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-1كيفية إختيار المجلة العلمية الصحيحة:
على الباحث أن يقوم بمراجعة المجالت العلمية لتحديد ما يأتي :
 أشكال المقاالت التي يتم قبولها. أهداف ومجاالت المجلة العلمية.الهيكل العام للورقة البحثية:
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 - 1العنوان Title :
 -2ملخص البحث Abstract
 - 3الكلمات المفتاحيةKey Words:
 -4المقدمة Introduction
 -5الطرق المستخدمة (المنهجية) :Methods
موافقة لجنة أخالقيات البحثEthics Committee approval :
 -6النتائج : Results
يجب أن تكون النتائج واضحة وسهلة الفهم
مناقشة النتائج:
 -7االستتاجاتConclusions:
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الخاتمة
المراجع
 -8الشـــكر
 -9الخطاب المصاحب للورقة البحثية:
رفض النشر
توجد أربع مجموعات من األسباب تقف وراء رفض بعض المجالت العلمية للنشر وهي
األسباب العامة ،واألسباب العلمية ،واألسباب المتعلقة بعرض الموضوع واألسلوب،
عالوة على األسباب المتعلقة بأخالقيات البحث.
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4

5

ما الخطوات التي عليك أن تقوم بها قبل البدء في كتابة ورقة بحثية؟
مواصفات الورقة البحثية القوية:
وفيما يلي تفصيل لبعض تلك األشكال من األوراق البحثية:
األوراق البحثية المقدمة لمؤتمرات
مقاالت كاملة النص:
 -3اختيار المجلة العلمية الصحيحة.
على الباحث أن يقوم بمراجعة المجالت العلمية

عملية تحكيم األبحاث
القيمة االعتبارية للدوريات العلمية:
ويعتبر معامل التأثير ( )Impact Factorهو مقياس ألهمية الدوريات العلمية
المحكمة ضمن مجال تخ صصها البحثي ،ويعكس معامل التأثير مدى إشارة األبحاث
الجديدة لألبحاث التي نشرت سابقا ً في تلك الدورية واالستشهاد بها
كما توجد أيضا ً مقاييس أخرى يمكن استخدامها كمؤشرات على أهمية الدوريات
العلمية المحكمة
طريقة حساب معامل التأثير(:)IF
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الشروط عامة لألوعية (الدوريات  )Periodicalsالتي يتم النشر العلمي بها:
 -1أن تصدر عن جهة علمية معترف بها (جامعات-معاهد -مراكز بحوث-جمعيات
علمية -دور نشر ذات سمعة علمية طيبة).
 -2أن يكون لها هيئة تحرير ( )Editorial Boardو يفضل ان يكونوا من األكاديميين
المتخصصين ذوي خبرة و سمعة طيبة في مجال النشر األكاديمي.
 -3أن يكون لها (إن أمكن) هيئة استشارية علمية من الثقات
(.)Advisory Body Scientific
 -4أن يظهر بوعاء النشر قواعد التحرير تبين كيفية كتابة األبحاث و طرق تقديمها
و آلية مراجعتها و تحكيمها و خطوات قبول البحوث و النشر.
 -5أن يكون وعاء النشر في مجال التخصص للمتقدم.
 -6أن يكون لوعاء النشر ترقيم دولي(الرقم الدولي الموحد للدوريات International
 )ISSN( Standard Serial Numberو رقم تأثير ( )IFفي حالة الدوريات التي مر
علي صدورها سنتين على االقل.
 -7أن يكون قد صدر منها بضع أعداد منتظمة على األقل ،و تكون مفهرسة و
ملخصات أبحاثها تظهر في األدلة العالمية المعترف بها (مثلThomson Reuters ; :
the Science Citation Index Expanded and Journal Citation
.) .Reports/Science Edition
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تتفق ك افة المحافل العلمية العالمية الرصينة على شروط عامة لألوعية (الدوريات  )Periodicalsالتي يتم
النشر العلمي بها ومنها اآلتي:
 -1أن تصدر عن جهة علمية معترف بها (جامعات-معاهد -مراكز بحوث-جمعيات علمية -دور نشر ذات
سمعة علمية طيبة).
 -2أن يكون لها هيئة تحرير ( )Editorial Boardو يفضل ان يكونوا من األكاديميين المتخصصين ذوي
خبرة و سمعة طيبة في مجال النشر األكاديمي.
 -3أن يكون لها (إن أمكن) هيئة استشارية علمية من الثقات (.)Advisory Body Scientific
 -4أن يظهر بوعاء النشر قواعد التحرير تبين كيفية كتابة األبحاث و طرق تقديمها و آلية مراجعتها و تحكيمها
و خطوات قبول البحوث و النشر.
 -5أن يكون وعاء النشر في مجال التخصص للمتقدم.
 -6أن يكون لوعاء النشر ترقيم دولي(الرقم الدولي الموحد للدوريات International Standard Serial
 )ISSN( Numberو رقم تأثير ( )IFفي حالة الدوريات التي مر علي صدورها سنتين على االقل.
 -7أن يكون قد صدر منها بضع أعداد منتظمة على األقل ،و تكون مفهرسة و ملخصات أبحاثها تظهر في
األدلة العالمية المعترف بها (مثلThomson Reuters ; the Science Citation Index Expanded :
.) .and Journal Citation Reports/Science Edition
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نصائح مهمة في أساسيات النشر العلمي
أهم النصائح التي يتعلق بالنشر العلمي أو نشر األوراق العلمية في المجالت العلمية و غيرها هي:
-1 .1إعادة الكتابة ،إعادة الكتابة ،ثم إعادة الكتابة و التأمل فيها مراراً.
-2 .2األفكار مشاعة في كل مكان فال تكن شكاكا ً في الناس و تعتقد أن الجميع سيسرق أفكارك( .احرص على
ايجاد شخص تثق فيه لتناقش افكارك معه) مجموعة القراءة في الجامعة هي أفضل حل.
 -3 .3يفضل عرض الورقة على زميل و التناقش حول المحتوى و طريقة العرض و اللغة.
-4 .4إنتقاء المجلة التي تنشر بها يعتمد على اطالعك على آخر ما نشرت ،و يجب إدارج بعض أوراقها
كمرجع .و تأكد أن رسالة المجلة تتفق مع موضوع ورقتك.
-5 .5حاول أن تقنع المشرف بأهمية النشر بالنسبة لك ،و احرص على اشراكه في جميع الخطوات.
-6 .6النشر العلمي مثل( السباحة )لو تقرأ فيه لسنوات لن تتعلم حتى تمارس بنفسك .لذلك ،إبدأ مبكراً و تعلم
من األخطاء ،المهم هو اإلستمرارية.
-7 .7في كل مجلة علمية تجد قائمة توضح خطوات النشر التي يجب اتباعها ،احرص على قراءتها بشكل
دقيق (خطا ً صغير قد يسبب الرفض).
-8 .8حقوق النشر يجب أن تفكر بها بشكل جيد .حفظ حقوقك يبدأ بحفظك لحقوق االخرين (احرص على
توثيق كل شيء).
-9 .9نشر الورقة العلمية يكون مركز على نقطة واحدة .الرسالة تكون عامة و شاملة ،و اإلضافة العلمية
تكون ناقدة و مفيدة ،وكن مستعداً للنقد و حاول أن تتعرف على أسباب الرفض و تتعلم منها لتطور عملك.
-11النقطة االساسية في النشر هي (المساهمة العلمية ) Contribution.أحيانا تكون نتائجك رائعة
.11
لكن طريقة عرضها غير جيدة .

المصادر
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