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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
   ؟كيف تكتب مقاالً علميــاً

  أبو عمـــر/ إعداد 
  :العامليةاملقاالت العلمية يف االت 

  

قد يكون املوضوع عبارة عن . اخلطوة األوىل أو البذرة لكتابة أي مقال علمي هي حتديد املوضوع املراد الكتابة عنه
املوضوع ويف كلتا احلالتني جيب أن يكون  case study اسة حالةحبث علمي نظري يتعلق مبوضوع معني أو يكون در

   .شر من قبل أو مت حبثه، حىت ال يكون األمر جمرد تكرار ناإلبداع هنا أال يكون املوضوع قداملقصود ب. إبداعياً
  Reverseناطح العكسيالت  عن التحلية باستخدامثلو كان املوضوع عن حتلية مياه البحر فمن غري املعقول أن أحتد : مثالً 

Osmosis ُأو التبخري وأألن تلك املواضيع معروفة منذ عشرات السنني ولكن ميكن البحث مثالً يف  ، ي ذلك حبثاً علمياًمس
  تطوير املواد املستخدمة يف عملية التحلية أو يف طرق جديدة لتحلية املياه

 مع الشرح عليها ، علماً أن بعض االت ال تقبل مثل هذه ميكن أن يكون املوضوع عبارة عن دراسة حالة ونتائج خمربية
مثال على ذلك أن يقوم الدارس ببحث عالقة استخدام اهلاتف اخلليوي واإلصابة مبرض السرطان ويقوم الباحث . احلاالت

  اخل..بدراسة أشخاص أصيبو ا بالسرطان وحتليل عالقة ذلك مع استخدام اهلاتف اخلليوي 
  ثلة للتوضيحطبعأ هذه جمرد أم

   .إذن كما أسلفت جيب أن يكون املوضوع إبداعياً ومل يتم التطرق له أو حبثه بشكل مكثف من قبل
  بعد حتديد املوضوع

  تبدأ اخلطوة التالية ، واليت يقوم ا معظم األعضاء يف هذا املنتدى أال وهي جتميع األحباث السابقة يف املوضوع
اليت تتحدث عن )  أو أكثر-خالل العشرين سنة املاضية (ع كل األحباث السابفة يف هذه اخلطوة يعمل الباحث على مج

والغرض من . املوضوع وحسب إعتقادي أن جتميع املواد السابقة يتم من االت العلمية بشكل أساسي وأحياناً من الكتب
ا املوضوع لضمان اجلانب هو اإلطالع على آخر األحباث اليت متت يف هذ Literature review جتميع هذه املواد

  .اإلبداعي وعدم التكرار بني البحث املراد كتابته واألحباث السابقة
  .تب يف املوضوع مع الفكرة اليت ينوي الدارس الكتابة عنها اليت مت جتميعها مع مقارنة ما كُوجيب أن تتم دراسة كل املواد

  : اآلتـــــــــي م عملبعد اإلنتهاء من جتميع املقاالت اليت تتحدث عن املوضوع يت
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ReviewLiterature :   

  .تلخيص ألهم النقاط الواردة يف األحباث املنشورة على املوضوع ويتم بلورة الفكرة املراد الكتابة عنها ومقارنتها مع ما هو منشور  :أي
لباحث عن آخر ما وصل إليه لنفترض أن الباحث يريد الكتابة عن موضوع تصميم مبان مقاومة للزالزل فالبد أن يكتب ا

ني ثالعلم يف هذا اال مث يفكر ما اجلديد الذي يريد أن يأت به ومل يكتب عنه أحد حىت اآلن مع الرجوع ملنشورات الباح
الباحث فالن حتدث عن استخدام القواعد العمودية ملقاومة الزالزل، أما : السابقني واحلديث عما وصلوا إليه بالقول مثالً

 عن استخدام الكتل اخلراسانية املتماثلة على جوانب املبين ملقاومة الزالزل ، أما هذا البحث فهو حتدثس فقد الباحث 
  اخل...يتحدث عن استخدام طريقة جديدة ملقاومة الزالزل عن طريق بناء 

  :واآلن يتم وضع اهليكل العام للمقال، والذي يتكرر غالباً يف كل املقاالت ويكون بالشكل التايل
Abstract امللخص 

Introduction املقدمة 
Methodology الطريقة 

Results النتائج 
Conclusions and Recommendations التوصيات والنتائج  

References املراجع 
  

وسأحتدث عن كل . هذه هي املكونات األساسية ألي حبث مع وجود بعض اإلضافات أحياناً تبعاً للموضوع وطبيعة البحث
  .اء اهللا مع احلديث عن األخطاء الشائعة والتوصيات يف اية املوضوعجزء إن ش

  
   : من مكونات املقال وهوباجلزء األولنبدأ 

  : bstractAامللخص 
  .عادة يتم كتابة امللخص آخر شيء وبعد اإلنتهاء من كتابة املقال كله ألن امللخص هو اختصار ملا جاء يف املقال

 200ويف جمموعه ال جيب أن تزيد كلمات امللخص عن . هي املقدمة واملوضوع والنتيجةيتكون امللخص من ثالث فقرات 
   كلمة200 إىل 150جمموع الكلمات يتراوح بني : باختصار.  كلمة150بعض االت تطلب أال يزيد عن . كلمة

  :كما قلت يتكون امللخص من ثالث فقرات
مثالً لنفترض . عن سطرين يتحدث فيها الكاتب عن املوضوع بشكل عام ال تزيد مقدمة صغرية عن املوضوع هي الفقرة األويل

  . الكاتب يف سطرين عن أمهية بناء مبان مقاومة للزالزلثيتحد: أن املوضوع عن املباين املقاومة للزالزل
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دث عما توصل إليه  ويستعرض الكاتب ما مت حبثه أو ما توصل إليه العلم يف هذا اال مث يتحصلب املوضوع هي الفقرة الثانية
  .تبعها للبحثاالكاتب يف املقال وما هي الطريقة اليت 

 استعراض سريع للنتيجة اليت توصل إليها واألخرية تتكون من ثالثة أسطر إىل أربعة أسطر على األكثر وفيها الفقرة الثالثة
  .الباحث يف املقالة دون اخلوض يف تفاصيل كثرية

 وهي أن امللخص هو الواجهة الرئيسية للمقال وهو الذي يعطي اإلنطباع األول ة جداًوهنا البد أن أؤكد على نقطة هام
للمراجع وبالتايل جيب كتابته بشكل مرتب ويعكس فعالً ما جاء يف املقال حبيث يبين القارئ صورة عن املوضوع مبجرد قراءة 

  .املقال
  

  :إذن اخلطوات املتبعة لكتاب ملخص ممتاز هي كما يلي
  . األهداف من الدراسة واإلستنتاجاتتعريف - 1
  .حتديد العبارات املهمة من الطريقة املستخدمة - 2
  .حتديد النتائج املهمة - 3
  .صياغة ما سبق بشكل واضح ومترابط - 4
  .حتديد فكرة البحث يف الفقرة األوىل - 5
  .ستخدمة يف امللخص أو تفاصيل الطريقة امل- أي إمهاهلا -عدم التركيز على املقدمة  - 6

  .إزالة أي عبارات غري الزمة 7-
  .مراجعة شاملة ملا قمت بكتابته بشكل جيعل امللخص يعطي صورة واضحة عن املوضوع - 8
  .ات الة املراد النشر فيها سواء من عدد الكلمات أو الشكلهتدقيق امللخص مبا يتناسب مع توجي - 9

  .ال البحث لقرائته والتعليق عليهأعط امللخص لزميل يفضل أن يكون متخصص يف جم - 10
  

   :مالحظة مهمة 
قبول البحث للنشر وقد أظهرت الدراسات أن املقاالت ذات امللخص السيء لالتركيز على امللخص خطوة هامة 

  .ض النظر عن حمتواها العلميغنسبة قبوهلا للنشر ضعيفة ب
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   : هي الثانيةةاخلطو
  :  eview RLiterature كتابة املقدمة

ويعترب هذا اجلزء هو األسهل يف كتابة أي حبث علمي ألنه يعتمد على مراجعة ملا مت نشره حىت كتابة املقال يف اال 
واهلدف من هذا اجلزء هو إطالع القاريء على مقدمة يف املوضوع وما نشره اآلخرون والطرق اليت تبعوها . املنوي الكتابة فيه

  . وكيف ختتلف عن األحباث السابقة واهلدف من الدراسةث اتباعها يف البحاملرادلطريقة ويف اية املقدمة تكون فقرة عن ا
   :سأعطي مثاالً ومهياً على املقدمة

  

  :سأقوم بتجميع كل املقاالت املنشورة يف هذا اال وأكتب. لنفترض أن موضوع البحث هو تصميم مبان مقاومة للزالزل
م مبان مقاومة للزالزل إعتماداً على تصميم اإلطارات اخلرسانية والقواعد الفرشة قام بدراسة تصمي) 1991(الباحث أمحد 

بني عيوب هذا التصميم وخصوصاً يف املباين ) 1993(وبني أن هذا النموذج أفضل من النماذج السابقة غري أن الباحث خالد 
دي ؤزات األرضية وما ينتج عنها من قوى عمودية تالواقعة يف مناطق رملية حيث هناك خماطر تنتج عن متييع التربة على إثر اهل

  .لتصدع هذا التصميم
ابتدع شكالً آخر يعتمد على متاثل الكتل اخلرسانية املقاومة لقوى القص األفقى الناجتة عن اهلزات ) 1995(الباحث حممود 

راً خاها معهد الزالزل يف اليابان مؤاألرضية وهذا الشكل يعترب أكثر مقاومة من التصاميم السابقة إال أن األحباث اليت أجر
بينت أن هناك قوى أفقية ورأسية تنتج عن الزالزل وهناك شواهد نتيجة دراسة أكثر من ) 1999 -معهد الزالزل الياباين (

  .ألف زلزال تبني حدوث ذلك بنسبة واحد باملائة مما يعين عدم مقاومة التصمبم الذي حتدث عنه حممود
صميم شكل جديد يعتمد على الدمج بني التصميمني السابقني ملقاومة القوى األفقية والرأسية الناجتة عن يف هذا البحث قمنا بت

اهلدف من هذا البحث هو توضيح مزايا التصميم اجلديد مقارنة مع . الزالزل ومت إجراء جتارب خمربية على هذه التصاميم
  .يها نتيجة التجارب املخربيةالتصاميم السابقة مع استعراض للنتائج اليت مت التوصل إل

  

طبعاً املقدمة عادة ما بني صفحتني إىل . يح تركيبة املقدمةضطبعاً هذا مثال خيايل ال عالقة حملتواه بالواقع ولكن اهلدف منه تو
  .ثالث صفحات وال جيب أن تزيد عن عشرة آالف كلمة

  

  : اخلطوات العملية لكتابة مقدمة جيدة-تلخيص ملا سبق
  .ملقدمة بكتابة ملخص عن املشكلة اليت تقوم بدراستهاإبدأ ا - 1
  .حدد األهداف وما تود القيام به يف البحث - 2
  .حدد ما املغزى العلمي واألمهية العلمية للبحث الذي تقوم به مقارنة مع ما سبقه من أحباث يف اال املراد حبثه - 3
  .ال ما سبق أن نشره اآلخرونقم بتمهيد القاريء للموضوع بشكل واضح ومبسط مع إمج - 4
  .وضح نظريتك بشكل مبسط وخمتصر - 5
  .قم بتعريف أي اختصارات ترد خالل املقدمة - 6
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  :األن بعد اإلنتهاء من املقدمة يأيت صلب املوضوع وهو
  : Materials and Methods  الطريقة املستخدمة

 يقوم ءيف هذا اجلز. وله للنشربياً أم ال ومدى ق إبداعث البحث وهو الذي حيدد إن كان البحيفوهذا هو أهم جزء 
ويتسلسل عرض هذا اجلزء للوصول لنهاية شرح ) إن كان البحث معملياً(الباحث بعرض طريقته املبتكرة واملواد املستخدمة 

فحات  ولكن بعض االت تضع قيوداً على العدد الكلي للصءال يوجد يف الغالب قيود على طول هذا اجلز. تلك الطريقة
والشرح جيب أن يكون واضحاً للمتخصص يف اال وأال يكون فيه . اً يكون هذا اجلزء من صفحتني إىل أربع صفحاتبوغال

  .إسهاب لدقائق األمور
  :اهلدف املنشود من هذا اجلزء هو

  .متكني القاريء من تقييم العمل البحثي -
  .لرجوع إليه مستقبالًمتكني الباحثني اآلخرين من اإلستفادة من هذا البحث وا -

   -إن كان هناك جتارب-لذا جيب أن تصف بوضوح ما الذي قمت به وكيف متت التجارب 
جيب أن تعمل موازنة ما بني اإلختصار واإلسهاب حبيث ال ختتصر بشكل يلحق الضرر باملعلومات املراد توصيلها وال تسهب -

  .كثرياً بشكل يصيب القارئ بامللل
ت املختلفة هلا شروط خمتلفة لكتابة هذا اجلزء ولذلك أنصح باإلطالع على شروط الة املنوي النشر ا من املالحظ أن اال

  .قبل البدء بكتابة هذا اجلزء
  :اخلطوط العريضة لكتابة هذا اجلزء هي كما يليلى أية حال فإن ع
  )لتجارب أو طريقة البحث التحليلي إن مل يكن هناك جتارباملقصود هنا طريقة إجراء ا(قم بترتيب اخلطوات اليت اتبعتها يف البحث  - 1
    .Past tense  استخدم دوماً الزمن املاضي البسيط يف كتابتك - 2
  . بدقة ووضوح مبا يف ذلك نظريتك اجلديدة اليت قمت باختبارها-أو طريقتك-قم بوصف جتربتك  - 3
  .قم بتوضيح السبب وراء كل خطوة - 4
  .املترية وجيب أن تكون الوحدات متناسقة يف كل املقالاستخدم الوحدات  - 5
  

   :مالحظات
  .هذا اجلزء يتعلق فقط بالطريقة ولذا ال جيب احلديث هنا عن النتائج حىت ال حيدث خلط بني القسمني-
  .ال تستعرض معلومات ليست ذات عالقة باملوضوع-
  .ملتعلق باملناقشةال تقم بأية توضيحات على او شرح للنتائج واترك ذلك للجزء ا-
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   :األن بعد اإلنتهاء من قسم الطريقة واملواد املستحدمة يأيت قسم 
  : Results and Discussion النتائج ومناقشتها

البد من اإلشارة هنا أن أي . اهلدف من املناقشة هو توضيح وبيان رأيك يف النتائج وما توصلت إليه يف البحث
 إليها يف البحث البد من دعمها بتفسري ألنك إن مل تفسرها فسوف يطلب منك املراجع استنتاجات أو نتائج جديدة توصلت

ليس بالضرورة أن تكون النتيجة مطابقة للتوقعات ومن املمكن أحياناً أن حيصل الباحث على نتائج غري متوقعة أو . تفسرياً هلا
  .عطاء تفسري واضح ومقنع لألمرغريبة أو ليس كما يريد وهذه ليست مشكلة أبداً طاملا قام الباحث بإ

  
  .  أمر مهم وقبل أن تبدأ بكتابة املناقشة جيب أن تقوم بترتيب األفكار بشكل تسلسلي ومنطقيترتيب املناقشة

  
  :اخلطوات اهلامة لكتابة مناقشة جيدة كما يلي

  . املقدمة من علم معروفترتيب النقاش يتسلسل من اجلزئيات للعموميات ومن النتيجة اليت توصلت هلا ملا كتبته يف-
استخدم دوماً زمن املاضي البسيط يف الكتابة كما أسلفت يف اجلزء السابق، كما جيب استخدام نفس املصطلحات -

  .واإلختصارات يف كل املقال بشكل متناسق
م باإلجابة على ابدأ النقاش بإعادة طرح نظريتك أو فرضيتك اجلديدة اليت حتدثت عنها يف اجلزء املتعلق بالطريقة مث ق-

   .التساؤالت اليت طرحتها يف املقدمة
قم بربط النتائج اليت توصلت هلا .  جيب أن تدعم أقوالك بالنتائج اليت توصلت إليها مع تفسري أي شيء توصلت إليهادوم-

  .مع ما توصل له الباحثون اآلخرون من خالل األحباث السابقة
مع التوقعات ام ال، مع إعطاء تفسري للجانب السليب واجلانب اإلجيايب وبذلك جيب عرض كامل النتائج سواء كانت متوافقة -

  .تكون النتائج مقنعة للقاريء
إذا كان هناك بعض نقاط الضعف اليت أثرت يف البحث أو التجربة فيجب عرضها مع توضيح التفسري هلا وبذا تتجنب أي -

  .انتقاد سواء من املراجع أو القاريء للموضوع
 يفقد عنصر اإلبداع وال ثديد فإن البحة هذا البحث وما اجلديد الذي أضافه للعلم ، ألنه إن مل يكن هنالك جوضح أمهي-

  .يصلح للنشر
   .مبهم بال تفسري يف مناقشة النتائج ولكن بشكل غري مطول وبشكل دقيق رأخرياً ال تترك أي أم-
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   :واآلن نأيت إىل اجلزء اهلام وهو
  :  ionConclus اإلستنتاج 

  .اهلدف من هذا اجلزء هو تلخيص اهود العلمي أو حمصلة عمل البحث مع التفسري العلمي املدعم بالنتائج
  .هذا اجلزء جيب أن يكون ملخصاُ وخمتصراً ومتناسقاً

  :اخلطوات الرئيسية لكتابة هذا اجلزء
  .كتابة األفكار اليت تعرب عن ما توصلت إليه يف البحث بشكل متسلسل-
  .م كل فكرة مبا جاء يف قسم النتائجتدعي-
  . سابقةثمقارنة ما توصلت إليه مع ما توصل إليه اآلخرون يف أحبا-
  .ل تسلسليكتابة كل ما سبق بشك-
  .قراءة مجيع ما سبق مع حذف ما ال يلزم وإعادة ترتيب الفقرات لتخرج بشكل متسلسل-

  .ر ويف الغالب نصف صفحةعادة يكون اإلستنتاج قصرياً وال يزيد عن صفحة على األكث
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  : يف كتابة البحث هو اجلزء األخري
   :References عجاملرا

ورغم سهولة هذا اجلزء نسبياً إال أن صعوبته تكمن يف أن كل جملة هلا شكلها اخلاص لكتابة املراجع، وختتلف عن 
  . املراجعكتابة Format االت األخرى حبيث ال جتد جملتني هلما نفس شكل

املتبع عادة هو أن يقوم الباحث بكتابة أي مرجع مير معه خالل الكتابة األولية للبحث حال وروده يف النص مع إضافة املرجع 
  .وترك إعادة الشكل إىل حني معرفة الة املنوي النشر فيها,الكامل يف اية املقال 

  
  سابقاًسأعطي مثاالً على ذلك بالعودة للمثال الذي استخدمته 

  

  اخل........قام بتصميم متوذج مقاوم للزالزل يعتمد على اإلطارات اخلرسانية بدالً من األعمدة) 2003(الباحث أمحد 
  

  :املراجع
  

 3 رقم 25اجلزء . جملة اهلندسة املدنية . تصميم مبان مقاومة للزالزل باستخدام اهلياكل اخلرسانية : 2003ابراهيم أمحد 
  95-79صفحة 

  

  :ليزيةباإلجن
Ahmad, I.2003 Design of earthquake-resistant buildings using concrete frames. 

Civil Engineering Journal, Vol. 25, no. 3, pp. 79-95  
  

   !!!طبعا املثال أعاله للتوضيح فقط
تابة املصدر كامال يف جزء يأيت يف النص على شكل االسم وسنة النشر بينما ك) اإلسم الثاين(كما نرى فإن اسم املؤلف 

شكل أوىل كما أوضحت أعاله وعند معرفة الة املنوي النشر ا يتم تغيري باملصادر خيتلف من جملة ألخرى وأنصح بكتابته 
  .الشكل مبا يتالئم مع الة

  

  :مالحظات هامة
صادر اليت اعتمد عليها الباحث وأوردها يف هناك أخطاء يقع فيها الكثريون أثناء كتابة املراجع وتتمثل يف عدم كتابة كل امل

 عدم كتابتها يف املراجع ولذا جيب مراجعة املقال كامالً ومطابقة كل مرجع ورد يف النص مع الئحة املراجع يف اية -النص 
  .املقال
  .ال تكتب أي مرجع يف جزء املراجع مل يتم الرجوع إليه يف النص-
  .على أحدث ما وصل إليه العلم يف اال املكتوب عنهجيب أن تكون املراجع شاملة وحتتوي -

  .راجع قورمات الة وأعد صياغة قائمة األحباث
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  .تأيت مرحلة املراجعة وتنقيح املقال -First Draft -  للمقالاإلنتهاء من كتابة املسودة األوىلبعد 
بد أن يقع يف أخطاء أثناء الكتابة ولذا فإن املراجعة وهذه املرحلة مهمة جداً ألنه مهما كان الكاتب متمرس ولديه خربة فإنه ال

  .ضرورية جداً
   :وهنالك نوعان من املراجعة

  .مراجعة لغوية تشمل لغة املقال وصحة النحو - 1
  .مراجعة علمية وتشمل مراجعة احملتوى العلمي للمقال - 2

 -ترك املقال لفترة-هذه احليلة . مث يعود لقرائتهاألفضل بعد كتابة املقال أن يتركه الكاتب جانباً لعدة أيام أو أسبوع 
  .وبالتايل يكوت أقدر على مراجعتهجتعل الكاتب ينظر للمقال وكأنه يراه أول مرة 

   بعد املراجعة األوىل يقوم الكاتب بإعطاء املقال للزمالء من ذوي نفس التخصص لقرائته ومراجعته من ناحية علمية
ته األم غته األم هي لغة املقال ملراجعته من ناحية لغوية وإن مل يستطع الوصول لشخص لمث بعد ذلك يعطيه لشخص تكون لغ

ته غوياً من قبل شخص لغاجعته لصح أن تتم مرنقال باإلجنليزية يفمثال إن كان امل. هي لغة املقال يعطي املقال لشخص لغته قوية
   مبراجعة املقال-ته اإلجنليزية قويةممن لغ-األم هي اإلجنليزية وإن مل يتوفر هذا الشخص يقوم آخر 

  

   :مالحظة
جيب مراجعة املقال أكثر من مرة قبل إعداده للتسليم للمجلة، ألن تصحيح األخطاء من قبل الكاتب قبل التسليم 

  أفضل من اكتشافها من قبل املراجع كما سآيت على ذلك فيما بعد
  

  .من قبل الكاتب وتنقيح أي أخطاءاجعته بعد اإلنتهاء من مراجعة املقال لغوياً وعلمياً جيب مر
   :واآلن تأيت مرحلة حتضري املقال للتسليم للمجلة

غالباً يكون الكاتب قد وضع يف باله جمله معينة قبل البدء يف املقال، مع وجود خيارات يف حال مل تقبل الة نشر    
  .املقال ألي سبب من األسباب

فمن غري املعقول مثالً أن . خمتصة يف املوضوع وإال سيكون املقال مصريه الرفض الفوريوي النشر ا ملنجيب أن تكون الة ا
   !أكتب مقاالً يف الفيزياء وأسلمه لة علوم سياسية

بعد اإلستقرار على الة جيب مراعاة فورمات املراجع وأن تكون حسب ما تطلبه الة ويف هذا الصدد غالبا تكون االت هلا 
ويتم اتباعه كما أنصح بالنظر لشكل املراجع يف أحد املقاالت املنشورة يف الة واتباع شكل  Template ملف قالب

  .ترتيب املراجع فيه
تلف فيها االت هي امللخص وهناك جمالت تطلب ملخص قصري جداً بينما بعض االت ال تطلب النقطة األخرى اليت قد خت

   .ذلك
واألفضل التأكد من هذا األمر قبل التسليم عن  case study الت املكتوبة عن حالة دراسيةبعض االت ال تقبل املقا

  طريق اإلطالع على املقاالت املنشورة يف الة من حيث نوعيتها،
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كل الباحثني والدارسني يريدون أن تنشر مقاالم بأسرع وقت ، . عامل الوقت أود التركيز عليها وهي نقطة أخرى هامة
 وحىت ثالثة أعوام من يوم تسليم رق النشر فيها أكثر من عامنيغبعض االت العلمية يست. رر الة له رأي آخرولكن حم

الباحث أحياناً ال يستطيع اإلنتظار هذا . املقال يف صورته األوىل حىت ظهور املقال منشوراً على اإلنترنت، ومن مث مطبوعاُ
امعات تطلب من طلبة الدكتوراة نشر عدد معني من املقاالت قبل التخرج، وهذا الوقت الطويل لكي يرى مقاله، وبعض اجل

  .كما أن بعض األحباث تصبح قدمية بعد عام أو عامني يف انتظار النشر! يؤدي لضغط كبري على الباحث
 عن هذه النقطة إن كان ولذا جيب التحري جيداً. املشكلة يف الوقت تعود لعدة أسباب منها سياسة الة ومنها املقال حبد ذاته

  .الباحث يف عجلة من أمره بالنسبة ملوضوع النشر
  

   :االت نوعان من حيث نظام املراجعة
هو احملدد الوقت مبعين أنه حال استالم مقال جديد يقوم رئيس حترير الة بإرسال املقال للمراجعني  :النوع األول 

وهذا النوع من االت يتسم بسرعة النشر فيه )  شهر إىل شهرين يف الغالبمن(ويطلب منهم مراجعة املقال يف فترة حمددة 
  .نسبياً مقارنة مع االت األخرى

هو الغري حمدد الوقت مبعىن أن الة تستلم املقال املقدم مث ترسله للمراجعني بدون حتديد سقف زمين  : ينوالنوع الثا
طبعاً املراجعني يف الغالب هم أناس خمتصني يف جمال املقال . قتاً طويالً للنشر فيهاهلم إلمتام املراجعة ، وهذه االت تستغرق و

ويف الغالب هم أساتذة جامعات حيث أن وقتهم ضيق جداً ولذا فإن معظمهم يستغرق وقتاً طويالً ملراجعة املقال إن مل يكن 
  .لديه سقف زمين

 للمجلة واألطالع على الوقت ما بني استقبال املقال ألول مرة وما بني ميكن التأكد من هذه النقطة بالرجوع لألعداد املنشورة
طبعاً ليس كل االت تكتب مىت مت استالم املقال ولكن معظمها . نشره وبالتايل ميكن أخذ فكرة عن الوقت الالزم للنشر

  .يكتب ذلك
ت الالزم قجعة املقال وهذا يؤدي لزيادة الوبعض االت تطلب ثالثة مراجعني ملرا. رى وهي عدد املراجعنيخهنالك نقطة أ

  .ملراجعة املقال والرد على مالحظات املراجعني ، وهناك جمالت تطلب من شخص واحد املراجعة
ولذا لو قام . رى ما مل يتم رفض املقال يف الة األوىلخحال تسليم املقال ألحد االت ال جيوز قانونياً تسليم املقال لة أ

قال ألحد االت اليت تستغرق وقتاً طويالً فإنه قد ينتظر ملدة سنة يف بعض األحيان ليقولوا له الرد على املقال ليم املالبعض بتس
لذا من . وإن كان اجلواب رفض املقال فإن األمر سيكون حمبطاً جداً خصوصاً بعد أن يكون الكاتب قد انتظر سنة كاملة

 . الزمنية اليت يستغرقها الرد على املقال يف الة معرفة املدة-كما قلت سابقاً-األفضل 
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 :اآلن سأحتدث عن 
 .مث سأحتدث عن األخطاء الشائعة يف كتابة البحث ، الباحث وأعتقد أن هذا األمر يفيد وجهة نظر املراجع وكيفية مراجعة املقال

مالئمته   سريع ويفحص املوضوع من ناحيةحمرر الة أو نائبه يستلم املقال ويطلع عليه بشكل نكما قلت سابقاً فإ
-املقال ألحد املراجعني أو ألكثر من مراجع  للمجلة والشكل العام للمقال ويف حالة قبوله للمراجعة يقوم احملرر بإرسال

 .املراجعة  لكي يقوم بعملية-حسب سياسة الة
 .يطلب من املراجع أن يقرر فيما إذا كان يقبل مراجعة املقال أم الو احملرر طبعاً ال يرسل املقال كامالً وإمنا عنوان املقال واملختصر

 :عدة بقراءة املختصر ويقرر فيما إذا كان يقبل مراجعة املقال أم ال بناء على عوامل يقوم املراجع
 .مالئمة املوضوع لتخصص املراجع وخربته- أوالً 
 .للقيام باملراجعة مدى تفرغ املراجع -ثانياً 
  .املختصر  وهو احلكم على املقال من خالل-ذا هو املهم للباحثوه- -ثالثاً 

الذي يعطي املراجع اإلنطباع األول حول املقال   ألنه الواجهة األوىل للمقال وهووهنا تربز األمهية لكتابة خمتصر ممتاز
 .شاركات سابقةالبد من كتابة املختصر بشكل احترايف كما أوضحت يف م وفيما إذا كان يستحق النشر أم ال ولذا

يقوم احملرر بإرسال املقال كامالً  الشروط الثالثة أعاله لدى املراجع أو املراجعني فإنه يقبل مراجعة املقال وبالتايل إذا توافرت
بعض االت متنح املراجع شهراً وبعضها ثالثة شهور فيما ال . إلمتام املراجعة للمراجع ويف بعض االت يتم حتديد سقف زمين

 .بعض االت سقفاً زمنياً ددحت
 :على النقاط التالية بعد استالم املقال يقوم املراجع بقرائته مع التركيز

 مدى مالئمة املوضوع للمجلة -
  ؟وهل حيتوي على جمهود علمي أم ال هل املقال إبداعياً أم ال -
 ؟هل املختصر مكتوب بشكل جيد أم ال -
  ال  ؟أم كار مترابطة وإنسيابيةفكتوبة بشكل جيد أم ال وهل األم -Literature Review- املقدمة هل -
  ؟هل األهداف من املقال حمددة بشكل واضح أم ال -
  ؟املستحدمة مكتوبة ومشروحة بشكل واضح أم ال هل الطربقة أو املواد -
  ؟الرجوع إليها خالل النص أم ال  وهل مت ؟هل الرسومات واضحة أم ال -
  ؟وهل مت الرجوع إليها يف النص أم ال ة وحتتوي على معلومات صحيحة أم الهل اجلداول واضح -
  ؟ال وهل تلك اإلستنتاجات مدعمة بتفسري علمي أم ال هل اإلستنتاج مكتوب بشكل إنسيايب ومترابط أم -
  ؟ وهل كل مرجع مت الرجوع إليه يف النص أم ال ؟أم ال هل املراجع مكتوبة بشكل صحيح -
  ؟وهل حيتوي املقال على أخطاء لغوية وإمالئية أم ال؟  قال جيدة أم ركيكةهل لغة امل -
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  :رفض املقاللتؤدي يف الغالب  اليت األخطاء الشائعة

  

تؤدي يف الغالب  سأحتدث اآلن عن األخطاء الشائعة اليت الحظتها من خالل مراجعيت لبعض املقاالت، واليت
 :لرفض املقال

 . موضوعاً يف الكيمياء ويقدمه لة هندسية  يكتب بعضهم مثالًنكأ. املوضوع غري مالئم للمجلة-
 .واملقال مليئ باألخطاء النحوية اللغة سيئة جداً وغري مفهومة-
 .واملقال يفتقر لإلبداع. ملقال علمي املقال ال يأت جبديد وهو أقرب لتقرير تقين منه-
 .ىأماكن أخر فكرة املقال قدمية ومت نشرها فيما سبق يف-
  .املقال أو أجزاء منه مأخوذة من أماكن أخرى دون الرجوع إليها كمصدر-

  
  :كيف ترد على تعليقات ومالحظات املراجعني

الرد حيتمل إما  .بعد تسليم املقال ومراجعته من قبل الة يتم إرسال املالحظات خبصوص املقال للمؤلف
 األخرية  احلالةسأتكلم عن. رفض املقال أو قبوله أو قبوله مع مالحظات

احلالة ال مشكلة أما لو كانت التعديالت  يف تلك احلالة فد تكون التصحيحات املطلوبة هامشية وغري جذرية ويف هذه
 :على اآلتــي   التركيزاملطلوبة كبرية وجذرية ففي تلك احلالة جيب

  .إقرأ كل املالحظات بتأين وروية-
 .ب أن تنتظر بضعة أيام لتعاود قراءة املالحظات والتفكري فيهاجي. فوراً ال تتسرع يف الرد وإياك أن ترد-
 .ن من مستوى مقالك فمن املفضل األخذ احساملالحظات من قبل املراجعني قد ت إذا كانت-
 .مت رفض مقالك أرسله فوراً لة أخرى فقد يتم قبوله فيها إذا-
  قد تكونأحياناً يعتقد املؤلف أن مالحظات املراجع. نيعصبياً يف الرد على مالحظات املراجع ال تكن حاداً أو-

اعتراض  بإمكانك مناقشة أو. لوماسية وبدون عصبيةب رغم ذلك جيب الرد بد ..سخيفة وهذا صحيح ولكن
 .املالحظات أو بعضها ولكن جيب مناقشة ذلك باحلجة واملنطق

 .مالحظة من مالحظات املراجعني جيب الرد على كل-
 .طلبها املراجع ولكن جيب الرد عليها مجيعاً الضرورة أن تقوم بكل التغيريات اليتليس مطلوبا ب-
من املراجعني ان كانوا اكثر من واحد ويف تلك احلالة جيب اتباع املالحظة  عض األحيان جتد مالحظات متناقضةبيف -

  .راجعنيأقرب للصواب والرد للمحرر بأنك استلمت تعليقات متناقضة من قبل امل اليت تراها


