بيانددات مت ددرر لددوف تددؤدي

إلىالتشويش بدالً مب التوضيح ،لدذا يلتحلدب جمعهدا فدي جددول واحدد .ال يجدب أب تمد ورقتدك
بالجداول.
تقليم البياناتم عندد عدر

مجموعدة بيدر مدب البياندات والمعلومدات ،قدم بتقلديمها إلدى فبدات

واضحة ومنالبة واعرضها في أعمدد منمصدلة مدع م حبدة اختيدار عنداويب محددد بدقدة لتلدك
األعمد .
انبر مدى البيانات في جداولكم إذا انت البيانات التدي عليدك تقدديمها والدعة النطداق ولدتجعل
الجداول م دحمة أو طويلة جدًا ،فم ر في جعل الجداول ج ًحا مدب الملحد أو المدواد الت ميليدة.
فمث ً ،ال تقم أبدًا بتضميب جداول مملة طويلة (على لدبيل المثدال ،التر يبدات ال يميابيدة ألنبمدة
الملتحلب أو قوابم األنواع والوفر ) .يم نك تضمينها مواد ت ميلية.
شد ل وتنبدديم الجدددولم تأ ددد مددب وجددود ملددافات افيددة بدديب األعمددد والصددموف ،وأندده ال يبدددو
فوضويًا أو م دح ًما بش ل بير.
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توجييات لألشكال:
تأ د مب وضوح الش لم التخدم الخط القيالي ،وتجنب الرلومات الم دحمة ،التخدم ثد ث أو
أربع مجموعات بيانات فقط ل ل ش ل؛ التخدم مقايين مختار جيدًا.

التخدم ممتاح  legendلشرح االختصارات والرمو لتجعل الش ل التوضيحي ممهوم للقارئ.
قددم بتلددمية جميددع األجد اح المهمددةم قددم بتلددمية األقلددام الربيلددية وأجد اح المخططددات والصددور
التخطيطية ،وجميع المحاور والمنحنيات ومجموعدات البياندات فدي الرلدوم البيانيدة ومخططدات
البيانات.
اهددتم بالتماصدديل ،مثددل المقددايين والوحدددات وألددماح ال ميددات ،وتلددمية المحدداور .وقددم بتض دميب
رمو واضحة ومجموعات بيانات يلهل تميي ها.
عاشرا ً /الشكر والتقدير
يم نددك أب تش د ر األشددخاص الددذي لدداهموا فددي ورقتددك العلميددة ول ددب لددين بالقدددر الددذي يبددرر
وجددودهم ضددمب المددؤلميب .علددى لددبيل المثددال ،يم نددك هنددا تضددميب الملدداعد المنددي فددي ال تابددة
والتدقي اللغوي .ربما ،أهم شيح هو ش ر الجهة الممولة أو الو الة التي تقدم منحة أو مالة.
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الفصل الثاني
االقتباسات العلمية
"االقتبان" أو "االلتشهاد" هو الطريقة التي تخبر بها قراحك أب ماد معينة في عملك أتدت مدب
مصدر خر أو تعتمد عليه .ويجب أب توفر لهم المعلومات ال

مدة للعثدور علدى هدذا المصددر،

بما في ذلكم معلومات عب المؤلف وعنواب ذلك المصدر وأيب يم ب أب يجدوه.
ما ذ رنا في مقدمة هدذا الددليل  ،فدمب المعرفدة اإلنلدانية عمومداً ،ومنهدا المعرفدة العلميدة ،هدي
معرفة ترا مية ،تد داد ويبندى ال حد منهدا علدى اللداب  ،وعليده البدد مدب ليدات وأدوات لحمدب
تلدك المعرفدة ونشدرها داخددل المجتمدع العلمدي .حتددى اتب أهدم ليدة ملددتخدمة اليدوم هدي "النشددر
العلمي" .ول ي تشدارك فدي بنداح المعرفدة والنشدر العلمدي ،البدد مدب أب تضدع لَبنتدك فدوق لبندات
أخرى في البناح المعرفي .وال بد أب تعرف اتخريب بألدان لبنتدك ودور عملدك فدي إتمدام ذلدك
البناح ،وتدع لهم المرصة في الح م على عملك بناح على ألاله الذي بنيتده عليده واللدياق الدذي
قدمتدده فددي مناقشددتك والددتنتاجاتك ،هددل هددو عمددل قددوي لددي وب ألالدا ً ألعمددال أخددرى ثيددر أو
قليلة ،أو لين له أهمية تذ ر ،أو يحتاج إلى مناقشة ورد ،وعدم اعتراف؟ فهدذا هدو منهداج العلدم
وبنيانه .ومب هنا تبهر أهمية ذ ر المراجع في أي عمل علمي .فبددوب معرفدة ألدان العمدل ال
يم ب لغيرك أب يتأ د مب قيمة عملك ويح م عليه.
ب لمة أخرى ،في ل فرع ومجال علمي هناك نبريات وطرق ومدارن ف رية معتمد  ،ونبدرا ً
ألب جميع التطورات العلمية تقريبا ً تبنى على المعرفة اللابقة ،فمب األهمية بم اب أب يتم وضع
العمل العلمي الجديد في اللياق المنالدب فيمدا يتعلد بالعمدل الماضدي الدذي يعتمدد عليده ،اتليدة
األلالية لهذا هي ما يتعارف عليه باالقتبان أو االلتشهاد (أو تابة المرجع).
لين فقط مب أجل األمانة العلمية ومعرفدة المضدل ألهلده ،ول دب أيضداً ،لتعطدي عملدك الشدرعية
العلمية وتضعه في م انه في خارطة المعرفة في ذلك المجال والتخصص .مدا أنده عنددما يدتم
وضع مراجع ألعمال أخرى ضدمب الورقدة العلميدة ،فدمب هدذا يخلد نقداط اتصدال مدع مجموعدة
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علمية مب المنشورات مب أجل احتواح العمل الجديد في شب ة المعرفة .هذا مب جهة ،ومب جهة
ضدا جد ح مدب العلدم (المنهداج
أخرى تتعل بخاصية الشك والتيقب في العمل العلمي والذي هو أي ً
ضا لملاعد القراح على التحقد مدب جدود العمدل الجديدد وتقيديم
العلمي) ،تلتخدم االقتبالات أي ً
قو التنتاجاته.
فمذا علم هذا ،فيجب الحرص على اختيار المراجدع الصدحيحة التدي لهدا دور حقيقدي فدي عملدك.
فمب األخطاح الشابعة تابدة مراجدع ال تمدت بصدلة إلدى العمدل أو ال تددخل فدي المناقشدة ،ف ثدر
المراجع ليلت دلي ً على قدو بحثدك ،بدل قدد يتلدبب ذلدك فدي إربداك القدارئ وتشدتيته ،وإعطداح
صور غير دقيقة عب عملك ،وال تنن أب القراح هم مب المتخصصيب.
وفي المقابل ،قد ال يذ ر الباحث مرجعا ً مهما ً مما يضعف المناقشة والحجدة ،أو قدد يتلدبب ذلدك
في وصم العمل باللرقة العلمية وعدم األماندة .لدذلك دب حريصدا ً فدي وضدع المراجدع ،وتحديدد
م اب االقتبان مب المرجع األصلي ،أي حدد في تابتك عب معلومة معينة مب أيب أتيت بها في
م انهددا( .دابم دا ً احددرص علددى المصددداقية والوضددوح والشددمافية ،وأرح القددارئ) .وال تددنن أب
القددراح متخصصددوب ولددوف ي تشددموب مددا إذا انددت هندداك أف ددار ومعلومددات تخددريب لددم تدددرج
مصادرها ،باإلضافة إلى أب المج ت العلمية المرموقدة البدد لهدا مدب إجدراح فحدص للمعلومدات
للتأ د مب أنها تخضع ل مانة الم رية.
وهذا التقليد المتبع في األولاط العلمية يحميك ويحمي اتخريب ،فأنت ال تريد أيضا ً أب تجد مدب
يلتعمل جهدك وينلبه لنمله دوب أب يذ رك ،ألين ذلك؟
ما هي المصادر التي يم نك أب تلتشهد بها في عملك أو تقتبن منها؟
مما ال شك فيه أب هذه المصادر يجب أب ت وب موثوقة .يم ندك االلتشدهاد بالمقداالت المنشدور
فددي المج د ت والدددوريات العلميددة المح مددة ،ووقددابع المددؤتمرات وال تددب وأطروحددات الط د ب
والصددحف والمصددادر غيددر المطبوعددة (مثددل األف د م أو الولددابط الملددجلة األخددرى) أو مواقددع
الويددب أو المددوارد األخددرى عبددر اإلنترنددت أو مددواد ال مبيددوتر (مثددل قددرص مدددمل للبيانددات
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المنشور  a Published CDROM of dataأو جد ح مدب البدرامل اإلل ترونيدة ،)software
واالتصاالت الشخصية.
أهداف االقتباس:
 االلتشهادات في ورقة علمية تخدم العديد مب األهداف ،مب أهمهام
 توفير لياق العمل لللماح بالتحليل النقدي مب قابل اتخدريب ،وبالتدالي تم ديب القدراح مدب
قيان ما إذا انت التنتاجات المؤلف مبرر .
 إعطاح القارئ مصادر للخلمية والمدواد ذات الصدلة بحيدث يصدبح العمدل الحدالي ممهومدا
للجمهور الملتهدف (وبالتالي إنشاح شب ة علمية).
 إنشاح مصداقية مع القارئ وإخباره أب الورقة تنتمي إلى مدرلة ف رية معينة؛
 تقددديم أمثلددة علددى األف ددار أو البيانددات أو االلددتنتاجات البديلددة للمقارنددة والتب دايب مددع ه دذا
العمل.
 االعتددراف وإعطدداح المصددداقية للمصددادر التددي اعتمددد عليهددا هددذا العمددل (أي االعتددراف
بالتخدام أف ار أو بيانات اتخريب) ،وبالتالي الحماب على األمانة الم رية.

يبدأ أي مشروع بحثي جديدد بالبحدث فيمدا قدد تدم نشدره حدول الموضدوع ،وأيدب وصدل العلدم فيده
والمعرفة الجماعية حوله .وبالتالي ،يجب أب ت وب لدديك ف در جيدد عدب األوراق الربيلدية فدي
هذا المجال قبل بدح العمل .ول ب ،يجب أب تلتمر هدذه العمليدة ،وأعندي بهدا متابعدة البحدث فيمدا
ينشر حول موضوع بحثك ،طوال فتر العمل حتى يتم االنتهاح مب نشر ورقتك .وذلك ،ألنده قدد
ينشددر بدداحثوب خددروب يعملددوب فددي نمددن المجددال أعم داالً جديددد تددوفر أف ددارا ً ونتددابل قددد تع د
نتابجك ،أو تغير ملار بحثك ،وهدذا مهدم جددا وقدد يترتدب عليده إضدافة مراجدع جديدد أو إلغداح
مراجع نت قد اعتمدتها في بداية البحث.
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ال تنن أب تابة المراجع مب مهمة المؤلف .وال تنن أيضا ً أب "االلتشهاد" ،مثل جميع جواندب
ال تابة العلمية ،هو مب منبور بليط ،يجب أب يقددم أفضدل مدا يخددم احتياجدات القدارئ ويلدهل
عليه ويحمب وقته.
وهناك بع

األخطاح الشابعة في تابة وإدراج المراجع في الورقة ،منهام

يرت ب بع

المؤلميب خطأ بيدرا ً لقابمدة المراجدع ،ويضديموب مرجعدا دوب قراحتده ،فقدط ألنهدم

وجدوه فدي مرجدع خدر .يم دب أب يدؤدي نلدال االقتبالدات مدب أوراق أخدرى دوب البحدث فعليدا ً
وقراح تلك الورقة إلى نشر أخطاح ال يتم تصحيحها مطلقاً ،منها مدا يتعلد بالناحيدة العلميدة .أو
بش ل أقل فباعة ،االقتبان عب ورقة بعد قدراح الملخدص فقدط .يجدب تجندب د الندوعيب مدب
االقتبان غير المقروح ،اذ ر فقط األوراق التي قرأتها وفهمتها وبنيت عليهدا .قدد يندتل عدب ذلدك
الخطأ ،تابة مراجع بش ل غير م تمل أو غير دقي  ،وبالتدالي قدد ال يصدل القدارئ ،لدواح داب
محررا ً أو مح ما ً للورقة أو قارئ باحث ،إلى المرجع بلهولة أو قد ال يصل إليه مطلقاً.
 االقتبالددات ال ابمددةم االقتبالددات غيددر المطلوبددة .تددتم إضددافة هددذه االقتبالددات أحيانًددا فددي
اللحبة األخيدر  ،بعدد تابدة الورقدة ،إلعطداح االنطبداع بدأب البحدث فدي األعمدال اللدابقة
المنشور وعمل االقتبان المنالب منها قد تم .غالبًا ما تتضمب االلتشدهادات المت درر ،
التي ال تضيف أي قيمة إضافية.
 االقتبالددات المنحددا م المراجددع المضددافة (أو المحذوفددة) أللددباب أخددرى غيددر تحقيدد
أهددداف االقتبالددات اللدداب ذ رهددا .تشددمل التحي د ات ،اإلفددراط فددي عمددل األصدددقاح أو
الد م ح ،وحددذف االلتشددهادات مددب عمددل المنافلدديب ،وااللتشددهادات غيددر المبددرر فددي
محاولة ل لب رضى ربين أو ح م محتمل.
 االلتشهادات الذاتيةم أي التشهادات المؤلف بأعماله اللابقة .ال حرج في االلتشدهادات
الذاتية في حد ذاتها ،فغالبا ً ما ي وب العمل الممثل في الورقة نتيجة أخير لمشدروع أ بدر
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ملتمر ،وبالتالي ،غالبًا ما ت وب االلتشدهادات بعمدل لداب  ،منالدبة تما ًمدا ومطلوبدة فدي
بع

األحياب .ول ب ،تعد االلتشهادات الذاتية مش لة عندما ت وب إما ابمة أو منحا .

التثناح األدلة المخالمدةم وهدي شد ل مدب االقتبالدات المتحيد  ،حيدث يدتم حدذف االقتبالدات مدب
عمل لاب تتعار

التنتاجاته أو بياناته مع العمل الحدالي .وألب أحدد أهدداف االقتبالدات ،هدو

التبددايب الواضددح بدديب العمددل الجديددد والعمددل اللدداب الددذي يحتددوي علددى بيانددات أو الددتنتاجات
متضاربة ،فمب تجنب مثل هذا الصراع (ألي لبب) ال يخدم مصلحة العلم.

في النهاية ،يم ب للمؤلميب تخميف مشا ل االقتبان عب طري طرح لؤاليبم
هل قدمت المراجع التي لتجعل هذه الورقة مميد أ ثر قدر اإلم اب؟
إذا بحث القارئ عب مرجع معيب ،هل الوقت الذي قضيته في البحث عب المرج اب منالبا ً؟
لوف تجد المعلومات األ ثر موثوقيدة لليالدة دل مجلدة بشدأب االلتشدهادات عندد الرجدوع إلدى
دليددل المجلددة للمددؤلميب ،فاجعددل قابمددة المراجددع واالقتبددان فددي الددنص متطابقددة تما ًمددا مددع الددنمط
الددوارد فددي دليددل المددؤلميب .تددذ ر أب تقددديم المراجددع بالتنلددي الصددحيح هددو ملددؤولية المؤلددف،
ولين المحرر.
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الفصل الثالث
االنتحال والنشر المكرر
الصدق واألمانة وما يترتب عليها مب إتقاب ودقة العمل ،صمات يجب أب يتحلى بها ل إنلداب،
وهي تتأ د للباحث العلمي الذي جعل همة العلم و ياد المعرفة ،والتي هدي مدب حيدث الجدوهر،
يجب أب ت وب معرفة بالحقيقة ،والحقيقة مب الح والصدق .ف يف ي دوب الدذي يلداهم فدي بنداح
صرح المعرفة اإلنلانية ،غير أميب؟؟
ول ب ،في ثير مب األحياب ،ال ي وب االنتحال ناشبا ً عب عدم األماندة ،بدل قدد ي دوب اللدبب هدو
عدم معرفة أو فهم المقصود ما يجعل المعدل يعتبدر انتحداال أو لدرقة أدبيدة .لدذا دعوندا فدي هدذا
المقال نحاول أب نبيب ونوضح للمؤلف ال ريم ،ما يجب أب يحذر مب الوقوع فيه.
ما المقصود باالنتحال Plagiarism؟
يتم تعريف االنتحال بش ل عام ،على أنده أخدذ شدخص مدا ألف دار أو صدورا ً أو لمدات لشدخص
خر ويقدمها على أنها له ،أي ينلبها لنمله دوب اإلشدار إلدى مال هدا األصدلي (االقتبدان) .إنهدا
لددرقة ف ريددة .ويشددمل هددذا التعريددف جميددع المددواد المنشددور وغيددر المنشددور  ،لددواح انددت
مخطوطة أو مطبوعة أو إل ترونية ،بمذب أو بدوب إذب المالك.
ول ب ،على الرغم مب أب هذا التعريف يبدو واضحا ،إال أب عملية تعريمه وتحديده بش ل عملي
هي أ ثر تعقيدا ً ودقة وصعوبة.
لماذا يعتبر االنتحال أو اللرقة األدبية مهمة جدا ً وحلالة في الولط العلمي واأل اديمي؟
االنتحال هو خرق للن اهة األ اديمية ول مانة العلمية وهي الثقافة المتعارف عليها في المجتمدع
العلمي .وهذا العمل غير األخ قي دليل أب المتعلم أو مب ينلب نمله للعلم قدد أخمد فدي عمليدة
التعلم وفقد أهلية انتلابه لمجتمع العلم الملت م باألمانة.
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غالباً ،ال ينال الباحث مب بحوثه إال الرضا والمخر باالعتراف بعمله ،والذي غالبا ً ما ي وب عدب
طري االقتبان ،وهو يعمل بجد مب أجدل الحصدول علدى لدمعته وم انتده العلميدة ،فعنددما يدأتي
مب ينلبها لنمله وال يعترف له بعمله وجهده ،فهذه لرقة أقبح مب لرقة المال وبلم شنيع .هدذا
مب جهة ،ومب جهة أخرى فمب الشخص الماقد ل مانة ال يوث بعمله ونتابجده ومدا يصددر عنده،
وهو بالتالي باب فلداد للعلدم وللمجتمدع مدب خد ل الم اندة أو الوبيمدة التدي يشدغلها ،لدذلك يجدب
محاربة االنتحال ب افة أش اله.
أشكال االنتحال؟
 نلال أف ار اتخريب
معلوم أب العلم والمعرفة ترا مية ،يبنى فيها ال ح على اللاب  ،والبناح على عمل لداب دليدل
على أهميته وهذا ما يلعى إليه ل باحث ومؤلف ،بل ويشجعه .المش لة األخ قية تبهر عنددما
ينلب أحدهم ف ر معينة لنمله وت وب في الحقيقدة لغيدره ،هدذا التضدليل قدد ي دوب صدريحا ً دأب
يقددولم (نحددب أول مددب يطددرح هددذه الم ددر  ،)...ول ندده غالبدا ً مددا ي ددوب ضددمنياً .فمددب خد ل تقددديم
األف ددار أو التصددميمات أو النمدداذج أو العمليددات أو النتددابل بدددوب "اقتبالددات" ،يددوحي ض دمنا أب
هذه األف ار أصلية له.
وقد ي وب انتحال األف ار أيضا جه ً بممارلات االقتبان المنالدبة ،لدذا ،فدمب خدط الددفاع األول
ضددد مددا يم ددب اعتبدداره انتحدداالً ل ف ددار هددو أب ت ددوب علددى درايددة جيددد بددالطرق الصددحيحة
والخاطبة ل لتشهاد بالعمل اللاب (انبر مقال االقتبان).
االقتبان الممقود لين بالضرور دليل على االنتحال .فقد يدتم التوصدل إلدى نمدن األف دار بشد ل
ملدددتقل مدددب قبدددل أشدددخاص مختلمددديب ،وال يم دددب ألحدددد أب ي دددوب علدددى درايدددة بجميدددع األوراق
المنشددور حددول ذلددك الموضددوع ،حتددى فددي المجدداالت الضدديقة .لددذلك تبهددر أهميددة أب يبددذل
المؤلموب جهودًا متضافر للعثور على األدبيات ذات الصلة ويلتشهدوب بها بش ل منالب.
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ول ب بصور عامدة ،يدتم التعامدل مدع االلتشدهادات الممقدود أثنداح عمليدة المراجعدة والتحريدر
دوب التلدبب بثثدار مبنيدة علدى ارت داب مخالمدات .ويرجدع ذلدك ج بيًّدا إلدى صدعوبة إثبدات النيدة
لنلال أف ار اتخريب بش ل غير الب .
 نلال صور اتخريب
تعد األش ال والصور ج حا مهما مب التواصل العلمي ،وإنشاح رلم بياني أو صدور يعدد عمدل
إبددداعي بش د ل عددام .مددب هن دا ،عنددد الددتخدامها فددي عمددل شددخص خددر ،ال ت مددي اإلشددار إلددى
الشخص األصلي أو إلى المرجع فقط ،ول دب الدتخدامها يتطلدب إذنًدا مدب مؤلدف الشد ل (وربمدا
ضددا .التعدددي ت الطميمددة علددى الش د ل (أي "إعدداد صددياغة الصددور ") ليلددت افيددة
الناشددر) أي ً
للهروب مب هذا الشرط.
 نلال لمات اتخريب
عا التي يجبر المحرر على التعامل معها ،هي نلال لمات اتخدريب .ال تابدة
المش لة األ ثر شيو ً
الجيد هي عمل شاق ما ذ رنا في المقاالت اللابقة ،وغالبا ً ما تقتصر م افأ هذا العمل الشداق
على االفتخار واللمعة التي يحصل عليها المرح لنشره .وبالتالي ،فمب لرقة ال لمدات باإلضدافة
إلى ونها غير أمينة بطبيعتها ،يم ب أب تللب المؤلف األصلي الم افأ التي قد يبرر بها الجهدد
الذي قام به.
تختلف شد لوح "فعل نلال النص" بش ل بير ،مب النلال ال امل لورقة مدا إلدى إعداد صدياغة
لعدد مب الجمل .وبينما ال يلمح بنلدال الدنص (بددوب اقتبدان) مطلقًدا ،فدمب حجدم المشد لة يعتمدد
على عد عوامل مهمةم
هل تم االلتشهاد بمصدر النص المنلوخ؟ يعتبدر عددم وجدود االقتبدان دلدي ً علدى نيدة الخدداع،
على ع ن اإلهمال أو ممارلات ال تابة الليبة.
م عدد الجمل التي تم نلخها؟ لما ادت مية النلال ،ادت المخالمة.
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هل اب هناك إعاد صياغة ،أم مجرد محاولة إلخماح النلال؟ يم ب للمدرح تجندب االنتحدال عدب
طري إعاد الصياغة المنالدبة .التغييدرات الطميمدة علدى لمدة أو اثنتديب مدب الجملدة المنلدوخة
ليلت معاد ال تابة ب لماتدك الخاصدة .الحدب أب المقداطع المعداد صدياغتها ب لماتدك الخاصدة،
لا مب األصل أيضاً ،أي إدراج المصدر.
تتطلب اقتبا ً
الج د ح المنلددوخ مددب الورقددة ،هددل هددو ضددمب الج د ح األهددم والجديددد مددب ورقتددك ،مثددل النتددابل
ومناقشتها وتمليرها ،أم هدو ضدمب األجد اح األقدل أهميدة فدي الورقدة مثدل الخلميدة أو الطريقدة؟
رغم أنها تبل انتحاالً ول نها ال ترقى إلى فضيحة نلال النتابل ومناقشتها.

يعتقد البع

أب نلال أج اح مب المقدمة أو الخلمية على لبيل المثال ال يلتح أب يدذ ر ضدمب

االقتبالات ،وهذا غير صحيح .فهو في النهاية عمل شخص خدر ومدب حقده أب يدذ ر ،حتدى لدو
أجريت عليه بع

التعدي ت ،يجب أب تذ ر هذا وتضيمه إلى قابمة المراجع في ورقتك.

النشر الم رر واالنتحال ذاتي
مصطلح "االنتحال الذاتي" يثير بع

اإلربداك ،ف يدف يم ندك اللدرقة مدب نملدك؟! .ومدع ذلدك،

غالبًا ما يلتخدم المصطلح لوصف مش لة خطير ودقيقة تلتبن على ثير مب المدؤلميب ،وهديم
إعاد نشر العمل المنشور لابقا ً على أنه جديد.
في بع

األحياب ،يلتخدم المؤلمدوب مثدل هدذا النشدر الم درر دوب االلتشدهاد المنالدب بالعمدل

اللاب ل ياد أعداد أوراقهم المنشدور  ،علدى أمدل أال ي حدب المحدرروب والمراجعدوب االفتقدار
إلى الحداثة في خر تقديم لهم .الضرر هنا يقع على المجلة وقرابها ،الدذيب يضديعوب وقدتهم فدي
مراجعددة وقددراح العمددل القددديم ،معتقددديب أب هندداك شدديبًا جدي ددًا للددتعلم .وعلددى ع ددن االلتشددهاد
الممقود بعمل شخص خر ،ال يلتطيع المؤلموب هنا ادعداح الجهدل بمدا نشدر لدابقا ً ذريعدة لعددم
االلتشهاد بعملهدم اللداب  .وبالتدالي ،يعدد النشدر الم درر انتها ًدا أخ قيدا ً خطيدراً .الحدب أب هدذا
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ينطبد علددى قلددمي المقدمددة والطريقددة باإلضددافة إلددى أقل دام النتددابل والمناقشددة .إذا قمددت بنلددال
النص أو األش ال الخاصة بك ،فالتشهد بالعمل الذي بهرت فيه لابقاً.
التمرارا لعملك القديم ،فالتشهد به أيضاً .يقع على عات المؤلميب التميي
إذا اب عملك الجديد
ً
بوضوح بيب العمدل اللداب والنتدابل الجديدد  .يم دب القيدام بدذلك بشد ل صدريح مدب خد ل اللغدة
المباشر ("أبهر العمل اللاب  "...؛ "وفي هذا العمل  ،قمنا بقيان  )"...أو بش ل ضدمني مدب
خ ل التخدام االقتبالات .بع

المؤلميب يقلدل مدب حرصده عنددما يتعلد األمدر باالقتبدان مدب

عمله اللاب بنا ً منه أنه إب اب هناك متضرر فهو نمله ،ول ب هدذا األمدر غيدر مقبدول أيضداً،
ألنه يوحي أب هذا العمل جديد على غير الحقيقة.
وباختصددار ،فددمب االلتشددهادات ضددرورية أللددباب عديددد (انبددر مقددال االقتبددان) ،ولددين أقله دا
التميي بيب ما هو جديد وما هو قديم في الورقدة .ال تعتمدد معدايير االقتبالدات المنالدبة علدى مدا
إذا اب العمل اللاب هو عملك الخاص أو عمل شخص خدر ،أو مدا إذا داب العمدل اللداب قدد
تم نشره في مجلة تمدت مراجعتهدا مدب قبدل النبدراح ،أو محاضدر المدؤتمرات ،proceedings
أو بع

ولابط النشر البديلة.

مددب األخطدداح التددي يقددع بهددا بع د

المددؤلميب ،أب يقدددم المؤلددف ورقتدده وأخددرى شددبيهة بهددا إل دى

مجلتدديب مختلمتدديب فددي نمددن الوقددت أو بعددد نشددر إحددداهما .وهددو مددا يلددمى "النشددر الم ددرر أو
الم دوج" .بل إب بع

المج ت تحبر نشر المحتوى الم رر مب وقابع المؤتمر أو ملخصدات

المؤتمر أو منشورات الموقع أو حتى النشرات الصحمية ،والبع

اتخر مب المج ت ترى أب

المؤتمرات والمج ت يجب أب تعمل معًا بدالً مب المنافلة.
لذا يجب دابما ً الرجوع إلى شروط النشر ودليل المؤلميب للمجلة التي تريد النشر فيها.
ضا مش ت تتعل بحقوق الطبع والنشر (مع الناشر) تتعل بمعاد التخدام ال لمدات أو
هناك أي ً
الصور المنشور ملبقًا .أب ينشر المؤلف عم له في مجلة يوقع معها اتماقية حقوق النشر ثدم
يريد التخدام جد ح مدب ورقتده اللدابقة للنشدر مدب جديدد فدي مجلدة أخدرى .هندا تقدع علدى عدات
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المؤلميب ملؤولية التأ د مب أب اتماقية حقوق النشر التي وقعوا عليهدا مدع الناشدر اللداب تلدمح
بمعاد التخدام ال لمات أو الصور مب قبل هؤالح المؤلميب أنملهم فدي منشدور جديدد لددى ناشدر
جديد (مجلة أخرى) ،أو الحصول على إذب تابي إذا لم ي دب دذلك ( .مدا لدو أب المؤلدف ي دوب
قد باع حقوق نشر األش ال والنتابل للناشر األول).
وهناك إش ال خدر أيضداً ،إذا نشدرت مدع مجموعدة مدب المدؤلميب ورقدة ،وأردت االقتبدان منهدا
لنشر ورقة أخرى ال تضم جميع المؤلميب فدي الورقدة األولدى ،ألنده ربمدا ي دوب الجد ح المدأخوذ
منها يرجع إلى المؤلميب الذيب لم يشار وا في الورقة الجديدد  ،وهدذه الحالدة ت دوب أ ثدر تعقيددا،
وعندها يجب عليك االلتشهاد بدالنص واألف دار المدأخوذ مدب تلدك الورقدة اللدابقة وذ رهدا فدي
قابمة المراجع إلعطاح المضل للمؤلميب اتخريب لهذا العمل.
تعتمدددد عواقدددب االنتحدددال علدددى المدددؤلميب علدددى شدددد لدددوح اللدددلوك األخ قدددي ،ودرجدددة العمدددل
التصحيحي لت وب متنالبة مع درجة االنتحال .ويعتبر المؤلف ملؤوالً عب الورقة ومدا يترتدب
على االنتحال.
عندما يقدم المؤلف ورقته إلحددى المجد ت المرموقدة ومنهدا "المجلدة العربيدة للبحدث العلمدي"،
تجرى عليها عملية شف االنتحال مرحلة أولى قبل قبول الورقة.
يم ب إص ح الثغرات الطميمة في معايير االنتحال التي تدم ا تشدافها أثنداح التقدديم للمجلدة وأثنداح
التحرير دوب أي شيح لوى تنبيه المؤلميب .أما الحاالت األ ثر خطور فمنها تؤدي إلدى رفد
الورقة.
بالنلبة أل ثر الحاالت فباعة ،حيث يم ب إثبات النية للخداع ،يم ب أب ي وب الرف

مصحوبًا

بحبددر النشددر لمددد لددنة إلددى عددد لددنوات (أو حتددى حبددر مدددى الحيددا فددي بعدد

الحدداالت

القصوى).
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في موضوع النشر الم رر .يم ب في بعد

األحيداب قبدول الورقدة للنشدر إذا داب الم درر فيهدا

يقل عب  %50مب النتابل  /البيانات  /األرقام الربيلية  /إلال .ول ب األمر يعتمد إلى حد ما على
أهمية النتابل الجديد  ،وعلى شروط المجلة.
إب وجددود مدداد جديددد يم ددب تميي هددا بش د ل واضددح عددب القددديم هددو مطلددب لتقيدديم مددا إذا ان دت
المخطوطة المقدمة تقدم عل ًما جديدًا أو "هي نملها تقريبا" ورقة أو أ ثر نشرت لابقاً.
واليددوم ،توجددد ال ثيددر مددب بددرامل ال شددف عددب االنتحددال بجميددع أنواعدده متددوفر علددى شددب ة
اإلنترنت  ،Plagiarism Checkerوبعد لغات بما فيها اللغة العربية ،وبعضها مجاني.
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الفصل الرابع
ضمان قبول البحث للنشر في المجالت العلمية
إب أهم ما يخشاه ل مب يقدم ورقة لمجلة علمية مح مة تخضع لمراجعة األقراب ،هدو رفضدها.
وفي هذا المصل لنحاول أب نبيب يف يم ننا لمت نبر المحرر وقبول الورقة البحثية.
إب نشر بحث له تأثير ضبيل أو معدوم على مجتمعنا العلمي ال يخددم مصدالح العلدم .لدذلك يبدذل
محررو المج ت العلمية جهدا ً الختيار األوراق التي تلتح النشر .حيدث يقومدوب بتقيديم جميدع
المخطوطددات التددي يددتم إرلددالها إلددى مجلددتهم ،واختيددار تلددك التددي يددروب أنهددا منالددبة للمجلددة
إلرلالها للمح ميب ،أي مراجعة األقراب ،والنبر في توصياتهم التخاذ قرار نهابي بشأب ما يتم
نشره .لذلك ،مب المهم أب تعرف يف يتخذوب قراراتهم ،لتضمب قبول ورقتك للنشر.
ما الذي يبحث عنه محرر المجلة؟
محددررو المجلددة مشددغولوب ،وعدداد مددا يتعدديب علدديهم اتخدداذ قددرار أولددي وبلددرعة بشددأب م حمددة
الورقددة للنشددر .وعندددما يلددتقبلوب مخطوطددة جديددد  ،ينبددروب عدداد إلددى العنددواب والملخددص
والخاتمددة والمراجددع .يلددتخدموب هددذا للح ددم علددى مددا إذا انددت المخطوطددة المقدمددة تقددع ضددمب
نطاق المجلة؟ وهل الموضوع مهم ويلتح النشر؟
يرغب محررو المجلة في نشر علوم عالية الجود تهدم قدراحهم .ومدب المدرجح أب يدتم قبدول مدا
ترلله إذا اب ضمب نطاق المجلة ،وأب البحث جديد وأصيل يطور ويضيف للمعرفة في مجدال
تخصصه ،ما يجب أب تنقل مخطوطتك رلالة علمية تبيب بوضدوح أهميدة الدرالدة التدي قمدت
بها والتي تتضمنها مخطوطتك .هذا مب جهة ،ومب جهدة أخدرى يجدب أب ت دوب الورقدة م توبدة
ومنلقة بعناية مع وجود جميع األقلام المطلوبة والتي ذ رناها في المقاالت اللابقة .وأب ت دوب
م توبة بلغة واضحة وموج  ،وتتبع المعايير األخ قية.
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هناك العديد مب األلباب التي قد تؤدي إلدى رفد

نشدر المخطوطدة ،ويم دب أب يلداعدك المهدم

الجيد لتلك األلباب في إعطاح مخطوطتك فرصة أفضل للقبول.
ل ي تنشر في مجلة علمية ،يجب أب تلبي الورقة أربعة معايير مهمةم
 .1النطاق والتخصصم يجب أب يتطاب محتوى الورقة مع نطاق المجلة.
 .2الجود م يجب أب ت وب جدود الورقدة (طريقدة وتنميدذ البحدث ،و دذلك ال تابدة) عاليدة بمدا
فيه ال ماية.
 .3األصددالة والجددد م يجددب أب تقدددم الورقددة نتددابل جديددد (بالددتثناح أوراق المراجعددة ومددا
شابه).
 .4األهميةم يجب أب ت وب النتابل مهمة ومعتبر ما ً ونوعا ً بما ي مي لتلتح القراح عنهدا
(وبالتالي تلتح النشر).

 النطاق
ألهل طريقة لرف

مخطوطك هي إرلالها إلى المجلة الخاطبة .ليتم رف

المخطوطدة مهمدا

انت جودتها إذا لم ت ب تتحدث عما تختص به المجلة .وبالتالي ،يجب عليدك البحدث بعنايدة فدي
نطداق أي مجلدة تريدد إرلدال مخطوطتدك إليهدا والتأ دد مدب أب ورقتدك ضدمب تخصدص ونطداق
المجلة.
 الجود
هناك جانباب مب الجود المتعلقة بمنشورات المج تم جود العمل الذي تريد نشره ،وجود
ال تابة.
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إب جددود العمددل هددي فددي األلددان ح ددم علددى العلددم ،بمددا فددي ذلددك العنايددة التددي يددتم اتخاذهددا فددي
تخطدديط وتنميددذ التجددارب ،و ددذلك فددي تحليددل ومناقشددة النتددابل وم حمتهددا فددي اإلطددار األولددع
للمجال العلمي .إب تحديد ما المقصود بجود العلم هو مهمة بير نوعدا مدا ،وهدو خدارج نطداق
هذا الللللة مب المقاالت.
جود العر
العر

ال تابي للعمدل وهدو الموضدوع العدام لهدذه اللللدلة .علدى الدرغم مدب أب إصد ح

ال تابي ألهل مدب إصد ح العمدل العلمدي نملده ،إال أب لدوح طريقدة العدر

لببا ً افيا ً لرف

قدد ت دوب

الورقة مهما انت تحمل مب علم جيد ،واللبب هو أنه قد ي وب مب الملتحيل

تقريبدا الح ددم علددى جدود العمددل نملدده ،ويضددطر المحدرر أحيانًددا إلددى رفد

ورقددة بلددبب لددوح

ال تابة دوب أي ح م حقيقي على العلم المعني.
بعبددار أخددرى ،إذا نددت تريددد مددب المحددرريب والمددراجعيب التر يد علددى جددود عملددك العلمددي،
يجب أب تلهل المهمة عليهم وعلى القراح عموماً ،وذلك بجود ال تابة (ولي وب القراح األوابدل
محرري ومراجعي المجلة) لمهم وتقييم العلوم التي تعرضها ،وننصحك بتطبي ما جاح في هدذه
الللللة مب توصيات.
 الحداثة
بالدتثناح أوراق المراجعددة ،يجدب أب تحتددوي المخطوطددة علدى شدديح جديددد يلدتح النشددر فددي
مجلددة علميددة .إب المهمددة األولددى للمجلددة العلميددة هددي أب تضدديف إلددى المعرفددة فددي مجددال العلددم
المعني .وبالتالي ،يجب أب تضيف ورقة المجلة شيبًا جديدًا إلى مجموعة المعارف هدذه (نبريدة
جديد  ،تصاميم جديد  ،نماذج جديدد  ،طدرق جديدد  ،بياندات جديدد  ،أو تحليدل جديدد) .وبالتدالي،
تعد عملية بحثك عب األوراق اللابقة في مجال بحثدك وإدراجهدا فدي قابمدة المراجدع (االقتبدان)
مطلبا ألاليا للح م على العمل ومعرفة الجديد الذي قدمته في ورقتك هذه.
بددالطبع ،ال يجددب أب ي ددوب ددل شدديح فددي الورقددة جدي ددًا ،وغالبًددا مددا ت ددوب المنشددورات شددبيهة
بالتقارير المرحلية ،التي يتم إنتاجها عند تحقي معلم بار في مشروع بحثي طويدل المددى .فدي
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مثل هذه الحالة ،مب المنالب أب تقوم بع

أج اح الورقة بمراجعدة العمدل المنشدور ملدبقًا مدب

نمن المشروع ،وفي هدذه الحالدة يجدب الموا ندة بديب الرغبدة فدي نشدر أحددث النتدابل ،حتدى لدو
انت غير م تملة ،والرغبة فدي ضدماب وجدود معلومدات جديدد افيدة فدي هدذه الورقدة األخيدر
لجعددل قراحتهددا جدددير باالهتمددام فددي ضددوح المنشددورات اللددابقة والحاجددة المعتددرف بهددا للعمددل
الملتقبلي.
القاعد األلالية الجيد هي أب  %50على األقل مب النتدابل المقدمدة يجدب أب ت دوب جديدد  .إذا
وجدت أب أ ثر مب نصف النتابل التي قدمتها قد تدم نشدرها مدب قبدل ،فمدب المحتمدل أندك لدم تقدم
بعمددل جديددد ي مددي لتبريددر نشددر بحددث جديددد .فددانتبر حتددى تتددوفر لددديك نتددابل أ ثددر لنشددرها.

 األهمية
ربما ي وب هذا الشرط هو األ ثر غموضا وصعوبة ،حيث إب ل مجلة يهمها أب تنشر مدا يهدتم
به القراح ،وبالتالي فمب الح م على أهمية الموضوع ي وب بنا ًح على وجهة نبر القراح ،مثل دم
عدد األشخاص الذيب ليقرؤوب هذه الورقة ويضعوب ما بها مب علم قيد االلتخدام؟
و مددا يبدددو واضددحا ،فددمب مددب الصددعب اج ددًّا علددى المحددرريب والمددراجعيب الح ددم علددى األهمي دة
الملتقبلية للمخطوطة المقدمة ،وبش ل عدام يتخدذ المحدرروب والمراجعدوب منهجدا ً مدب خطدوتيب
إلجراح مثل هذا التقييمم
ما مدى أهمية المش لة التي يتم تناولها في العمل؟
وما مدى التقدم الذي تم إحرا ه على األدبيات اللابقة التي يمثلها هذا العمل؟
والخ صة هي أب محرري المجلة العلمية يبحثوب دابما ً عب أربعة أشياح في دل مخطوطدة يدتم
تقديمها إلى مجلتهمم النطاق والجود والجد واألهمية.
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لذلك مب الملتحلب ،قبل إرلدال مخطوطدة للنشدر ،حداول تقييمهدا بنملدك بالدتخدام هدذه المبدات
األربع.
وألب مددا يهمنددا هنددا يدددور حددول تابددة ورقتددك ،فددمب نصدديحتي هددي تلددهيل األمددر علددى القددارئ
(والمراجع) لتقييم عملك عند قراح الورقة .ا تب بحيث ي وب مب الواضح ما هو نطاق عملدك،
وما هو الجديد و يف يتنالب مع العمدل المنشدور ملدبقًا ،ولدبب أهميتده .واجعدل جدود تابتدك
عالية بما فيه ال ماية حتى يتم ب القارئ مب الح م على جود العلم بش ل صحيح.
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الفصل الخامس
معايير اختيار المجلة للنشر العلمي وقواعد البيانات العالمية
 1.5معايير اختيار المجلة للنشر العلمي

ان

مننا جديننأن قو نانناح جداختننر اخمجلننخل جديي ننت جدح يلننت جدج ن

خ منهيلننت ن جدن ن

ن

هنننخ

ك جديي ت ما عأمه ،هذج نحجينأ

ميياعت ما جديحخنل جدج

سخعأ جداختر ع ى ج خخذ ق جل جدن

ا ن ك يال ن ع ننى لنننل

جديي ننت جعجيخانجهننخ اخثيننخ ت ادننى ن مل هننذح جديي ننت ن ميننخ ق ت ن

جدجخلص ع له نيب قو ننظ جداختر ع ى ميياعت ما جديحخنل

ما قهيهخ:

 .1محخمك جدج مل
 .2عأا جدي جت جدج

سج هأ جألا خث لهخ اخألا خث جدين الة

 .3جديأة جدزمنلت جدج

سجغ قهخ جألا خث تجى اأق جألا خث جألم ى اخالسج هخا اهخ.

 .4مجاسط عي جدا ر جدذي جاق

جديي ت منذ ن

هخ.

احأح جألا خث عا جالسج هخا اه.

 .5جعجيخانت ه ست جديي ت.
انناح احننم جديتسسننخت – ييتسسننت امسنناو ل نج ن
خلص ما جدجخللخت جأليخانيلت

من

– ا سننخم م ننك هننذح جدياننخنل

ن يننك

لب جديي ت تسب ذدك

 طريقة حساب معامل التأثير(IF):
محخمك جدج مل ديي ت مخ
ك جديي ت م

سنت محلنت ها عأا جدي جت جدجن

جدسنجلا جدسخااجلا دهخ منسااخ د حأا جد ى دألا خث جدين الة اج ك جديي ت

جدسنجلا جدي أا لا ،إذج يخو محخمك جدج مل دأ لنت مخ ها 5
ن

ت

نا جالسج نهخا لهنخ اخألا نخث جدين نالة

جدسناجت  2013 2012ن

ينخ

عنخح  2014من  ،ناو جألا نخث جدجن

نك جديي نت قنأ نا جالسج نهخا ا ا خمهنخ ايحنأ  5جسج نهخانخت

د ك ا ر.
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 5.2قواعد البيانات العالمية

حأ جدفه ست جالعجيخانت ما جأل دانخت جدج نيب قو ن مذهخ جداختر احلا جالعجاخل عنأ جمجلنخل جديي نت
جدح يلت د ن

لهخ هذج مخ ننتم ا ن ك يالن مسنجاا

ن جعجينخا هنذج جدا نر ن جديتسسنخت جدجح ليلنت

ع له هنخ جدحأنأ ما قاجعأ جدالخنخت جدحخديلت جدج دأنهخ جعج جف عخدي
جديألجت

ت لنلفهخ اختجسخم جألا خث جدين الة

هذج نحن جعجينخا جديين ت

ك جديي ت ي ا نخث ع يلنت لننلنت منتم ة

ميخ ق تاك جدجخلص اهذج جدلأا سنس ا ميياعت ما قاجعأ جدالخنخت جدحخديلت جدج

سنخعأ ن

جمجلخل جداختر د يي ت منهخ:
 )1شبكة المعلومات :Web of sciences
ا ت جديح امخت ه مأمت د يت
تخدلنننخ

جت ع يلت يخنت أجل سخااخ ما قانك امسناو ل نجن  .ننأن هخ

 Clarivate Analyticsنننا منننأمخت نننخم ت ننن مينننخ جدا نننر ننن جالقجاخسنننخت

جالسج هخاجت ،جلح ام خنلت جدانا ادى جدحأنأ ما قاجعأ جدالخنخت جدج
عا جألا خث جديجخللت ،هذج نجلح د يسنجخأملا جدا نر احين

ن تانا

ل ادى ملنخال جدا نر
علنت مجخللنت ن

جألا خث جدح يلت جأليخانيلت.
ISI (Institute for Scientific Information) )2
هن قخعنأة الخنننخت دألا نخث جديفه سنت جدي ججحننت جدي ينت منا ماننخالت يجنب منت ي جت حنأ
قخعأة جدالخنخت جأل دى
جديي ت جديسي ت

جدحخدا ما تلر جديلأجقلت جااةجديح امخت قنخدجهخ ،دهذج قناح جدن ن
 ISIت يخ ن غاييلن جدانخت لا جدبن م اج الانه دينخ ن ذدنك منا م خننت

ع يلت م خسب ن لك ع لهخجداختر ايي ا سيلك جسيه ييا قخئيت جدنخ

 قناجع مي ت :ISI
39

نا

مي ت .ISI

ق -جديي ت جديضيانت( : ) ISI LISTEDه مي ت محجا ة لننلنت م مينتد نهخ ال يج نك
محخمك مل  .عنأ جثلسخ دل

ع ى جداختر السخ قي ما غ ناأي د ناحأ جدياج ات ع نى جدا نر

ع له ا ما غ ما جدنااا ما قجك ا ا ه ن

ح.

م -جديي ت غل جديضيانت( ) JCRه مين ت محجان ة لننلنت م ينت يج يحخمنك ن مل ،
عي لت جدج لا

هذح جديي ت نحب جنأج نسنجغ و قجنخ ان اخدياخلننت من جديين ت غلن

جديضيانت .عنأ جثلسخ نيب ع ى جداختر ا قجالجدج لا

تخ ل م ماخدجه عنأهخ نجا

جسج اجا جديا غ جديأ اع.

ت -ه س جالقجاخس د ح اح جالججيخعلت( :)Social Sciences Citation index
ن جنناي  SSCIع ننى قي ن مننا  3400مي ننت م يننت مفه سننت ذجت محخم دج ن مل

ن ميننخالت جدح نناح

جالججيخعلننت ن قي ن مننا  50خلننص مننا يننينيها ع يخ مننخل جد غانننخت جالقجلننخا جديغ ج لننت
غل ها ،اخثيخ ت ادى  3500مي ت م ابتاخدح اح جدج ناداجلخ نحاا خلنخ هذح جدفه س قنضخ د حخح
 1956عنأمخ قخح جخل ل أا اي تي جألسخس دهذح جديتسست جدحي قت قأ ا جي جديلخال مننذ اأجننت
جدا نخديخي قنضخ .
ث -ه س جقجاخس جدح اح جثنسخنلت جدفا(:)Arts Humanities Citation index
ن جنناي  AHCIع ننى قي ن مننا  1800مي ننت مخج اننت مننا جألام جدي ياجد نننلا اخثيننخ ت ادننى
 6000مي ت

جدح اح جألسخسلت جدح اح جثججيخعلت قأ اأق لننل

جدحخح  1997قمخ جديلخال لحااققأمهخ ادى جدحخح .1975
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جديين ت ينيا هنذج جدفهن س

ج-

نخج

ه س جقجاخس جدي جج جدنخ ئت (:)Emerging Sources Citation index

 ESCIعا انخق جدفهنخلس ا اننه النن لن ايينخ محنلا انك ن ني ييل جديينخالت جد منت

جدسننخاات قننأ ننا سسلسننه تننأن خ ن عننخح  2015مننا قاننك مامسنناو ل نج ن  ،ه نا جديخدننك جدسننخا
د يتسست ن جاي هنذج جدجلننل

ع نى منخ نزننأعا 7800مي نت ن  254جمجلنخ ..عننأ السنخ

جدياخ د يي ت نااح جدخا جء اجاللي د د يانخ
هذح جد ئ ت

تخدجيخ

عننأ من ل هنذح جدي ت نت ننجا سنيلك جديانخ ينيا

جدي جتك جدجخدلت منا جدج نلا ننجانك جديانخ

اخئلنخ ادنى اتنأى جدجلننلفخت

جد متجدسخاات .جديأن اخدذي قو جديي ت جديسي ت هنخ ال يج ك محخمك مل .

 باإلضافة لفهارس المجالت السابقة يوجد هذين الفهرسين للكتب والمؤتمرات:

ح-

ه س جقجاخس جد جب(:)Book citation index
جاي قخعأة الخنخت  BKCIع ى قي ما 104500يجخم نجا ايخ ت ع ن ة الالف يجنخم سننانخ

د اخئيت .نغب هذج جدفه س جد جب جدلخالةمنذ جدحخح .2000
خ-

ه س جقجاخس جديت ي جت (: )Conference Proceeding Citation Index

ن جانهذج جدجلننل
ا

خمك .تلر

ع نى  205الالف منت ي (قجنزجء مخجنخلة) نغبن قي ن منا  70قدن
ك هذح جديت ي جت نابت مفل لت

منت ي

ي لن منا جألا نخث عننأمخ نج نخ ل مان جء

ميخديخ ناامناو ابن ح ق نخل جأننأة ق سنختالت عنا نظ ننخت قأنينت .ننجا اينخ ت قلاحنت الجالف
مت ي سنانخ دهذح جداخئيت.

 )3قخعأة الخنخت (:)Scopus
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س اااس ه قخعأة الخنخت
غب

قيخانيلت م يت .

جاي ع ى م خلخت م جج ما ماخالت من الة ليي ت
ا ناخ  22 000عناجو ما قي ما 5 000نخ

مي ت نجا الليهخ ااجسبت ما جء

 ،منهخ 20 000

جدجخللخت جدح يلت جدجانلت جدبالت جالججيخعلت ( ايخ

ذدك جدفناو جدح اح جثنسخنلت).
:Google scholar )4
م

ا ر ن جاي ع ى جدنلا .جد خم ت ق جدالخنخت جدانفلت دآلاجم جدي ُ ميت من جنب مانخالت
مننت ي جت م نننخت غل هننخ ن مخج ن

جدجخللننخت جدح يلت جألاالننت .ننا ا ن و جدياقن ن

جدحخح  2004ي ن او م جحخ مفجاتخ دييل جدب ااجداخت لا ما مخج

قن نخء جدحنخدا .منخنيلز هنذج

جدياق عا غل ح ما قاجعنأ جدالخننخت قنهي مينخن اخد خمنك دييلن م جانخ نه اال قو احنم جدخ ننخت
له حاا دياخالت ماجااة
جد سننناح د يي نننت دل
تاجد 389

مي ت عأنأة ،احم منهخ ن جخج ادنى لسنا ج نج ج

عننأهخ ننجا ا ن

دياجنننك جسننن االل .قُنننأملت جديسنننجنأجت جدح يلنننت جدياجنننااة ننن جدياقننن ادنننى

اأجنخت جدحخح .2018

 )5جدننن قا جدنننأ د جدياتنننأ د نننأ لنخت (International Standard Serial ( - )ISSN
)Number
م
او جدن قا جدننأ د جدياتننأ د ننأ لنخت هننا لمننز مننا ميخنلننت قلقننخح نسننجخأح دجح نن
جديجخللت جديين ت جدنأ لنخت قننخ يخننت الحجهنخ ج

سنلط دن

جدلن فاجديي ت

هخ،سناجء قيخننت مبااعنت قح

اد ج نلت.نح م ف جد قا جدأ د جدياتأ د أ لنخت جيل جديلخال جديججخاحت قنخ يخنت سلط
ن ن هخ ،سنناجء قيخنننت مبااعننت قح جد ج نلت.جدلن

 ،جدين ننالجت جدسنننانت (جدجاننخلن  ،جد ادلننخت،

جألادت…) ،جديي خديجخللت ،جديي ت ،جدييياعخت ،جدياجق جالد ج نلت ،قاجعأ
جدالخنخت،جدي نأ نخت .م
او جد ن قا جدننأ د جدياتننأ د ننأ لنخت جدزجم ن دييل ن جدين ننالجت جدج ن
دإلنأجعخداخنان

عأا يال ما جدا أجو.
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خض ن

 3.5معامل الثأتير للباحث ( )H-indexوماهي أهميته:

ها مالخس د نجخجلت جدح يلت (هانت جداختر) ها عاخلة عا جديضخع

جدي ج

جالنغ دحنأا

جالقجاخسننخت ،سننجخأمه جدحأنننأ مننا جديتسسننخت جاليخانيلننت ن جدج قلننخت د اجالهننخ ج ييحلننخل
المجلخل عنخن جأنأة.
جديننأن اخدننذي جو م ن

جدا ننر ] [GOOGLE SCHOLARجديجخلننص ن جدا نناث

جدح يلت جأليخانيلت نحأ ما قا
جداخت لا

جدياجق جدج جسجخأمت هذج جديت م

ن قلنخس انجخجلنت جدح ينخء

جديتسسخت جأليخانيلت جدحخديلت.

 حساب معامل الثأتير (:)h-index

يعاد ترتيب البحوث بتلللل جديد وحلب عدد اإلشارات مب األعلى الى األدنى .و ما
هومبيب في الجدول ()2م
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• نبدأ مب التلللل رقم  1و نطرح اللؤال  .هل لدى الباحث بحث واحد التشدهد بده علدى
االقل مر واحد  .انبر الى التلللل رقم ( )1لي وب الجواب نعم.
• ثم ننتقل الى التالي.
• ونلأل هل لدى الباحث بحثاب التشهد بهما على االقل مرتيب.
• انبر الى ت ( )2لي وب الجواب نعم.
وشرط االلتمرار في حلاب قيمة  Hهدو اب ي دوب عددد اإلشارات(االلتشدهادات) ا بدر او
يلاوي الرقم التللللي المقابل له.
ومتى ما وصلنا الى ت ( )8لدي وب اللدؤال هدل البحدوث الثمانيدة التشدهد بهدا علدى االقدل
( )8مرات  .الجواب نعم.
اللؤال الذي يليه هل البحوث التلدعة للباحدث التشدهد بهدا علدى االقدل ( )9مدرات .الجدواب
هنا و ما مبيب في الجدول هو ال لوجود ( )7التشهادات فقط.
عندها نهمل الباقي ونعتبر قيمة .H-INDEX=8
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