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 مقدمة 
قثد و إن مفهوم البحثث مثألوف ملعظم النثاسل ولكن ال يمكن القول إن جميع النثاس لثدفهم نفه الفهم ملفهوم البحثث.  

 تتضمن القواميه أكثر من تعريف واحدل مع التمييز بين: 

 ( دراسة تفصيلية تهدف إلى اإلبداع أو االكتشافل  1)

 ( املهمة البسيطة للبحث عن املعلومات.  2)

م أو ُيكتشثثثثثثف هثثثثثث يء أصثثثثثثليل وهو األكثر دقة. أما للعلماء فه تبع العمليات املتعمدةل وُيصثثثثثثما
ُ
ذا هو املعنى األولل حيث ت

وهذا يعني أن إجراء بحث عبر اإلنترنت عن مصطلح "االحترار العاملي" وقراءة بعض مواقع الويب حول هذا املوضوعل  

 ال يشكل وحده البحث باملعنى األكاديمي. 

 العملية والتحليلل وال يساهم بأي ه يء فريد.  يفتقر هذا النهج إلى

من ناحيثة أخرىل قد يبثدأ البثاحث في اإلجابة عن نفه السثثثثثثثثثثثثثؤال عن طريق تضثثثثثثثثثثثثثييق البحثث على مصثثثثثثثثثثثثثادر موثوقةل  و 

وجمع مجموعة كبيرة من املعلومات ذات الصلةل وتحليلها وتركيبهال ثم إنشاء تعريف جديد في النهاية بناًء على معايير  

 مبررة.  

 البحث العلمي. عناصر  ال يقتصر هذا النهج بالضرورة على العلومل ولكن سنركز على و 

ا مشثثاركة العمل العلمي مع أعضثثاء آخرين في املجتمع.  من أجل قبول االسثثتنتاجات كحقيقةل كان من الضثثروري أيضثثً

األكاديميل هذه خاصثثثثثثثثثثثثثية هذا الجانب االجتماعيل حيث يشثثثثثثثثثثثثثارك النتائجن ويراجعها وينتقدها ملمالمه أعضثثثثثثثثثثثثثاء املجتمع  

 خاصة أخرى للعلم الحديث. 

 أصبحت الطريقة القياسية لنشر نتائج البحث عبر املجتمع األكاديمي هي املجلة األكاديمية أو العلمية. و 
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 البحث العلمي واألكاديمي. كتابة الغرض من  -1

 هي املهام الرئيسة لكل أكاديمي. و البحث والنشر والتدريه  

يشثثثثثثثثثثير تبادل ااراء والنصثثثثثثثثثثائل املفيدة والنصثثثثثثثثثثائل حول البحث والنشثثثثثثثثثثر والتدريه من قبل الباحثين ذوي الخبرة إلى و 

 طريق طويل يتكون من التضحيات الزمنية والصدق وااللتزام الراسخ في وظائفهم بوصفهم باحثين وأكاديميين.  

 الكتابة األكاديمية؟ هي ما -2

 الكتابة األكاديمية هي أسلوب في الكتابة يجعل عملك أسهل للقراءة والفهم.   -1

التي  -2 واللغة  الكتابة  التوجيهية طريقة  واملبادئ  القواعد  اتباعهال وستغطي هذه  يمكنك  وإرشادات  توجد قواعد 

 تستخدمها وتنسيق مهمتك.  

 للمستخدمين غير األصليين للغة اإلنجليزية.   تستخدم الكتابة األكاديمية لغة رسمية أو تقنيةل ما قد يمثل مشكلة -3

 يشيهات غير مناسبة لكتابة البحث.    تعد اللغة مثل العاميةل والعامية والكل -4

 بشثثثثثثثثثعبية لدى مجموعة معينة وتسثثثثثثثثثتخدم بانتظام في املواقف   -5
ً
التعبيرات العامية هي كلمات وعبارات تحظى عادة

 غير الرسمية.  

 خرج من املوضة بمرور الوقت. يمكن للكلمات العامية أن تدخل وت -6

 اللغة العاميةل التي تشبه اللغة العاميةل هي أيًضا لغة غير رسمية شائعة االستخدام في الكالم.  -7

العبارات املبتذلة هي تعبيرات مجربة وصثثثثثثثثثحيحة أو عاجلة أو الحقةل يسثثثثثثثثثهل فهمها ولكنها شثثثثثثثثثائعة االسثثثثثثثثثتخدام في  -8

 ى دقيقة. الكالم اليومي وليست ضرورية دائًما أو حت

 .يجب عدم استخدام التعابير املشابهة -9

التعبيرات االصثثثثثثثثثثثثثطالحيثثثة هي التعبيرات التي يكثر اسثثثثثثثثثثثثثتخثثثدامهثثثا ولكن يصثثثثثثثثثثثثثعثثثب فهم معنثثثاهثثثا من خالل معرفثثثة   -10

 املفردات.  
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 هناك حاجة أحياًنا إلى الكلمات الفنية في كتابة البحثل على الرغم من أنه من األفضل تجنبها قدر اإلمكان.   -11

أيًضا أن الكاتب ينظر إلى الجمهور عند استخدام هذه الكلماتل فإذا كانت هناك فرصة لن يفهمها   من املعروف -12

 القارئل فأعِطها تعريًفا.  

 قبل تقديم ورقة إلى مجلة يجب أن يفكر املؤلف في املفاهيم التي يجب تعريفها ووصفها لهذا الجمهور بعينه.   -13

 ما أهمية الكتابة األكاديمية؟ -3

و  -1 ه و/أو يضع عالمة    األساس ي  الغرض األهمية 
ُ
يقرم ملن  األكاديمية هو جعل عملك واضًحا ومفهوًما  الكتابة  من 

 عليه.  
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ا من مهثارة الكتثابثةل ويحتثاج البثاحثون إلى  -7 يتطلثب نشثثثثثثثثثثثثثر األوراق البحثيثة في الثدوريثات عثاليثة التثأثير مسثثثثثثثثثثثثثتوى عثاليثً

 بة.  استراتيجيات مناس

 القدرة على الكتابة ببراعة من األصول للباحث الذي يسعى لنشر نتائج البحوث نشًرا منتًجا.   -8
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ث ومشثثثثثثثثثثاركة النتائج مع املجتمع العلمي يمكن أن يحقق مكاسثثثثثثثثثثثب  إن تحقيق العمل الشثثثثثثثثثثاق الذي يقوم به البح  -21

 شخصيةل ما وراء هذه املكافآت.  
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 واملنل الدراسية.   املنشورات التي استعرضها النظراء ضرورية لنشر البحوث  -26



 
17 

 ال يوجد نظام يمكن أن يزدهر دون خلق معرفة جديدة لحل التحديات القائمة أو الناشئة.    -27

ا من خالل األوراق البحثية    -28 تحسثثثثثثثثثثثين النتائج من خالل البحث والتعليم وتجاربنا مع املجتمع العاملي أسثثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثثً

 املراجعة واملقاالت وتقارير الحالة. 
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 السبب الرئيه للكثيرين هو الرغبة في مشاركة املعلومات التي يتحمسون لها.    -30
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 املجال.  

قد يكون الخبراء املنشثثثثثثثثثثثثورون أكثر عرضثثثثثثثثثثثثة للتعيين في اللجان الوطنية املرموقة واالنتخاب للمكاتب الوطنية   -33

 أكثر من أولئك الذين لم ينشروا. 

 هذه التجارب تثري التطور املنهي ويمكن أن تعزمل مكانة األفراد داخل االنضباط.   -34
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 مناقشة حول كيفية استخدام القراء النشطين لألوراق من مجالهم لتوجيه كتاباتهم.   -7

 هناك وصف ألنواع اللغة التي يجب أن يعرفها كل من يقرأ البحث من أجل فهم مقال بسهولة.   -8

فة املوضثثثثوع أمر أسثثثثاسل ولكن املتطلبات الحاسثثثثمة لتصثثثثبل مؤلًفا منشثثثثوًرا هي مصثثثثلحة أو شثثثثغف قوي.  معر  -9

 القيادة وااللتزام؛ القدرة على العمل بفاعلية مع املؤلفين ذوي الخبرة والتعلم منهم؛ واملثابرة.  

 من بذل جهود  -10
ً
ا أن يكتب كتابة متكررة ومنتظمة )على سثثثثثثبيل املثال كل بضثثثثثثعة أسثثثثثثابيع( بدال على املرء أيضثثثثثثً

 مركزة واحدة كل عام.  

 تصور كتاب لتلبية احتياجات جمهور محدد بوضوح.  -11

 إجراء تحليل سوقي لألعمال املنافسة.   -12

 اقتراح أفكارهم على محرر.   -13

 والتعرف إلى النشرل أعددت نفسك لتصبل مؤلف كتاب.  كلما بحثت عن فرص الكتساب الخبرة  -14

 املساهمة في امليدان.   -15

 التعرف إلى املوضوع بعمق كبير.  -16

 إنتاج تجميع ملا يعرف عن املوضوع.  -17

 للوصول إلى فرص أخرىل مثل السفر املدعوم.   -18

 ملعرفة املزيد وتطوير الخبرات املتخصصة.   -19

 تكوين السمعة وتعزيز الرمية.  -20

 عمل إضافة متواضعة للدخل.  -21

 تحديد املصادر واملراجع: -5

 إن العلم الحديث هو من نواٍح كثيرة أرشيف للبحث املكتوب. -1
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 يعتمد كل عالم في عمله على الدراسات واألفكار املنشورة ملن سبقه.   -2

 غالًبا ما يكون من الضروري فحص كميات هائلة من النصوص للعثور على معلومات مفيدة.  -3

 فهدف القسم التالي إلى املساعدة في إيجاد مصادر موثوقة ومفيدة بسرعة.  -4

 عمل األكاديمي.  استخدام املصادر واملراجع في صميم ال -5

عن    -6 قرموا  أنهم  الكاتب  يظهر  الصلةل  وذات  بها  واملعترف  املحترمة  املنشورات  من  متنوعة  إلى مجموعة  باإلشارة 

 املوضوع ويفهمونه جيًدا بما يكفي لشرحه بكلماتهم الخاصة. 

 لتجنب االنتحالل يجب على الكاتب أن يستشهد بمصادره بعناية.   -7

عاد صيا  -8
ُ
ت غة املصادر املستخدمة في نص النص أو تلخيصها. في بعض األحيان ُيستخدم اقتباس دقيق  عادة ما 

 لكلمات املؤلف األصليل وفي هذه الحالة يجب مراعاة املعايير املوضوعة.  

ُيستخدم نموذج قصير من املراجع داخل النصل ما يسمل للقارئ بالعثور بسهولة على املدخالت ذات الصلة في   -9

 راجع. قائمة امل 

 يجب إدراج القائمة الكاملة لجميع املصادر املشار إليها في نهاية الوثيقة.   -10

 املصداقية: -6

نشأ جميع املصادر بالتساويل واملصداقية هي مقياس مدى الثقة بش يء ما. -1
ُ
 ال ت

 ادر موثوقة.كمية كبيرة من املعلومات املذكورة ستجعل مقالتك أكثر قابلية للتصديق فقط إذا كانت املص -2

 هذه مشكلة خاصة مع االستخدام املتزايد لإلنترنت. -3

 في حين أن اإلنترنت مورد رائعل يجب النظر في دوافع املؤلف وأوراق اعتماده. -4

غالًبا ما يكون للشثثركات الخاصثثة واألفراد مصثثالح في الحمايةل وقد تكون منحاملة في اختيار املعلومات لعرضثثها على  -5

 الجمهور.
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ال ألنه من السثثثثثثثثهل باملدياد إضثثثثثثثثافة معلومات جديدة على مواقع   -6 واملدونات وما إلى  wikisأوراق االعتماد مهمة أيضثثثثثثثثً

 ذلك. 

 كقاعدة عامةل من األفضل أخذ املعلومات من:   -7

 املواقع الحكومية.  -أ

 املنظمات الحكومية الدولية.   -ب

 مواقع الجامعات اإللكترونية.   -ج

راجع. -د
ُ
 املجالت التي ت

 تحليل البحث العلمي: -7

 تحليل البحث الكتابي:خالل  من   -أ

 فكرة القشط بسرعة.و في تحديد املصادر   -1

 عن قراءة النص   -2
ً
على الرغم من أن القشثثثثط طريقة ممتاملة للعثور على املعلومات بسثثثثرعةل فإنها ليسثثثثت بديال

 بعناية.

 القراءة الدقيقة والنشطة والتحليلية ضرورية للفهم الكامل واكتساب اللغة.  -3

 القراءة النشطة:من خالل   -ب

 لكل قسم من ورقة البحث وظائف محددة. -1

بناًء على هذه الوظائف يمكن للقارئ أن يطرح على نفسثثثثثثثثثثثثه أسثثثثثثثثثثثثئلة محددة لكل قسثثثثثثثثثثثثمل يجب أن يتمكن من   -2

 اإلجابة عن معظمها.

 جابة عن هذه األسئلة عند القراءةل فهناك فرصة جيدة ألنك ال تفهم الورقة.إذا لم تتمكن من اإل  -3

 تحليل النصوص:  من خالل   -ج
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 استخراج النصوص هو استخدام النصوص املوجودة ملساعدتك في أن تصبل كاتًبا أفضل. -1

ليه النسثثثثثخ واللصثثثثثقل بل تحديد الكلمات أو العبارات أو التقنيات التنظيمية التي يمكنك اسثثثثثتخدامها عند  -2

 كتابة ورقتك.  

قراءة البحثث املنشثثثثثثثثثثثثثور تعرض القثارئ لنمثاذج من الكتثابثة النموذجيثة وربمثا تكون أفضثثثثثثثثثثثثثل طريقثة لتحسثثثثثثثثثثثثثين  -3

 الكتابة العلمية. 

 لغة. أن تكون متعلًما يعني أن تكون ماهًرا في ال -4

 من التحكم بها.  -5
ً
 القدرة على التحكم في اللغة بدال

 الدراسة العلمية:   ▪

 تعني الدراسة العمل واالنخراط الكامل في موضوع قد يستغرق عدة سنوات.   -1

 تعني الدراسة أيًضا تثقيف النفه وال يقتصراألمر على التطوير الطويل األمد للمعرفة املتماسكة واملرنة فحسب.    -2

والتفكير على وجه   -3 بالتعلم  يتعلق  والتخصصية والفردية واالجتماعية فيما  العامة  املهارات  تكوين  أيًضا  يشمل 

 الخصوص.

 الدراسة ال تعني فقط إعادة إنتاج محتويات التعلم بعد ذلك في أثناء االمتحانات.   -4

 االنخراط في عمليات التعلم والتفكير الخاصة بالدراسة.   -5

 ملنطقي في نقاط القوة والضعف في طريقة التعامل مع املشكالت وطريقة حلها. التفكير ا -6

 من املنطقي االحتفاظ بعقل منفتل في ضوء أي تغييرات.  -7

 يجب أن تقبل التجارب الجديدة وطرق التفكير واإلجراءات الجديدة كتحديات يجب اختبارها.   -8

 جتماعية وكذلك القدرة على قبول ااراء واملناهج األخرى.  العمل الجماعي واملناقشات تعزمل املهارات اال  -9

 الدراسة ليست مهمة فردية فقط. -10
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أيًضا جزء من   -11 هي  والتجاربل  والصعوباتل  التعلمل  استراتيجيات  وتبادل  األقرانل  مع  التعلم  مناقشة مسائل 

 دراستك وكذلك أجزاء العمل الفردية أو عملية التعلم الفردية الخاصة بك.  

ا.   -12  كيفية استخدام النتائج العلمية وتطبيقها عمليًّ

 الفعالة في املشاريع البحثية أو الدورات التدريبية أو الدروس.   الدراسة إلعطاء الفرصة للمشاركة -13

 تماسك الطوق بكفاءة أكبر مع إدراكه من منظور آخر.  -14

 الدراسة ليست مجرد حضور الدورات املطلوبة.   -15

 الدراسة إلعطاء فرصة للمشاركة الفعالة في املشاريع البحثية أو التدريبات أو الدروس.  -16

املهارات في البحثل وتقييم املعلوماتل والتنظيمل والجدلل والرد على   ج ااخرينل والتحليلل والتعبير   تطوير  -17

 عن نفسه بوضوح. 

 أكثر األغراض شيوًعا في الكتابة األكاديمية هي اإلقناع والتحليل والتوليف والتبليغ.   -18

 عك. سؤالك يمنحك غرًضا.  الهدف من ورقتك هو اإلجابة عن السؤال الذي طرحته كموضو  -19

 في الكتابة األكاديمية املقنعةل الهدف هو حث القراء على تبني إجابتك عن السؤال.  -20

حول    -21 القراء  نظر  وجهة  تغيير  وحاول  واألدلةل  العقل  باستخدام  إجابتك  ودعم  لسؤالكل  واحدة  إجابة  اختر 

 املوضوع. 

 مهام الكتابة املقنعة تشمل الجدل وورقات املوقف.   -22

بناًء    -23 الغرض التحليلي: الغرض هو شرح وتقييم اإلجابات املحتملة لسؤالكل واختيار أفضل إجابة )اإلجابات( 

 على معاييرك الخاصة.  

الفع  -24 وتقييم  التأثيراتل  وفحص  األسبابل  في  بالتحقيق  غالًبا  التحليلية  املهام  حل تقوم  طرق  وتقييم  اليةل 

 املشكالتل أو العثور على العالقات بين األفكار املختلفةل أو تحليل   ج األشخاص ااخرين.  
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 يأتي جزء "التوليف" من الغرض عندما تقوم بتجميع جميع األجزاء وتضع إجابتك عن السؤال.   -25

رح اإلجابات املحتملة لسؤالكل وإعطاء القراء  الغرض اإلعالمي: في الكتابة األكاديمية اإلعالميةل الغرض هو ش  -26

 معلومات جديدة حول موضوعك. 

 ومن األمثلة على هذه املهام أوراق التحليل والتحليالت النقدية.   -27

القراءل بل تحاول توسيع وجهة نظر    -28 إلى  يختلف هذا عن موضوع تحليلي من حيث إنك ال تدفع وجهة نظرك 

 القراء.  

 جد قواعد إلزامية لعرض الجزء الرئيهل ولكن هناك بعض االقتراحات:  عموًما ال تو  -29

إن الهدف من هذا النوع من العمل ليه مجرد وصف ظاهرة أو حدثل وال هو وضع نظرية جديدة. ويركز على   -أ

 تحليل قضية نظرية أو حقائق تجريبية.  

 طار املفاهيمي والقاطع للحجة مفهوًما. يجب تحديد وتعريف املصطلحات الرئيسة والفئات. يجب أن يكون اإل  -ب

يجب عليك إعادة ترتيب البيانات التي تم جمعها واألفكار األجنبية وما إلى ذلك وفًقا للسؤال املذكور لتقديم عمل   -ج

 "فردي".  

 في هذا الصددل يتم عرض البحث الحالي والخلفية النظرية هنال لتطوير الفرضيات واالفتراضات الخاصة بك.  -د

ا.   -30  يجب عليك عموًما كتابة أوراق بحثية حول موضوعات تهمك حقًّ

وإال يمكن أن تتحول الكتابة إلى "عمل روتيني"ل سيستغرق الكثير من الوقتل حيث ستحتاج أيًضا إلى وقت أطول    -31

 إلنهاء عملك.  

 قبل البدء في كتابة الورقةل يجب أن تكون أطروحتك واضحة ويجب أن يكون لديك املسودة األولى للمقدمة.  -32

"واضًحا". معظم األسئلة التي ستعالجها معقدة للغاية بالنسبة لإلجابات  ليه عليك االنتظار حتى يصبل كل ه يء    -33

 النهائية قبل بدء التحليل وعملية الكتابة.  
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 من ذلكل تنشأ في سياق عملك. يمكن إعادة كتابة املقدمة أو توضيحها بعد االنتهاء من التحليل.   -34
ً
 بدال

 يمي هي األصعب. دائًما ما تكون الجملة األولى في البحث األكاد -35

 لذلك يمكنك املغادرة لوقت الحق أو الشعور بالراحة في حقيقة أنه ستعاد صياغته في نهاية العمل.   -36

 الكتابة هي التفكير.   -37

 يمكنك أن تكون واثًقا بأن األفكار واألفكار الجديدة ستظهر في أثناء عملية الكتابة.  -38

 نفسك بأكبر قدر ممكن من اإليجامل.  يجب أن تحاول دائًما التعبير عن  -39

 يجب تجنب تراكيب الجمل الطويلة واملعقدة.   -40

 بعد كتابة النصل يجب تركه لبضعة أيام ثم قراءته مرة أخرى قراءة نقدية.   -41

ا.   -42 ا حقًّ  مع املسافة الالملمةل يمكنك التحقق إذا ما كان املنطق الخاص بك نهائيًّ

ز بشدة على الت -43
ا
 دقيق اإلمالئي والنحوي الصحيل. ُيرك

لذلك يجب عليك أن تطلب من األصدقاء أو ملمالء الدراسة أن يراجعوا صحيفتكل حيث يصبل املرء "أعمى"   -44

 لهذه األخطاء مع مرور الوقت.  

 سيكونون قادرين أيًضا على معرفة إذا ما كان املنطق الخاص بك مفهوًما ومتسًقا. -45

.   للتكرار: يجب عليك -46
ً
 تقديم قطع عمل مستقلة. يعد نسخ الواجبات املنزلية انتحاال

يجب شرح النظريات واألساليب والتي ربما تنتهي بصياغة الفرضيات )اعتماًدا على املوضوع(ل والتحليل التجريبي   -47

 على طول املتغيرات التابعة التي حددتها. 

ومحاولة تجنب العمل غير الضروري على املسارات الجانبية    اكتب مسودة أولى في البداية من أجل هيكلة أفكارك  -48

 غير املهمة ملوضوعكل ثم أعد كتابة املقدمة بعد االنتهاء من الفصل الرئيه.  
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عند االنتهاء من الكتابة الورقيةل وعدا املؤلفون أن الورقة تستحق النشرل فإن الخطوة التالية هي تقديمها للنشر    -49

 ى مؤتمر أو مجلة أو محرر كتاب(. أساًسال هناك عائقان أمام النشر:  )على سبيل املثال إل

 املحررون. -أ

 املراجعون.   -ب

تغطي األقسام ااتية طريقة املجتمع العلمي في ضمان الجودة العلمية لألوراق املنشورة واملراحل املركزية لعملية    -50

 التحرير واملراجعة والنشر.  

 التركيز االنتقائي هنا على:  -51

 مقاالت املجالت.   -أ

فإن أحد   -بالتعلم املعزمل بالتكنولوجيا  ال سيما تلك ذات الصلة-أوراق املؤتمر: نظًرا ألنه في معظم التخصصات    -ب

 هذه املنشورات هو ما يحفز الباحثين. 

 إدارة الجودة العلمية:  ▪

 مراجعة األقران هي االية الرئيسة إلدارة الجودة العلمية.  -أ

يراجع األوراقن املقدمة أقراُن املؤلفين في املجتمع العلمي في املجال املعني قبل النشر؛ ومن ثم يشار إلى هذه العملية   -ب

 باسم مراجعة األقران.  

 ُصممت لضمان جودة األوراق البحثية املنشورة.  -ج

 خر يشككون.  يرى البعض أنه ينبغي االستمرار في ذلك في املستقبلل في حين أن البعض اا  -د

 في معظم وسائل النشرل عملية املراجعة متشابهة إلى حد مال مع بعض االختالفات املميزة.   -هث

 تتعلق هذه تعلًقا رئيًسا بأدوار املعنيين ونتائج العملية.  -و
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اعتمادً   -مل املراجعين.  هوية  يعرفون  ال  املؤلفين  أن  حقيقة  األقران  ملراجعة  الجدية  الشديدة  املمارسات  على من  ا 

 السياسة التحريريةل من الشائع أيًضا أال يعرف املراجعون اسم )أسماء( مؤلف )مؤلفي( الورقة.  
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 الفصل الثاني 

 تعريف العمل األكاديمي
 التخطيط.   -10

 العمل املنهجي.  -11

 االستراتيجيات املنظمة في تحليل املواد.   -12
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 : األكاديمي هوتعريف العمل  ▪

أي أنه الطريق املؤدي إلى الكشثثثثثف عن الحقيقة في العلوم.  ل هو قواعد عامة متطورة للوصثثثثثول إلى الحقيقية في العلم

"فن التنظيم الصثثثثثثثثحيل لسثثثثثثثثلسثثثثثثثثلة من األفكار العديدةل إما من أجل الكشثثثثثثثثف عن الحقيقة حين  وكذلك يطلق عليه  

 عليها".نكون جاهلين بهال وإما من أجل البرهنة  

 التخطيط )تدوين املالحظات(:  -1

 )تدوين املالحظات جزء مهم من عملية البحث والتخطيط هو تدوين املالحظات باملعلومات واألفكار التي تجدها(.  

 في أثناء قراءة املصدرل فإن تعليم وكتابة األشياء املهمة التي تقرمها سيساعدك على تذكرها وفهمها فهًما أفضل.  -1

ا للوقتل لكن كتابة الورقة ستصبل أسرع إذا كانت بالفعل جميع أفكارك مميزة ومكتوبة.  قد يبد -2
ً
 و األمر مستهلك

 ابدأ بتدوين املالحظات من أو على مصادرك في أثناء أو بعد فترة البحث.   -3

الرئيسثثثة    من األسثثثهل القيام بذلك بعد أن يكون لديك مخطط أسثثثاسثثث ي. ثم يمكنك تنظيم املالحظات حول النقاط -4

 لورقتك.  

مع ذلثثثكل سثثثثثثثثثثثثثيكون لثثثديثثثك على األراح مالحظثثثات أكثر ممثثثا تحتثثثاج إليثثثه لورقتثثثك ألن أفكثثثارك األصثثثثثثثثثثثثثليثثثة وتنظيمثثثك    -5

 سيتغيران. 

مكان تدوين املالحظات على النسثثثثخ املصثثثثورة أو وثائق اإلنترنت املطبوعة )تسثثثثليط الضثثثثوء على املعلومات املهمة أو  -6

 تسطيرها(.  

 ظات في الهامش. اكتب تعليقاتك/ أسئلتك حول املعلومات.  تدوين املالح -أ

الحظ النقطة الرئيسثثثثثة من ورقتك التي تدعمها املعلومات )سثثثثثيسثثثثثاعدك ذلك عندما تقوم بتنظيم ورقتك في وقت   -ب

 الحق(. 

 على ملف كمبيوتر:   -ج
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 منفصل لكل قسم من ورقتك.    Wordقم بإنشاء مستند   -1

 تدوين املالحظات باملعلومات املهمة من مصادر الورق. ال تنهن إدراج اسم املؤلف.   -2

ا )غالًبا ما يؤدي هذا إلى انتحال غير  -3 ضثثثثثثثثثثع النص املنسثثثثثثثثثثو  من صثثثثثثثثثثفحات الويب بين عالمتي اقتباس. كن حذًرا جدًّ

 مقصود. ال تنهن إدراج اسم املؤلف وعنوان الويب(. 

 في دفتر املالحظات:  

 تب اسم املؤلف في أعلى الصفحة. اك -1

 مثال على الخط األساس ي بعد مزيد من التفكير و/ أو البحث )ورقة تحليل( سؤال البحث:   -2

 تدوين املالحظات باملعلومات املهمة.   -3

 في الهامشل الحظ النقطة الرئيسة التي تدعمها املعلومات من ورقتك.   -4

 واحدة على كل بطاقة.  على بطاقات املالحظات اكتب معلومة   -5

 ال تنهن اسم املؤلف ومعلومات املصدر األخرى.   -6

 ضع النقطة الرئيسة من الورقة في أعلى البطاقة حتى تتمكن من تنظيم جميع املالحظات الحًقا. -7

 

تبدأ معظم املشثثثثاريع بقصثثثثد كتابة ورقة كنتيجة للعملل أو على األقل بفكرة أن هذا قد يكون ممكًنا. إذا كان األمر   -7

 كذلكل فيجب تخطيط البحث وتنفيذه مع مراعاة النشر.  

كما نوقش في هذا الكتابل فإن أحد املتطلبات األسثثثثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثثثثية لورقة علمية هو توثيق العمل بتفاصثثثثثثثثثثثثثيل كافية حتى   -8

 يتمكن القارئ من متابعة املنطق املقدم والتحقق من االستنتاجات املستخلصة.  
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يجثثب أن يكون مؤلفو الورقثثة املنشثثثثثثثثثثثثثورة على اسثثثثثثثثثثثثثتعثثداد للثثدفثثاع عن العمثثل ضثثثثثثثثثثثثثثد النقثثدل ومن ثم يجثثب أن يكونوا   -9

ا.   قسثثثثثثثثثثثثثم الطريقثة في  متثاحين ملراجعثة البيثانثات األوليثة املسثثثثثثثثثثثثثتخثدمثة والتفثاصثثثثثثثثثثثثثيثل املهمثة حول اإلجراء التجريبي الحقثً

 الورقةل ستعرف ما هو حفظ السجالت املطلوب لتسهيل عملية كتابة قسم األساليب.  

 إعداد ورقة علمية ال عالقة له باملهارة األدبية أكثر من التنظيم.   -10

 التخطيط هو النظر في كيفية تنظيم املعلومات.   -11

 لذهنية.  طرق التخطيط الشائعة تشمل التخطيط ورسم الخرائط ا -12

متبوعثثة بثثالعنثثاوين الفرعيثثة لتحثثديثثد املعلومثثات التي لثثديثثك    IMRaDيمكن أن يبثثدأ املخطط التفصثثثثثثثثثثثثثيلي بعنثثاوين    -13

 واملعلومات التي تخطط للحصول عليها. 

ل ثم تم ملء نسخة منه عند بدء املشروع.   -14
ً
 ضع في اعتبارك أن جدول محتويات هذا الكتاب تمت كتابته أوال

 م إجراء بعض التغييرات على طول الطريقل فإن املنتج النهائي يشبه إلى حد كبير املخطط األصلي. في حين ت -15

 عند تنظيم الكتابةل من الضروري مراعاة متطلبات املجلةل وأن تكون املنظمة واضحة ومنطقية.   -16

 : ما يلزم تدوين مالحظات حول معلومات الخلفية حول موضوعك والتي تعد ضرورية لورقتك ▪

 الح ج.  -1

 تفسيرات داعمة.  -2

 عارض أفكارك. حقائق وأمثلة وآراء خبراء وتفاصيل داعمة أخرى.   -3

 كيفية تدوين املالحظات تلخيص:   -أ

 اكتب النقاط الرئيسة للمصدر بكلماتك الخاصة.  -1

 جيد للمصادر ذات األفكارل ولكن ليه الكثير من التفاصيل املتعلقة بموضوعك. -36

 إعادة صياغة:   -ب -37
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 قم بإعادة سرد املعلومات املهمة بكلماتك الخاصة.  -1

 استخدم عالمات االقتباس للكلمات املنسوخة مباشرة. "جيد للتفاصيل التي ستدعمك/ تعارضك".   -2

 اقتباس: انسخ الكلمات بالضبط من املصدر. جيد للممرات القوية واملثيرة.   -3

 أفكار تفكر فيها عندما تقرأ املصادر.تعليق: اكتب أي أسئلة أو   -4

 العمل املنهجي: -2

 املنهجية )املواد واألساليب واملالحظات والحسابات( والنظرية:  

 هل يحتوي على وصف لكل ما هو مطلوب لتكرار الدراسة؟

 هل يشرح ويبرر املنهجية املستخدمة؟

 خدمة )بما في ذلك األخالق واملوافقة(؟هل تصف اإلجراءات واملواد والتدابير والتحليالت واملوضوعات املست

 هل يصف ويبرر حساب  جم العينة؟ هل يصف ويبرر اإلحصاءات املستخدمة لتحليل البيانات؟

 كيف تم تحديد املشاركين؟

 كيف تم جمع البيانات؟

 ما أدوات القياس املستخدمة؟

 ما قسم الطرق واملواد؟

 في الوسط.  على الرغم من أن األوراق قد تختلف في الهيكل -1

 الجسم املعياري ملخطوطة البحث هو قسم األساليب واملواد.   -2

 يجب أن تحتوي كل ورقة مقدمة على قسم األساليب واملواد.   -3

 الغرض من هذا القسم هو تمكين القراء املهتمين من تكرار تجربة املؤلف وإعادة إنتاج نتائجه.   -4

 يجب على املؤلف أن يصف بالتفصيل املؤلم بالضبط ما فعله:  -5
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 ما التجارب التي أجريت وكيف تمت؟ -أ

 ما املعدات واملواد املستخدمة وكيف تم استخدامها؟ -ب

 أين ومتى؟ وملاذا؟كم؟ كم مرة؟ ماذا؟   -ج

 حتى اان حتى يتمكن 
ً
هذا هو املكان الذي يصثثثثثثثثثثف فيه املؤلف كيفية إجراء الدراسثثثثثثثثثثة. يجب أن يكون الوصثثثثثثثثثثف كامال

القارئ من تقييم مدى مالءمة الطرق لإلجابة عن األسثثثثئلة أو اختبار الفرضثثثثيات كما هو موضثثثثح في املقدمة. إذا كنت  

اخرونل فيجب عليك االسثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثهاد باملنشثثثثثثثثثثورات التي وصثثثثثثثثثثفت هذه  قد اسثثثثثثثثثثتخدمت بعض الطرق التي اسثثثثثثثثثثتخدمها ا

األسثثثثثثثثثثاليب. في كثير من الحاالتل إذا تم إجراء بعض التحليل اإلحصثثثثثثثثثثائي على البياناتل فيجب وصثثثثثثثثثثفها بشثثثثثثثثثثكل كامل 

 ودقيق في قسم املنهجية. 

 القسم:    هذا الغرض من

وصثثثف )وإذا لزم األمر الدفاع( التصثثثميم التجريبي ثم تقديم تفاصثثثيل كافية حتى يتمكن العامل املختص من تكرار   -أ

 التجارب.  

الكتثابثة الثدقيقثة لهثذا القسثثثثثثثثثثثثثم ذات أهميثة حثاسثثثثثثثثثثثثثمثةل ألن  جر الزاويثة في املنهج العلمي يتطلثب أن تكون نتثائجثك   -ب

 ذات فائدة علمية قابلة للتكرار.  

 الواجب الفصل فيها مستنسخة.    النتائج -ج

 يجب أن توفر األساس لتكرار التجارب من قبل ااخرين.   -د

 املواد:  

 بالنسبة للموادل يجب تضمين املواصفات الفنية والكميات الدقيقة ومصدر أو طريقة التحضير.  -1

 تجنب استخدام األسماء التجارية.   -2

 كيميائية.  يفضل عادة استخدام األسماء العامة أو ال -3



 
33 

ا في جميع أنحاء   -4
ً
يتجنب ذلك اإلعالن املتأصثثثثثثثثثثثل في االسثثثثثثثثثثثم التجاري. من املراح أن يكون االسثثثثثثثثثثثم غير املحمي معروف

ا فقط في بلد املنشأ.  
ً
 العالمل في حين أن اسم امللكية قد يكون معروف

ب أن يتم تكبيرها )تفلونل على عند اسثثثثتخدام األسثثثثماء التجاريةل والتي عادة ما تكون عالمات تجارية مسثثثثجلةل يج -5

 سبيل املثال( لتمييزها عن األسماء العامة.  

 عادةل يجب أن يتبع الوصف العام العالمة التجارية على الفور.  -6

 طرق:  ال

بالنسثثثثثثثثثثثبة للطرقل فإن الترتيب املعتاد للعرض هو ترتيب ملمني. من الواضثثثثثثثثثثثحل مع ذلكل أنه يجب وصثثثثثثثثثثثف الطرق ذات 

كن دائًما اتباع الترتيب الزمني املسثتقيم. على سثبيل املثالل حتى إذا لم يتم إجراء اختبار معين حتى  الصثلة مًعال وال يم

ا إلى جنثثب مع طرق الفحص األخرىل وليه بمفرده في   وقثثت متثثأخر من البحثثثل فيجثثب وصثثثثثثثثثثثثثف طريقثثة الفحص جنبثثً

 جزء الحق من املواد والطرق.  

 م هي: بعض املعلومات التي يجب أن يتضمنها هذا القس 

 يجب تضمين املوضوعات ما قبل التجربة واالهتمام بأي ه يء قد يؤثر في النتائج. -أ

 تقنيات إعداد العينات.   -ب

 أن تكون أصول العينات واملواد متضمنة.   -ج

 وصف املوقع امليداني )إن وجد( واملوقع الدقيق )ضم الخريطةل إن وجدت(.   -د

 كيف تم تنفيذ اإلجراءات؟-بروتوكول جمع البيانات   -هث

 تقنيات التحليل اإلحصائي املستخدمةل على املؤلف أن يبلغ العتبة املستخدمة لتحديد األهمية اإلحصائية.   -و

 برامج الكمبيوتر املستخدمة أو املكتوبةل والرمومل ذات الصلة في امللحق.يجب تضمين املعلومات املتعلقة ب -مل

 أوصاف تركيب املعدات ووظيفتها.   -ح
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 بما يكفي حتى يتمكن القارئ  
ً
هو املكان الذي يصف فيه املؤلف كيفية إجراء الدراسة. يجب أن يكون الوصف كامال

ار الفرضثثثثثثثثثثثيات كما هو موضثثثثثثثثثثثح في املقدمة. إذا كنت قد من تقييم مدى مالءمة الطرق لإلجابة عن األسثثثثثثثثثثثئلة أو اختب

اسثثثثثثثثثثثتخدمت بعض الطرق التي اسثثثثثثثثثثثتخدمها ااخرونل فيجب عليك االسثثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثثهاد باملنشثثثثثثثثثثثورات التي تم وصثثثثثثثثثثثف تلك 

األسثثثثثثثاليب بها. في كثير من الحاالتل إذا تم إجراء بعض التحليالت اإلحصثثثثثثثائية على البياناتل فيجب وصثثثثثثثفها بشثثثثثثثكل 

 نهجية. كامل ودقيق في قسم امل

 أن يصف بإيجامل ما تم فعله.  -1

 يجب أن يتضمن وصًفا للتقنيات املستخدمة حتى يتمكن أي شخص من معرفة التجارب التي تمت بالفعل.  -2

 ال يلزم استنسا  تفاصيل البروتوكول املنشور في النص ولكن يجب ذكر مرجع مناسب.   -3

 يجب وصف أي تغييرات تطرأ على البروتوكول املنشور.   -4

 من ذلك اإلشثثثارة إلى املعلومات ذات الصثثثلة بالتجربة  -ليه من املناسثثثب اإلشثثثارة إلى كميات الحلول املضثثثافة   -5
ً
وبدال

 ائية املستخدمةل إلخ. مثل التركيزات النه

 وصف وتبرير األساليب املستخدمة ملعالجة البيانات وتحليلها.   -6

  اعتماًدا على نوع البحثل يجب أخذ أدوات القياس الكمية مقابل النوعية املختلفة في االعتبارل على سثثثثثثثثثبيل املثال  -7

 معالجة البيانات أو االختبارات اإلحصائية.  

يثد املؤلفين للمنهجيثات الرئيسثثثثثثثثثثثثثثة وتقنيثات البحثث املسثثثثثثثثثثثثثتخثدمثة في املجثال وتحليثل املزايثا  تشثثثثثثثثثثثثثير املنهجيثة إلى تحثد  -8

 والعيوب.  

يجب أن يكون املؤلف على علم جيد باألفكار والنظريات ذات الصثثثثثثثلة في مجال منهجيات البحثل أو على األقل أن  -9

 ن السابقين على نتائج البحث.  يكون من املمكن التعرف على كيفية تأثير االختيارات املنهجية للباحثي

 على املؤلف أن يبرر الخيارات املنهجية الخاصة به وربما يقترح ويبرر أساليب البحث الجديدة.  -10
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الداللة تعني ترشثثثثثثثيد األهمية العملية والعلمية ملشثثثثثثثكلة البحث. إن أمكنل ناقش آثار كل من البحث الحالي حول  -11

أو أوجه قصثثثثور في األدبيات. تشثثثثير البالغة إلى بنية واضثثثثحة متماسثثثثكة تدعم املوضثثثثوع ويفضثثثثل أن يالحظ أي غموض 

 املراجعة.  

يسثثثثثثثثثثثثثثثاهم في االدعثثاءات الواضثثثثثثثثثثثثثحثثة واملنطقيثثة التي تخرج من األدبيثثات املبنيثثة على التحليثثل والتوليف من خالل   -12

 مقنعان للمراجعة للقراء.  التنظيم الهادف والكتابة املقنعة. الهيكل والتنظيم هما ردعان رئيسان في التأثير و 

 من البحثث أو التعلم. عنثدمثا    -13
ً
تمهيثًدا ملراجعثة األدبيثاتل يجثب أن تكون عالقثة املؤلفين بثاألدب عالقثة إبال ل بثدال

يعتقد املؤلف أن ذلك واجبل فإنه سثثثثثثثثثثيعمل كتقييد لفهرسثثثثثثثثثثة النتائج السثثثثثثثثثثابقة بشثثثثثثثثثثكل عشثثثثثثثثثثوائي ودفعه إلى تحليل 

 وتوليف املجال بشكل نقدي.  

تتوقع املجالت املراجعة بشثثكل متزايد أن يكون املؤلفون صثثريحين بشثثأن تحديد البحوث املشثثمولةل بشثثكل عامل  -14

ا عشثثثثثثثوائية للتعامل مع البحث عن 
ً
معايير االشثثثثثثثتمال واالسثثثثثثثتبعاد. لسثثثثثثثوء الحظل يسثثثثثثثتخدم العديد من املؤلفين طرق

 األدب.  

ا  يجثثب أن يكون أحثثد أكثر املعثثايير الخالفيثثة واملحت  -15 ملثثة لتحسثثثثثثثثثثثثثين جودة مراجعثثات األدبيثثاتل على األقثثلل مثثدعومثثً

 بنهج أكثر منهجية. قد ال يتم التقليل من تأثير مثل هذا العامل الحاسم في التحسين.  

إن مراجعة األدبيات هي بال شك  جر األساس األول لتناسب منهجي قويل بحث أصلي وجوهري. تحتاج املراجعة   -16

 من مجرد عكه الحقل. إلى الحفاظ على البوابة  
ً
 والشرطة وأن تؤدي إلى عمل منتج جديد بدال

االعتماد بشثثثثثثثكل أسثثثثثثثاسثثثثثثث ي على املوارد العلمية التي يراجعها األقرانل وعندما يتم اسثثثثثثثتخدام مصثثثثثثثادر أخرى )مثل  -18

في اسثثثثثثثثثثتخدام    املجالت والكتب واملواقع اإللكترونية(ل يجب أن يوضثثثثثثثثثثع في االعتبار أنه يجب على املرء أن يكون حكيًما

 هذه املصادر.  
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ال يمكن أن يقال إنه في بعض املجاالت هناك ندرة في املقاالت العلمية وبعض النقاط مدعومة بشثكل أفضثل من   -19

 مصادر غير علمية أو قد تظهر مواد مفيدة في أماكن غير علمية.  

القثدرة ومع ذلثكل فثإن الغرض من عمليثة مراجعثة األقران في الثدوريثات الكبرى واملطثابع األكثاديميثة هو تحسثثثثثثثثثثثثثين    -20

 على الثقة باملطالبات املقدمة.  

كلما دعمنا ادعاء باسثثثثثثثثثثثتخدام االقتباسثثثثثثثثثثثات التي لم يتم فحصثثثثثثثثثثثها من قبل أقراننال يجب أن نوضثثثثثثثثثثثح لقرائنا ملاذا   -21

 يستشهد االقتباس باملطالبة.  

ا إذا ما  في الواقعل حتى عندما نسثثثثثتشثثثثثهد بالعمل من منشثثثثثورات تحظى باحترام كبيرل يجب علينا أن نفحص نق -22 ديًّ

 كان االدعاء نفسه مضموًنا ونقر باحتمال أن يكون هذا االدعاء خاطًئا.  

لذلك ينبغي أن تخضثثثثثع مراجعة األدبيات ملعايير أو معايير متسثثثثثقة تمنع مراجعات األدبيات من مجرد ملخصثثثثثات   -23

 مفككة لألبحاث السابقة ومسوحات واسعة ملجموعة أدبية عشوائية.  

بطريقة تجعل الوصثثثثف يوفر جميع العناصثثثثر الالملمة للسثثثثماح باالسثثثثتنسثثثثا  التجريبي لعملك.   هنا تصثثثثف طرقك -24

 قم بذلك بطريقة موجزة.  

 قم بإدراج سجالت املراقبة في جدولل وال تكرر مثل هذه األوصاف لكل كائن تمت مناقشته.   -25

 يجب أن يصف قسم املواد واألساليب بإيجامل ما تم فعله بالفعل.  -26

 جب أن يتضمن وصًفا للتقنيات املستخدمة حتى يتمكن أي شخص من معرفة التجارب التي تمت بالفعل. ي -27

على سثثثبيل -ال حاجة السثثثتنسثثثا  تفاصثثثيل البروتوكول املنشثثثور في النص ولكن يجب االسثثثتشثثثهاد بمرجع مناسثثثب   -28

 املثالل تشير ببساطة.  

لومثثات ذات الصثثثثثثثثثثثثثلثثة بثثالتجربثثة مثثثل التركيزات النهثثائيثثة  ليه من املنثثاسثثثثثثثثثثثثثثب تحثثديثثد  جم الحلول املضثثثثثثثثثثثثثثافثثة )املع  -29

 املستخدمةل إلخ(. 
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يجب أن يقدم قسثثثثم الطرق )غالًبا ما يسثثثثمى املواد والطرق( معلومات كافية حول كيفية إجراء الدراسثثثثة لتمكين   -30

 القارئ من تقييم صحة النتائج.  

 ماذا تم؟ -31

 امليداني(؟أين )عادة ما تكون ضرورية للعمل  -32

ا(؟ -33  متى )قد تكون ضرورية للدراسات املعتمدة موسميًّ

 ملاذا )قد تكون ضرورية لتبرير استخدام نهج معين(؟ -34

ربما قيل لكل في أوقات مختلفةل أن تكتب األسثثثثثثثثثثثاليب حتى يتمكن شثثثثثثثثثثثخص ما من تكرار ما فعلته بالضثثثثثثثثثثثبط من   -35

 حسابك وحده.  

 كن في كثير من األحيان يأخذ مساحة ملائدة وال ينبغي أن يكون املبدأ املهيمن.  هذا مقبول من حيث املبدأل ول -36

 يجب التركيز على إعطاء القارئ معلومات كافية لتقييم نتائجك.   -37

لكتابة التقارير تقنية جديدة قد يرغب ااخرون في استخدامهال حيث قد تكون هناك حاجة ملزيد من التفاصيل  -38

 عن املعتاد. 

 كن موجًزا. -39

 ال تحتاج إلى شرح تفاصيل اإلجراءات القياسية. -40

 إذا كنت تستخدم إجراء يصفه شخص آخرل فقم بتلخيص امليزات األساسية واذكر فقط مرجع الطريقة.   -41

 إلى تحديد االختبارات اإلحصثثثثثثثثثثثائية التي اسثثثثثثثثثثثتخدمتهال إال إذا كانت غير قياسثثثثثثثثثثثية أو  -42
ً
في األسثثثثثثثثثثثاليبل ال تحتاج عادة

 تتطلب مناقشة معينة )على سبيل املثالل قد ترغب في اإلشارة إلى أن البيانات تم تحويلها قبل التحليل(.  

اسثثثتخدمتها لإلجراءات اإلحصثثثائية القياسثثثية )كل ما في هذه   وباملثلل ال تحتاج إلى تحديد حزمة اإلحصثثثائيات التي -43

 الدورة قياس ي(.  
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ا ورسم الرسوم البيانية ملعرفة النتائج".   -44  تجنب جمل "الحشو" مثل: "تم تحليل البيانات إحصائيًّ

وين  إذا كثان لثديثك العثديثد من التجثاربل أو مجموعثات من املالحظثاتل في دراسثثثثثثثثثثثثثثة يجثب عليثك اسثثثثثثثثثثثثثتخثدام العنثا  -45

 الفرعية املناسبة لتسهيل متابعة القارئل ولو داخل قسم معين )مثل األساليب(.  

 استخدام العناوين الفرعية املعادلة لتنظيم النتائج وربما املناقشة.   -46

 يجب أن يصف قسم املواد واألساليب بإيجامل ما تم فعله بالفعل.  -47

 يتمكن أي شخص من معرفة التجارب التي تمت بالفعل.  يجب أن يتضمن وصًفا للتقنيات املستخدمة حتى -48

 ال حاجة الستنسا  تفاصيل البروتوكول املنشور في النص ولكن يجب ذكر مرجع مناسب.   -49

 من  -يجب وصثف أي تغييرات في البروتوكول املنشثور. ليه من املناسثب اإلشثارة إلى كميات الحلول املضثافة   -50
ً
وبدال

 ومات ذات الصلة بالتجربة مثل التركيزات النهائية املستخدمةل إلخ.ذلك اإلشارة إلى املعل

 في التقارير البحثيةل يمكن أن يسمى هذا القسم "الطرق التجريبية"ل "القسم التجريبي". -51

بالنسبة للعمل التجريبيل قدم تفاصيل كافية عن املواد واألساليب الخاصة بك بحيث يمكن للعمال ذوي الخبرة  -52

 ى تكرار عملك والحصول على نتائج مماثلة.  األخر 

 عند استخدام الطريقة املعياريةل استشهد باألدبيات املناسبة واذكر التفاصيل املطلوبة فقط.  -53

 اشرح كيف درست املشكلة.   -54

 حسب نوع البيانات.   -54

ةل وجمع/ مصثثثثادر البياناتل  قد يحتوي القسثثثثم على أقسثثثثام فرعية عن التفاصثثثثيل التجريبيةل واملواد املسثثثثتخدم -55

 والتقنيات التحليلية أو اإلحصائية املستخدمةل ومنطقة الدراسةل إلخ. 

 توفير جميع بيانات الخلفية واملعادالت والصيغ الالملمة للح ج.  -56

 من األفضل تقديم االشتقاق املطول كمعلومات داعمة.   -57
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الجداول إذا كانت تسثثثثثثثاعد في الوضثثثثثثثوح أو اإليجاملل ولكنها ال قم بتضثثثثثثثمين املخططات االنسثثثثثثثيابية أو الخرائط أو  -58

 تتضمن النتائج حتى اان. 

ا تكرارها.   -59  يصف قسم املنهجية البحثية بالتفصيل الكافي للسماح للقراء بتقييم جودة الدراسةل أو نظريًّ

 تستخدم أحياًنا عناوين "املواد واألساليب" و"التجربة" و"اإلجراءات".   -60

 يشكل هذا القسم "أساس ورقتك"ل ألن النتائج التي تم الحصول عليها تعتمد على اإلجراء.   -61

 املعلومات املنهجية التي تم نشرها بالفعل ال تتطلب االستنسا ل ببساطة الرجوع إلى املنشور املناسب في النص.  - 62

 في أثناء التخطيط وإجراء البحث.   من الجيد البدء في كتابةل أو على األقل تدوين مالحظاتل للمنهجية -63

 في البدايةل يمكنك ذكر كل قرار في العملية. من وماذا ومتى وأين وملاذا وكيف؟ هي أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة.   -64

 ال تقلق كثيًرا في الكتابة.   -65

 قطع منهجية الدهون في أثناء املراجعة أسهل من تذكر التفاصيل بعد وقوعها.   -66

 من املهم أن نتذكر أنه ال يجب تضمين البيانات الناتجة.   -66

 يعتمد هيكل املنهجية على طبيعة البحثل ولكنه سينقسم إلى فئتين: جمع البيانات وتحليل البيانات.   -67

 يمكن أن يتضمن جمع البيانات تفاصيل حول؛ املواد واألشخاص واإلعداد والعملية.   -68

ية تضثثثمينهال ويمكن تضثثثمينها  من األمثلة على أجهزة جمع البيانات؛ االسثثثتبانات أو الرسثثثوم البيانية لألجهزةل أهم -69

 عادة في ملحق ُيشار إليه في نص املنهجية. 

 ينص على أن طرق التومليع العشوائيل عند استخدامهال يجب وصفها بدقة.  -70

 يمكن أيًضا تقديم وصف حول موثوقية وصالحية طرق جمع البيانات.   -71

مج الكمبيوتر املسثثثثثثتخدمة لتفسثثثثثثير املعلومات التي تم يشثثثثثثير تحليل البيانات عادة إلى األسثثثثثثاليب اإلحصثثثثثثائية وبرا -72

 جمعها. 
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ا أنه ال يلزم الرجوع إال إلى األسثثثثثثثثثاليب املنشثثثثثثثثثورة   -73 يقترح تجنب التفسثثثثثثثثثير الشثثثثثثثثثامل للتقنيات املعياريةل ويذكر أيضثثثثثثثثثً

 سابًقا.  

 .  عند استخدام الرسوم التوضيحية كجزء من املنهجيةل ارجع إلى إرشادات الجداول واألشكال -74

 يمكن أيًضا تقديم وصف حول موثوقية وصالحية طرق تحليل البيانات.   -75

أفضثثثثثثثثثثل األمثلة على منهجية مكتوبة في تخصثثثثثثثثثثصثثثثثثثثثثك سثثثثثثثثثثتكون في األوراق التي تم نشثثثثثثثثثثرها في املجالت الرئيسثثثثثثثثثثة في   -77

 مجالك.  

 تكون بسبب الصدفة ويجب أن تكون ق -78
ا
 ابلة للتكرار.  من املبادئ األساسية للعلم أن النتائج يجب أال

 للمنهجية والنتائج املستخدمة في الدراسة.  -79
ً
 وهذا يتطلب وصًفا كامال

املشثثثكالت الرئيسثثثة الشثثثائعة لقسثثثم طرق ورقة البحث هي: أنها غير مكتملةل و جم العينة صثثثغير للغايةل والدقة   -80

نات أو التحليالت غير واضثثثثحة أو غير والدقةل والقياسثثثثات غير موثقةل والطرق أو االختبارات املسثثثثتخدمة لجمع البيا

 مناسبةل والتعاريف النتائج غامضة.  

 هناك حاجة خاصة إلى  جم العينة.  -81

ا من الدراسة.    -82  يتوقع املراجعون أن يكون الباحث قد أورد تقدير القوة لزيادة احتمالية ظهور نتائج مهمة إحصائيًّ

 البيانات املوجودة.  أيًضال دراسات الرصد التي تستخدم قواعد   -83

 يجب توثيق املوافقة على املشروع.  -84

ا غير  -85
ً
ا غير مكتمل أو غير مناسثثثثثثثب لجميع البيانات ذات الصثثثثثثثلة وإسثثثثثثثناًدا أو ارتباط قد يعاني قسثثثثثثثم النتائج عرضثثثثثثثً

 صحيل للبيانات.  

ي لتصثثثثثثثميم البيانات  إذا لم يكن للمؤلف الرئيه أو املؤلفين خلفية إحصثثثثثثثائيةل فيجب اسثثثثثثثتشثثثثثثثارة خبير إحصثثثثثثثائ -86

 وتحليلها.  
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ا مثثا تكون الجثثداول واألشثثثثثثثثثثثثثكثثال أكثر فثثاعليثثة من سثثثثثثثثثثثثثرد النص الطويثثل لتقثثديم بيثثانثثات معينثثةل ويجثثب تقليثثل   -87 غثثالبثثً

 االملدواجية بين البيانات املقدمة في النص والجداول/ األشكال.  

قةل أو نسثثثثثثب األراحية أو املخاطرل أو ل أو فترات الثpيجب أن يشثثثثثثتمل االختبار اإلحصثثثثثثائي على أهمية مثل قيم   -88

 املخاطر النسبية حسب االقتضاء.  

في قسثثثثثثثثثثثثثم املنثثاقشثثثثثثثثثثثثثثةل ال ينبغي للمرء أن يقثثدم النتثثائج مرة أخرىل بثثل يفسثثثثثثثثثثثثثر النتثثائجل ويقثثارن البيثثانثثات مع تلثثك   -89

يمكن الدفاع املوجودة في الدراسثثثثثثات السثثثثثثابقةل ويسثثثثثثلط الضثثثثثثوء على أهمية النتائجل ويصثثثثثثل إلى اسثثثثثثتنتاجات )نتائج(  

 عنها. 

ومع ذلثثكل لن يبجثثب املراجعين إذا قثثام املؤلفون بتفسثثثثثثثثثثثثثير البيثثانثثات بشثثثثثثثثثثثثثكثثل مفرط وفشثثثثثثثثثثثثثلوا في النظر في قيود   -90

 الدراسة.  

وأخيًرال يجثب على املؤلفين أن يشثثثثثثثثثثثثثيروا بثإيجثامل إلى الثدراسثثثثثثثثثثثثثات املسثثثثثثثثثثثثثتقبليثة التي يمكن إجرامهثا لتعزيز املعرفثة في    -91

 املنطقة.  

 األستراتيجيات املنظمة في تحليل املواد: -3

 فيما يأتي بعض االستراتيجيات املنظمة ملساعدتك في تحليل املواد الخاصة بك:

ا" الخاصثثثثثثثثة بك حول مالحظات التناقضثثثثثثثثات والتشثثثثثثثثابه واألسثثثثثثثثئلة واملخاوف   -1 اقرأ مذكرات الكتابة "املهمة جدًّ

 وإغفاالت محتملة في أثناء تقدمك.

ا موجًزا يغطي النقثثثثاط   -2 التي تقرمهثثثثال اكتثثثثب ملخصثثثثثثثثثثثثثثثثثً تطوير نظثثثثام حفظ محوسثثثثثثثثثثثثثثثثثب لكثثثثل قطعثثثثة من املواد 

 األساسية:  

 القضايا الكبرى.   -أ

 الح ج.  -ب
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 النماذج النظرية.  -ج

كمثثثا تقرأل تثثثأكثثثد من تثثثدوين أي تعليقثثثات أو اقتبثثثاسثثثثثثثثثثثثثثثات ذات صثثثثثثثثثثثثثلثثثة تعتقثثثد أنهثثثا قثثثد تكون مفيثثثدة في عرض   -3

 مراجعتك.  

املصثثثثثثادر األسثثثثثثاسثثثثثثية القائمة على البحثل فكر في إعداد ورقة ملخص تقارن الخصثثثثثثائص املهمة  فيما يتعلق ب -4

 عبر جميع الدراسات التي راجعتها. 

عنثثد االنتهثثاء من مراجعثثة جميع املقثثاالت التي قمثثت بجمعهثثال تثثأكثثد من مراجعثثة مراجعثثك الكثثاملثثة )سثثثثثثثثثثثثثريعثثة  -5

 النمو( للتأكد من اكتمالها وتحديثها. 

 حث عن طريق وضعها في سياق أوسع.  تأطير مشكلة الب -6

 ركز على الغرض من دراستك بدقة أكبر.  -7

 يؤدي إلى صقل أسئلة البحث.  -8

 تشكيل األساس لتحديد األساس املنطقي للدراسة وأهميتها.   -9

 تمكنك من نقل فهمك ملنهج البحث الخاص بكل وكذلك طرق جمع البيانات املحددة املستخدمة.    -10

 لسابقة.  ربط نتائجك بالدراسات ا  -11

 ضع البحث في سياق تاريخي إلظهار اإلملام بأحدث التطورات.    -12

نك من تبرير نتائج دراستك ودعمها وتوثيقها.  -13 ِ
 
 يمك

 املساهمة في تحليل نتائج دراستك وتفسيرها.    -14

نك من تطوير إطار مفاهيمي يمكن استخدامه لتوجيه بحثك.    -15 ِ
 
 يمك
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 الفصل الثالث 

افع البحث   دو
 تطوير البحث والعمل عليه. -1

 أدارة الوقت. -2

 املوثوقية. -3

 الصالحية. -4

 الدقة. -5

 التفويض. -6

 التوقيت. -7
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افع  البحث:  دو

إدارة الوقت والعمل بشثثكل منهجي. على سثثبيل املثالل في إدارة الوقتل فإن الجدول الزمني املنتظم سثثيجعل الحياة  -1

 لهذا الغرض.    Googleأكثر قابلية لإلدارة. يمكن استخدام برامج مثل تقويم 

م العميق بثثاملجثثالل  يجثثب على البثثاحثين أن يضثثثثثثثثثثثثثعوا في اعتبثثارهم أن الثثدافع الرئيه لتطوير أبحثثا هم هو اهتمثثامه  -2

 وليه بسبب املال.  

يجثب أن يتمتع كثل بثاحثث بثدرجثة عثاليثة من الثقثة ويجثب أال يسثثثثثثثثثثثثثتسثثثثثثثثثثثثثلم أبثًدا بسثثثثثثثثثثثثثهولثة حتى في وقثت واحثد يبثدو أن  -3

ا في اكتساب معرفة جديدةل فسيكون البحث في  
ً
البحث قد وصل إلى طريق مسدود. ومع ذلكل إذا كان الباحث صادق

 النهاية نااًحا. 

ال ويجب أن يكونوا دائًما على اسثثثتعداد  -4
ً
يجب على الباحثين عدم التزام الهدوء أبًدا بشثثثأن معرفتهم املكتسثثثبة حديث

 لتبادل املعلومات مع ملمالئهم. التعاون هو رصيد مهم لنجاح مشروع الفريق.  

 اقة ضرورية. ال يوجد اختصار للحصول على نتائج بحث ممتاملةل ومن ثم فإن التضحيات بالوقت والط -5

 يجب أن تكون الفقرة األخيرة من املقدمة ملخًصا "ملاذا يجب أن نهتم؟". -6

 ما أهمية البحث؟ -7

 ملاذا هذه املشكلة مهمة؟ -8

كيف سثثثثتجيب إجابة هذه املشثثثثكلة على إجراء بحث مسثثثثبق في هذا املجالل في الصثثثثناعةل في السثثثثياسثثثثةل أو في حياة   -9

 الناس؟

 تحقيق مهارات إنتاج كتابة ممتاملة وعالية الجودة. الخبرة هي مفتاح   -10

 كل يوم هو جزء من عملية التعلم.  -11

 قبل البدء في الكتابة يجب أن نحدد بدقة هدف الكتابة ألن هذا الهدف يحدد عمق كل مشروع كتابة.   -12
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 تابة.  يعتمد إنتاج الكتابة الرائعة على حرص املؤلف على بذل قصارى جهده في عملية الك -13

 املنتج الجيد ال يفيد املجتمع العلمي فقط ولكن املجتمع ككل.  -14

ا مثا يجثب كتثابتثه وأن يختثار الواجبثات التي لهثا مواعيثد نهثائيثة أقصثثثثثثثثثثثثثرل مثثل الوحثدات    -15 يجثب أن يفهم الكثاتثب تمثامثً

 واألعمال الورقيةل بحيث يكون الدافع إلكمال الكتابة أكبر. 

 املؤلف الجديد من خالل العمل على مخطوطة املؤتمر.    يمكن تحسين جودة كتابة -16

 ستبني هذه التجربة أساًسا جيًدا للكتابة.   -17

 يمكن للمرشد املوثوق أن يكون املراجع الجيد للمخطوطة املنتجة.   -18

ا حتى يرض ى العمالء أو العمالء.  -19  يجب اتباع صيغة الكتابة املحددة للمهمة دينيًّ

ا والقثثدرة على معثثالجثثة نتثثائج البحوث التي سثثثثثثثثثثثثثيكون لهثثا تثثأثير كبير في  الكتثثابثثة العظ  -20 ا عثثاليثثً ا لغويثثًّ
يمثثة تتطلثثب إتقثثانثثً

 القراء.

ا أن الكتثثثاب ال يسثثثثثثثثثثثثثتطيعون سثثثثثثثثثثثثثرقثثثة أعمثثثال ااخرين وعليهم التثثثأكثثثد من أن أعمثثثالهم هي أعمثثثالهم    -21 من املهم جثثثدًّ

 الخاصة بالكامل.  

 هم إعالم القراء.  إذا استعاروا أفكار كتاب آخرين فعلي -22

 تنمية الشغف ألهم مهمة في مهنة التعليم. -23

 العمل الذي يتم بشغف يدفع الشخص إلى بذل قصارى جهده عند تنفيذ الوظيفة.   -24

 إذا كان هناك نقص في االهتمام يمكن ملراعته من خالل فهم مسؤولية املحاضر.   -25

 محاضًرا جيًدا. اإلدارة الفعالة للوقت عنصر مهم في أن تصبل   -26

يجب على املحاضثثرين تخصثثيص وقت إضثثافي للكتابة ألن الوقت الذي يقضثثيه في املكتب يتم تخصثثيصثثه ألنشثثطة  -27

 أخرى مثل االجتماعات واملحاضرات.  
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من األهمية بمكان بالنسثثثبة للمعلمين أن يواصثثثلوا تعزيز خبراتهم في مجاالتهم من خالل إجراء البحوثل على أمل  -28

 نتائج البحث إلى تقدم في مجال الدراسة وأن تفيد الدولة.   أن تؤدي 

التركيز على هدف إنتاج مطبوعات عالية الجودة سثثثثثواء في شثثثثثكل مقاالت في مجالت عالية التأثير/ مفهرسثثثثثة أو في   -29

 شكل كتاب.  

جودة يجب على مجموعة البحث والطالب حضثثثثثثثور ورشثثثثثثثة العمل هذه ملناقشثثثثثثثة اسثثثثثثثتراتيجيات تعظيم وتحسثثثثثثثين   -30

 املقاالت املنتجة.  

سثثثثثثثثثثثثثتكون ورشثثثثثثثثثثثثثة العمثل هذه أكثر فاعليثة إذا تضثثثثثثثثثثثثثمنثت مجموعة متنوعة من محثاور البحثث التي تنتمي إلى نفه   -31

 التحقيقات البحثية العامة.  

من الوسثثثثثثثثثثثثثثائثثل األكثر فثثاعليثثة لتحقيق أهثثداف ورشثثثثثثثثثثثثثثة العمثثل دعوة مقيم متمرس لتقثثديم التوجيثثه والتعليقثثات    -32

 ودة. البناءة حتى يمكن إنتاج مقاالت عالية الج

يجب مناقشثثثثة التاريس املسثثثثتهدف للنشثثثثر وعامل وتأثير املجالت املفهرسثثثثة في ورشثثثثة العمل للتأكد من نشثثثثر املقالة   -33

 كما هو مخطط لها.  

التعرض للطريقة الصثثثثثثثثثثثثحيحة للكتابة واملنشثثثثثثثثثثثثورات عالية التأثير يمكن أن يسثثثثثثثثثثثثاعد في مليادة عدد املقاالت عالية   -34

 التأثير والفهرسة.  

 يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل استضافة حديث من قبل ميسر من ذوي الخبرة.  -35

يجثب تثدريه تقنيثات الكتثابثة املنثاسثثثثثثثثثثثثثبثة والجودة للبثاحثين من أجثل إنتثاج مقثال عثالي التثأثير كخطوة نحو إنتثاج   -36

 مقاالت ذات تأثير عاٍل وجودة عالية.  

 مين األنشطة املمتعة في يوم العمل. إحدى طرق التشجيع وتحقيق تعاون أفضل هو تض -37

 يمكن لهذا النهج تقليل الضغط والتوتر في مكان العمل أو املختبر.  -38
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 فيما يأتي بعض األمثلة على أنواع األنشطة التي يمكن إدراجها:  -39

 أ. عرض ومناقشة كتابة املجلة عالية التأثير.  

 وتوليد األفكار.  عرض تقديمي للكتابة الفنية يركز على التحسين   -ب

 العصف الذهني حول إنتاج ورقة فنية.   -ج
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 . الهدف هو نقل وجهة نظرك األكاديمية الفردية.  2

 . العمل األكاديمي هو عمل إبداعي نشط. 3

 . تلبي األوراق األكاديمية املتطلبات الرسمية املطبقة عموًما. 4

 اعد الرسمية واملعرفة العلمية. اتباع القو  -5

 متابعة أساسيات أوراق االتصال العلمية.  -6

 متابعة املحاضرات والندوات التي تعد عناصر أساسية للدراسات األكاديمية.  -7

إجراء االختبارات واالمتحانات ومتابعة أبحاث املاجسثثثثثثثتير والدكتوراة املؤهلة للغرض األسثثثثثثثاسثثثثثثث ي من كتابة البحث   -8
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 التكاثر والفهم.  -9
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 اكتساب رمى جديدة.  -11

 أنها توفر إطار عمل للبحث األكاديمي والكتابة يمكننا من فهم وتقييم عمل ااخرين.   -12

 تعمل هذه اإلرشادات كأدوات لتجنب األخطاء وإثارة االهتمام بالقيام بعمل علمي.  -13

 قديم استراتيجيات فعالة عند التعامل مع العلم بمزيد من التعمق. ت -14

 ال يمكن أن يكون العمل األكاديمي مجرد إعادة إنتاج للحقائقل بل هو عمل تحليلي وموجه للمشكالت.   -15

 الهدف هو نقل وجهة نظرك األكاديمية الفردية.   -16

 العمل األكاديمي هو عمل إبداعي نشط.  -17

 ق األكاديمية تلبي املتطلبات الرسمية املطبقة عموًما.  األورا -18
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كتابة ورقة علمية فعالة ليسثثثثثثثت سثثثثثثثهلة. من القواعد األسثثثثثثثاسثثثثثثثية الجيدة أن تكتب كما لو أن قراءتك سثثثثثثثيقرمها   -19

شخص يعرف عن املجال عموًما ولكنه ال يعرف بالفعل ما فعلت. قبل كتابة ورقة علميةل اقرأ بعض األوراق العلمية 

تبت بتنسيق الورقة التي تخطط الستخدامها. إضافة إلى العلمل انتبه إلى أسلوب وشكل الكتابة.  ال
ُ
 تي ك

غالًبا ما تكون املتطلبات األكاديمية املكتوبة والشثثثثثثثثثثفوية املختلفة الواردة أدناه مطلوبة من أجل اجتيامل الدورات   -20

 الجامعية.  

 ومناقشة القضايا األكاديمية.  توفر إمكانية التمثيل العادل واملنهجية   -21

 تتضمن العملية بيان املشكالت وتحديدهال وكذلك تطوير خطوط الجدل.  -22

املهام املكتوبة املختلفة املنجزة في درجة علميةل تشثثثثثثثثثثثمل اختبار األسثثثثثثثثثثثاليب األكاديمية والتعرف إلى موضثثثثثثثثثثثوعات   -23

 محددة داخل املجال.  

 طوال مدة الدراسةل يتوقع الطالب استقاللية متزايدة في إدارة هذه املهام.   -24

 أنواع األوراق العلمية:  ▪

تقريًبا   األكثر شيوًعال ويصنفها  األنواع  القسم  العالم. يسرد هذا  يتعامل معها  التي  األوراق  أنواع  العديد من  هناك 

 حسب األهمية.  

 ورقة بحثية في مجلة محكمة: 

يشير تقديم ورقة إلى مجلة محكمة غالًبا إلى أنها نتيجة بحث أصلي لم ُينشر سابًقال أو لم ُيقدم للنشر في مكان    -1

 آخرل وال ُينظر في استنساخه الحًقا دون موافقة صاحب حقوق الطبع والنشر.  

سافات مزدوجة حتى يتمكن الحكم من عمل تعليقات  تتطلب معظم املجالت املحكومة تقديم املخطوطات في م  -2

 توضيحية. 

 ُينصح بمراجعة السياسات التحريرية ملجلة ما عن طريق التحقق من أنواع األوراق املنشورة.   ▪
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هي في األساس الكتابة التي عليك القيام بها لدورات جامعتك. قد يكون لدى أساتذتك أسماء مختلفة ملهام الكتابة  

قالل ورقةل ورقة بحثل ورقة مصطلحل ورقة جدلية/ مقالل ورقة/ مقال تحليليل مقال إعالميل ورقة  األكاديمية )م

 موقف(ل ولكن كل هذه املهام لها نفه الهدف واملبادئ.  

 الطريقة املنهجية.   -ج

 (: امللخصالخالصة )  -3

 توضح أطروحة الورقة والنقاط الرئيسة للقارئ أهمية نتائج البحث.  

 الغرض املقنع:   ▪

 الهدف من ورقتك هو اإلجابة عن السؤال الذي طرحته كموضوعك. سؤالك يمنحك غرًضا.   -1

 أكثر األغراض شيوًعا في الكتابة األكاديمية هو اإلقناع والتحليل والتوليف والتبليغ.   -2

 الغرض املقنع في الكتابة األكاديمية املقنعةل هو جعل القراء يتبنون إجابتك عن السؤال.  -3

ستختار إجابة واحدة لسؤالكل وتدعم إجابتك باستخدام العقل واألدلةل وتحاول تغيير وجهة نظر القراء   -4

 حول املوضوع. 

 مهام الكتابة املقنعة تشمل الجدل وورقات املوقف.   -5

 الغرض التحليلي:  ▪

إجابة   -1 أفضل  واختيار  لسؤالكل  املحتملة  اإلجابات  وتقييم  هو شرح  الغرض  التحليليةل  األكاديمية  الكتابة  في 

 )اإلجابات( بناًء على معاييرك الخاصة. 

حل   -2 طرق  تقييم  أو  الفعالية  تقييم  أو  التأثيرات  فحص  أو  األسباب  في  بالتحقيق  غالًبا  التحليلية  املهام  تقوم 

 لى العالقات بين األفكار املختلفة أو تحليل   ج األشخاص ااخرين. املشكالت أو العثور ع
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يأتي جزء "التوليف" من الغرض عندما تقوم بتجميع جميع األجزاء وتضع إجابتك الخاصة عن السؤال. تتضمن   -3

 األمثلة على هذه املهام أوراق التحليل والتحليالت النقدية. 

 الغرض اإلعالمي:   ▪

في الكتابة األكاديمية اإلعالميةل الغرض هو شرح اإلجابات املحتملة لسؤالكل وإعطاء القراء معلومات جديدة   -1

 حول موضوعك.  

 يختلف هذا عن موضوع تحليلي من حيث إنك ال تدفع وجهة نظرك إلى القراءل بل تحاول توسيع وجهة نظر القراء.   -2

 )ورقة بحثية، ورقة مصطلح(:  ▪

وقد يكون لبعض التعيينات غرضان. في جميع الحاالتل سيكون الغرض واضًحا في بداية الورقة الخاصة بكل ويجب   

 أن تحقق الورقة الغرض منها حتى تكون نااحة.  

 تفاعل الجمهور.  

 في االعتبار.   كما هو الحال مع جميع الكتابةل فإن الكتابة األكاديمية موجهة لجمهور معين -1

 ما لم يصرح معلمك بخالف ذلكل اعتبر جمهورك ملمالء من الطالب لدفهم نفه املستوى من املعرفة مثلك.   -2

 بصفتهم طالًبا في املجالل فإنهم مهتمون بموضوعكل ولكن ربما ليسوا مهتمين بقراءة ورقة بحثية.  -3

 كتابة.  لذلك سيكون عليك إشراكهم بأفكارك وجذب اهتمامهم بأسلوبك في ال -4

 تخيل أنهم متشككون أيًضال لذا يجب عليك استخدام املنطق واألدلة املناسبة إلقناعهم بأفكارك.   -5

 الكتابة األكاديميةل حتى مع غرض إعالميل ليست مجرد قائمة بالحقائق أو ملخصات املصادر.  -6

 في هذه األشياء.   على الرغم من أنك ستقدم أفكار وبحوث ااخرينل فإن الهدف من ورقتك هو إظهار رأيك -7

 ستحتوي ورقتك على فكرتك األصلية حول املوضوع وتدعمها.   -8

 يسمى هذا بيان األطروحة وهو جوابك عن السؤال.   -9



 
53 

 تركيز فردي. كل فقرة )حتى كل جملة( في ورقتك ستدعم بيان أطروحتك.   -10

حتمل أن تتضمن مقالتك  لن تكون هناك معلومات غير ضرورية أو غير ذات صلة أو غير مهمة أو متناقضة )من امل -11

 وجهات نظر متناقضة أو بديلةل ولكنك سترد عليها وستنتقدها لتعزيز وجهة نظرك(. 

 وجهة نظر واضحة:   ▪

 الكتابة األكاديميةل حتى مع غرض إعالميل ليست مجرد قائمة حقائق أو ملخصات للمصادر.   -1

 على الرغم من أنك ستقدم أفكار وبحوث ااخرينل فإن الهدف من ورقتك هو إظهار رأيك في هذه األشياء.  -2

 ستحتوي ورقتك على الفكرة األصلية الخاصة بك حول املوضوع وتدعمها.   -3

 روحة وهو إجابتك عن السؤال.  هذا يسمى بيان األط  -4

 التركيز الفردي:   ▪

 كل فقرة )حتى كل جملة( في ورقتك ستدعم بيان أطروحتك.  -1

لن تكون هناك معلومات غير ضرورية أو غير ذات صلة أو غير مهمة أو متناقضة )من املحتمل أن تحتوي ورقتك   -2

 زيز وجهة نظرك(. على وجهات نظر متناقضة أو بديلةل ولكنك سترد عليها وستنتقدها لتع

 املعتقدات واإلقناع:   ▪

يجب أن يؤمن الكتاب بما يكتبونه ويقنعون القراء بأنه صحيل من خالل سلسلة من التأكيدات التي تشكل  جة  -1

 منطقية.  

ويدعم الحجة أشياء مثل الخبرة املهنيةل واملالحظةل والتجريبل واإلحصاءاتل أو املقابالتل وكذلك سرد دقيق    -2

 العثور على املعلومات.  ملكان 

 ضرورة البحث:   ▪
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ل مرشحو   -1 يتوقع املجتمع األكاديمي أنه حتى النصيحة العملية مبنية على البحث. على سبيل املثالل عندما يقابن

الدكتوراة في التعليم ألول مرةل فإن معظمهم هم مدرسون في الفصل الدراس ي يسعون إلى أن يصبحوا أعضاء هيئة  

 تدريه جامعيين.  

يميلون إلى دعم تأكيداتهم بث"في مديريتيل نحن...". بينما يتابعون دراسة الدكتوراةل ينمون في القدرة على تحديد   -2

بدراسات   يكونون على دراية  يدافعون فيه عن أطروحةل  الذي  الوقت  األدبل وبحلول  في  الرسمي ألفكارهم  الدعم 

 محددة وباكتشافاتهم. 

 املوضوعية:   ▪

 فين األكاديميين أن يكونوا محايدين وخاصة عند إجراء البحوث.  يجب على املؤل -1

 هذا أحد أسباب نادًرا ما يستخدم الضمير الشخص ي "أنا" في الكتابة األكاديمية.   -2

التأليف   -  3 تقليد  فإن  مخطوطةل  في  املؤلف  عن  النطاق  واسعة  السطور"  بين  "معلومات  وجود  من  الرغم  على 

 املادة إلى حد ما.   األكاديمي هو االبتعاد عن 

لدعم   -4 االنضباط  من  أدلة  على  األكاديميون  املؤلفون  يعتمد  بالسلطةل  برأي شخص ي كمطالبة  التذرع   من 
ً
بدال

 مطالباتهم. 

 توازن:  ▪

على الرغم من أن املؤلفين يؤمنون بش يء مال فإن هذا ال يعني أنهم يقصرون مراجعة أدبياتهم على املصادر التي   -1

 فقط.  تثبت موقفهم  

 مصلحة تحقيق  جة متواملنةل فهم يعترفون بهذه ااراء املتعارضة ويشرحون سبب اختالفهم باحترام.   -2

 عرض القارئ على وجهات نظر بديلة.   -3

 يعارض الكتاب التفسيراتل ويثبت الكتاب أنهم درسوا موضوًعا من وجهات نظر مختلفة.   -4



 
55 

 النسبية:   ▪

ا    -1 يتجنب املؤلفون األكاديميون التصريحات املطلقة )على سبيل املثالل "كما يعرف الجميع..."(ل ويرجع ذلك جزئيًّ

ا ألن الع  لماء يعترفون بأنها قد تكون خاطئة.إلى أن التعميمات تؤدي إلى تحديات في الحجة وجزئيًّ

 من "هذه    -2
ً
عادة التأكيدات املؤهلة تجعل العبارات أكثر دعًمال على سبيل املثالل تنص على "تشير النتائج إلى..." بدال

 الدراسة تثبت أن...".
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 الفصل الخامس 

 هيكل التقرير العلمي
 نهج الكتابة -1

 العنوان. -2

 امللخص. -3

 املقدمة. -4

 األساليب. -5

 النتائج. -6

 املناقشة. -7

 تقدير(.الشكر و ) ال -8

 استشهد األدب. -9

 امللحق. -10
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 نهج الكتابة:  

ا مع مهمة كتابة تقرير بطرق مختلفةل تمليها مجموعة من التفضثثثثثثثثيالت الشثثثثثثثثخصثثثثثثثثية والقيود   -1 يتعامل الجميع فعليًّ

 العملية. 

 يجدر تقديم بعض االقتراحات العامة لالستخدام أو عدمه حسب ما يراه مناسًبا.   -2

 يجب أن تتوقع أن تمر خالل عدة مسودات تقرير قبل أن يكون مرضًيا.   -3

 من النادر الحصول على كل ه يء صحيًحا ألول مرة.   -4

تعمل معالجات النصثثثثثثثوص على تسثثثثثثثهيل مهمة مراجعة املخطوطات كثيًرال لذا من األفضثثثثثثثل عموًما الحصثثثثثثثول على  -5

 في إنشاء تحفة أدبية ألول مرة.  
ً
 من التأقلم مدة طويلة أمام الشاشة أمال

ً
 مسودة ثم العمل عليها على الورقل بدال

 من محاولة القيام  من ا -6
ً
ألسثثهل الحصثثول على نظرة عامة على الهيكلل وتحديد األخطاء من النسثثخة املطبوعة بدال

 بذلك بالكامل على الحاسوبل حيث تنظر دائًما إلى جزء من املخطوطة على الرغم من النافذة الصغيرة. 

ل قبل البدء في  بعض األشثثثثثثثثثخاص يكتبون مباشثثثثثثثثثرة على معالج النصثثثثثثثثثوصل والبعض ااخر يصثثثثثثثثثو  شثثثثثثثثثي -7
ً
ًئا ما مطوال

 الكتابة.  

إذا كتبت مباشرة على الحاسوبل فيجب أن يكون لديك خطة مكتوبة واضحة ملا تريد أن تقوله قبل أن تبدأل وإال   -8

 فإنك ستضيع الكثير من وقت الحاسوب. 

التقارير املباشثرة للمعلومات    ُيقترح عموًما أن البدء في أقسثام النتائج و/أو األسثاليب هو أسثهل طريقة تتطلب هذه -9

د نمط وعرض النتائج بوضوح.   الواقعيةل وبحلول الوقت الذي تدخل فيه في املناقشة واملقدمةل سُيحدا

 اجعل كتابتك بسيطة وواضحة وموجزة.   -10

 الكتابة العلمية هي اتصال واضح وليه بهلوانيات لفظية.  -11

 حاول شرح األمور بمستوى مناسب للجمهور املستهدف.   -12
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ضثثثثثثثثع في حسثثثثثثثثبانك أنه من املحتمل أن تكون قد قضثثثثثثثثيت الكثير من الوقت في العمل على املشثثثثثثثثكلة التي تناقشثثثثثثثثها   -13

ا للقارئ.  والتفكير فيهال وأن األشياء التي قد تبدو واضحة لك    قد ال تكون واضحة جدًّ

ه مسودة مقبولة للتقريرل اطلب من بعض األشخاص ااخرين قراءتها قراءة نقدية لك  -14 عندما يكون لديك ما تعدُّ

ا لقبول تعليقاتهم الصادقة(.  )وكن مستعدًّ

سثثوف يلتقطون أشثثياء    من املفيد قراءة املخطوطة من قبل األشثثخاص الذين يعرفون املجالل والذين ال يعرفون  -15

 مختلفة.  

ا.   -16 ل املدقق اإلمالئي على املستندل ولكن ال تقبل التصحيحات اإلمالئية التي تقترحها تلقائيًّ ِ
 
 شغ

 إذا لم تكن متأكًدال استخدم القاموس.   -17

 عادة قراءته.  إذا أمكنل من الجدير وضع التقرير في مكان ما لبضعة أسابيع والقيام بش يء آخرل ثم العودة وإ -18

 ستجد أنه يمكنك رمية أخطاء التقرير بسهولة أكبر بعد وقت من الراحة من العمل عليه.  -19

 هيكل األوراق العلمية: ▪

 يتكون هيكل الورقة البحثية من ثالثة أجزاء أساسيةل هي: املقدمة والجسم واملناقشة.   -1

 يتتبع تقدم النطاق املوضوعي لورقة داخل هذه األجزاء نموذًجا يسمى "نموذج الساعة الرملية".   -2

 نص الورقة.  تقود املقدمة القارئ من الدوافع العامة وموضوع واسع إلى سؤال بحثي معين ُيتناول في -3

 يبقى نص الورقة ضمن نطاق موضوعاتي ضيق ويصف طرق البحث والنتائج بالتفصيل.  -4

 في نهاية املطافل فهدف جزء املناقشة إلى استخالص استنتاجات عامة وعرض ااثار املترتبة على النتائج.   -5

لجثدلل أي: يجثب أن تعود الخثاتمثة إلى هثذا التقثدم املوضثثثثثثثثثثثثثوعثاتي عبثارة عن ورقثة بحثيثة يجثب أن تكون دائريثة في ا  -6

 االفتتاحل وتفحص الغرض األصلي في ضوء البحث املقدم. 

 ومع ذلكل هناك أجزاء إضافية من الورقة بنفه األهمية. هذه هي العناوين وامللخصات واملراجع.   -7
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 الكتابة بطبيعتها عملية إبداعية.   -8

 يبدو ذلك مناسًبا للباحث العلمي.  -9

 حيث اإلبداع مع التفكير النقدي هو مفتاح النجاح.   -10

ٍ سواء.   -11
تاًبا مؤهلينل حيث يجدون مهمة الكتابة مرعبة وشاقة على حد 

ُ
 ال يعد الكثير من العلماء أنفسهم ك

العلميةل فلدي سثثثثثثثثثثثر أشثثثثثثثثثثثارك فيه: ليه عليك أن أما القراء الذين ليه لدفهم خبرة في كتابة املقاالت في املجالت   -12

 تكون كاتًبا جيًدا لكتابة بحث علمي جيد. والسبب في هذا: 

 هناك صيغة لكيفية بناء وتنظيم ورقة علمية.  -أ

 حتى يتمكن العالم/ الكاتب من التركيز على ما يعرفه تركيًزا أفضل ويقلل من الكتابة.   -ب

 وسطيةل وفي بعض السياقات سيكون ذلك صحيًحا بالتأكيد.  قد تبدو صيغة الكتابة وصفة لل -13

 لكن فيما يتعلق بالورقة العلمية.  -14

15-   ."
ً
 فعاال

ً
 يجب أن يبقى التركيز دائًما على العلمل بعبارة "مجرد أدوات لنقل املعلومات نقال

الن على الكا -16 ِ
ا مميزين يسثثثثه   تنظيميًّ

ً
تب والقارئ الحصثثثثول على ما يحتاجان  طورت املجالت العلمية أسثثثثلوًبا وهيكال

 إليه من الورقة.  

 التواصل الفعال لألفكار العلمية.  -17

االختالف الكبير بين الكتابة العلمية املسثثثثثتندة إلى دفتر اليومية وأشثثثثثكال الكتابة املتنوعة املوجودة في مكان آخر   -18

 هو النطاق املحدود للغاية لوسيطنا.  

 تكون الورقة العلمية كل ه يء لكل الناس.   -19
ا
 يجب أال

ل مجموعة تشثترك في خلفية علمية أسثاسثية راسثخة  املجتمع العلمي املحدد ليه عينة عشثوائية من اإلنسثانية ب -20

 ومفهومة.  
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 مجموعة من األهداف املشتركة املتفق عليها على نطاق واسع.   -21

 مجموعة آليات قائمة بالفعل لتوصيل املعلومات.   -22

 باتباع الهيكل القياس ي والتنظيم ملقال بحث علمي.  -23

 الكاتب مقيد من عدة نواٍح.  -24

 يود تحرر املؤلف والقارئ من التركيز على املحتوى الذي ينتج عنه في الغالب ورقة أفضل. هذه الق -25

الهيكل القياسث ي لورقة علمية: تتبع الغالبية العظمى من األبحاث املنشثورة في املجالت العلمية اليوم بنية بسثيطة  -26

 إلى حد ما.  

 قدمة.  امل -أ

 والنموذج(.   املنهج )التجربةل والنظريةل والتصميمل -ب

 النتائج. -ج

 املناقشة. -د

 االستنتاجات.   -هث

 هذا الشكل موجود في كل مكان لدرجة أنه من املدهش في كثير من األحيان أن نرى ورقة تنحرف عنها كثيًرا. -27

 هناك العديد من االختالفات في هذا املوضوع.  -28

 ه.  الغرض من الهيكل هو تعزيز هدف التواصلل وعدم إعاقت -29

 .  IMRaDهناك ميزتان رئيستان ملتابعة هيكل  -30

 يسهل على الكاتب تنظيم محتوى الورقة.  -أ

ا.   -ب  يسهل على القارئ العثور على املعلومات التي يبحث عنها عثوًرا انتهامليًّ

 بعد التقديمل قد تختلف املقاالت في بنيتها. -31
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 مختلًفا أكثر  -32
ً
من األفضثثثثثثثثثثثثل التقدم مباشثثثثثثثثثثثثرة إلى قسثثثثثثثثثثثثم "األسثثثثثثثثثثثثاليب واملواد". ومع ذلكل قد يجد آخرون تفصثثثثثثثثثثثثيال

 مالءمة.  

 يجب عليك دائًما مراجعة املجلة التي ستخضع لها قبل كتابة نص املقالة.   -33

ا كانت املجلة التي ترسلهال تحتاج إلى معالجة العديد من النقاط الرئيسة -34  في نص املقالة.    أيًّ

يجب أن تصثثثثف بدقة األسثثثثاليب التي اسثثثثتخدمتها للتحقيق في املشثثثثكلةل وأن تصثثثثف بإيجامل سثثثثبب اسثثثثتخدام هذه   -35

 األساليب.  

 يجب توثيق أي مواد مستخدمة ومناقشة أي برامج حاسوبية مستخدمة.   -36

 يجب أن يتناول نص املقالة التجارب أو النماذج أو النظريات املبتكرة.   -37

 يجب أن تحتوي على معلومات أساسية قليلة أو معدومةل حيث يجب وضع هذه املعلومات في املقدمة.   -38

 يحتوي نص املقالة على نتائج أو استنتاجات أو تفسيرات.   -39
ا
 كما يجب أال

 هيكل مقال البحث: ▪

 بع معظم األوراق البحثية نفه البنية األساسية:  تت -1

 امللخص.   -أ

 مقدمة.   -ب

 مراجعة األدب.   -ج

 املنهجية.   -د

 النتائج.   -هث

 املناقشة -و

 الخالصة.  -مل
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 املراجع.   -ح

 إذا كان القارئ يعرف وظائف كل قسم من الورقةل يصبل من األسهل بكثير فهم معنى ما هو مكتوب.   -2

 عالوة على ذلكل فهم بنية النص يحسن القدرة على القراءة والكتابة.   -3

 في حين أن بنية الورقة البحثية ثابتة إلى حد كبير.  -4

 االختالفات املحتملة تشمل:  -5

 راجعة األدبيات في املقدمة.  يمكن تضمين م -أ

قثثثد تسثثثثثثثثثثثثثمى املنهجيثثثة "املواد واألسثثثثثثثثثثثثثثثاليثثثب"ل ويمكن تضثثثثثثثثثثثثثمين املنهجيثثثة في نهثثثايثثثة الورقثثثةل ويمكن أن تكون النتثثثائج    -ب

 واملناقشة مًعا. 

 يمكن الجمع بين املناقشة واالستنتاج.   -ج

 

 سيكون للمقدمة عادة ثالث وظائف أساسية:   ▪

 مناقشة مجال البحث بالرجوع إلى املؤلفات ذات الصلة.  -1

 توضيل منطقة حيث يمكن أو ينبغي إضافة املزيد من املعلومات إلى األدبيات.   -2

 تحديد الدراسة الحالية من حيث هدف البحث والنتائج الرئيسة و/أو الهيكل.   -3

 كتابة ورقة بحثية: ▪

 ة ورقة هي عملية سلسلة من الخطوات التدريجية التي تؤدي إلى منتج نهائي مقبول وُمرٍض.  كتاب -1

أفضثثثثثثثثثثثثثثل إجراء هو البثدء في صثثثثثثثثثثثثثيثاغثة ورقثة في أثنثاء عمثل ال يزال قيثد التقثدمل وتسثثثثثثثثثثثثثجيثل أول بنيثة أوليثة ثم إكمثال    -2

 األجزاء التي يسهل التعامل معها:  

 تسميات التوضيحية وغيرها.  وصف األساليب واملالحظات واملراجع وال -أ
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ا رميثثثة بعض ثمثثثار    -ب من مزايثثثا البثثثدء مبكًرا أنثثثك تصثثثثثثثثثثثثثبل على درايثثثة بنمط املنزل في املجلثثثة ويمكنثثثك على الفور تقريبثثثً

 مخاضك بتنسيق شكليل وأنك تتجنب التحديق في صفحات فارغة أو مالحظات قذرة.  

ا إلى اتبثاع الخطوط الجثانبيثة املحتملثةل حتى إلى ورقثة  مكثافثأة أخرى أكثر أهميثة هي أن هثذا النهج قثد يقودك أيضثثثثثثثثثثثثثً   -ج

 البحث املستمدة من عملك الرئيه. 

يعد هذا املنتج الثانوي عنصثثًرا ممتامًلا لعرضثثه في االجتماع على أنه ملصثثق يوضثثح النتائج الجديدة في سثثياق العمل   -د

شرت بالفعل في مكان آخر.
ُ
  األساس ي دون تكرار غير ضروري للمواد التي ن

 بمعنى آخر: يمكنك الدعاية لعملك األساس يل دون انتهاك قواعد حقوق النشر أو إنشاء تراكيب فارغة.   -هث

 بما أن الكتابة عملية تستغرق وقًتا الكتساب مهارات الكتابة الالملمة.   -و

 هناك أربعة متطلبات أساسية ال غنى عنها إلنتاج ورق جيد:  -مل

 . اكتب بوضوح. 1

 . اكتب بدقة.  2

 . كن مختصًرا )تجنب األنماط املطولة واملبهرة(.  3

ا.  4  . بناء هيكل منطقي: يجب أن يكون قطار الفكر منطقيًّ

 تجنب دورة متعرجة ومتكررة في مجموعة األفكار. -5

 تقرير مكتوب ومنشور يصف نتائج البحث األصلية. -6

يثثثدعي اليوم العلمي أن األوراق العلميثثثة يجثثثب أن تلبي متطلبثثثات معينثثثة فيمثثثا يتعلق بكيفيثثثة كتثثثابثثثة الورقثثثة وطريقثثثة  -7

 نشرها.  

 ويشدد على أن العملية املؤدية للنشر ال تقل أهمية عن محتوى الورقة املنشورة وأسلوبها وتنظيمها.  -8
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ب أن تكون الورقة العلمية مطبوعة وصثثثثثثثثثثثثالحةل أي يجب نشثثثثثثثثثثثثرها في املكان الصثثثثثثثثثثثثحيلل كما هو الحال في مجلة  يج -9

 مراجعة من قبل األقران أو في مؤتمر رفيع املستوى.  

يعتمد منفذ النشثثثثثر في الوقت الحاضثثثثثر كثيًرا على مجال البحثل فاألوراق في أعمال بعض املؤتمرات ذات الترتيب -10

 ى قدم املساواة أو حتى أكثر شهرة من املقاالت في املجالت ذات التصنيف العالي. األعلى هي عل

بغض النظر عن منفذ النشثثثثرل يجب أن تحتوي الورقة العلمية املنشثثثثورة نشثثثثًرا صثثثثحيًحا على "الكشثثثثف األول عن -11

 النتائج بمعلومات كافية لتمكين األقران: 

 تقييم املالحظات.   -أ

 تكرار التجارب.   -ب

 تقييم العمليات الفكرية.   -ج

 وبنية معيارية لألوراق املقدمة والنسخ املنشورة للمراجعين والقراء.  -12
ً
 يتوقع املحررون والناشرون شكال

م دراسثثثة حالة في شثثثكل مختلف عن  -13 قدا
ُ
ا كبيًرا حسثثثب نوع الورق )على سثثثبيل املثالل ت

ً
قد يختلف النموذج اختالف

 بناء األساسية متشابهة.  ورقة املسح(ل ولكن لبنات ال

بعض أجزاء الورقة ذات صثثثثثثثلة بخدمات الفهرسثثثثثثثةل التي تتوقع العنوانل واملؤلفينل واالنتماءاتل والقطع املجردة  -14

 واملماثلة.  

إن التعامل مع الناشثثثرين واملحررين وتعليقات املراجعين األقران واملواعيد النهائية وإرشثثثادات التقديم واألسثثثلوب  -15

األخرى في طريق ظهور الورقثثة في مجلثثد مطبوع/ هي على األراح واحثثدة من أكثر املهثثام اسثثثثثثثثثثثثثتنفثثاًدا في حيثثاة  والعقبثثات  

 الباحث.  

 التذكرل ألنه بمجرد نسيان ه يء مال ال يمكن استنساخه صحيًحا دون إشعار كتابي.  -16
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املوضثثثثثثثثثثثثوع بطريقة منظمةل األمر  الفهمل ألن الكتابة عن موضثثثثثثثثثثثثوع ما ال يمكن تحقيقها إال من خالل االقتراب من  -17

 الذي يؤدي في حد ذاته إلى فهم أفضل له. 

 اكتساب منظورل ألن الكتابة تتضمن النظر إلى ه يء ما من وجهات نظر مختلفة.   -18

ا في الحصثثثثثثثثثثول على فهم أفضثثثثثثثثثثل  -19 الكتابة لآلخرين أكثر تطلًبا من الكتابة لنفسثثثثثثثثثثهال ولكنها يمكن أن تسثثثثثثثثثثاهم أيضثثثثثثثثثثً

لألفكثثار والنتثثائج. نظًرا ألن املنشثثثثثثثثثثثثثورات لهثثا أدوار في الحفثثاظ على النظثثام في علوم كثثل منهثثال فثثإن الثثدوافع اإلضثثثثثثثثثثثثثثافيثثة  

 لمي: للباحثين لكتابة ونشر أعمالهم البحثية هي: االتصال الع

 هذا أمر ضروري إذا كان للعلم أن يتقدم.  -أ

 الحماية املثالية والقانونية للملكية الفكرية.  -ب

 اكتساب السمعة.   -ج

 التفكير في املقاييه االقتصادية.   -د

 النتائج الجديرة باإلبال .   -هث

 الرغبة في تقدم الفكر العلمي.  -و

 الرغبة في الوصول إلى جمهورعريض.   -مل

 حسين فرصة الترقية.  ت -ح

 عملية التحرير:   ▪

ر العلمي األول لجميع اهتمامات القضاة العلمية وأصالة األوراق.   -أ ِ
 املحر 

التحقق إذا ما كانت الورقة ليسثثثثثثثت نسثثثثثثثخة ال لزوم لها من العمل املنشثثثثثثثور في مكان آخرل وذلك ملنع انتهاك حقوق  -ب

 التأليف والنشر.  
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بعثثد ذلثثكل يتم تثثدقيق كثثل ورقثثة وتصثثثثثثثثثثثثثحيحهثثا وتجميعهثثا للتحقق إذا مثثا كثثانثثت كثثل من املخطوطثثات يتم تجميعهثثا    -ج

 وكذلك ورقة قائمة بذاتها. 

رئيه واحد لتجميعهال وبعد عدة جلسثثثثثثثثثثثثات   L ATEXل جميع املخطوطاتل يتم دمجها في ملف عندما يتم تصثثثثثثثثثثثثحي -د

 تفاعليةل يكون الحجم الكامل جاهًزا إلنشاء مؤلفات املوضوع واملادة.  

 في هذه املرحلةل لم يعد هناك مجال للتعديالت التي تنطوي على تغييرات في ترقيم الصفحات.    -هـ

 Enid"بمجرد االنتهاء من هذه املرحلةل يتم تعيين رقم املجلدل ويتم إرسال املخطوطة الرقمية إلى مدير اإلنتاج -و

Livingston"    .في ناشر سلسلة املؤتمرات 

 الفحص الفني للمخطوطة الكاملة.  هي محررة النسخ وتقوم ب  -مل

بعد عدة أسابيعل أعادت قائمة األخطاء إلى محرر العلماءل وتنتظر تقديم مجموعة من امللفات التي يتم تجميعها   -ح

 بسرعة في كتاب نقي.  

 تعد القدرة على النشر في املجالت التي يراجعها األقران عادة مؤشًرا على البحث العلمي املناسب.   -1

 واجب الباحث نشر نتائجه للمجتمع العلمي.   من -2

 يمكن اعتبار البحث منتًجا يجب بيعه للجمهور املستهدف في شكل مقال.   -3

 وبعبارة أخرىل ال توجد نتائج بحث قبل نشرها بنجاح.  -4

 األشخاص الرئيسون للحصول على مقال مقبول للنشر هم رئيه التحرير واملحرر واملراجعون.   -5

ل مثا يؤدي في نهثايثة املطثاف إلى تثأثير علمي يحثدده إذا مثا كثان بعثد ال  -6 نشثثثثثثثثثثثثثرل سثثثثثثثثثثثثثتجثذب املقثالثة املكتوبثة جيثًدا القراءن

 العلماء ااخرون سوف يستشهدون باملقال.  

لسثثثثثثثثثثثثثوء الحظل فثثثإن العثثثديثثثد من البثثثاحثين يشثثثثثثثثثثثثثعرون براحثثثة أكبر في إجراء التجثثثارب العلميثثثة أكثر من اإلبال  عن   -7

 نتائجهم ونشرها.  

 ال ُينشر قدر كبير من البحث بطريقة تعبر عن أهميته تعبيًرا كافًيا.   -8
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ال وكذلك ملؤسستهم.   -9  ينجح الباحثون الذين يتواصلون جيًدا في كسب االعتراف والدعم ألنفسهم فرديًّ

 هذه الدوافع من أسباب أهمية إتقان كتابة مقاالت املجالت العلمية.  -10

 احث الجديد كتابة املقاالت في أقرب وقت ممكن.  من الضروري أن يبدأ الب -11

 إن البدء املبكر سوف يسرع عملية التعلم.  -12

 عندما تكتب تضطر إلى التفكير في مادتك من منظورات مختلفة.   -13

 غالًبا ما يرتكب الباحثون خطأ االعتقاد بأن كتابة مقال مرحلة منفصلة يتم إجرامها بعد إكمال البحث بأكمله.   -14

نوصثثثثثثثثثثثثث ي البثاحثين بثالبثدء في الكتثابثة في وقثت أقرب بكثير. من منظور الفثاعليثةل ليه من الحكمثة االنتظثار لحظثة    -15

 املقاالت.  تشعر فيها أنك تعرف وتفهم "كل ه يء" مطلوب لكتابة  

ن بشثثثكل أفضثثثل من إدراك ما يجب القيام به ومتىل  -16 ِ
 
من املنطقي أكثر البدء في تعلم الكتابة قطعة قطعةل ما يمك

 ومن ثم املساعدة في تجنب العمل غير الضروري.  

 تحسين فهم املادة محل الدراسة في أثناء العمل عليها.  -17

ا عتبة النشثثثثثثرل ومن خالل الخبرة املكتسثثثثثثبة سثثثثثثتتحسثثثثثثن  إن البدء في عملية الكتابة في وقت مبك -18 ر يخفض تدريجيًّ

 فرص قبول العمل للنشر في مجالت أفضل. 

م أفضثثثثثثثثثثل من خالل اكتسثثثثثثثثثثاب خبرة الكتابةل فمن الجدير بدء عملية التعلم من خالل  -19
ا
تعل
ُ
بما أن كتابة املقاالت ت

 لنتائج األولية.  تدوين مالحظات مكتوبة ألي أفكار وتوثيق عمليات البحث وا

 بهذه الطريقة ستقوم بإنشاء نص يمكن استخدامه الحًقا للمقاالتل أو على األقل ستكتسب خبرة في الكتابة.  -20

إضثثثثثثثثثافة إلى ذلكل من خالل تدوين األفكار واالسثثثثثثثثثتنتاجات األولية وما شثثثثثثثثثابهل يمكن للباحث تحديد الفجوات في   -21

 تفكيره بشكل أفضل. 

 النشر بالفعل في الحسبان في أثناء إجراء التجارب.    من املفيد وضع -22
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 .Bem, 2003)ومع ذلكل فإن النتائج هي التي ستحدد محور املقال النهائي ) -23

 تبدأ عملية كتابة مقال من خالل النظر في أهمية املقالة املستقبلية وجدواها املحتملة للمجتمع العلمي.  -24

ا تحديد أولئك ا -25 ن الجمهور املسثثثثثثثثتهدف؟ إضثثثثثثثثافة إلى من املهم أيضثثثثثثثثً لذين قد يكونون مهتمين برمية نتائجكل أي من

 ذلكل من املفيد النظر في ااثار العملية لبحثك.

ا باستخدام األساليب املقبولة.   -26  يجب أن يستند مقال علمي إلى بحث يتم إجرامه علميًّ

 ي. مقال يختتم البحث بتقديمه بوضوح واختصار للمجتمع العلم -27

م أفضثثثثثثثثثثل من خالل اكتسثثثثثثثثثثاب خبرة الكتابةل فمن الجدير بدء عملية التعلم من خالل  -28
ا
تعل
ُ
بما أن كتابة املقاالت ت

 تدوين مالحظات مكتوبة أل أفكار وتوثيق عمليات البحث والنتائج األولية.  

 تكتسب خبرة في الكتابة. بهذه الطريقة ستقوم بإنشاء نص يمكن استخدامه الحًقا للمقاالتل أو على األقل س -29

إضثثثثثثثثثافة إلى ذلكل من خالل تدوين األفكار واالسثثثثثثثثثتنتاجات األولية وما شثثثثثثثثثابهل يمكن للباحث تحديد الفجوات في   -30

 تفكيره بشكل أفضل. 

 من املفيد وضع النشر بالفعل في الحسبان في أثناء إجراء التجارب.   -31

 . Bem, 2003)ملقال النهائي )ومع ذلكل فإن النتائج هي التي ستحدد محور ا -32

 تبدأ عملية كتابة مقال بالنظر في أهمية املقالة املستقبلية وجدواها املحتملة للمجتمع العلمي.  -33

ن الجمهور املسثثثتهدف؟ إضثثثافة   -34 ا تحديد أولئك الذين قد يكونون مهتمين برمية نتائجكل أي من من الضثثثروري أيضثثثً

 ار العملية لبحثك.  إلى ذلكل من املفيد النظر في ااث

يا باستخدام األساليب املقبولة.   -35  يجب أن يستند مقال علمي إلى بحث يتم إجرامه علمًّ

 مقال يختتم البحث بتقديمه بوضوح واختصار للمجتمع العلمي.  -36

 قد يتوهم الباحث أن أبحاثه ستبيع نفسها بشكل أو بآخر.  -37
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 بحيث يمكن لشثثثثثثثخص غريب أن يفهم النقاط الرئيسثثثثثثثة  على العكه من ذلكل من واجب املؤلف   -38
ً
أن يكتب مقاال

 ومنطق االستدالل بسهولة نسبية.  

 مقالتك تنافه مقترحات املقاالت املقدمة األخرى.   -39

 ال يتخذ قرار القبول على أساس املادة فقطل ولكن من السهل قراءة املادة.   -40

 ومن ثمل يجب أن يكون للمقال بنية واضحة ومنطقية مقترنة برواية القصص بطالقة.  -41

ا لفهمه. إضثثثثثثثثافة إلى ذلكل فإن  -42
ًّ
يجب أن تكون املقالة جذابة قدر اإلمكان للقراء. ال أحد يريد أن يقرأ شثثثثثثثثيًئا شثثثثثثثثاق

 استخدام املصطلحات غير الضرورية يجعل تجربة القراءة غير مريحة.  

؛ Suppe, 1998ال تحثثاول اختراع حلول هيكليثثة جثثديثثدةل ولكن اتبع الشثثثثثثثثثثثثثكثثل العلمي )انظر على سثثثثثثثثثثثثثبيثثل املثثثالل    -43

Yarden, 2009  .) 

 الغرض من املقال وتحديد مشكلة البحث يجب أن يذكر بوضوح في املقدمةل ما يبرر املادة.   -44

يتبع ذلك مراجعة األدبيات ووصثثثثثثثف عملية البحث وأسثثثثثثثاليبه ونتائجه ومناقشثثثثثثثته. يجب أن تتطابق بداية ونهاية   -45

 و أسئلة البحث في النهاية. املقالةل أي يجب معالجة املشكلة املذكورة أ

 أي عدم تطابق سيقلل من مقالتك بشدة.   -46

 سيصف الجزء األوسط من املقالة املنطق املتعلق بكيفية الحصول على النتائج.   -47
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 أنواع األوراق العلمية:  ▪

هناك العديد من أنواع األوراق التي يتعامل معها العالم. يسثثثثثثثثرد هذا القسثثثثثثثثم األنواع األكثر شثثثثثثثثيوًعال ويصثثثثثثثثنفها تقريًبا  

 حسب األهمية.  

 ورقة بحثية في مجلة محكمة:  -1

آخرل   يشثير تقديم ورقة إلى مجلة محكمة غالًبا إلى أنها نتيجة بحث أصثلي لم ُينشثر سثابًقال أو لم ُيقدم للنشثر في مكان

 وال ُينظر في استنساخه الحًقا دون موافقة صاحب حقوق الطبع والنشر.  

تتطلثب معظم املجالت املحكومثة تقثديم املخطوطثات في مسثثثثثثثثثثثثثثافثات مزدوجثة حتى يتمكن الحكم من عمثل تعليقثات    -أ

 توضيحية. 

 نشورة.  ُينصح بمراجعة السياسات التحريرية ملجلة ما عن طريق التحقق من أنواع األوراق امل -ب

 رسالة إلى املحرر:  -2

 الرسالة هي ورقة بحثية )أو ورقة رأي قصيرة( تتطلب النشر السريع.   -أ

 بعض أنواع الرسائل محترمة أعلى من األوراق العادية العاديةل والبعض ااخر له سمعة أقل.  -ب

 نشرات وبرقيات إعالمية:   -3

النشثثرة عبارة عن موجز إخباري موجه للنشثثر الفوري. تحظى البرقيات ببعض االهتمام التحريريل لكنها ال تخضثثع   -أ

 للحكم بالضرورة.  

 هذه األوراق القصيرة تعتمد على السياسات التحريرية للمجلة.    درجة التحكيم في مثل -ب

 ورقة مراجعة:   -4

إن ورقة املراجعة عبارة عن مسثثثثح بأثر رجعي واسثثثثع لحقل محدد بما في ذلك تقييم نقدي ملجموعة العلوم الفرعية   -أ

 التي ُيتعامل معها.  
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يه بأي حال من األحوال ورقة مراجعةل ال سثثثثثثثثثيما في  إن التجميع املباشثثثثثثثثثر ملصثثثثثثثثثادر األدب أو البيانات املفهرسثثثثثثثثثة ل -ب

 األوقات التي يمكن فيها تنفيذ تجميعات الويب بسهولة.  

 يجب على املرء أن يقرر نطاق مقال املراجعة.  -ج

ا طرح أسثثثثثثثثئلة تتضثثثثثثثثمن "ملاذا مقالة املراجعة مطلوبة؟"ل و"كيف سثثثثثثثثتكون مقالة املراجعة  -د يجب على املؤلفين أيضثثثثثثثثً

مقارنة باملقاالت املنشثثثثثورة األخرى؟"ل و"هل سثثثثثتتمكنل مع املؤلفين املشثثثثثاركينل من مراجعة األدبيات وتفسثثثثثيرها  فريدة  

ا وتطبيق املعرفة الحالية؟".  تفسيًرا نقديًّ

هثثثث يجب شرح املعايير اإللكترونية في اختيار املقاالت للمراجعةل مثل الدراسات البحثية وحدها أو الدراسات البحثية  

 إلى التحليالت التلوية؛ ينبغي تبرير إدراج سلسلة حاالت أو تقارير حالة. إضافة  

بعد جمع األدبيات أقترح مراجعة شثثثثثثثاملة لكل مقالل وإلقاء الضثثثثثثثوء على النتائج الرئيسثثثثثثثة بعالمة صثثثثثثثفراء أو تحتها  -و

 خطل وتفسير النتائجل ثم كتابة فقرة مختصرة حول تأثيرها في املمارسة.  

 الخطوة التالية املهمة قبل كتابة النص هي إعداد جدول )جداول( الدراسات املوجودة.  يجب أن تكون   -مل

 إن إعداد الجداول قبل كتابة النص يتيل ملحة عامة عن األدبيات املوجودة.   -ح

يجب أن تتضثثثمن الجداول بيانات ديموغرافية عن املرضثثث ىل و جم العينةل وتصثثثميم الدراسثثثةل وأنظمة األدويةل   -ط

 أو أوقات الثقة.   pية واألمراض املتزامنةل وبيانات نتائج الفاعلية والسالمة إلى جانب قيم واألدو 

يجب أن يكمل النص الجداول بتفسثثير البيانات وتسثثليط الضثثوء على النتائج الرئيسثثة. الحظت االتجاهات نقاط    -ي 

 القوة والضعف واالختالف بين الدراساتل وتأثيرها في رعاية املرض ى. 

 تقسيم النص إلى أقسام لتحسين القراءة والفهم.    يجب -ك

 على سبيل املثالل مقال عن أقسام املقدمةل ومصادر البياناتل والتكلفةل وامللخص.   -ل

 يجب مناقشة حدود األدبيات.   -م
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 مقاالت:   -5

 مع موضوعه من وجهة نظر شخصية للمؤلف. 
ً
 هذا الشكل من األوراق هو عمل تفسيري يتعامل عادة

 ورقة بيانات:  -6

تتطلثب الثدوريثات القيثاسثثثثثثثثثثثثثيثة إعثداد تقثارير موجزةل ويمكن لعثدد قليثل من الثدوريثات اسثثثثثثثثثثثثثتيعثاب كميثات كبيرة من   -أ

 البيانات التجريبية.  

نشثثثثثثثثثثثثثر نتثثائج التجثثارب )النظريثثة أو   -ب
ُ
بعض املجالت الرئيسثثثثثثثثثثثثثثة لهثثا )أو لثثدفهثثا( سثثثثثثثثثثثثثلسثثثثثثثثثثثثثلثثة مكملثثة مرتبطثثة بهثثال حيثثث ت

 املالحظة(. 

ا كبيًرا بين ورقة البيانات   -ج
ً
ا. الحظ أن هناك اختالف نشثثثثثثثثثثثثر معظم البيانات في الوقت الحاضثثثثثثثثثثثثر في شثثثثثثثثثثثثكل مقروء آليًّ

ُ
ت

 وأرشيف البيانات.  

ا سثثثثثثثثثثبب الحصثثثثثثثثثثول على البياناتل   -د األخير هو مجرد مجموعة من املعلومات املجدولةل وعادة ما يشثثثثثثثثثثرح األول أيضثثثثثثثثثثً

من مناقشثثثثثثثثثثة حول الدقةل وربما يقدم بعض الرسثثثثثثثثثثوم التوضثثثثثثثثثثيحية للنتائج  وكيفية الحصثثثثثثثثثثول على البياناتل ويتضثثثثثثثثثث 

 املنشورة بالفعل في مكان آخر. 

 أدلة األجهزة والبرامج:   -7

ال وتميل إلى دفن  تنتمي هذه املنشثثثثثثثثثورات إلى فئة مشثثثثثثثثثابهة إلى حد ما مثل أوراق البياناتل ولدفها مدة حياة قصثثثثثثثثثيرة جدًّ

 أرشيفات مكتبات املرصد. 

 ث مدعو في املؤتمر:  حدي -8

 في الغالب بناء على الدعوةل تقدم هذه األوراق مراجعة ألحد محاور االجتماع.  -أ

ا مثثثا تكون مفيثثثدة للغثثثايثثثةل   -ب ا مثثثا تحتوي على العثثثديثثثد من األوراق التثثثاريخيثثثةل والتي غثثثالبثثثً االجتمثثثاعثثثات الجيثثثدة غثثثالبثثثً

 وبالتأكيد هي أدبيات موص ى بها لكل مبتدئ في امليدان. 
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 ورقة مساهمة في مؤتمر:   -9

 هذه األوراقل كقاعدة عامةل قصيرةل وغالًبا ما تجلب معاينة للنتائج الجديدة التي لم تنشر بعد.  -أ

من حيث املبدأل يجب أن تكون كل ورقة مؤتمر قادرة على اجتيامل التحكيم املعتدلل ولكن في املمارسثثثثثثثثثثثثثة العمليةل  -ب

اإلجراءاتل فإن هذه األوراق ذات جودة متغيرة على نطاق واسع وبعضها لن   كما يمكن للمرء التحقق بسهولة في هذه

 يجتامل اختبار تحكيم صارًما.  

 ملصق املؤتمر:   -10

نشثثثثثثثثثمت جلسثثثثثثثثثات ملصثثثثثثثثثق للسثثثثثثثثثماح للمشثثثثثثثثثاركين بعرض نتائجهمل حتى لو كان شثثثثثثثثثكل االجتماع يسثثثثثثثثثمل باملحادثات   -أ
ُ
أ

 واملراجعات املدعوة فقط. 

ميزة امللصثثثثثثثثثثثقات هي أنه يمكن للمشثثثثثثثثثثثاركين عرض ومناقشثثثثثثثثثثثة املواد بالسثثثثثثثثثثثرعة التي تناسثثثثثثثثثثثبهمل في جو يشثثثثثثثثثثثجع على  -ب

 املناقشة املباشرة.  

 أوراق التذاكر:   -11

 لح "ورقة التذاكر" عامية في نظر ورقة املؤتمر التي تستخدم لتغطية السفر الخاص بك فقط. مصط -أ

تتطلثثثب إدارات الجثثثامعثثثة في كثير من األحيثثثان من املشثثثثثثثثثثثثثثثاركين التحثثثدث عنثثثد التقثثثدم بطلثثثب للحصثثثثثثثثثثثثثول على دعم   -ب

 السفر.  

م ورقة قصيرة لغرض وحيد هو الحصول على -ج قدا
ُ
 دعم السفر.    على هذا النحول غالًبا ما ت

 أوراق الدعاية:   -12

تنشثثثثر بعض األوراق نتائجل على الرغم من ذلكل لغرض لفت انتباه الجمهور إلى بعض إنجاملات فريق كبير أو اتحاد   -أ

 علمي فقط. 

 تنشر هذه األوراق عادة في التقارير السنوية للمعاهد أو في مجالت املرصد.  -ب
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 أوراق السالمي:   -13

 من تقديم جميع   -أ
ً
يشير املصطلح إلى العادة غير املألوفة للغاية لإلبال  عن نتائج دراسة واحدة في شرائلل أي بدال

 النتائج في ورقة متماسكة واحدةل ُيقسم العمل في أوراق متعددة وُيرسل إلى املجالت املختلفة. 

وغرافيةل لكن التخفيف يؤثر سلًبا في اللحظة التي هذه التقنيةل بالتأكيدل تزيد من رميتك في قاعدة بيانات ببلي -ب

 .  "تطلب فيها هيئة مراجعة النظراء "أهم ثالث أوراق لك في السنوات الثالث األخيرة

 مقاالت خدعة:   -14

 الخدعة العلمية هي اختالق. -أ

 إذا كانت نية املؤلف خداع القارئ فإننا نتكلم عن احتيال. -ب

ا من ا -ج  لخدعة أو محاكاة ساخرة تؤدي إلى التعرض ملمارسات أو عادات بحث فاسدة.هناك نوع خاص جدًّ

 " نحو تأويل تحويلي للجاذبية الكمية.Alan Sokalاملثال األكثر إثارة لالهتمام هو "تجاومل الحدود:  -د

 الكتابة املستقلة للصحف ومجالت الهواة والتوعية العامة: -15

يعمل هذا النوع من املنشثثثثثثثثثثثورات على مليادة محو األمية العلمية لغير العلماءل حتى على مخاطبة العالم السثثثثثثثثثثثياسثثثثثثثثثثث ي   -أ

 األمي. 

 على الرغم من أهمية هذه الكتابةل فإن بعض املتخصصين ينظرون إلى هذه املنشورات باملدراء.   -ب

 أوراق كاريوكي:  -16

ا في بعض األحيان( أو املدواجية    (okeاليابانية )فارغة( وتشثثثثثثثثير الكاريوكيل من الكارا   أوركسثثثثثثثثترا( إلى اسثثثثثثثثتنسثثثثثثثثا  )حرفيًّ

 )بشكل رئيه( امللصقات في االجتماعات.  

 وغني عن القول أن مثل هذه التكرارات ليه لها قيمة في السيرة الذاتية ويجب تجنبها.  -أ

 انك التوصل إلى جوانب أخرى مثيرة لالهتمام من بحثك؟بعد كل ه يءل ملاذا تعين ورقة على نفسها إذا كان بإمك -ب
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 ال تنهن أن األوراق غير املحسومة مخفضة للترقيات وطلبات العمل.  -ج

 وصف املعايير التي تشكل الفهم العلمي والتي تستخدم بتكرار لتأطير الخطاب على جودة البحث.  ▪

في بعض اإلعدادات ملعالجة جودة البحث. تشثثثثثثثثثمل  وقد أدى ذلك إلى اسثثثثثثثثثتخدام مصثثثثثثثثثطلح البحث املسثثثثثثثثثتند إلى العلم  

 املعايير املذكورة بتكرار لتقييم جودة البحث ما يأتي:  

ا ويسهم في قاعدة املعرفة.   • طرح سؤال مهم يمكن دراسته تجريبيًّ

 • أسئلة االختبار املرتبطة بالنظرية ذات الصلة. 

 ذات االهتمام.  • تطبيق األساليب التي تعالج معالجة أفضل أسئلة البحث  

• البحث األسثثثثثثثاسثثثثثثث ي على سثثثثثثثالسثثثثثثثل واضثثثثثثثحة من االسثثثثثثثتدالل االسثثثثثثثتداللي مدعومة ومبررة بتغطية كاملة لألدبيات ذات 

 الصلة. 

 • توفير املعلومات الالملمة الستنسا  أو تكرار الدراسة.

نهج مسثثثثثثثثثثثتقل ومتواملن  • التأكد من أن تصثثثثثثثثثثثميم الدراسثثثثثثثثثثثة وأسثثثثثثثثثثثاليبها وإجراءاتها شثثثثثثثثثثثفافة بما فيه الكفايةل وضثثثثثثثثثثثمان 

 وموضوعي للبحث.

 • تقديم وصف كاٍف للعينة والتدخل وأي مجموعات مقارنة.

 • استخدام التصور املناسب واملوثوق به وقياس املتغيرات. 

 • تقييم التفسيرات البديلة ألي نتائج.   

 • تقييم األثر املحتمل للتحيز املنهجي. 

 .• إرسال البحث إلى عملية مراجعة األقران

 • التزام معايير الجودة إلعداد التقارير.  
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على الرغم من عدم وجود إجماع على مجموعة أو خوارملمية معايير معينة تضثثثثثثثثثمن جودة البحثل فكلما اتسثثثثثثثثثعت   -1

 الدراسات البحثية مع هذه املبادئ أو استجابت لهال ملادت جودة البحث.  

 لتأكيد الجودة. هذا يشير إلى أن تحقيق معيار واحد أو معيارين ال ي -2
ً
 كفي عادة

على سثثثثثثثثثثثثثبيثل املثثالل يقترح بعض العلمثاء أنثه على الرغم من أن املعثايير مثثل مراجعثة األقران والتقثارير املوحثدة هي   -3

 معايير مهمةل فإنه ال ينبغي الحكم على البحث فقط من خالل نشره في املجالت الرائدة أم ال.

 إضثثثثافة إلى البنود املذكورةل هناك اسثثثث  -4
ً
ذكر وهي التحليل الببليومتريل نقال

ُ
تراتيجية أخرى لتقييم الجودة غالًبا ما ت

 عن البحث من قبل مؤلفين آخرين.  

يعتمد التحليل الببليومتري على فكرة أن عمل الباحث له قيمة عندما يرى أن األقران يسثتحقون ما يكفي لإلقرار  -5

 في نص أو مقال جديد. 

جميع "البحوث" التي تنشثثثثثثثر في املجالت أو يسثثثثثثثتشثثثثثثثهد بها آخرون دقيقة وموثوقة وصثثثثثثثحيحة وخالية من التحيز أو  -6

 مع معدالت قبول عالية.    غير احتيالية أو من نوعية كافية.

 إصدارات املجالت:  ▪

 تقرير بحثي عن قطعة بحثية منتهية أو بعض اإلنجاملات أو االكتشافات املهمة في مجال معين من العلوم. 

 األدوار املشاركة:   ▪

 األدوار الرئيسة )باستثناء املؤلفين( املشاركة في تحرير املجلة والنشرل ومسؤولياتها هي كما يأتي:  

راجع: لكل مجلة هيئة تحرير تضثثثم عدًدا من املراجعين املسثثثؤولين عن مراجعة املخطوطات املقدمة لهم من قبل امل -أ

 محرر.
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بعد مراجعة الورقة ينصثثثح كل مراجع بشثثثكل مسثثثتقل املحرر بقبول الورقة أو رفضثثثها. من املمارسثثثات الشثثثائعة أن  -ب

بيل املثالل عندما ال يكون لدى املراجعين في هيئة التحرير  يقوم املحررون بتعيين مراجعين خارجيين للتقديمل على س

 الخبرة املناسبة إلبداء التعليقات البناءة على ورقة معينة.  

 بشكل نقدي ومراجعة ومراجعة وتفكير:  ▪

 يمكن تحسين جودة جميع املقاالت بعد املراجعة الداخلية النقدية من قبل املؤلفين وغيرهم.   -1

هو املفتاح؛ أنت بحاجة إلى أفراد يمكنهم ترك مشثثثثاركتهم الدراسثثثثية جانًبا وطرح أسثثثثئلة صثثثثعبة   أن تكون "حاسثثثثًما" -2

 لتحسين الورقة.

 يميل بعض املؤلفين إلى تقديم مقال قبل األوانل ما يؤدي عموًما إلى رفض املجلة.  -3

( أيثثثامل ومراجعثثثة املقثثثالثثثة مرة أخرىل 10-7بعثثثد الرضثثثثثثثثثثثثثثثا التثثثام عن املقثثثالثثثةل يجثثثب على املؤلفين التفكير فيهثثثا ملثثثدة )  -4

 وتوجيه الردود إلى املراجعين حسب الحاجة. 

ا إض -5
ً
 افية لتحسين جودة ووضوح املقالة قبل تقديم املجلة. من املراح أن يجدوا طرق

 رئيس تحرير:  ▪

ا مجموعثة من األشثثثثثثثثثثثثثخثاص( هي اتخثاذ القرار النهثائي بشثثثثثثثثثثثثثأن    -1 إن أهم وظيفثة لرئيه التحرير )يمكن أن تكون أيضثثثثثثثثثثثثثً

 قبول أو رفض ورقة مقدمة.  

 عادة ما يبنون قراراتهم بناًء على توصيات املراجعين أو الزمالء.   -2

 ذا كان هناك اتفاق في التوصيات بشأن القبول أو الرفضل فإن حياة املحرر ستكون سهلة.  إ -3

 ال يصبل األمر صعًبا إال عند وجود خالف كبير في التوصيات.   -4

ا بناًء على رأيه أو بعد استشارة مراجعين إضافيين.  -5  في هذه الحالة يجومل للمحرر أن يتخذ قراًرا نهائيًّ

 ل يساعد رئيه التحرير العديد من املحررين املساعدين.  بشكل نموذجي -6
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 ماذا يتوقع املحررون واملراجعون؟ ▪

 يجب أن يبرر املؤلفون بوضوح ضرورة نشره.   -أ

تتم مراجعة تقديمات حوليات من حيث األهمية السثثثثثثثثثثريرية واألصثثثثثثثثثثالة أو التفرد والدقة وقابلية التكرار وحسثثثثثثثثثثن   -ب

 ة. التوقيت والجودة والوضوح والدق

 من أهم األسئلة التي يجب طرحها قبل البدء في الكتابة. -ج

 ما الذي تضيفه هذه املقالة إلى املعرفة املوجودة في األدب؟ -د

 ما مدى أهمية الرسالة التي ينقلها املقال لتحسين الفهم؟ -هث

 كيف ستتغير هذه املعلومات؟ -و

 لبت في التأليف:  ا ▪

 يجب تحديد قائمة املؤلفين للمقال وترتيب ظهوره بناًء على املساهمات النسبية في العمل.  -1

 معظم املجالت املراجعة من قبل األقرانل اتبع املتطلبات املوحدة للمخطوطات املقدمة للتأليف.   -2

تصثثثميم املشثثثروع؛ وجمع    / كما هو موضثثثح في إرشثثثادات املؤلفل يعتمد التأليف على مسثثثاهمات املؤلفين في تصثثثميم -3

 البيانات وتحليلها و/ أو تفسيرها؛ وصياغة أو مراجعة املادة؛ واملوافقة على النسخة النهائية.  

 املؤلف األساس ي أو الرئيهل وقد قام بعمل أكثر من املؤلفين ااخرين عامة.   -4
ً
 يعدُّ الشخص املدرج في القائمة أوال

ا مثثا يكون املؤلف املقثثابثثل ك  -5 بير املؤلفين )على سثثثثثثثثثثثثثبيثثل املثثثالل املثثدير أو مثثدير البرنثثامج(ل والثثذي عثثادة مثثا يقثثدم  غثثالبثثً

 املقال إلى املجلةل ويتلقى مراسالت من املحررل وهو مسؤول عن مراجعة املقالة وتصحيل أدلة البوارج. 

 غالًبا ما ُيسرد املؤلف املقابل إما األخير وإما الثاني بين جميع املؤلفين.  -6

همية بمكان تحديد املؤلفات واملسثثثثثثثثثثاهمات املحددة التي سثثثثثثثثثثيقدمها كل مؤلف للمشثثثثثثثثثثروع أو املقالة قبل بدء من األ  -7

 العمل. 
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ال يبدو أن هذا يحدث في كثير من الحاالتل ألنه قد يكون من غير املريل مناقشثثة هذه املسثثألةل ولكنه سثثيكون غير  -8

 اية. مريل في نهاية عملية الكتابة كما هو الحال في البد

ا املسثثثؤوليات بحيث يمكن للمؤلفين الرئيسثثثين وكبار املؤلفين  -9 يجب أن توضثثثح املناقشثثثة األولية حول التأليف أيضثثثً

 محاسبة الزمالء.  

الفشثثثل في معالجة هذه املشثثثكلة عندما يبدأ الفريق في العمل يمكن أن يؤدي إلى إدراج بعض املتعاونين كمؤلفين  -10

 ال ُيدرج البعض ااخر عندما كان يجب أن يكونوا.   بشكل غير مبررل في حين قد

على الرغم من أن معظم عمليثثثات التعثثثاون هي تجثثثارب إيجثثثابيثثثةل فقثثثد سثثثثثثثثثثثثثمعثثثت بعض الح ج مثثثثل: "أدرجني في    -11

ورقتكل وسثثثثأدرجك في قائمتي"ل "لنحصثثثثل على أمر تأليف دوار"ل "أحتاج إليه أكثر منك حتى يتم ثباتي أو ترقيتيل "أنا  

ألن هؤالء مرضاي"ل "أنا املخرج" أو "أنا املحقق الرئيه في املشروع"ل على الرغم من أن الفرد لم يستوِف   أستحق ذلك

 شروط التأليف من املادة املحددة.  

دعم بعض األفراد الثثذين سثثثثثثثثثثثثثثاعثثدوال لكنهم ال يسثثثثثثثثثثثثثتوفون شثثثثثثثثثثثثثروط التثثأليفل يمكن االعتراف بثثه في التقرير دون   -12

 إدراجهم كمؤلفين.

 :محرر مشارك ▪

في حالة وجود مجلة تضثثثثثثم هيئة محررين مسثثثثثثاعدينل يتم تعيين محرر مشثثثثثثارك لكل وسثثثثثثيط بين املؤلفين واملراجعين  

 ورئيه التحرير لكل طلب.

 املحررون املشاركون:  

 التعامل مع التواصل مع املؤلفين املعنيين.  -1

 مراقبة عملية املراجعة بما في ذلك اختيار املراجعين.  -2

 معالجة املراجعات.   -3
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 بناء على توصيات املراجعين.  -4

 التوصية إلى املحرر بقبول أو رفض املخطوطة املقدمة.   -5

 ملجالت.  بناًء على املجلةل يمثل املحررون املساعدون أحياًنا مناطق جغرافية أو مناطق موضوعاتية تغطيها ا -6

 عادة ما يتبع رمساء التحرير توصيات املحررين املعاونينل على الرغم من أن هذه ليست قاعدة.   -7
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 السابع الفصل 

 أسلوب الكتابة األكاديمية 
 الجودة العلمية.  -1

 األدوار املشاركة.  -2

 للمراجعة وطريقة التفكير. نقدي الكل الش -3

 طريقة التأليف.  -4

 التفكير طريقة العصف الذهني.  -5

 رسم خرائط الفكرة. -6

 تدوين املالحظات.  -7
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 أسلوب الكتابة:  

 يجب عليك استخدام كلماتك الخاصة كلما أمكن ذلك.   -1

 ال تحاول أن تكتب مقالة علمية مملة ومفرطة الشكل.   -2

 استخدم أسلوب املحادثة الطبيعي الذي ستستخدمه في الفصل.  -3

 يجب أن تكون كتاباتك واضحة وموجزة وسهلة القراءة.   -4

في الكتثثثثثابثثثثثة    -5 الترقيم أو املفردات  اللغثثثثثة أو الهجثثثثثاء أو عالمثثثثثات  عثثثثثدم وجود أخطثثثثثاء في قواعثثثثثد  من األهميثثثثثة بمكثثثثثان 

 األكاديمية. 

 تنقل األخطاء للقارئ أنك ال تبالي.  -6

 يجب كتابة األوراق لجمهور محدد.   -7

 هذا مهم خاصة لطالب الدكتوراة الذين يحاولون نشر أجزاء من أطروحتهم.  -8

 تم كتابة ورقة علمية ملحرر وجمهور منفذ النشر املنشودل أما الجمهور الرئيه للرسالة فهو املشرف.   -9

 يجب اختيار مكان النشر قبل كتابة الورقةل ويجب إعادة النظر في الفصول املستخرجة من هذه الرسائل.   -10

 تتعلق بأجزاء من األطروحات املنشورة كأوراق بحثية.   -11

 يحتاج الجمهور املنهي إلى توضيل كل ه يء. ال   -12

 ابحث في السوق للتعرف إلى املتاح. -من أهم القواعد استهداف املجالت: أ -13

 الدوريات املناسبة في امليدان.  -ب

 بعد اختيار املجلة املفضلة للنشرل يجب توجيه جميع الجهود لوضع الورقة في تلك املجلة املحددة.  -14

 راسة األوراق املنشورة سابًقا في تلك املجلة فيما يتعلق بتنظيم األوراق وعرضها وأسلوب كتابتها.  من املفيد د -15

 يجب اتخاذ عدة خطوات إلعداد ورقة بحث للنشر املنهي:  -16
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  :
ا

 أوال

ل  على الباحثين أن يسثثثألوا أنفسثثثهم بعض األسثثثئلة األولية للتأكد من أن الدراسثثثات مصثثثممة لإلجابة بدقة عن سثثثؤا  -أ

 البحث قيد الفحص.  

 أن التجارب تفي باملعايير املقبولة وأن عملية حفظ سجالت العمل البحثي متفق عليها في املجتمع املستهدف.   -ب

ا للتقثديم )التحثدث مع    -ج م العمثل البحثي بثاسثثثثثثثثثثثثثتمرار حتى يتمكن من تحثديثد إذا مثا كثان العمثل منثاسثثثثثثثثثثثثثبثً يجثب أن ُيقيا

ا في هذا الصدد(. الزمالء والكتابة في أثناء العم  ل قد يكون مفيًدا جدًّ

ورقة "تسثثثثثثجل تمديدات املعرفة التجريبية أو النظرية أو املالحظة أو التقدم في التطبيق العملي للمبادئ املعروفة"   -د

 تستحق النشر. 

بها الورقة حتى إذا كان العمل الذي تم اإلبال  عنه يعد جديًرا بالنشثثثثثثثثرل فإن أحد الشثثثثثثثثروط األسثثثثثثثثاسثثثثثثثثية التي تتطل -17

 لتمرير عملية مراجعة أقران صارمة قبل النشر هو النشر النظيف. 

 عن التنظيم الشامل والشرح للبيان الذي يظهر في الورقة.  -18
ً
 أسلوب كتابة موجز ومتسقل فضال

 لتحقيق ذلكل قد يكون من الضروري إجراء العديد من املراجعات.   -19

لكتابة املتاحة من مؤلفين مختلفينل يتم عرض مجموعتين من النصثثثثثثثثثائل  هناك العديد من مجموعات نصثثثثثثثثثائل ا -20

 أو القواعد التي يتكرر ذكرها هنال املجموعة ااتية من القواعد للكتابة التقنية والعلمية:  

 إذا كان يمكن تفسيره بأكثر من طريقةل فهذا خطأ.  -أ

 اعرف جمهوركل اعرف موضوعكل اعرف هدفك.   -ب

 إذا لم تتمكن من إيجاد سبب لوضع فاصلةل فاتركها.   -ج

 اجعل كتابتك واضحة وموجزة وصحيحة.   -د

 إذا نجحت.   -هث
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 يبرمل أهمية نتائجك في تحديد محور مقالتك.   -و

 حدد تركيز مقالتك بناًء على األدلة التي لديك.  -مل

ا وتجنب إعادة العمل غير الضرورية عند كتابة النظرية والعناصر األخرى للنص.  -ح  ركز مقالتك في وقت مبكر نسبيًّ

)من املنطقي البدء في كتابة مقال عن طريق تحديد املوضــــــوع واملحتو  ببطــــــع نقائ أو كلمات رئيســــــة. ســــــتعمل  

ا كمساعدة في كتابة املقدمة(.
ا
 هذه املرحلة الحق

 املبادئ ااتية لحل مشكالت أسلوب الكتابة:  تحديد -21

ا وموجًزا.   -أ
ً
 كن بسيط

 تأكد من معنى كل كلمة.  -ب

 من األسماء املجردة.   -ج
ً
 استخدم األفعال بدال

تقسثثثثثيم مجموعات األسثثثثثماء و"املعدالت املكدسثثثثثة" )أي سثثثثثالسثثثثثل الصثثثثثفات واألسثثثثثماءل مع عدم وجود فكرة عن أي   -د

 تعديل(. 

 كتابة ورقة علمية فعالة.    ليه من السهل -22

من القواعد األسثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثية الجيدة أن تكتب كما لو أن الورقة الخاصثثثثثثثثثة بك سثثثثثثثثثيقرمها شثثثثثثثثثخص يعرف عن املجال   -23

 بشكل عام ولكنه ال يعرف بالفعل ما فعلت. 

 قبل كتابة ورقة علميةل اقرأ بعض األوراق العلمية التي كتبت بتنسيق الورقة التي تخطط الستخدامها.   -24

 إضافة إلى العلمل انتبه ألسلوب الكتابة وشكلها.   -25

قدم للنشر.   -26
ُ
 تنطبق القواعد األساسية للكتابة على أي ورقة. ومع ذلكل فهي مهمة خصوًصا لوثيقة مهنية ت

 قبل تقديم مقال إلى مجلةل تأكد من:  -27

 ال يحتوي على أخطاء إمالئية.   -أ



 
86 

ا.   -ب  صحيل نحويًّ

 التنسيق للمجلة.  يفي بإرشادات -ج

 تجنب الشخص األول.   -د

 ال يحتوي على حكايات أو قصص شخصية.   -هث

ال فاملخطوطات البحثية ليست مكاًنا لرواية القصصل بل اإلبال  عن الحقائق فقط.  -و  ال تحاول أن تكون ذكيًّ
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 الفصل الثامن 

 موضوع الورقة العلمية 
 ملوضوع الورقه العلمية.الخصائص الجيدة  -1

 كتابة املسودة األولى. -2

 التقديم للمجلة. -3

 عملية مراجعة املقاالت. -4

 مراجعة املادة. -5

 تدقيق وتحديث املعلومات.  -6
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 الخصائص الجيدة ملوضوع الورق:  ▪

 افترض أن السؤال ليه له إجابة بسيطة.   -1

ال توجد إجابة مقبولةل أو ربما إجابة سثثهلة ولكنها غير مرضثثيةل  يحتوي السثثؤال الجيد على عدة إجابات بديلةل أو  -2

 وبعبارة أخرىل ال يوجد أحد "صحيل" لإلجابة عن السؤال.

 ستقدم الورقة أفضل اإلجابات )اإلجابات( وتبريرهال وستتطلب البحث والتفكير النقدي للقيام بذلك. -3

 هل السؤال يستحق اإلجابة؟ -4

 سؤالك. سيكون إلجابتك بعض األهمية.  سيهتم القراء بإجابة   -5

 ستحقق ورقتك غرضها. -6

ا لُقرائك منظوًرا جديًدا؟ -7  هل ستعطي الورقة اإلعالمية الخاصة بك حقًّ

 هل سيقبل قرامك تحليلك في ورقتك التحليلية؟ -8

 هل ستنجح ورقتك املقنعة في تغيير وجهة نظر قرائك؟ -9

 ضوعات الورقية املقنعة. هذا مهم بشكل خاص للنظر في املو  -10

 من   -11
ً
(ل بدال

ً
تجنب املوضثثثثثثوعات التي تعتمد فيها الح ج في الغالب على املعتقدات الشثثثثثثخصثثثثثثية )التي ال تتغير عادة

 العقل واألدلة.  

 أنت مهتم باملوضوع.  -12

13-  .
ً
 ستقض ي الكثير من الوقت في هذا املوضوعل لذا اختر شيًئا لن يكون ممال

 لحجم املناسب لطول الورقة.  املوضوع با -14

 تأكد من أنه لن يكون لديك الكثير أو الكثير لقول عدد الصفحات املسموح بها.   -15

 هناك معلومات كافية )ولكن ليه كثيًرا( متوفرة في مصادر موثوقة.   -16
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إذا وجدت الكثير من املعلوماتل فسثثثثثثوف تحتاج إلى تضثثثثثثييق نطاق املوضثثثثثثوع الخاص بك؛ إذا وجدت القليل من   -17

 املعلوماتل فيجب أن توسع موضوعك.  

 لديك الوقت الكافي لفعل ما عليك القيام به.  -18

 كم من الوقت لديك قبل تاريس االستحقاق؟ -19

 لتبدأ.  -20
ً
 قد تضطر إلى الحد من تعقيد موضوعك إذا انتظرت طويال

 عبارة األطروحة هي أهم جملة في ورقتك.   -21

 إذا سألك أحدهم: "ماذا تقول جريدتك؟". -22

 ستكون إجابتك عبارة األطروحة الخاصة بك.  -23

 كل ما تكتبه سيدعم هذا البيان.   -24

 الفكرة الرئيسة للورقة.  يتضمن بيان األطروحة الجيدة  -25

 فكرة واحدة.   -26

 الورقة كاملة مبنية على هذا البيان.   -27

 رأيك أو وجهة نظرك.  -28

ل بل وجهة نظرك عن املوضوع وما تريد أن تقوله عنه.   -29
ً
 بيان األطروحة ليه حقيقة وال سؤاال

 الغرض من الورقة.  -30

 فعله الورقة.  من األطروحةل يجب أن يكون واضًحا ما ست -31

 اإلجابة عن سؤال البحث.   -32

 اسأل نفسك السؤال ثم أجب عنه بأطروحتك.   -33

ا جواب؟ )إذا لم يكن كذلكل فقم بتغيير السؤال أو اإلجابة!(.   -34  هل هو حقًّ
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 عنصر املفاجأة.   -35

 هذا يعني أن األطروحة مثيرة لالهتمام وجذابة وربما غير متوقعة.  -36

 يجب أن يكون مفهوًما بعد قراءة واحدة وليه هناك أخطاء.  الوضوح.  -37

 متى تكتب بيان األطروحة؟ -38

 يعتمد ذلك على معرفة إجابة سؤال البحث الخاص بك.  -39

ا من    -40 قثد تكون لثديثك فكرة قبثل البثدء في البحثثل قثد تكتشثثثثثثثثثثثثثفهثا في أثنثاء البحثثل أو قثد ال تعرفهثا حتى تنتهي تقريبثً

 كتابة ورقتك.  

ا تغيير بيثان    -41 من املفيثد أن يكون لثديثك فكرة أطروحثة في البثدايثة ملسثثثثثثثثثثثثثاعثدتثك على التركيزل ولكن من الجيثد أيضثثثثثثثثثثثثثً

 أطروحتك في أثناء قيامك بعملية الكتابة والتعلم والتفكير أكثر في موضوعك. 

 الهدف من ورقة البحث هو إظهار أنه يمكنك تقديم قضية ناقدة في إطار ملمني معين.  -42

 اطلع على النظريات األكاديمية واملواقف البحثية حول املوضوع.  -43

ا.  -44  يجب عليك البحث في األدبيات ذات الصلة ومعالجتها وتقييمها نقديًّ

 ما يأتي ورقة بحثية جيدة:  -45

 تطوير مشكلتك العملية.  تحتاج إلى -أ

 هذه املشكلة مذكورة ويجب أن تكون األطروحات األساسية واضحة للعيان.  -ب

 من الناحية املثاليةل يجب مناقشة املوضوع مع مدرب الندوة.   -ج

 ورقة البحث موجهة نحو املشكلة.   -د

 الجدل واضح ومفهوم.   -هث

 الخلفية النظرية موضحة بشكل كاٍف.  -و
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 تحتاج إلى العمل مع أدبيات أكثر عمًقا من مقال.  لذلك   -مل

 عرض االرتباطات تحليلي ومبرر.   -ح

 نتائج الجدل وتحليل السؤال.    -ط

 صيغت في البداية معروضة في الخاتمة.   -ي 

ا.  -ك  إن املوقف املؤسه والفردي من القضية واضح جدًّ

 كتابة املسودة األولى:  -2

ا قبل أن تبدأ  أن يكون لديك هدفل وأطروحةل وبحث كاٍفل وخطة )نوًعا من الخطوط -املفتاح هو أن تكون مسثثثثتعدًّ

 العريضة(. ثم اكتب فقط. 

 يمكنك البدء من البداية والكتابة حتى النهاية.  -1

 يمكنك كتابة الفقرات بشكل منفصل بأي ترتيب تريده.  -2

 وحفظ املقدمة والخاتمة للنهاية.  يقوم العديد من الكتاب بفقرا -3
ً
 ت الجسم أوال

 نصيحة للمسودة األولىل اقرأ عن املقدمة والجسم واالستنتاج في هذا الدليل قبل البدء.   ▪

 متابعة الكتابة دون توقف.  -1

 ال تقلق بشأن الكمال بعد.  -2

 ال تقلق بشأن القواعد.  -3

 االستمرار دون توقف في الكتابة.  -4

 إذا كنت تفتقد معلوماتل ضع عالمة على املكان ثم قم بإجراء املزيد من البحث الحًقا لسد الفجوة.  -5

 انتبه إلى االنتحال.   -6

 اكتب املصدر كلما استخدمت أي ه يء من مصدر.   -7
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 ال تنتظر حتى اللحظة األخيرة.  -8

 عة والتحرير والتدقيق.  ستحتاج إلى وقت للمراج -9

 أصبل البحث والنشر اان مهام رئيسة لألكاديميين إضافة إلى التدريه.  -10

ا. يتم اكتشثثثثاف املعرفة الجديدة في نفه الوقت الذي يتم فيه تطوير  -11 هذه األدوار الثالثة مرتبطة ببعضثثثثها بعضثثثثً

 املعرفة الحالية من خالل البحث. 

 على درجةل بل أصبل في الواقع مهمة إلزامية.    ال يتم البحث فقط للحصول  -12

من الحقثائق التي ال يمكن إنكثارهثا أن التميز في البحثث وإنتثاج مطبوعثات عثاليثة الجودة قثادر على تعزيز سثثثثثثثثثثثثثمعثة   -13

 مؤسسة للتعليم العالي. 

 على الباحث أن يتخذ خيارات حكيمة لشكل النشر املناسب لكل نتيجة يتم الحصول عليها.  -14

 تختلف عمليات نشر نتائج البحوث عن بعضها بعًضا وفًقا لعدة معايير.   -15

 (ل فإن إنتاج ورقة املؤتمر أسهل من املجالت والكتب.  2007طبًقا ألوغدن وبارتلي ) -16

 ومع ذلكل فإن الجودة أقل ما لم تخضع الورقة للتحرير الصارم.   -17

 ي جودة النشر. أهم معايير الجودة في األوساط األكاديمية ه -18

 (: إن سر النجاح في األوساط األكاديمية هو النشر والنشر والنشر.  2009مليني ) -19

( أن الجثامعثات املرموقثة تتطلثب نشثثثثثثثثثثثثثر نتثائج البحوث في مجالت مفهرسثثثثثثثثثثثثثثة عثاليثة التثأثير  1997شثثثثثثثثثثثثثرح أوبثوف )  -20

 ألغراض تعزيز الوظائف.  

ومع ذلكل يمكن ترقية أوراق ما بعد املؤتمر إلى املنشثثثثثثثثثثثثورات في املجالت املفهرسثثثثثثثثثثثثة عالية التأثير من خالل تقديم  -21

 على التعليقات وردود الفعل للتحسين.   الورقة في مؤتمر أو ندوة للحصول 
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تنقل هذه الورقة نصثثثثثثثثثثثائل مفيدة وبيانات تحفيزية أدلى بها باحثون نااحون ملشثثثثثثثثثثثاركة هذه املعلومات مع باحثين  -22

 جدد. 

تم اختيار هؤالء الباحثين النااحين من مختلف معاهد التعليم العالي في مختلف املجاالت للحصثثثثثول على وجهة   -23

 ة بشأن البحث.نظر واسع

أمثلة على األسثثئلة املطروحة من هؤالء الباحثين هي "ما أفضثثل طريقة لنشثثر نتائج البحث؟"ل "كيف يمكن إنتاج  -24

ا نااًحا؟".   ا وأكاديميًّ
ً
 منشورات بحثية عظيمة؟" و"ما النصائل لتصبل باحث

الطيبثثة من أجثثل إدراج هثثذه ااراء في    كثثان الغرض من هثثذه املقثثابالت هو التمثثاس آراء األكثثاديميين ذوي السثثثثثثثثثثثثثمعثثة  -25

 وحدات إدارة البحث املعدة لوملارة التعليم العالي بماليزيا.  

 من الجيد أن تنتقل من خالل كتابتك بسرعة عندما يكون لديك ه يء لتكتبه.  -26

 ال تقلق بشأن األسلوب أو األخطاء بقدر ما تقل الكلمات.  -27

 إن كتابة أفكارك فور ورودها أهم من املراجعة في أثناء الكتابة.  -28

 يمكنك مراجعة كتابتك وإجراء التغييرات الحًقا.   -29

 من املهم أن تبدأ الكتابة بأسرع ما يمكن وبانتظام.   -30

 الكتابة "جزء ال يتجزأ" من البحث.  -31

 عملهل ما يؤدي بدوره إلى بحث أفضل. تساعد الكتابة الباحث في اكتساب منظور مختلف ل -32

 ترتبط أقسام مثل مراجعة األدبيات واملنهجية بشكل خاص باملراحل األولى من البحث.   -34

 تشمل مزايا الكتابة في أثناء إجراء البحث ما يأتي: -35

 من غير املحتمل أن تنس ى التفاصيل.  -أ

 تعطي شيًئا مفيًدا في أثناء انتظار النتائج.   -ب
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 هناك ضغط أقل لكتابة قدر كبير من الورقة بعد جمع البيانات.   -ج

 استراتيجيات لتوليد أفكار مخطوطة.   -35

 منافذ مناسبة والحصول على مالحظات حول الكتابة قبل أن تخضع للمراجعة الرسمية.   -36

 املراجعة والردود املناسبة على رفض املخطوطة.   -37

 حدد املصطلحات الخاصة بك.   -38

 حدد أطروحتك.   -39

 ال تضيعوا الكلمات.   -40

 ابدأ بوفرة.  -41

 مراجعة ما قبل العمل.  -42

 االعتماد على الخبرة لتضمين األمثلة.   -43

 مراجعة نتائج محرك البحث.   -44

 تجميع األدب.   -45

 إنتاج قطعة منظمة بإحكام.   -46

 تحرير سطر بسطر.   -47

 استخدام عناوين خاصة.  -48

 ملوضوع العام والوجه املحدد لذلك املوضوع الذي سيتم تناوله.  ا -49

 نسخة من املبادئ التوجيهية للمؤلفين مع تسليط الضوء على املعلومات األساسية.   -50

 استخدام االقتباسات ذات الصلة من األدبيات يحتاج إلى دعم كل تأكيد.   -51

 مرتبة بالتسلسل املنطقي.   -52
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 كلمة( يمثل بدقة موضوع املخطوطة وتركيزها وجمهورها.    12عنوان واضح وموجز )أقل من   -53

 :التقديم للمجلة -3

 من املشكالت الشائعة التي واجهناها أن املؤلفين ال يتبعون دائًما إرشادات املؤلف.   -أ
عدت بما ي -ب

ُ
 وافق متطلبات املجلة واملعايير األخالقية. على املؤلفين التأكد من أن املقالة قد أ

يجب إرفاق رسالة تغطية موجزة مع التقديم تسلط الضوء على أهمية العملل وضمان عدم تقديم املقالة في مكان    -ج

 آخرل وتوضيل أن جميع املؤلفين قد وافقوا على املقالة.  

 ؤلفين. يجب أيًضا تقديم استمارة نقل حقوق املؤلف موقعة من جميع امل -د

ا عبر موقعه على اإلنترنت باستثناء نموذج نقل حقوق النشر.   -هث  تلقي كل الطلبات إلكترونيًّ

 عملية مراجعة املقاالت: -4

عادة ما تستغرق هذه العملية حوالي شهر وهي األساس التخاذ قرار إما بقبول املقالة في انتظار املراجعة وإما برفضها.  

في كلتا الحالتينل بعد املراجعة الخارجيةل يتلقى املؤلف املقابل التعليقات من الحكام واملحرر. عندما تكون املراجعة 

 ضعة أسابيع حتى يمكن نشر املقالة في الوقت املناسب.  مطلوبةل نطلب مخطوطة منقحة في غضون ب

 مراجعة املادة: -5

قد يكون من الصعب معالجة بعض التعليقات من الحكامل ولكن يجب أن يأخذ املؤلفون جميع القضايا بشكل بناء.  

يمكن أن تكون نصيحة ودعم املؤلفين أو الزمالء األكثر خبرة ال تقدر بثمن لوضع املراجعات في السياق. يجب مراجعة 

تقديم شرح لكيفية دمج هذه القضايال بما في ذلك أي خالف  املخطوطة ملعالجة تعليقات املحكمينل وينبغي للمؤلفين  

 مع املراجعين. 

من املهم أن تحترم جميع املراجعينل حيث إنهم يستثمرون وقتهم طواعيةل وبشكل عام مع التزام كبير. إنهم يشاركوننا  

 ي في كل من املؤلفين واملجلة. هدفنا في نشر املخطوطات عالية الجودة للتأثير في العالج الدوائي والتفكير بشكل إيجاب
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 تدقيق وتحديث املعلومات:  -6

ا إلى املؤلف املقابل؛ ومع ذلكل  بعد قبول املقالة املعدلة وتحريرهال يتم إرسال دليل املطبس )مستند محرر( إلكترونيًّ

بالضبط ما    يجب على جميع املؤلفين مراجعة املطبس وتقديم تعليقات أو تصويبات للمؤلف املقابل. نص املطبس هو 

ستقوله املقالة عند نشرهال لذلك يجب إجراء جميع التصحيحات من قبل املؤلفين في هذه املرحلة. من املهم مراجعة 

هذه الوثائق بعنايةل بما في ذلك النصل والجداولل واألشكالل واالستشهادات املرجعيةل واإلجابة عن جميع األسئلة 

جراها محرر املخطوطات لتصحيل األخطاء أو تعزيز الوضوح يجب أن تكون مقبولة  التي أثارها املحرر. التغييرات التي أ

قبل  املقالة من  النطاق على  تغييرات واسعة  ينبغي إجراء  يتغير. ال  لم  الصياغة األصلية  أن معنى  للمؤلفين ما دام 

ول املقالة لضمان نشر  املؤلفين في هذه املرحلة؛ ومع ذلكل يجب إضافة أي بيانات جديدة مهمة تم نشرها منذ قب

أحدث املقاالت املمكنة. يجب إجراء هذه التغييرات النهائية من قبل املؤلفين في الوقت املناسب بحيث يمكن االنتهاء  

لنشر   ضرورية  النظراء  قبل  من  مراجعتها  تمت  التي  املنشورات  باختصارل  السرعة.  وجه  على  ونشره  املقال  من 

البحث ومقاالت املراجعة وتقارير الحاالت لتحسين الرعاية. كان األطباء املتحمسون املعلومات املهمة من خالل أوراق  

عليها  تنطوي  التي  املختلفة  بالخطوات  واهتمامهم  الفعال  وتعاونهم  الشخص ي  التزامهم  خالل  من  نااحين  مؤلفين 

لتقديم املخطوطات الخاصة عملية النشر. سيوفر كل منشور الحق الثقة واملكافآت املهنية. ندعوك للنظر في حوليات  

 بك. 
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 األنواع الرئيسة للعمل األكاديمي هي:  األشكال و  ▪

 العرض الشفوي:  -أ

 تزويد الطالب بفرص ملمارسة التواصل في املواد األكاديمية.  -1

 إلى جانب كونه تمريًنا في هيكلة املعرفة وتقديمها في شكل قصير.   -2

 غالًبا ما تكون العروض التقديمية أساًسا ملصطلح/ ورقة بحثية.   -3

 بالنظر إلى خصوصية املوقفل يظل العرض الشفوي مختلًفا عن األعمال املكتوبة.  -4

  يمكن صياغة وكتابة العرض التقديمي بالكامل إلعداده. -5

بطاقات    -6 على  املثال  سبيل  )على  الرئيسة  الكلمات  مع  العمل  على  الطالب  ع  ُيشجا التقديميل  العرض  بخصوص 

 الفهرس(.  

 من املهم التحدث بحرية حتى ال تتعب الجمهور.  -7

 إذا كان من املستحيل تماًما تقديم املادة بحريةل فتأكد من كتابة النص "بلغة منطوقة"!  -8

 من الصعب على الجمهور متابعة محتويات العرض التقديمي. وإالل سيكون   -9

 يجب أن يأخذ العرض في الحسبان خصوصية االتصال الشفوي.   -10

 يجب على الطالب فقط تقديم أكبر قدر ممكن من املعلومات والبيانات. -11

 ضرورة توضيل  جة وفهم القضايا.   -12

 دة بمجرد االستماع محدودة.قدرة الجمهور على استيعاب املعلومات الجدي -13

 ال يزال من املمكن تقديم معلومات إضافيةل تتجاومل اإلطار الزمني للعرض التقديميل في املناقشة الالحقة.   -14

 فائض املعلومات يزعج املستمعين ويوقف أي نقاش في ندوة.  -15

 ( دقيقة. 20( إلى )15ال تزيد مدة العرض الشفوي على ) -16
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ستنفد قدرات أي جمهور  (
ُ
 . )بحلول هذا الوقت ست

 عموًما: صفحة واحدة مكتوبة من العرض التقديمي مع تدفق الكالم العادي.   -17

رعتك وخاصة يجب تقديم العرض التقديمي في املنزل كتجربة أمام مرآة أو صديق لفحص إيماءاتك ولغتك وس  -أ

 طول العرض التقديمي.  

وأكثر    -ب أعلى  التحدث بصوت  إلى  الناس  يميل  عليها حيث  الوقوف  يتم  التي  التقديمية  العروض  فهم  السهل  من 

 وضوًحا.  

 يتيل هذا أيًضا التواصل البصري مع الجمهور وكذلك استخدام اإليماءات للمساعدة في التعبير عن نفسك.   -ج

 لحجة في بداية العرض )حتى يتمكن الجمهور من متابعة قطار األفكار(.  يجب تقديم هيكل ا -18

ا قدر اإلمكان.   -19
ً
 يجب على الطالب محاولة بناء الحجة بناء واضًحا وشفاف

 ال تساعد التصورات في إبرامل الح ج فحسبل بل تعمل أيًضا على جذب انتباه الجمهور.  -20

 ل وما إلى ذلك يمكن قراءتها بسهولة.  يجب على الطالب التأكد من أن الشرائ  -21

 يجب أن تستخدم فقط لدعم عرضك التقديميل وإال سيكون لها تأثير معاكه.   -22

 بعد ذلك يركز الجمهور تركيًزا رئيًسا على الشرائل وليه على املتحدث أو العرض التقديمي.   -23

عند تقديم عرض أو خطابل تقوم بتومليع املعلومات املكثفة حول موضوعل على سبيل املثال محتوى نص أو    -24

 مشروع بحثي أو نتائج بحث.  

 أهم ه يء هو اإلشارة إلى العبارات األساسية إشارة واضحة ودقيقة.   -25

 ه:  لذلك من الضروري أن تقرر فيما يتعلق بهدف العرض التقديمي قبل تدوين -26

 »ماذا يتعلم الجمهور من كالمي؟«.   -أ

 في معظم األحيانل هناك بعض األشياء التي سيتذكرها املستمعون.   -ب
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 من املستحسن أن تقتصر على بيان أو بيانين رئيسين.  -ج

 يركز الخطاب األكاديمي على املوضوعات وال يجومل أن يكون أداة للترويج الذاتي.   -د

 توقف على طريقة إلقائه.  ولكن جودة الكالم ت -هث 

دمت تقديًما سيًئا. -و
ُ
 لن تكون أفضل نتائج البحث ذات أهمية للجمهور إذا ق

 كلما كان الوقت أقصرل ملادت أهمية طريقة تقديم مشروعك أو نتائجه.   -مل

ا جيًدا إليصال القضايا املعقدة في مدة ملمنية قصيرة.   -ح  من الضروري أن تكون مستعدًّ

 وضوع أكثر تعقيًدال ملادت صعوبة املهمة. كلما كان امل -ط

ومع ذلك فإن املمارسة تجعل من الكمالل ومن ثم ينبغي للمرء أن ينتهز الفرصة لتقديم عرض أو إلقاء خطاب    -ي 

 كلما أمكن ذلك.  

ا من دون نصيحة جيدة حول كيفية تقديم نتائج علمية للجمهور.   -27
ً
 تقديم املشورة بشأن إعطاء العلماء نقاش

 احذر من وجود اختالفات أساسية بين الحديث والورقة املكتوبة مثل:   -28

 النص املطبوع ال يحتوي على أي نوع من لغة الجسد املقصودة أو غير املقصودة.   -أ

 ورقة مكتوبة تدعو إلى صياغة دقيقة حتى ال يساء فهمها أو لتجنب االستشهاد بها خارج السياق.   -ب

 ؤلف بتقديم درجة مختلفة من التفاصيل في وصف إجراءات ونتائج البحث. مقال مطبوع يسمل للم -ج

في حين أن الكلمة املنطوقة هي عنوان مباشر للجمهورل تستغرق عملية الطباعة    ,الرسالة املطبوعة ليست فورية  -د

 والتومليع أسابيع أو حتى أشهًرا من الوقت.  

ا. تظل العبارات املنشورة إلى األبدل فكلمات منطوق -د  ة غالًبا ما تستمر ملدة قصيرة جدًّ
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في حين أن الجلوس في محاضرة سيئة قد يؤدي إلى أرباح صغيرة )على سبيل املثالل عندما يستخدم املحاضر شرائل    -هث

باوربوينت جيدة التصميم(ل فإن الورقة املكتوبة كتابة سيئة ليه لها قيمة على اإلطالق ألنها تنقل دائًما الرسالة التي 

 ول "ما هو مكتوب كتابة سيئة هو أيًضا ذو قيمة علمية مشكوك فيها".  تق

محاضرة )محاضرة مدعوة فوق كل ه يء( هي حدث اجتماعيل مع عالقة مرتبة مسبًقا بين املتحدث والجمهورل مع    -و

 التركيز على الشكل التربوي. تعد دراسة النص تجربة أكثر انفرادية.  

 الغالب السجل املكتوب للمحادثة )مثل األوراق في هذا الكتاب(.  إن الورقة املنشورة هي في  -29

 مع الحديث    -30
ً
في حين أنه ال يمكن للمرء نشر محضر حرفي للمحاضرة فقطل فإن املقالة املكتوبة تتوافق عادة

 )على األقل في املحتوى(. 

في هذه الحالةل مع ذلكل أنا أنحرف عمًدا عن هذه القاعدة عندما أوضح هنا بنية أكثر عمومية مناسبة لجمهور   -31

 أوسعل وأدرج بعض العناصر التي لم تؤكد في أثناء الحديث بسبب النقص أو الوقتل أو لغيرهما من أسباب.  

 التحطير للعرض التقديمي: ▪

البحث عن موضوع عرض تقديمي مشابه للبحث عن موضوع للكتابة عنه في األوساط األكاديمية )راجع "اختيار    -1

 املوضوع وطرح املشكالت واألسئلة"(.  

ومع ذلكل يجب أن تكون على دراية دائًما بأن كتابة ورقة ما ال تشبه كتابة خطابل حيث يوجد بالفعل فرق بين   -2

 عين والتعامل معه للقراء.  عرض موضوع على املستم

ا من املستمعين.  -3  من املهم أيًضا مراعاة الجمهور قبل طلب الكثير أو القليل جدًّ

 قد يكون من املفيدل على سبيل املثالل تومليع ملخص أو نبذة مختصرة أو موجز للعرض التقديمي مسبًقا.   -4

 ومع ذلكل في بعض األحيان يمكن أن يكون هذا تشتيًتا.  -5

 التركيز على البيانات الرئيسة:   -27
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 مرتبة حسب أهمية األمر.  -أ

 التقصير املتعمد.  -ب

 كيفية بناء عرض تقديمي لفهم أفضل. -ج

 تومليع النشرات وعرض الشرائل. -د

 استخدام السبورة.  -هث

 توضيل القضية التي تتحدث عنها في تلك اللحظة بالذات. -و

ا   -مل عند  الفصول  أو  العناوين  أعلى إبرامل  أو  أسفل  في  التبويب  عالمات  )باستخدام  اإللكترونية  األجهزة  ستخدام 

 الشريحةل على سبيل املثال(. 

ال ما يتيل للجمهور متابعة مجموعة األفكار بسهولة.   -ح  تنظيم العرض تنظيًما واضًحا ومنطقيًّ

 تحديد النقاط الثابتة )الشرائلل والرسوماتل إلخ(.   -ط

 املوضوع بالجمهور. تقديم أمثلة تربط  -ي 

 هل تخطط للتحدث عن الكفةل أو إعادة الصياغةل أو القراءة فقط؟  -28

إقناًعا من    -أ التوجيه سيكون أكثر  أثناء استخدام بعض املالحظات فقطل حيث إن  في  ا  إلقاء طبيعيًّ إلقاء خطاب 

 خطاب يقرأ بصوت عاٍل.  

 ستعد. كالم حي عن طريق مخطوطة أفضل من ارتجال وهو غير م  -ب

 من أجل إلقاء خطاب جيدل تحتاج إلى إطار مناسب للكلمات الرئيسة )مخطوطة كلمات أو عناوين( لتتمسك بها.  -ج

يمكن أن تتكون هذه املخطوطة من بطاقات امللفاتل أو خريطة ذهنية )راجع "الهيكلة"(ل أو الورق الشفاف الذي   -د

 سيكون مرجًعا للجمهور.  
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ت  -هث في املوضوع لتحسين عند التحضير لعرض  قديميل نوص ي بإيالء اهتمام خاص بالتحوالت السلسة والتحوالت 

العرض  موضوع  بالتفصيل  تكتب  والجمل(ل  املصطلحات  إعادة صياغة  أو  )إعادة صياغة  الصياغة  األمن. إلعادة 

 التقديمي.  

قرأ هذه الجمل ولكن سُتعاد  صياغتها في أثناء إلقاء خطابك.   -و
ُ
 عندها لن ت

عند إعداد مخطوطة نوص ي بكتابة جمل قصيرة لتجنب الجمل املعقدة. من املستحسن أيًضا اختبار خطاب قبل  -مل

 الحديث الفعلي. 

في   -ح كافية  رئيسة  كلمات  هناك  كانت  إذا  أو  خاطئةل  عبارات  أو  خرقاءل  انتقاالت  أي  ستالحظ  فقط  عندها 

 مخطوطتك.  

 النشرة اليدوية: ▪

 تعمل النشرة على دعم محاضرة أكاديمية أو عرض تقديمي وتوفر ملخًصا موجًزا ملحتوى العرض التقديمي.  -1

 بحرية و/أو تلخيص النقاط الرئيسة للعرض التقديمي للجمهور.   فهدف إلى دعم قدرة املحاضر على التحدث  -2

 تتابع النشرات العرض التقديمي الشفوي من كثبل ويجب أال تحتوي على أي معلومات إضافية.   -3

ا للعرض التقديمي بأكمله.  -4  ليه املقصود به أن يكون فهرًسا أو مجموعة كلمات رئيسة أو نصًّ

ا فحص موضوع أو أدب معين.  -5  أن يقدم منهجيًّ

 يجب سرد كل البيانات املهمة التي تم تطويرها وتبريرها وتوضيحها في العرض باختصار.   -6

 (.  1.5( تباعد )A4يجب أن يبلغ طول الورقة ككل على األقل صفحتين )  -7

ورقة   -8 عليها  تحتوي  التي  املعلومات  نفه  على  العنوان  يحتوي  أن  توضح   يجب  أن  ويجب  البحثل  ورقة  غالف 

 املطبوعات التي تم الرجوع إليها في النهاية.  

 التقرير: ▪
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 تميز نفسها بحقيقة أن الطالب يقومون بتحليل وتنظيم املواد واألدب الخاص بهم.  -1

 الهدف األساس ي هو تقديم مجال موضوعي وتقديم معلومات للمناقشة التالية.   -2

 ناصب األكاديمية املثيرة للجدل وتحديد موقفك.  يجب اإلشارة إلى امل  -3

 في هذه الحالةل من املهم خصوًصا استشارة املعلم في الوقت املناسب فيما يتعلق باألدب املختار للعرض التقديمي.    -4

  يمكن أن تعمل هذه املحادثة أيًضا على توضيل أي أسئلة تتعلق باملحتوى أو الفهمل ولتحديد القضايا الرئيسة   -5

 )التي سُتتناول في أثناء مناقشة الندوة(.  

ا ملوضوع الندوة.  -6 ا أو محددة جدًّ  يتجنب هذال على سبيل املثالل معالجة أحادية الجانب أو عامة جدًّ

 تستخدم التقارير لتلخيص نتائج مهمة أكاديمية أو ندوة أو منتدى مناقشة أو حتى مؤتمر بحثي.  -7

قل ويمكن التمييز بين تقارير العمليات والنتائجل على الرغم من إمكاِن العثور على يمكن القيام بذلك بعدة طر   -8

 أشكال مختلطة. 

في سياق الدرجةل وكتابة   -9 العملية ال تكون مطلوبة عادة  التقارير  بإيجاملل حيث إن  النتائج  سنقدم فقط تقارير 

 تقرير النتيجة يعني إعطاء ملخص مبسط للحدث:  

ا  -أ لعمليةل ينصب التركيز بشكل أقل على نوع أو خط املنطق املذكورل وأكثر على إعطاء حساب  على عكه تقرير 

 للقضايا.  

 وجهات النظر النظرية والح ج الرئيسة والنتائج.   -ب

 يستدعي هذا النوع من التقارير قدرة املؤلف على التمييز بين األساس ي وغير الضروري.  -ج

ا على   -د  "املوضوع املشترك" للجلسة. التركيز حصريًّ

 في القيام بذلكل الهدف هو ترتيب املساهمات في املوضوع بشكل معقولل وتباين الح ج واملواقف.   -هث

 يجب أن يتضمن التقرير الجوانب الجوهرية ااتية:  -10
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 عرض عام للموضوعات واملوضوع الرئيه للجلسة.   -أ

 ااراء املتضاربة وأسبابها(.  عرض سياق املناقشة )أي ااراء املختلفةل  -ب

 األسئلة التي تمت مواجهتها وإجاباتها.   -ج

 سجل االتفاقات التي تم التوصل إليهال األسئلة املفتوحة.  -د

 ملخص النتائج الرئيسة.   -هث

 التعليقات النقدية أو الرأي الشخص ي للمؤلف.  -و

 هنا تتباعد ااراء:  -مل

 ملوضوعية.  من ناحيةل يجب أن يعكه التقرير ا -1

 يحتوي على آراء شخصية.  -2
ا
 يجب أال

 من ناحية أخرىل يجب أن يكون الناس قادرين على االعتراض على تقييمك.   -3

 من ذلك تنظيم مناقشة    -11
ً
ال يحتاج تقرير النتائج بالضرورة إلى اتباع املسار الزمني للمناقشةل ولكن يمكنه بدال

 فوضوية وتزويدها بهيكل مفيد. 

 يجب استخدام الفقرات املتكررة من أجل الوضوح وترك هامش واسع لإلضافات والتعليقات املحتملة.   -12

ًها نحو النتائجل ويجب تجنب العبارات املعيارية.   -13 ا وموجا  األسلوب هو أن يكون صارًما وواقعيًّ

 دقيقة(.   90وال يزيد على صفحتين )ملدة    يجب أن يكون التقرير بالكامل في صيغة املضارع أو في حالة عدم الكمال  -14

 في حالة االتفاق على املهام أو التعيينات أو اإلجراءات يمكن اإلشارة إليها في بداية التقرير. -15

ا حسب املؤلف في نهاية التقرير.   -16  بخصوص األدبل راجع املراجع الببليوغرافية وأدرج النصوص أبجديًّ

 ر عندما تكون على علم جيد بموضوع الحدث.  صياغة التقرير أسهل بكثي -17

 من املهم أيًضا عدم ترك الكثير من الوقت بين الندوة وكتابة التقرير.   -18
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 كلما كانت ذكريات املناقشة أكثر حداثةل كان من األسهل إعداد تقرير.   -19

 من الصعب إعادة بناء "حقيقة" النقاش في وقت الحق.  -20

 ير إلى نص موثوق به للمناقشة. يجب أن يستند التقر  -21

 عند القيام بذلك يجب مراعاة النقاط ااتية كمبدأ توجيهي:  -22

 يقسم تقدم الندوة باألرقام.  -أ

 تأكيد مستويات األهمية من خالل تأكيد املفاهيم الرئيسة. -ب

 اكتب املساهمات املهمة بالتفصيل واذكر األسماء. -ج

 املرجعية كاقتباسات. املقاطع النصية  -د

ا.   -هث  تدوين كتابات وملخصات السبورة حرفيًّ

ا )األسهم واأللوان والرسوم التخطيطية(.  -و  توضيل االرتباطات بيانيًّ

 استخدام االختصارات.   -مل

 يجب أن يقدم تقرير الحالة مالحظة جديدة أو فريدة أو غير عادية.   -23

 أن يقدم بيانات ذاتية وموضوعية.   -24

يتم دمج أقسام األساليب والنتائج التي تظهر في مقال بحثي وتقديمها تحت عنوان تقرير الحالة لهذا النوع من    -25

 املقاالت.  

ا للتفاصيل ذات الصلة باألحداث والنتائج التي حدثت.   -26  يقدم هذا القسم عرًضا ملمنيًّ

   يمكن استخدام جدول أو شكل لتقديم مجرى األحداث بشكل فعال. -27

 يشبه قسم املناقشة في تقرير حالة قسم البحث.   -28
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 أكثر وصًفا للكتابة يخدم الغرض من تنظيم املعلوماتل مثل: التصنيف والتكوين ووظائف    -29
ً
عادة ما يكون شكال

 الهياكل العلمية.  

ادة نشر املعلومات  التقرير هو النوع األكثر استخداًما: في أثناء استخدام التقرير بنجاح كشكل من أشكال إع   -30

 النصية لتقرير الزمالءل قد يصبل أكثر فائدة إذا تم وضعه في سياق تحقيق أصيل.  

 يمكن أن تكون كتابة التقارير أداة مهمة في:   -31

 منظمة التعلم.   -1

 التسلسل الخطي.   -2

 توليف املعلومات.   -3

 تحليل مقتطفات أو نص:  ▪

 خالل عرض النصل ُيقدم محتوى نص الحلقة الدراسية.   -1

 في هذه الحالةل يفترض عموًما أن الجمهور على دراية بالنص.   -2

 لذلك من املهم ملثل هذا العرض تحديد األفكار الرئيسة للنص وإبرامل النقاط املثيرة للجدل والتعليق عليها.   -3

 دفع املناقشة الالحقة.   -4

 موجزة إلى املؤلف والسياق التاريخي واألكاديمي. يوص ى بإشارة  -5

 تستخدم هذه األوراق لتقييم أداء الطالب وتحسين أسه املناقشة في الندوة.   -1

 يمارس الطالب البحث في املواد وتحليل األدب.   -2

 الكفاءات الالملمة لألوراق البحثية الفردية.   -3

 هناك أسماء مختلفة لهذا النوع من العمل:  -4

 مقتطفات.  -أ
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 مذكرة.   -ب

 املراجعة.  -ج

 تحليل النص.   -د

 هذه األوصاف املختلفة يمكن أن تكون مربكة.   -5

 ويتوقع املدرسون أحياًنا أيًضا مهام مختلفة تماًما.   -6

 أكد من أن تطلب من املعلم املتطلبات الدقيقة. عند الشكل ت -7

 ما يلي هو مجرد نظرة عامة.  -8

 السمات والوظائف املشتركة لهذه األنواع من األعمال:  -9

 التقاط بنية النصوص.   -أ

 لخص النقاط الرئيسة للنص.   -ب

 تقديم ملحة عامة عن البيانات والح ج الرئيسة.   -ج

 تها.  قدم وصًفا للح ج ومبررا -10

 إذا لزم األمرل اذكر البيانات املوجزة والتعاريف الرئيسة.   -11
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 ملحوظة:  

 االقتباسات ال تحل محل جهد التلخيص:  -12

 تفحص النص للحصول على فهم جيد للفكرة الرئيسة.  -أ

 اقرأ بعناية للعثور على النقاط الرئيسة )غالًبا في جمل املوضوع(.  -ب

 استخدم كلماتك الخاصة قدر اإلمكان )إعادة صياغة(ل استخدم االقتباسات املباشرة باعتدال.   -ج

 يمكن عادة حذف التفاصيل الداعمةل مثل اإلحصائيات واألمثلة.   -د

 استخدام الكلمات الخاصة بك.   -13

ستخدم االقتباسات.  حيث  -14
ُ
 ت

 يجب إعادة صياغة البيان.  -15

 سجل آراءك وتقييماتك الخاصة وافتل األسئلة.   -16

 من وجهة النظر الرسميةل استخدم العنوان الكالسيكيل كما هو الحال دائًما.   -17

 بين قوسين.  خالف ذلكل يكفي ذكر املصدر في عنوان مقتطف واإلشارة إلى أرقام الصفحات ألي اقتباسات -18

 عند االقتباس أو إعادة صياغة األدب اإلضافيل اتبع القواعد العامة لالستشهاد.   -19

 خطوتان ضروريتان إلنشاء مقتطف:   -20

 فهم النص.   -أ

 االختيارل أي )ترجيل البيانات(.   -ب

 تتميز الخطوات الفردية باإلجابة عن األسئلة ااتية:   -21

 كيف يتم بناء النص؟ -أ

 ما نقطة البداية واملشكلة؟ -ب
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 ما االفتراضات األساسية؟ -ج

 كيف يتم بناء الحجة؟  -د

 ما االستنتاج الذي توصل إليه املؤلف؟ -هث

 هل هناك جمل تعريفات وتعاريف رئيسة؟ -و

 من هم؟ -مل

 هل يستحق اقتباس األصل؟ -ح

 كيف يمكن استنسا  هذه النقاط والتعاريف بكلماتك الخاصة؟ -ط

 و الحجة قاطعة في حد ذاتها؟هل تبد -ي 

 ما الذي يؤكده أو يتجاهله املؤلف؟  -ك

 ما الح ج املضادة التي يمكن استخدامها؟  -ل

 ما رأيك في  جة املؤلف؟  -م

 قال:  امل ▪

 إن املقال ليه من أنواع النصوص املحددة بوضوح.   -1

 توفر مساحة واسعة لوسائل التعبير والتكوين الخاصة بك.  -2

 ال يوجد مقاالن نااحان على حد سواء.   -3

الفرق بين مقال أو ورقة مصطلح هو أن املقالة تحتوي على نسبة أكبر من األفكار الفردية والتقييمل وأن املشكلة    -4

 املذكورة محدودة أكثر.  

 إن املقالة عبارة عن "محاولة" ملعالجة سؤال أكاديمي معالجة مختصرة ومميزة.   -5

" و"فضفاًضا".  نناقش مش  -6
ً
 كلة محدودة في نص موجز ولكنه كاٍف. ومن ثم يجب أن يكون النص "هزيال
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 أكثر من األوراق الطويلةل من الضروري التمييز بين املهم وغير املهم.   -7

 ال يمكن للمؤلف أن يغيب عن األعين الرئيسة للجدلل لذلك يجب حذف جميع التفاصيل غير األساسية.   -8

 من ذ  -9
ً
لكل يتم اختيار فرضية أو نظرية مركزية واحدةل وتتم مراجعة صالحيتها من خالل املناقشةل ومواملنة بدال

 اإليجابيات والسلبيات.  

 ومن ثم فإن مقالة جيدة تعطي إجابة منظمة بوضوح عن السؤال املطروحل وتتميز بحجة متميزة.   -10

 يمكن تمييز الخيط املشترك في اختيار الح ج.   -11

هدف هو إظهار معرفتك باملوضوع املحدد من خالل سؤال أو دراسة حالةل ويمكن أن تكون الصيغة أكثر إثارة  ال -12

 للجدل من ورقة مصطلح. 

13-   .
ً
 مقال من دون سؤال خاص به وفرضية ومنطق معقول ليه مقاال

 يجب أن يكون السؤال والحجة واضحين قبل البدء في الكتابة.   -14

 نصوص التي يستند إليها قد تم تحليلها بدقة.  يجب أن تكون ال -15

 كان يجب أن تجمع املعلومات املتعلقة بحجيجك وتفصلها وتنظمها فيما يتعلق بسؤالك.   -16

 ليه الهدف إعادة إنتاج محتوى النصوصل بل إلقاء نظرة نقدية على تصريحات املؤلفين املعنيين.  -17

 ما يميز عرضهم لهذه:   -18

 النظريات.   -أ

 الحقائق.   -ب

 الح ج؟ -ج

 هل هذا منطقي؟  -د

 كيف يختلف هذا النص عن النصوص األخرى؟  -هث
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 يجب أن تكون رسالتك في نهاية األمر معقولة ومضمونة ومتواضعة.   -و

 مع املقاالت ليه عليك تختيار األقسام ذات العناوين.  -19

ل ولكن مع فقرات وبنية واضحة بالطبع.   -20
ً
 يمكن أن يكون النص متواصال

 يحتوي املقال عموًما على مقدمة قصيرة وجزء رئيه مع مناقشة فرضيتك وجزء أخير.  -21

 ال يوجد نمط ملخطط املقال.   -22

 يجب أن تكون متسقة أكثر من أي ه يء آخر.   -23

 تم الرد على السؤال منها.  كما يجب توضيل وجهة النظر التي سي -25

من املفيد عموًما )لكل من الكتابة وقراءة النص( تقديم ملحة موجزة عن الخطوات الرئيسة للحجة التالية في    -26

 نهاية املقدمة.  

 ال يجب تقديم الح ج بالتفصيلل يكفي وصف الفكرة العامة.   -27

 :الجزء الرئيه -28

 رات الرئيسة املختارة للمؤلفين املختلفين حول املشكلة املذكورة في املقالة. يحتوي الجزء الرئيه على عرض العبا -أ

 يتم بعد ذلك دعمها أو تحليلها أو دحضها.   -ب

 ما نقاط القوة والضعف في   جهم؟  -ج

 ما الح ج املضادة التي يمكن ذكرها؟  -د 

 ما األمثلة التي تثبت أو تدحض هذه الح ج؟  -هث

العملية/    -و  واألمثلة  النظرية  بالح ج  مدعوًما  يكون  وأن  املقدمةل  في  ملوقفك  املعقول  التفسير  يظل  أن  يجب 

 التجريبية.  

 يجب أن يكون املوقف املتخذ قائًما على أسه جيدة )فيما يتعلق باألدب األساس ي(.  -مل
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 )ملخص/ ختام/ بيان ختامي(.  -29

 رئيسة ويخلص إلى نتيجة.  يجب أن يلخص الجزء األخير الح ج ال -أ

 من تكرارها.   -ب
ً
 يجب عليك تكثيف نقاطك الرئيسةل ووضعها باختصارل بدال

 يمكن تحديد آفاق املزيد من املناقشات املوضوعاتية.  -ج

 ما األسئلة التي يجب متابعتها؟ -د

 ما عواقب التحليل؟ -هث

 ورقة بحثية/ مصطلح/ ندوة: ▪

 شكل من أشكال العمل األكاديمي بعد ورقة التخرج.  تشكل أوراق الفصل الدراس ي أهم -أ

 إن التحدي الذي تمثله ورقة البحث هو إيجاد سؤال ذي صلة في سياق الندوة والعمل عليه بشكل منهجي ومستقل.   -ب

 ( صفحة. 25( صفحةل ولكن في بعض الحاالت يمكن تمديدها إلى )15( إلى )10طول ورقة البحث عادة ما يكون من )  -ج

 يصو  املدربون املتطلبات الخاصة.  -د

 االمتحانات التحريرية )نادُرا ما يكون الحال لطلبة املاجستير(.   ▪

 ورقة التخرج/ األطروحة النهائية )ماجستير، دكتوراة(:   ▪

سيكون لكل فقرة نصية دعم كاٍف وذو صلة بجملة املوضوع وبيان األطروحة. يتكون هذا الدعم من حقائق وأمثلة  

 ووصف وخبرة شخصية وآراء خبراء وعروض أسعار. 

 تفسيرات واضحة وكاملة.   -1

ا! ككاتبل تحتاج إلى ال -2  قيام بكل العمل للقارئ.  هذا مهم جدًّ

 ال يجب على القارئ التفكير بجدية لفهم أفكارك أو منطقك أو منظمتك.   -3

 يتوقع قراء اللغة اإلنجليزية القيام بكل ه يء من أجلهم. يجب شرح أفكارك وعمليات تفكيرك بوضوح تام.   -4
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 االستخدام الفعال للبحث.   -5

 وعالية الجودة ومهنية وأكاديمية.   يجب أن تشير مقالتك إلى مصادر متنوعة -6

دمج في كتاباتك ويجب عدم عرضها منفصلة.   -7
ُ
 ستستخدم بحثك لدعم أفكارك الخاصة؛ لذلكل يجب أن ت

 هذا يعني أن مادة املصدر سيتم تقديمها وتحليلها وشرحها ثم االستشهاد بها.   -8
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 الفصل التاسع 

 العنوان 
 العنوان واللقب.  -1

 تحضير صفحة العنوان.  -2

 طول العنوان. -3

 العنوان كملصق. -4

 أنواع العناوين. -5

 عنوان املقال.  -6
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 : )العنوان واللقب(العنوان  -1

 عنوان محدد ال ينقل املحتوى فحسب بل الغرض والجمهور أيًضا.  

 قراءتها من العنوان؟هل يفهم القراء طبيعة الدراسة البحثية ويحددون إذا ما كانوا يرغبون في 

 كيفية تحطير العنوان؟ -2

 كن موجًزا:   -1

 يقل عن )  -أ
ا
 ( كلمة.  12يجب أن يتضمن العنوان كلمات رئيسة تصف محتوى تقرير البحثل وأال

تجنب استخدام كلمات مثل "دراسة عن" أو "بحث في" أو "تطوير" أو "مالحظات على" ألنها عادة ما تكون غير  -ب

 ضرورية. 

استخدام عبارات مثل "جديد" و"محسن" و"جديد" و"تم التحقق من صحته" و"مبتكر"؛ ألنها تجعل وتجنب أيًضا    -ج

 القراء يعتقدون "سأكون الحكم على ذلك".  

 استخدم العناوين التي تقترح نوع الدراسة:   -د

ة أو شبه تجريبيةل على سبيل املثالل تشير كلمة "عالقات" إلى دراسة ترابطيةل وتقترح كلمة "تأثيرات" دراسة تجريبي

 وتشير كلمة "عوامل" إلى تحليل العوامل.  

ا:   -هث  كن إعالميًّ

 تحتاج العناوين إلى توفير معلومات كافية لتصف تقرير البحث.   -1

 يجب أن تتضمن املتغير املستقل واملتغير التابع والتأثير امللحوظ والسكان محل الدراسة. -2

 استخدم الكلمات الرئيسة واملصطلحات بحكمة:   -و

 يجب أن تركز الكلمات واملصطلحات الرئيسة على محتوى الدراسة لجذب اهتمام القراء.   -1

 يتم استخدامها في جميع أنحاء املقالة وسيتم استخدامها ألغراض الفهرسة أيًضا.   -2
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في أثناء تحديد الكلمات الرئيسةل ضع في اعتبارك املصطلحات التي قد يستخدمها العلماء ااخرون للبحث في األدبيات  

 من استخدام املصطلحات غير املألوفة ملعظم الباحثين. 
ً
 بدال

 التركيز على املجلة والجمهور املستهدف:   -مل

 رف في العنوان واستخدام الترجمة. تقدم املجالت تعليمات محددة حول عدد الكلمات أو األح -1

2-   .
ً
كتب بها العناوين عادة

ُ
 راجع اإلصدارات السابقة للمنفذ املقصود للتعرف على الطريقة التي ت

 تجنب االختصارات:   -ح

 غير املعروفة قد تربك القراء وتؤدي إلى نشر العمل بشكل أقل فاعلية.   -1

 قيقة واحدة بارملة:  عند إعداد عنوان لورقةل من األفضل أن يتذكر املؤلف ح -2

 هذا العنوان سيقرمه آالف األشخاص.  -3

ربما يقرأ عدد قليل من الناسل إن وجدل الورقة بأكملهال ولكن الكثير من الناس سيقرمون العنوانل إما في   -4

 املجلة األصلية وإما في أحد املنشورات الثانوية )امللخص والفهرسة(.  

 ن بعناية كبيرةل ويجب إدارة ارتباطها ببعضها بعًضا بعناية.  لذلكل يجب اختيار جميع الكلمات في العنوا -5

ربما يكون الخطأ األكثر شيوًعا في العناوين املعيبةل وبالتأكيد األكثر ضرًرا من حيث الفهمل هو بناء خاطئ   -6

 )ترتيب الكلمات(.  
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 تحطير صفحة العنوان: -2

تتطلب معظم املجالت أن تتضمن صفحة العنوان عنواًنا ومؤلفين وانتماءات ومصادر دعم وتضارًبا في املصالح ورأًسا  

)نسخة أقصر من العنوان( والكلمات الرئيسة وعدد الكلمات ومعلومات االتصال حول املؤلف املقابل. يجب اختيار  

امل تحديد  يمكن  بحيث  بعناية  الرئيسة  والكلمات  خالل  العنوان  من  البحث  عمليات  خالل  من  أو    PubMedقالة 

MEDLINE   أوGoogle .إذا لم يتم تحديد مقال في بحث األدبل فلن يقرأه ااخرون أو يستخدموه أو يستشهدوا به . 

 ما هو لقب جيد؟

ِفها على أنها أقل عدد ممكن من الكلمات التي تصف بشكل كاٍف محتويات الورقة. 
 أعر 

 فهرسة واالستخالص تعتمد كثيًرا على دقة العنوان. تذكر أن خدمات ال

 قد يتم فقدان ورقة بعنوان غير صحيل تقريًبا وال تصل أبًدا إلى الجمهور املستهدف.  

 طول العنوان: -3

ا.   في بعض األحيانل تكون العناوين قصيرة جدًّ

 تم تقديم ورقة إلى مجلة علم الجراثيم بعنوان "دراسات عن البروسيال".

ضح أن مثل هذا العنوان لم يكن مفيًدا للقارئ املحتمل. هل كانت الدراسة تصنيفية أو وراثية أو كيميائية  من الوا

 حيوية أو طبية؟ نود بالتأكيد أن نعرف الكثير على األقل. 

ا.   في كثير من األحيانل تكون العناوين طويلة جدًّ

 ومن املفارقاتل أن العناوين الطويلة غالًبا ما تكون أقل معنى من العناوين القصيرة.  

قبل جيل أو نحو ذلكل عندما كان العلم أقل تخصًصال كانت العناوين تميل إلى أن تكون طويلة وغير محددةل مثل 

وخلفيته أو بين محدد أجزاء من  "عند إضافة طريقة البحث املجهري بطريقة جديدة إلنتاج تباين األلوان بين كائن  
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( بالتأكيد عنواًنا ضعيًفا؛ ربما من شأنه أن (J. Reinberg, JR Microsc. Soc. 1896: 313الجسم نفسه  . يبدو هذا 

 يجعل مجردة جيدة.  

 من دون شكل تحتوي معظم العناوين الطويلة بشكل مفرط على كلمات "النفايات". 

الضائع الكلمات  هذه  تظهر  ما  على"  غالًبا  و"تحقيقات  عن"  "دراسات  كلمات  مثل  ل 
ً
مباشرة العنوان  بداية  في  ة 

 هي أيًضا كلمة "مضيعة".   Theل أو Anو"مالحظات حول". كلمة 

 من املؤكد أن مثل هذه الكلمات غير مجدية ألغراض الفهرسة.  

 (: عنوان الورقة هو ملصق)  العنوان كملصق -4

إنها ليست جملة ألنها ليست جملةل مع املوضوع املعتادل الفعلل الترتيب املوضوعل فهي أبسط من الجملة )أول على 

 األقلل أقصر عادة(ل لكن ترتيب الكلمات يصبل أكثر أهمية. 

 يميل األمرإلى العرض املحتمل الذي يرى العنوان في جدول دفتر اليومية. 

لقدر لجميع املستخدمين املحتملين لألدبياتل بما في ذلك أولئك )ربما األغلبية(  لكن هذه االعتبارات مهمة بنفه ا

 الذين أصبحوا على دراية بالصحيفة عبر مصادر ثانوية.  

ومن ثمل يجب أن يكون العنوان مفيًدا كتسمية مصاحبة للورق نفسهل ويجب أيًضا أن يكون في شكل مناسب ألنظمة 

 فهرسة املاكينات املستخدمة. 

 ظم خدمات الفهرسة والتلخيص موجهة ألنظمة "الكلمات الرئيسة".  مع

 لذلكل من املهم بشكل أساس ي أن يقدم املؤلف "املفاتيل" الصحيحة للورقة عند وضع عالمة عليها.  

أي أن املصطلحات الواردة في العنوان يجب أن تقتصر على تلك الكلمات التي تبرمل السياق الكبير للورقة من حيث  

 يم والقابلة لالسترجاع. املفاه 
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يعد العنوان وامللخص من العناصر األساسية التي تبلغ القارئ بمحتويات املخطوطةل وكقاعدة عامةل هي أجزاء    -أ

 املخطوطة التي تكتسب أكبر قدر من التعرض.  

 مليادة املعلوماتية لأللقاب ويشار إليها باسم "النصوص املصغرة".  -ب

فإننا نشجع املؤلفين على ممارسة التفكير واإلبداع في اختيار عنوان يجذب انتباه القارئ  نظًرا ألهمية العنوانل    -ج

 ويبلغ القارئ باملحتويات املوجودة فيه بوضوح. 

 وباملثلل يقرأ امللخص أكثر بكثير من القراء العاديين. -د

توص  -هث التي  والنتائج  والتصميم  الفرضيات  تلخيص  في  مهمة  أغراًضا  امللخص  تمثيل يخدم  وفي  الدراسةل  إليها  لت 

 املقال في قواعد بيانات الفهرسة.  

 يقرر القراء بشكل متكرر إذا ما كانوا يريدون الخوض أكثر في مقال على أساس امللخص.  -و

 وهكذال فإن امللخص املكتوب جيًدا الذي ينقل أسئلة البحث والنتائج بإيجامل يمكن أن يجذب القراء ملعرفة املزيد.   -مل

   -Iليه من املبالغة القول إن "امللخص املعد جيًدا يمكن أن يكون أهم فقرة في املقالة.  -ح

تستخدم بعض املجالت ملخصات منظمةل حيث يتم تحديد املشاركين واألساليب والنتائج واالستنتاجات في أقسام  

 منفصلة.  

ا.  -ي   بغض النظر إذا ما كانت هذه العناصر قد انطلقت رسميًّ

امل   -ك متماسك  على  وبشكل  بدقة  املعلومات  تقديم  إلى  يسعوا  وأن  الدراسة  من  الجوانب  هذه  يدرجوا  أن  ؤلفين 

 وبطريقة غير تقديرية.  

 يعكه حقيقة البحث ومحتواه.   -1

 يحدد موضوع املشكلة تحديًدا دقيًقا.   -2

 يحتوي على املتغيرات الرئيسة للبحث.   -3
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 يتم صياغته بعبارة علمية مبسطة.   -4

 يكون واضًحا تمام الوضوح في داللته.   -5

ا يتحرى الحقيقة والصدق.   -6  يكون موضوعيًّ

 يتسم املوضوع باألصالة.   -7

 يكون قصيًرا قدر األمكان.  -8

 يخلو من األخطاء اللغوية والنحوية.   -9

 أن يعكه العنوان مشكلة الدراسة )البحث(.   -10

 أن يرتبط بأهداف الدراسة.   -11

 أن تكون مصطلحاته قابلة للقياس.   -12

 أن يشير إلى العينة املستهدفة بالبحث.   -13

 أن يطابق ما يدخل الدراسة.   -14

 اختيار املصطلحات املناسبة ملنهج البحث.   -15

 موجز وغني باملعلومات.  -16

 يحتوي على الكلمات الرئيسة للورقة العلمية.   -17

 ويجب أن يصف العنوان بإيجامل محتويات الورقة العلمية.  -18

 يجب أن يعطي وصًفا مناسًبا للعمل.  -19

 يتكون من عنوان بسيط وجذاب ويعكه التحقيق.  -20

 تجنب العبارات املعروفة باملجتمع املتخصصل وكذلك االختصارات.   -21

 يجب أن يكون وصًفا واضًحا ودقيًقا ملحتوى الورقة.  -22
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رعن املوضوع.  -23 ِ
 عند إنشاء عنوانل عب 

 ال تحاول إقناع القارئ بلغة تقنية.   -24

 اجذب العبارة الذكية املستنيرة للقارئ.   -25

 من خالل العنوان البسيط واملباشرهو األفضل.   توصيل املعلومات -26

 أن يكون العنوان محدًدا ومختصًرا قدر اإلمكان وفي نفه الوقت يجب أن يكون جذاًبا.  -27

ل فيجب على املؤلف تقديم "عنوان تشغيل" مختصر لرموس الصفحات.   -28
ً
 إذا كان العنوان طويال

تجنب العناوين املحايدة )بدًءا بث"دراسة..."(ل واالمتناع عن الكلمات الزائدةل وعدم استخدام االختصارات )إال إذا    -29

 في العنوان.   كانت معروفة جيًدا(ل ومنع األخطاء النحوية واألخطاء املطبعية

 قم بإنهاء العنوان عندما تنهي الورقة.   -30

 العنوان هو جزء من الورقة األكثر قراءة.   -31

 وفي أغلب األحيان -32
ً
 .  يقرأ عادة أوال

 هو الش يء الوحيد الذي يقرأ.   -33

ور على األوراق  تعتمد خدمات الفهرسة اإللكترونية بشكل كبير على دقة العنوان للسماح للمستخدمين بالعث  -34

 ذات الصلة بأبحا هم.  

 عنوان جيد كأقل عدد ممكن من الكلمات التي تصف محتويات الورقة بشكل مالئم.  -35

ال فإنه عادة ما يحتوي على الكثير من الكلمات الضائعة مثل "التحقيقات في" في   -36  جدًّ
ً
عندما يكون العنوان طويال

 البداية. 

ا. على سبيل املثال:   -37  العناوين املختصرة غالًبا ما تستخدم كلمات عامة جدًّ

 العناوين الفعالة.   -أ
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 تحديد املوضوع الرئيه للورقة.  -ب

 بموضوع الورقة. ابدأ  -ج

 هل دقيقة.   -د

 ال لبه فيه.   -هث

 محددة وكاملة.   -و

 ال تحتوي على اختصارات إال إذا كانت معروفة من قبل الجمهور املستهدف.   -مل

 استقطاب القراء.   -ح

ا. -38  عنوان ورقتك مهم جدًّ

 أن يكون وصًفا واضًحا ودقيًقا ملحتوى الورقة.   -39

 ر عن املوضوع ولكن ال تحاول إقناع القارئ بلغة تقنية.  عند إنشاء عنوانل عب ِ  -40

 في بعض األحيانل يمكن لجملة ذكية واعية أن تجذب القراءل لكن الذكاء ليه هو الهدف.   -41

 تذكرل هدفك هو توصيل املعلومات.   -42

 عادة ما يكون العنوان البسيط واملباشر هو األفضل.  -43

أس   -44 عنصران  وامللخص  أجزاء  العنوان  هي  عامةل  وكقاعدة  املخطوطةل  محتويات  على  القارئ  يطلعان  اسيان 

 املخطوطة التي تكتسب أوسع قدر من التعرض.  

بالنظر إلى أهمية العنوانل نشجع املؤلفين على ممارسة الفكر واإلبداع في اختيار عنوان يجذب انتباه القارئ    -45

 ويبلغ القارئ باملحتويات املوجودة فيه.  

 رأ امللخص أكثر بكثير من عدد القراء من املتوسط. يق -46

 امللخص يخدم أغراًضا مهمة في تلخيص:   -47
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 الفرضيات.   -أ

 التصميم.   -ب

 ونتائج الدراسة وتمثيلها في فهرسة قواعد البيانات.   -48

 كثيًرا ما يقرر القراء إذا ما كانوا يريدون الخوض أكثر في مقال على أساس امللخص.   -49

 ملخص مكتوب بشكل جيد ينقل أسئلة البحث والنتائج بإيجامل يمكن أن يجذب القراء ملعرفة املزيد.   -50 

 تستخدم بعض املجالت ملخصات منظمةل حيث:   -51

 املشاركون.   -أ

 األساليب.   -ب

 ائج.  النت -ج

ا أم الل يجب    -د ويتم استنتاج النتائج في أقسام منفصلة. بغض النظر إذا ما كانت هذه العناصر قد انطلقت رسميًّ

إلى توفير املعلومات بشكل دقيق ومتماسك وبطريقة غير  على املؤلفين تضمين هذه الجوانب من الدراسة والسعي 

 تقديرية.  

 طويلة.    النتيجة األساسية ولكن دون أن تكون  -51

 من املهم مالحظة أن العناوين تحتوي على قدر كبير من املعلومات املحددة.   -52

 تجنب العناوين الغامضة.  -53

 الغرض من امللخص هو تقديم ملخص واقعي للغرض الرئيه.   -54

 امللخص نتائج واستنتاجات التقرير.   -55

 وهي قصيرة ومعقولة من تلقاء نفسها.  -56

 والغرض منها.  • نطاق الدراسة
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 • األساليب )ليست ضرورية دائًما(. 

 . 1• النتيجة 

 . 2• النتيجة 

 االستنتاجات.  •

. عند التفكير في عنوان ملقالتكل تعرف على أنواع العناوين في املجلة املستهدفةل وقم بتحليل إذا ما كانت عامة أو 1

 محددة للغاية.  

 . قد يرغب رئيه التحرير في بيع عناوين املقاالت وكسب النقرات.  2

 . هذا هو السببل في بعض الحاالت يكون العنوان األعم أفضل من العنوان املحدد بشكل مفرط.  3

 . تجنب االختصارات في العنوان وكذلك الكلمات "و" غير الضرورية.  4

ا ليه جيًدا حيث قد يواجه القارئ صعوبات في إدراك املحتوى.  5  . العنوان الطويل جدًّ

 ملجالت وامليدان في أنواع العناوين.  . هناك بعض االختالفات في ا6

 . اتباع ممارسات يومياتك املستهدفة هو أفضل نهج.  7

 . يعتمد طول العنوان املناسب على إذا ما كانت املجلة املستهدفة تفضل العناوين اإلرشادية أو اإلعالمية.  8

الل العناوين التي تحتوي على أقل من  . قد تفضل املجالت التي تفضل العناوين اإلرشادية القصيرةل على سبيل املث9

 ثماني كلمات.  

 . من ناحية أخرىل قد تفضل املجالت األخرى عناوين طويلة باملعلومات.  10

 . ومع ذلكل يجب على الباحثين محاولة تبسيط عناوينهم حتى عندما ُيسمل بأطولها. 11

 أن يكون العنوان مختصًرا ولكنه دقيق وشامل.   -56

   على نحو دقيق للحد من املوضوع محل النقاش وال تعد بأكثر من محاوالت التحقيق في تغطيته.  يجب أن تصا -57
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 غالًبا ما تتكون العناوين الفعالة من ثالث أو أربع كلمات رئيسة أو مجموعات من الكلمات.   -58

 في الورقة.  يجب أن يكون العنوان موجًزا ولكنه غني باملعلوماتل ويحتوي على الكلمات الرئيسة  -59

 يجب أن يصف بإيجامل محتويات الورقة.   -60

 إذا كان ذلك ممكًنال يجب أن يكون قصيًرا وال لبه فيهل مع أن يكون وصًفا مناسًبا للعمل.   -61

 على الرغم من أنه قصير ومكتوب عادة قرب نهاية العمليةل فإن عنوان مقال بحثي يتطلب اهتماًما كبيًرا.   -62

 ناسب كواحد من السمات العامة للمقاالت املقدمة بنجاح.  العنوان امل  -63

64-  .
ً
 في أغلب األحيان ُيقرأ جزء من الورقةل وربما من املفارقاتل أنه يقرأ عادة أوال

ال فقد يتم تجاهل الورقة من املشغولين الذين يقومون بمسح جدول املحتويات أو   -65 إذا لم يكن عنوانك إعالميًّ

 قائمة املراجع فقط.  

 كن محدًدا وواضًحا وموجًزا.  -66

ا ملزيد من التفاصيلل ولكن فقط إذا لزم األمر.   -67  استخدم عنواًنا فرعيًّ

 التي وجدت في أثناء الدراسة.   التعبير عن اتجاه التغييرات -68

 يجب تجنب االختصارات.  -69

 تجنب عالمات االستفهامل اذكر الجواب إذا وجدته.   -70

 استخدم الكلمات الرئيسة في البداية.   -71

ا.   -72  كن موضوعيًّ

 تجنب العناوين املسلسلة.  -73

ا.   -74  يجب أن تكون ورقتك مكتفية ذاتيًّ

 تحقق من دليل أسلوب املجلة التي ترسلها.   -75
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ل فقد يكون هناك حاجة إلى لقب قصير.   -76
ً
 إذا كان عنوانك طويال

 سيتم استخدام هذا في أعلى كل صفحةل بخالف العنوان الكامل الذي سيظهر فقط في البداية.  -77

 وهر الجلسة وجذب املشاركين األكثر فائدة.  يجب أن يجسد العنوان ج -78

 ينقل املعلومات بكلمات قليلة.   -79

 يجب أن تمثل عناوين الجلسات "الحقيقة في اإلعالن" لتجنبها. خيبة أمل بين املشاركين املحتملين.  -80

 مراعاة الجمهور وموضوع االجتماع.  -81

 اإلجهاد والنتائج.   -82

 ا واالتجاهات.  تحديد املخاوف والقضاي -83

 تطابق بعناية مع املحتوى الخاص بك.   -84

 تحفيز االهتمام.   -85

 توضيل الغرض من الجلسة.   -86

 تحفيز الحضور.   -87

 تجنب أن تكون لطيًفال أو تخترق اختصارات إجباريةل أو تولد عناوين مشفرة تربك القارئ.   -88

 هناك أنواع مختلفة من العناوين:  -4

 يميز املؤلفون العنوان الوصفي.  -1

 الذي يصف ما تعنيه الورقة عن العناوين التوضيحية.  -2

 والتي تدلي ببيان حول النتائج الواردة في الورقة.   -3

 ألقاب استفهام.   -4

 مما يطرح السؤال.   -5
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 ألقاب مركبة.   -6

 أو عالمات استفهام تجريبية.  والتي قد تجمع بين العديد مما سبق مفصولة بعالمات االستفهام  -7

 بحث املؤلفون في تأثير نوع العنوان على عدد صفحات االقتباس والتنزيل.  -8

 تحتوي االستجوابات على عدد أكبر من التنزيالت وعدد أقل من املواقع.   -9

 العناوين املركبة ذات النقطتين أطول ولها عدد أقل من التنزيالت واملواقع.   -10

 تميل العناوين الطويلة إلى الحصول على عدد أقل من التنزيالت من العناوين القصيرة.   -11

 بعض األمثلة للعناوين من األوراق املنشورة ومعرفة األنواع والخصائص التي تعرضها.   -12

 ل على هذه األجزاء من الكتابة قبل البدء في كتابة املقالة العملية توفير وقتك على املدى الطويل؟كيف يمكن للعم

 عنوان املقال:  -6

 االنتقال للتعلمل تعلم التحرك: إعطاء األولوية للنشاط البدني في برمجة تعليم الطفولة املبكرة.  

 الغرض والتركيز )من امللخص(:  -2

مراجعة قضايا النشاط البدني الحاليةل وإعادة تقييم الفوائد املحددة من النشاط البدني   الغرض من هذه الورقة هو

توفير  يتم  كما  املبكرة.  الطفولة  مرحلة  في  التعليم  في  البدني  النشاط  لتحسين  إرشادية  توصيات  وتقديم  املنتظم 

 اتجاهات البحث املستقبلية. 
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 الفصل العاشر 

 عناصر املقالة 
 العنوان. -1

 امللخص. -2

 مقدمة. -3

 مراجعة النظرية/ األدب. -4

 طريقة/ عملية البحث. -5

 النتائج.  -6
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 املالحق )الحواش ي(:   ▪

 أو »ملحق«.  حواه ي  -أ

 قائمة باملواد اإلضافية ذات األهمية ولكنها تتجاومل نطاق الورقةل على سبيل املثال:   -ب

 طاوالت كبيرة.   -1

 الخرائط الرئيسة.   -2

 استبانات أصلية.   -3

 النصوص القانونية.   -4

 نصوص أصلية مهمة.   -5

 قصاصات الصحفل الرسوم التوضيحيةل املقتطفاتل الصورل إلخ.  -6

 لحوظة أو سلسلة من امللحوظات ترفق برسالة أو مقال أو كتاب مكتمل. الحاشية هي م -7

ا.-8  محجومل ملالحظة أو بيان خاص جدًّ

يحتوي امللحق على مادة فنية تكميلية في شكل جدولل وعادة ما يتم إرفاقها في نهاية ورقة أو كتابل وذلك لعدم -9

 الخلط مع التذييل املوصوف سابًقا.  

الوقت محدودل -10 الحديث ألن  في  يتم تضمينها  لم  الكتابةل والتي  في عملية  كلمة واحدة فقط حول دور املشرف 

 وكذلك ألن العديد من املشرفين كانوا حاضرين مع طالبهم. 

االنطباع الرئيه الذي حصلت عليه من قراءة األوراق والتحدث مع الطالبل هو أن معظم املشرفين يوفرون   -11

 وتمويل جيدةل لكنهم غالًبا ما ال يكون لدفهم الوقت لتقديم التوجيه املناسب في أثناء عملية الكتابة.   ظروف عمل

ا للطالب لتعلم جميع جوانب عملية  -12 ا أساسيًّ
ً
بشكل خاصل يعد وقت االستجابة السريع ملسودة املخطوطات شرط

 الكتابة بطريقة سلسة ومتدرجة. 
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ن استخالصها من تجربتنا هي أن التعليمات واإلرشادات مطلوبة عند تدوين النتائج  الدروس األساسية التي يمك  -13

 وعرضها.  

التدريب هو الخطوة الحيوية األولىل ويتألف من اكتساب مهارات االتصال عن طريق القراءة املكثفةل إلى جانب  -15

 التمريرات املتعددة ملراجعة ما تحدده كتابة.  

لز -16 )إذا  املالحق  العمليات  استخدم  أو  الطويلةل  األنواع  قوائم  أو  الخامل  البيانات  من  كبيرة  لكميات  األمر(  م 

الحسابية أو املعملية التفصيليةل بطريقة غير قياسيةل أو قوائم البرامج )القصيرة(ل ولكن فقط عندما يعزمل إدراج 

 هذه املعلومات بشكل ملحوظ فائدة الورقة.  

 تجنب استخدامها ملجرد أنك تريد إظهار كمية البيانات التي جمعتها.  -مطلوبة عادة ال تكون مثل هذه املالحق -17

 املالحق هي مواد داعمةل غالًبا جداول أو أشكالل مدرجة في الورقة لكنها منفصلة عن النص الرئيه.  -18

 دون داٍع.  في حين أن املالحق مفيدة لتضمين التفاصيل التي قد تتداخل مع النصل تأكد من عدم استخدامها-19 

 التفاصيل الخاصة باملالحق خاصة بمجلة النشر.  -20

 تذكر أن تتحقق من تعليمات املؤلفين ألن بعض املجالت ال تتوقع أي مالحق على اإلطالق.  -21
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 سوء االقتباس:   ▪

 سوء االقتباس هو تكرار ه يء ما قاله شخص بطريقة غير دقيقة:  

سوء االقتباس املتعمد هو أداة مستخدمة بشكل متكرر في السياسةل حتى من قبل وسائل اإلعالمل ويسهم في التقارير  

 غير الدقيقة وإعادة كتابة التاريس.  

ويحدث أيًضا في األوراق العلميةل وهو إما مقصود أو غير مقصود. إن سوء التفسير من النوع األول هو انحراف يجعل 

 س يء فهم الكلمة في املستقبل. الشخص الذي ي

 هناك حالتان أساسيتان قد يحدث فيهما سوء االقتباس غير املقصود:  

املعلومات    -أ هذه  من  واقتبه  فقطل  امللخصات  تقرأ  عندما  بسهولة  السياق  خارج  االقتباس  يحدث  أن  يمكن 

 املحدودة.  

)في   يحدث مصدر آخر لسوء االقتباس عند االقتباس في الترجمة: لذلكل  -ب من الجيد تضمين االقتباس األصلي 

 حاشية( مع الترجمة.  

 االقتباس ال يتحدث عن نفسهل يجب دائًما التعليق عليه وتفسيره في سياق  جتك:   ▪

 من خالل تمهيدي.  -1

 تفسيرية.   -2

 جمل تقديرية.  -3

 يجب أن تكون االقتباسات مباشرة دائًمال أي مأخوذة من النص األصلي.   -4

 املقاطع من االقتباسات األخرى يتحمل خطر أخذ االقتباس خارج السياق وتغييره.   اقتباس -5

 إذا لم يكن باإلمكان الوصول إلى األصل )مثل املقابالت واألرشيفات الخاصة ونسخ الخطب(. -6

 يجب تحديد االستخدامات املتعددة لالقتباس.   -7
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صدارات التالية هي مجرد نسخل ولكن من أحدث إصدارل يجب أن يقتبه الطالب من اإلصدار األصلي إذا كانت اإل 

 إذا تم تعديل النص. تتطلب االقتباسات عالمات اقتباس: 

 إعادة ترتيب بناء الجملة. -1

 إضافة إلى اإلضافات والسهو املسموح به.  -2

 وتتميز بالنقاط واألقواس املربعة.   -3

ب  -  4 يتم  أن  يجب  عنه  اإلبال   تم  الذي  البحث  يكون  جميع  أن  مع  يتوافق  أن  ويجب  ومسؤولة  أخالقية  طريقة 

 التشريعات ذات الصلة.  

 يجب على الباحثين عرض نتائجهم بوضوح ونزاهة ودون تلفيق أو تزوير أو معالجة غير مالئمة للبيانات.   -5

قبل   يجب على الباحثين أن يسعوا إلى وصف أساليبهم بشكل واضح ال لبه فيه حتى يمكن تأكيد نتائجهم من  -6

 ااخرين.  

 على الباحثين التزام متطلبات النشر بأن العمل املقدم أصلي وغير مسروق ولم ينشر في مكان آخر.   -7

 يتحمل املؤلفون املسؤولية الجماعية عن األعمال املقدمة واملنشورة.   -8

 ارير عنه.  يجب أن يعكه تأليف املنشورات البحثية بدقة مساهمات األفراد في العمل وإعداد التق -9

 يجب اإلفصاح عن مصادر التمويل وتضارب املصالح ذات الصلة.   -10

 النشر هو املرحلة النهائية من البحث ومن ثم مسؤولية جميع الباحثين.  -11

 ودائًما للبحث.   -12
ً
 مفصال

ً
 من املتوقع أن توفر املنشورات العلمية سجال

ألن املنشورات تشكل األساس لكل من البحث الجديد وتطبيق النتائجل فإنها يمكن أن تؤثر ليه فقط في مجتمع   -13

 البحث ولكن أيًضال بشكل غير مباشرل في املجتمع ككل.  

 ومن ثم يتحمل الباحثون مسؤولية التأكد من أن منشوراتهم صادقة وواضحة ودقيقة وكاملة ومتواملنة.   -14
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 وينبغي تجنب التقارير املضللة أو االنتقائية أو الغامضة.  -15

 يتحمل محررو املجلة مسؤوليات عن ضمان سالمة األدبيات البحثية وهي موضحة في اإلرشادات املصاحبة.   -16

 يتطلب اإلنتاج النااح ملنتج مكتوب لتقديمه إلى مجلة علمية يراجعها األقران جهًدا كبيًرا.   -17

 يمكن مضاعفة هذا الجهد باتباع بعض االقتراحات البسيطة عند تأليف/ إنشاء املنتج لتقديمه.   -18

قيق النجاح حتى للمؤلفين باتباع بعض اإلرشادات املقترحة وتجنب األخطاء الشائعةل يمكن تبسيط العملية وتح  -19

 املبتدئين/ املبتدئين وهم يتفاوضون على عملية النشر.  

 اقتراحات للبحث املستقبلي:  ▪

التعلم والتعليم.  العلميةل من منظور  األنواع  في  الكتابة  املستقبلي حول  للبحث  املحتملة  السبل  العديد من  هناك 

إلى   في هذه املقالة  التي تم تطويرها  العلمية لدفها إمكانية فريدة لتعزيز توليد تشير النظريات  في األنواع  الكتابة  أن 

 
ً
املعرفة اللفظية الجديدة من تجارب االستقصاء. قد توفر دراسات تعلم الطالب باالشتراك مع الكتابة العلمية دليال

 على هذه النظرية. يمكن التحقيق في أسئلة مثل ما يأتي: 

 التواصلية التعلم من التعليم املستند إلى االستفسار؟كيف تدعم الكتابة غير الرسمية و  -1

 كيف تعزمل الكتابة في األنواع العلمية تطور املعرفة املفاهيميةل والنمو وراء املعرفيل وفهم طبيعة العلم؟  -2

 ما السمات الخاصة للكتابات العلمية التي تدعم التطور املعرفي وما وراء املعرفي؟ -3

 كتابة الصريحة التي تعزمل فهم الطالب للكتابة العلمية؟ ما أنواع تعليمات ال -4

 ما أنواع األنشطة الصفية التي يمكن تطويرها لدعم االستفسار املتكامل والكتابة العلمية؟ -5

 أنت تعرف القاعدة الرسمية األساسية للعمل العلمي.  -7

 ين بيان املشكلة وسؤال البحث.  أنت تعرف ما يجب عليك مراعاته عند اختيار املوضوع ومعرفة الفرق ب -8

 تعرف النماذج املختلفة لعمليات البحث.   -9
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 تعرف الفرق بين النهج والنظرية والنموذج.   -10

 أساسيات االتصال العلمي األوراق واملحاضرات والندوات هي عناصر أساسية للدراسات األكاديمية.   -11

 للتكرار ومفهوًما.   -12
ً
 اجعل كل ه يء قابال

 ال تمزج ااراء )آراءك وآخرين( مع الحقائق.  -13

 احرص على اكتساب رمى جديدة.   -14

 هذه القواعد األساسية هي مفتاح التواصل العلمي والفهم.  -15

هذه القواعد مقيدة من جهةل لكنها من ناحية أخرى توفر إطاًرا للبحث األكاديمي والكتابة يمكننا من فهم وتقييم   -16

 عمل ااخرين.  

 ال تشكل هذه القواعد عقبة أو قيًدا.  -17

 ملسبقة لكتابة أوراق يمكن فهمها على أنها مقصودة.  على العكه يجب أن فهيئوا الشروط ا  -18

بعد اكتساب الخبرة لم تعد هذه األدوات عوائق ولكنها توفر استراتيجيات فعالة عند التعامل مع العلم بمزيد من   -19

 التعمق. 

 يمكن للباحثين رفع مستوى طموحاتهم من خالل الخبرة املكتسبة.   -20

 العلمية من خالل محاوالت الكتابة والنشر عند توفر التغذية الراجعة البناءة.   يتم كتابة مقاالت املجالت -21

قد يكون من املمكن في بعض األحيان الدخول إلى الدوري الكبير من الدوريات عالية املستوى مباشرةل ولكن   -22

 فقط مع مستويات كافية من الدعم والتغذية الراجعة. 

. من املمكن النشر في مجالت أف -23
ً
 ضل بشكل متزايد بمجرد اكتساب الخبرة من خالل وسائط نشر أكثر اعتداال

 يمكن للباحث رفع مستوى طموحه من خالل الخبرة املكتسبة.   -24

 العديد من الكتيبات اإلرشادية على مستوى أعم من التعليمات املطلوبة.  -25
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أستاذ مشرف أو مجموعة بحثيةل ولكن هذا ليه    من الناحية املثاليةل سيتم إجراء التوجيه املناسب من قبل   -26

 هو الحال دائًما.  

 بمجرد أن يحاول شخص ما تجسيد عملية الكتابة يصبل من السهل انتقاده.   -27

 إن تعلم كتابة املقاالت الصحفية ليه مسألة باألبيض واألسود حيث توجد حقوق وأخطاء مطلقة.   -28

 ث عن العيوب في الرسالة.  أن تكون بناًء أكثر أهمية من البح -29

 يجب أن يستخدم باحثو أوونج عدة مصادر مع بناء خبرتهم فيما يتعلق بالكتابة العلمية.  -30

في كتابة ونشر    -31 كما تعلم املؤلفون من أشخاص آخرين مختلفين يمثلون مجاالت مختلفة من خالل إرشادهم 

 املقاالت الصحفية.  

ا إرشاد  -32 ات عملية وينشرون املعرفة وأفضل املمارسات املتعلقة بالكتابة العلمية من خالل يقدم املؤلفون حاليًّ

 جميع الكليات.  

إذا لزم األمر في هذه املرحلةل يجب عليك تضمين أفكار للتحقيق في املستقبل لهذه املشكلة أو للمشكالت الجديدة   -33

 التي تطرح نتيجة لهذا التحقيق. 

 مستمرة ال تنتهي أبًدا.  تذكر أن العلم هو عملية  -34
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 اقتراحات ألبحاث املستقبل:  ▪

 هناك العديد من السبل املمكنة للبحث املستقبلي حول الكتابة في األنواع العلمية.  -35

طورت النظريات الفكرة القائلة بأن الكتابة في األنواع العلمية لها إمكانات فريدة لتعزيز توليد املعرفة اللفظية   -36

 الجديدة من تجارب االستقصاء.  

 على مثل هذه النظرية.   -37
ً
 قد يوفر االرتباط مع الكتابة العلمية دليال

 يمكن التحقيق في أسئلة مثل ما يأتي:   -38

 تدعم الكتابة غير الرسمية والتواصلية من التعليمات املستندة إلى االستفسار؟  ( كيف1)

 ( كيف تعزمل الكتابة في األنواع العلمية تطوير املعرفة املفاهيمية والتطور وراء املعرفي والفهم؟2)

 ( ما السمات الخاصة للكتابات العلمية التي تدعم التطور املعرفي وما وراء املعرفي؟3)

 أنواع تعليمات الكتابة الصريحة التي تعزمل فهم الكتابة العلمية؟ ( ما 4)

 ( ما أنواع األنشطة التي يمكن تطويرها لدعم االستفسار املتكامل والكتابة العلمية؟5)

 طريقة دمج الكتابة العلمية مع االستراتيجيات األخرى.   -40

 ة العلمية لتقييم الوضع الحالي للممارسة في امليدان. هناك حاجة لدراسات املعتقدات واملعرفة املعلم حول الكتاب  -41

 تشجيع التنمية اإلصالحية الدائمة في ما يلزم لسد الفجوة بين النظرية واملمارسة.  -42

 برنامج البحث التنموي الذي يركز على مفهوم البحث املتكامل والكتابة في األنواع العلمية يبشر بالخير.  -42

 الصدق: ▪

يجب على الباحثين عرض نتائجهم بصدق ودون تلفيق أو تزوير أو معالجة غير مالئمة للبيانات. ال يجب تعديل   -36

 صور البحث بطريقة مضللة. 

 يجب أن يسعى الباحثون إلى وصف أساليبهم وتقديم نتائجهم بوضوح.   -37
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 يجب على الباحثين اتباع إرشادات إعداد التقارير السارية.   -3

 جب أن تقدم املنشورات تفاصيل كافية للسماح بتكرار التجارب من قبل باحثين آخرين.ي -38

 استكمال تقارير البحث. -39

يجب أال يحذفوا النتائج أو النتائج غير املالئمة أو غير املتسقة أو التي ال يمكن تفسيرها والتي ال تدعم فرضية أو    -40

 تفسير املؤلفين أو الرعاة.  

 يكون ممولو البحث ورعاته قادرين على االعتراض على نشر النتائج التي ال تحبذ منتجهم أو موقفهم.  ال يجب أن -41

يجب أال يدخل الباحثون في اتفاقيات تسمل للراعي بالبحث باستخدام حق النقض أو التحكم في نشر النتائج    -42

 مات بسبب ااثار األمنية(.  )ما لم تكن هناك ظروف استثنائيةل مثل البحوث املصنفة من قبل الحكو 

 يجب على املؤلفين تنبيه املحرر فوًرا إذا اكتشفوا خطأ في أي عمل مقدم أو مقبول أو منشور.   -43

 يتعاون املؤلفون مع املحررين في إصدار التصحيحات أو التراجع عند اللزوم.  -44

 تباسات.  يجب أن يمثل املؤلفون أعمال ااخرين بدقة في االقتباسات واالق -45

 ال يجومل للمؤلفين نسخ مراجع من مطبوعات أخرى إذا لم يقرموا العمل املذكور.  -46

 الكلمات ومجموعات الكلمات غير الصحيحة:  ▪

ا من األوراق العلمية من قبل مؤلفين غير   -1 أصبحت اللغة اإلنجليزية لغة علمية بحكم الواقعل وكتابة جزء كبير جدًّ

 ناطقين باللغة اإلنجليزية.  

يؤدي ذلك إلى العديد من املشكالت التي يمكن معالجتها بالتدريب املناسب. ابحث دائًما عن معنى كلمة ما عندما    -2

خاص في شكل  "كامل"  تكون  املثالل  سبيل  )على  تقريًبا  النطق  نفه  املختلفة  املعاني  ذات  للكلمات  يكون  عندما  ة 

 و"ثقب"(.  
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)مثل كبيرة/ ضخمة/    -3 اإلنجليزية  اللغة  في  لها داللة مختلفة  يكون  األمل قد  لغتك  في  تعد مرادفات  التي  الكلمات 

 بات(.  عظيمةل مثيرة لالهتمام/ مثيرة لإلعجاب أو ادعاء/ صيانة/ إث

 احذر عند االعتراف بالوملارة: تأكد من الرجوع إلى مكتب الوملير وليه رجال الدين )هيئة وملراء الدين(.   -4

 the".من أكثر القضايا صعوبة هو االستخدام الصحيل للمادة املحددة " -5

 يتم استخدام مقال محدد قبل االسم املفرد والجمع عندما يكون االسم محدًدا.   -6

 غير حسب جنه أو عدد االسم الذي يشير إليه.  ال يت -7

ليه األمر كذلك في العديد من اللغات األخرىل حتى أن البعض ال يستخدمون مادة التعريف على اإلطالقل أو   -8

 عندما ال يتم ذلك باللغة اإلنجليزية.   "the"ُيدرجون 

 ناطق باإلنجليزية أوراقك.  الطريقة الوحيدة للتعلم هي أن تقرأ الكثيرل وأن يراجع عاملك ال -9

 الفروق الثقافية في الكتابة العلمية )الكتابة العلمية(:   ▪

 السمة الرئيسة للكتابة العلمية هي الوضوح. 

 إن التجارب العلمية النااحة هي نتيجة عقل صريل فهاجم مشكلة معلنة بوضوح ويؤدي إلى استنتاجات واضحة.  

من الناحية املثاليةل ينبغي أن يكون الوضوح سمة مميزة ألي نوع من أنواع التواصل؛ ومع ذلكل عندما يقال ه يء ألول  

 مرةل فإن الوضوح ضروري.  

تقبل معظم األوراق العلميةل تلك املنشورة في مجالت البحث األوليةل للنشر على وجه التحديد ألنها تساهم بمعرفة  

 جديدة. لذلك يجب أن نطالب بالوضوح املطلق في الكتابة العلمية. 

 كين أقرانه: يجب أن يكون املنشور العلمي األساس ي املقبول هو الكشف األول الذي يحتوي على معلومات كافية لتم

 ( لتقييم املالحظات.  1)

 ( لتكرار التجارب.  2)
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 ( لتقييم العمليات الفكرية. عالوة على ذلكل يجب أن يكون عرضة ملا يأتي:  3)

 اإلدراك الحس ي.   -أ

ا.   -ب  دائم جوهريًّ

 متاح للمجتمع العلمي دون قيود.  -ج

 لثانوية الرئيسة املعترف بها.  متاح للفحص املنتظم بواسطة واحدة أو أكثر من الخدمات ا -د

 يجب تقديم معلومات كافية حتى يتمكن املستخدمون املحتملون للبيانات من:  

 تقييم املالحظات.   -1

 تكرار التجارب.   -2

 تقييم العمليات الفكرية. )هل استنتاجات املؤلف تبررها البيانات؟(.  -3

 تاب الفنلنديين ولغة السكان األصليين. لوحظت بعض االختالفات في الكتابة باللغة اإلنجليزية للك -4

 لوحظ اختالف واحد في استخدام العبارات التي تساعد القارئ في توجيه املقال وتسهيل متابعة النص.   -5

االستخدام املتكرر املحتمل لهذه العبارات في النصوص اإلنجليزية يعكه ما يشار إليه على أنهل حيث يقود الكاتب   -6

لنصل على عكه "التوجه املسؤول عن القارئ"ل حيث يعتمد الكاتب على قدرة القارئ  القارئ صراحة من خالل ا

 لفهم الرسالة.  

يميل القراء األنجلو أمريكيون إلى توقع تحمل الكتاب مسؤولية توضيل رسالتهم للقراءل وتوجيههم إلى مالحظة ما   -7

ا وإقناع القراء بقبول ادعاءات الكاتب:    يعده الكاتب مهمًّ

 قد تأخذ هذه العبارات الشكلل على سبيل املثالل من:   ▪

 معاينات ملا سيتم متابعته الحًقا في النص.    ▪

 للموضوعات التي لن يغطيها النص.   شرح  ▪
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 ملخصات للموضوعات املهمة التي تمت مناقشتها بالفعل.  ▪

 إشارات التزام الكاتب أو الحذر تجاه املطالبة.   ▪

 تعليمات صريحة حول مكان العثور على الرسوم التوضيحية أو البيانات املقدمة في الجداول أو األشكال.   ▪
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 الفصل الحادي عشر

 القواعد املقترحة لكتابة املقدمة
 الوضوح. -1

 مراجعة األدبيات. -2

 طريقة التحقيق. -3

 النتائج األساسية للتحقيق. -4

 ذكر االستنتاج. -5
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 كيف تكتب املقدمة؟

 القواعد املقترحة

ا للورقة التي تقترح كتابتها.  -1
ً
 يجب أن تضع في اعتبارك )إن لم يكن على الورق( عنواًنا مؤقًتا ومخطط

ا مراعاة مسثثثثثثثثثثثتوى الجمهور الذي تكتب عنهل بحيث يكون لديك أسثثثثثثثثثثثاس لتحديد املصثثثثثثثثثثثطلحات   -2 يجب عليك أيضثثثثثثثثثثثً

 واإلجراءات التي تحتاج إلى تعريف أو وصف وأفها ال يحتاج.

 ن لديك هدف واضح في ذهنكل يمكنك شطب ستة اتجاهات مرة واحدة. إذا لم يك -3

 من الحكمة أن نبدأ في كتابة الورقة في حين ال يزال العمل جارًيا.  -4

 هذا يجعل الكتابة أسهل ألن كل ه يء جديد في عقلك.  -5

ج أو ربما تشثثثثثثثثثثير إلى خطوط عالوة على ذلكل من املراح أن تشثثثثثثثثثثير عملية الكتابة نفسثثثثثثثثثثها إلى عدم اتسثثثثثثثثثثاق في النتائ -6

 جانبية مثيرة لالهتمام قد يتم اتباعها.  

 وهكذا ابدأ الكتابة في حين ال تزال األجهزة واملواد التجريبية متاحة.   -7

 إذا كان لديك مؤلفونل فمن الحكمة أن تكتب العمل في حين ال يزالون متاحين لالستشارة.   -8

 صحيل بالطبع مقدمة.يجب أن يكون القسم األول من النص ال -9

يجثثب أن يكون الغرض من املقثثدمثثة هو توفير معلومثثات أسثثثثثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثثثثيثثة كثثافيثثة للسثثثثثثثثثثثثثمثثاح للقثثارئ بفهم وتقييم نتثثائج    -10

 الدراسة الحالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى املنشورات السابقة حول املوضوع. 

 كما يجب أن تقدم املقدمة األساس املنطقي للدراسة الحالية. -11

 كل ه يءل يجب أن تذكر بإيجامل هدفك في كتابة الورقة.فوق   -12

ر املراجع بعناية لتقديم أهم املعلومات األساسية. -13
ن
 اخت



 
143 

يجب كتابة الكثير من املقدمة بصثثثثثثثثثثيغة املضثثثثثثثثثثارعل ألنك سثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثير في املقام األول إلى مشثثثثثثثثثثكلتك واملعرفة القائمة   -14

 املتعلقة بها في بداية عملك.  

 دمة جيدة هي كما يأتي:القواعد املقترحة ملق

ل بكل وضوح ممكنل طبيعة ونطاق املشكلة التي تم التحقيق فيها.  -1
ً
 يجب أن تقدم املقدمة أوال

 ينبغي مراجعة األدبيات ذات الصلة لتوجيه القارئ.   -2

 يجب أن يذكر طريقة التحقيق. إذا لزم األمرل ينبغي ذكر أسباب اختيار طريقة معينة.   -8

 يذكر النتائج األساسية للتحقيق.  -9

 يجب أن يذكر االستنتاج )االستنتاجات( األساس ي الذي اقترحته النتائج.   -6

ع القارئ يتابع تطور الدليل. -7  ال تبقي القارئ في حالة تشويق؛ دن

 قد تصنع نهاية هنري املفاجئة أدًبا جيًدال لكنها بالكاد تناسب قالب املنهج العلمي. -8

 :1الفكرة   -أ

 املوضوع العام:

 املشكلة والخلفية.

 يجب أن يأخذ املؤلف فقرة كاملة لتوضيل املشكلة التي يجب التحقيق فيهال وإلعطاء خلفية عن هذه املشكلة.

عند نهاية الفقرة األولىل يجب أن يعرف القارئ املوضوع الواسع الذي ستتناوله هذه الورقة. ستمأل الفقرات الالحقة 

 التفاصيل(.

 -ب

 : 2كرة  )الف

 موضوع أضيق: 
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 الخلفية واملشكلة.  

 بعد ذلكل يجب على املؤلف التركيز على املشكلة املحددة التي ستعالجها ورقته.  

 يجب أن يتم ذلك بأكبر قدر ممكن من الصراحةل أي: "تبحث هذه الدراسة..."ل أو "تركز هذه الورقة على...(.

 ها األوسع.ابدأ ببيانات عامة موجزة لوضع الدراسة في سياق -1

 ثم انتقل إلى تفاصيل أكثر تحديًدا حول نوع النظام ثم قم بتطوير السؤال... -2

 قل ما تفعله الدراسة بالفعل... -3

ا كانل أو ضثثثثعها تحت   -4 ال تفصثثثثل السثثثثؤال والفرضثثثثية والتنبؤات على أنها عبارات خاصثثثثة بالخط العريض أو أيًّ

 عناوين منفصلة.

 قة التي تجري بها دراستك.على الرغم من أنها مهمة للغاية للطري -5

 فإنها يجب أن تظهر ببساطة عند الضرورة كجزء من النص العادي.   -6

 )البحث(:  نتائج الدراسة   ▪

 ارتباط نتائج الدراسة بأسئلة البحث أو فروضه. -1

 بيان التشابه واالختالف بين نتائج البحث ونتائج البحوث السابقة.   -2

 أن ترتبط النتائج بالدراسات السابقة مع توظيف نتائج الدراسات السابقة.   -3

 يراعي الباحث املوضوعية واالبتعاد عن التحيز عند ذكر أهم نتائج البحث.   -4

 ترتيب النتائج وفق ترتيب أسئلة البحث.   -5

رج النتائج الرئيسة متبوعة بمناقشة موجزة عن املستقبل. )وجهات نظر و/ أو تطبيق العمل الحالي على التخصصات  أد  -6

 األخرى(.  

 ال تعيد كتابة امللخص.   -7
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 العبارات التي تحتوي على "تم التحقيق" أو "تمت دراستها" ليست استنتاجات.   -8

 .  "ج األوليةل وبعبارة أخرىل "الحقائق فقطينبغي للمرء أن يبلغل ولكن ال يناقش النتائ -9

يتم اسثثثثثثثتكمال تقرير النتائج الشثثثثثثثفوي بجداول البيانات و/ أو األشثثثثثثثكال )الرسثثثثثثثوم البيانية والرسثثثثثثثوم البيانية والصثثثثثثثور   -10

 الفوتوغرافيةل وما إلى ذلك(.  

 حه. تذكر أنه ليه من عمل القارئ معرفة ما تحاول الجداول واألشكال املختلفة أن توض -11

 ثم إحالة القارئ إلى الجداول واألشثثثثثكال ذات الصثثثثثلة للحصثثثثثول   -12
ً
ا أوال يحتاج املؤلف إلى تلخيص النتائج الرئيسثثثثثة شثثثثثفهيًّ

ا للنتائج.  أو رسوميًّ
ً
 على تمثيل أكثر تفصيال

 يجب أن يتم ترقيم األشكال والجداول على التوالي بحيث يمكن للقارئ الرجوع إليها عند الحاجة.  -13

يجب أن يتضمن التعليق موضوع أو عنوان الشكل وجميع املعلومات األخرى التي ستساعد القارئ على فهم أو تفسير   -14

 ما هو موضح. 

وضثثثثح كيف تبدو البيانات )االتجاهاتل وااثار اإللكترونية الجديدةل والتردداتل ...(ل ولكن ال تقدم تفسثثثثيًرا للنتائج في  -15

 هذه املرحلة:  

 البيانات إال الحقائق العاريةل دون استنتاج.  ال تذكر  -أ

أعِط أخطاء تجريبيةل وحدد دقة النتائج )ولكن تجنب التكرار الجدولي والرسثثثثثوم البيانيةل ألن الجداول واألشثثثثثكال التي  -ب

 توضح نفه النتائج ال تقبلها املجالت في الغالب(. 

 ال تبالغ في ما وجدته.  -ج

 التجارب املوصوفة في تلك الفقرة.   ابدأ كل فقرة بجملة افتتاحية تخبر القارئ بالسؤال الذي يتم اختباره في -16

 اكتب الجملة االفتتاحية بخط غامق للتأكيد.   -17

 في بعض األحيان يتم استخدام جملة كاملة وفي بعض األحيان يتم استخدام عبارة قصيرة.  -18
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 أي من النمطين ال بأس بهل ولكن يجب استخدام النمط بشكل ثابت في جميع أنحاء املخطوطة.  -19

 جب أن يظهر في الجداول أو األشكال.  ي -20

 يجب تلخيص النتائج في النص املرفق.   -21

 عند اإلشارة إلى جدول أو شكل معينل يجب أن يتم رسملتها.   -22

 يجب أن يكون نص قسم النتائج موجًزال ولكن يجب أن يزود القارئ بملخص لنتائج كل جدول أو شكل.  -23

. كقاعدة عامةل إذا لم يكن هناك سثثوى عدد قليل من النتائج العددية   -24
ً
 منفصثثال

ً
 أو شثثكال

ً
ال تسثثتحق كل النتائج جدوال

 من الجدول أ
ً
 و الشكل.  أو استنتاج بسيط يصف النتائج في النص بدال

 يجب التركيز على ما نجحل وليه األشياء التي لم تنجح )إال إذا لم تعمل ألسباب مثيرة لالهتمام وتوفر رمى بيولوجية(.   -25

 وظيفة املناقشة مراعاة املعنى.  -26

 النتائج والضوء الذي يلقونه على السؤال األصلي.  -27

 تقييم النتائج في سياق دراسات أخرى.  -28

 ذا لزم األمرل مراعاة حدود العمل والتوجهات املستقبلية للدراسة.  إ -29

ا بشثثثثثأن هذه املشثثثثثكالتل ولكن يجب   -30
ً
قد تكون هناك مشثثثثثكالت لم يتم حلها أو غير قابلة للحلل وعليك أن تكون صثثثثثادق

ا    ص آخر.إذا لم تكن متأكًدا من أنه يجدر اإلبال  عن كيفية إقناع أي شخ-عليك أيًضا أن تكون إيجابيًّ

تقرير ال يتطلب قسثثًما بعنوان "خطأ تجريبي". وباملثلل ال تنسثثب أي مشثثكالت ال يمكنك تفسثثيرها إلى "الخطأ التجريبي"   -31

 إنه مصطلح ال معنى له.   -يعلم الجميع أن القياسات ال يمكن أن تكون مثالية-

ا فهم أن التثأثير املقنع لنصثثثثثثثثثثثثثك ينشثثثثثثثثثثثثثأ من  -32 مثثل هثذه االتفثاقيثات املتعلقثة بثاملحتوى في   تتضثثثثثثثثثثثثثمن املعرفثة النوعيثة أيضثثثثثثثثثثثثثً

 األقسام املختلفة من املجلة. 

 مراجعة األدبيات ذات الصلة في املقدمة ومن ثم إظهار معرفتك الدقيقة باملجال.   -33
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 دعم ادعاءاتك وعروضك بالرجوع إلى املؤلفات السابقة في جميع أنحاء املقالة.   -34

 ساليب بطريقة شفافةل ما يسمل بتكرارها.  عرض إجراء البحث في قسم األ  -35

 على   -36
ً
باإلشثارة إلى التجربة أو االختبار أو التحليل الذي أنتج نتائجك في مناقشثة تلك النتيجة؛ هذا في الواقع يقدم دليال

 مطالبتك.  

 إدماج النتائج الحالية مع نتائج دراسات أخرى مماثلة في املناقشة.   -37

 اتك الخاصة في املناقشة من أجل توقع النقد املحتمل. مناقشة وشرح ادعاء -38

 استخدام لغة تحوطية مناسبة لتجنب االنتقادات الالحقة أو إلبداء الحذر.  -39

 شدد على أهمية دراستك أو نتائجك عبر النص.   -40

 ما ال يذهب في املناقشة:  ▪

نتائج جديدة )باسثثثثثثثثثتثناء بعض األحيان للتحليالت اإلضثثثثثثثثثافية الصثثثثثثثثثغيرة للبيانات التي نشثثثثثثثثثأت كنتيجة مباشثثثثثثثثثرة لتفسثثثثثثثثثير   -1

 والتي تلقي الضوء على األسئلة الواردة في الورقة(. -النتائج الرئيسة  

 تجنب اإلفراط في مد ااثار املترتبة على ما وجدته.  -2

ا سثثثثليًما تماًما يمكن من خالله تحدي املبادئ األسثثثثاسثثثثية  قد ال يكون االتجاه الطفيف في  -3 نتائج تجربتك الخاصثثثثة أسثثثثاسثثثثً

 لعلم األحياء التطوري.  

( صثثثثثثثثثثثثفحات من الخطاب الفلسثثثثثثثثثثثثفي حول حالة املجال  10حافظ على تركيز املناقشثثثثثثثثثثثثة بقوة على النتائجل وال تتجول في ) -4

 بشكل عام.

 بقية الورقة وأهميتها.    الحفاظ على  جم املناقشة وعمقها بما يناسب -5

 التوصيات:   ▪

 تكون التوصيات ذات صلة وثيقة بنتائج البحث.   -1
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 تكون التوصيات إجرائيةل يمكن تنفيذها.   -2

 االبتعاد عن منطق العمومية في التوصيات حيث يجب أن تكون محددة.   -3

 تكون التوصيات منسجمة مع عنوان البحث ومشكلته وأهدافه.   -4

 تكون التوصيات مختصرة ودقيقة.   -5

 تقديم توصيات بنتائج علمية محددة.   -6

 املقترحات:   ▪

 تكون املقترحات ذات صلة وثيقة بمشكلة البحث أو أحد جوانبه.   -1

ا وعلميًّ  -2  ا.  تكون املقترحات ذات أهمية وقابلة للبحث ماديًّ

 أن تكون تعزيًزا للنتائج وتوضيًحا لالحتياجات املستقبلية. -3
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 الشكر والتقدير)والتفاني(:  ▪

 معظم املقاالت العلمية تتضمن موجًزا ولكنه مهم.   -1

القسثم الذي يشثكر فيه املؤلفون مختلف األشثخاصل ومنل الهيئات واملؤسثسثات التي سثاهمت بطريقة   -2

 ما في العمل. 

يمكن أن تسثثثثثثاعد هذه املسثثثثثثاهمات في تشثثثثثثكيل الفرضثثثثثثيات األصثثثثثثلية أو جمع البيانات أو املسثثثثثثاعدة على   -3

 ودة سابقة.  تحليل البيانات أو توفير املوارد املالية أو جمع اإلذن أو مراجعة مس 

 دائًما منل الثقة واالعتراف بمساعدة ااخرين:   - 4

 إنها مجاملة علمية.  -أ

 كما أنها مسألة نزاهة وإنصاف تجاه مشرفك أو ملميلك أو حكمك.  -ب

أشثثثثثثثثثثثثثكر مقثثدم املعثثدات التي اسثثثثثثثثثثثثثتخثثدمتهثثا )املكتبثثةل التلسثثثثثثثثثثثثثكوبل مرافق الكمبيوتر(ل ولكن ال تشثثثثثثثثثثثثثعر    -ج

 املخرجين واملديرين املنتسبين للمكان إلى قائمة املؤلفين.    باالضطرار إلى إضافة جميع

ا )تتطلب بعض الوكاالت عبارات قياسثثثية وأرقام   -د يعد ذكر منل البحث والسثثثفر بشثثثكل صثثثريل أمًرا إلزاميًّ

 عقود(. 

 لكن ال تبالغل وتجنب بالتأكيد صياغتها على النحو الذي قد يفسر على أنه استهزاء.   -5

 ند ذكرهم.  ذكر الناس ع -6

 التكريه هو في الغالب تكريم لشخص أو أكثرل ونادًرا ما يستخدم في التقارير العلمية.  -7

 ولكن غالًبا ما يتم تضمينها في مخطوطة رسالة الدكتوراة )"في ذكرى..." أو "لوالدي"(.   -8

 ال تخصص أبًدا أطروحة الدكتوراة لحيوانك األليف.  -9
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هذا هو املكان املناسثثثثثثثثثثب لالعتراف باألشثثثثثثثثثثخاص أو املنظمات الذين قدموا مسثثثثثثثثثثاهمات كبيرة في تنفيذ   -10

شثثثثثثثثثثثخاص الذين سثثثثثثثثثثثاهموا بأفكار أو سثثثثثثثثثثثاعدوا في بعض األعمال الفعليةل العملل مثل هيئات التمويلل واأل

ومالك األراض ي الذين يمنحون الوصول إلى املواقعل واملتخصصين الذين قاموا بتحديد الهوية واألشخاص  

 الذين قرموا وعلقوا على املخطوطة. 

إلى شكر جميع أصدقائك وعالقاتك وأحبائك على املسا  -11 ا  العامة خالل أملمات  قد ال تحتاج حقًّ عدة 

 الحياة الصغيرة.  

في    -12 الذين ساعدوك بشكل كبير  املؤلفين املشاركينل  يجب االعتراف بمساهمات األشخاصل بخالف 

 تحقيقك في قسم منفصل في ورقتك.  

 يجب ذكر االعتراف باملساعدة بإيجامل قدر اإلمكان.   -13

 حقيق الخاص بك وكذلك املواد واملعدات املستعارة.   من املعتاد االعتراف بأي دعم مالي تلقيته للت  -14

اشكر األشخاص الذين ساهموا بشكل مباشر في الورقةل من خالل توفير البياناتل واملساعدة في جزء  -15

 من التحليلل والتدقيق اللغويل والكتابة وما إلى ذلك.  

 تستخدم هذه الفقرة لتقدير الناس واملنظمات والتمويل. -16

إلى  بكل    -18 كبير  بشكل  أضافوا  الذين  املشاركينل  املؤلفين  بخالف  األشخاصل  هؤالء  اشكر  بساطةل 

ا من خالل توفير املعدات أو اإلمدادات.    العملل أو قدموا املشورة أو املساعدة التقنيةل أو ساعدوا ماديًّ

تم العمل بموجبهال بما في  إذا كان ذلك ممكًنال يجب ذكر أرقام املنل والرعاة هنال وكذلك الرعاية التي    -19

 ذلك إذن النشر.  

 اتبع إرشادات املجلة حول ما يجب تضمينه في قسم شكر وتقدير.  -20

 تسمل بعض الدوريات بذكر املساعدة املالية في اإلقراراتل ولكن دون اإليفاء باملراجع.   -21
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 جمعت بعض الدوريات املساعدة املالية ومراجع االجتماعات مًعال ولكن ليه في قسم اإلقرار.   -22

 إنها مجاملة أساسية أن أشكر أي شخص أو منظمة ساهمت في ورقتك النهائية.   -23

 يه.  عادة ما تكون املساهمات أشياء مثل: التمويلل والبياناتل واملعداتل واملساعدة الفنيةل أو التوج -24

 ليه من الضروري استخدام العناوينل ولكن يجب إعطاء أسماء كاملة ووصف للمساهمة. -25

هثثذا االقتراح يرجع إلى حقيقثثة أن املسثثثثثثثثثثثثثثاهمين قثثد ال يتفقون مع وصثثثثثثثثثثثثثفثثك ملسثثثثثثثثثثثثثثاهمتهمل أو حتى أنهم   -26

 يعترضون على ه يء ما داخل مقالتك.  

 قسم اإلقرارات غير مطلوب عادة.   -27

 اق تتضمن فقرة من شكر وتقدير للمساعدة الواردة في البحث أو الورقة. ومعظم األور  -28

في املجالت التي يتم فيها الكشثثثثثثثثثف عن أسثثثثثثثثثماء املراجعينل يعد من األدب أن يعترف املؤلف بمسثثثثثثثثثاعدة   -29

 املراجعين. 

 اشكر األشخاص الذين ساعدوك باألفكار أو املساعدة الفنية أو املواد أو التمويل.  -30

ا.ح -31  افظ على البساطةل واذكر األسماء الكاملة واالنتماءل وال تصبل عاطفيًّ

 صيغة مثل هذه تعمل بشكل جيد.  -32

 االستشهاد األدبي:  ▪

 يسمى هذا القسم أحياًنا "املراجع املذكورة".  -1

هنا يقدم اقتباسثثثثات كاملة لجميع املصثثثثنفات املذكورة في نص الورقة وفقط تلك املصثثثثنفات املذكورة في  -2

 الورقة. 

ا أو آخر.  -3 ا بيبليوغرافيًّ
ً
 تتبع كل ورقة بحث نمط
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تحقق مع األسثثثثثثثثثثثثاتذة )أو محرري املجالت( لتعلم النمطل أو تطبيق محرر النمط الرقميل واسثثثثثثثثثثثثتخدامه   -4

 ع االقتباسات.  باستمرار لجمي

واالستشهاد بالدقةل سواء في املعرفة وعرض األدبيات التي نوقشتل وكذلك في التمييز الصادق في طرح   -5

 الح ج واملعلومات أو املواقف التي تم النظر فيها. 

 من الضروري أن يتمكن القراء من البحث عن فكرة أو معلومات في النص األصلي.  -6

 ادة صياغة األفكار أو األقوال املنسوبة إلى شخص آخر. إعادة الصياغة هي إع -7

 إعادة الصياغة تستخدم بشكل متكرر أكثر بكثير من االقتباسات املباشرة.   -8

يجب تحديد الصياغة على هذا النحو وإسنادها بوضوح إلى املؤلف. ال يتم استخدام عالمات االقتباس    -9

 في هذه الحالة. 

االقتباس ال يتحدث عن نفسثثثثثثثه بل يجب دائًما التعليق عليه وتفسثثثثثثثيره في سثثثثثثثياق عرض الحجة أو من   -10

 خالل جمل تمهيدية أو تفسيرية أو تقييمية.  

يجب دائًما أن تكون االقتباسثثثثثثات مباشثثثثثثرةل أي مأخوذة من النص األصثثثثثثليل وتحميل االقتباسثثثثثثات من   -11

 لسياق وتغير املعنى وكذلك تغييره. االقتباسات األخرى خطر إخراج االقتباس من ا

يجب أن يقتبه من اإلصثثثثثثثدار األصثثثثثثثلي إذا كانت اإلصثثثثثثثدارات التالية هي مجرد نسثثثثثثثخل ولكن من أحدث  -12

 إصدارل إذا تم تعديل النص. 

تتطلب االقتباسثثثثات عالمات اقتباسل بحيث ُيسثثثثمل بإعادة ترتيب بناء الجملةل إضثثثثافة إلى اإلضثثثثافات   -13

 ا بالنقاط واألقواس املربعة.  والسهول وتمييزه

االقتباسثثثثثثات بلغة أجنبيةل يمكن فهمها مسثثثثثثبًقا في املجتمع العلمي )اإلنجليزية والفرنسثثثثثثية واإلسثثثثثثبانية   -14

 والالتينية( أو ملرسل إليه معينل يجب االحتفاظ بها باللغة األصلية. 
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 املباشرة.  يجب دائًما اإلشارة إلى رقم الصفحة للمقطع املقتبه لالقتباسات   -15

 ملراجع األدب واالقتباسات.    "Harvard-Style"اتبع قواعد   -16

 من الضروري اعتماد األوراق املنشورة للعمل املذكور في مخطوطتك.   -17

 هناك طرق متنوعة الستشهاد املراجع في النص.  -18

 يعتمد األسلوب املستخدم على سياسة املجلة.   -19

 في االستشهادات النصية يجب أن تشير إلى قائمة املراجع.   -20

 . ال تعيد كتابة عنوان املراجع في النص -21

 ضرورة وجود أدب موضوعي وشامل ومتطور.   -22

نل الثدراسثثثثثثثثثثثثثيثة والبحوث السثثثثثثثثثثثثثابقثة  يتم تحقيق كال الجثانبين بثالقثدرة على اإلنتثاج والتراكمل بنثاًء على امل  -23

 املتعلقة بموضوع ما. 

من املهم في مجال البحث أن تكون املشكالت والجمهور واألساليب معقدة وليست محددة بدقةل ومن   -24

 ثم يكون من الصعب افتراض املعرفة املشتركة.  

ما هول وما هو ليه  يجب أن تحدد مراجعة األدبيات السثثثياق العام للدراسثثثة. يجب أن تحدد بوضثثثوح  -25

 ضمن نطاق التحقيق وتبرير تلك القرارات.  

يضثثثثثثثثثثثثثع األدب الحثالي في سثثثثثثثثثثثثثيثاق علمي وتثاريخي أوسثثثثثثثثثثثثثعل ويجثب أن يفحص بشثثثثثثثثثثثثثكثل نقثدي طرق البحثث    -26

 املستخدمة في األدب الحالي. 

 يتجاومل التلخيص إلى تجميع ومنظور جديد.  -27

 يبدأ مشروع بحثي جديد في الغالب ببحث أدبي.  -28
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الهدف من البحث هو تقييم حالة معرفتنا املجتمعية حول موضثثثثثثثثثثثثثوع ما قبل الشثثثثثثثثثثثثثروع في السثثثثثثثثثثثثثعي إلى  -29

 اإلضافة إلى تلك املعرفة. 

بتثثثثأكيثثثثد أو دحض املعرفثثثثة املوجودة وإمثثثثا بتطوير معرفثثثثة جثثثثديثثثثدةل فثثثثإن الفهم    -30 ألن العلم يتعلق إمثثثثا 

 الشامل للحالة الحالية للمعرفة املجتمعية أمر ضروري.  

 إضافة إلى ذلكل سيشكل البحث في األدب هذا التأسيه لألهداف الخمسة لالقتباسات.   -31

الحظ أن البحث في األدب ال يتعلق بإيجاد األوراق ذات الصثثثثثلةل بل يتعلق بقراءة األوراق ذات الصثثثثثلة.  -32

ين البحثث في لسثثثثثثثثثثثثثوء الحظل نثادًرا مثا يتم البحثث عن األدب كمثا ينبغي. فيمثا يثأتي بعض التلميحثات لتحسثثثثثثثثثثثثث 

 األدب:  

 قم بالبحث في األدبيات قبل إجراء البحث وبالتأكيد قبل كتابة البحث.   -1

 األوراق التالية الواعدة لقراءتها غالًبا هي تلك املشار إليها في األوراق ذات الصلة التي وجدتها بالفعل.  -2

بحث مختلفةل والتي يكتشثثثثثفها  ابحث في الحقول خارج تخصثثثثثصثثثثثك )وهذا يعني غالًبا البحث عن كلمات   -3

 املرء بشكل متكرر عند قراءة األدب خارج تخصصه(.  

 في حين أن ذاكرتك التي تستحق ذكرها في األوراق السابقة هي بداية جيدة. -4

 ال أحد يعرف املدى الكامل لألدب حتى في أصغر املجاالت املتخصصة.   -5

 ال تعتمد على ذاكرتك وحدها.   -5

 عند االنتهاء من املخطوطةل ابحث عن أحدث املنشورات حول املوضوع.  -6

ا يجب قراءتها للتأكد من أ -7
ً
ن غالًبا ما يعمل باحثون آخرون على موضثثثثثثثثثثثثثوعات مماثلة وربما نشثثثثثثثثثثثثثروا أوراق

 مخطوطتك تلتقط أحدث املعارف املجتمعية في هذا املجال.  

 يؤدي البحث عن األدب دائًما إلى سؤال صعب:  -8
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 كيف تعرف متى تتوقف؟ -أ

 ستكون هناك دائًما أوراق مهمة ال تجدها أبًدا.  -ب

 هذه طبيعة العلم الحديث.  -ج

 لجديد هو مسألة حكم وخبرة. معرفة متى يتوقف )أو يوقف( البحث في األدب وبدء العمل ا -د

ل وأكثر من ذلك بالنسبة ملهمة كتابية أكبر.  -33
ً
 يجب أن يكون البحث األكاديمي شامال

 تنطبق معايير معينة على املعلومات التي يرغب املرء في معالجتها:   -34

 أن تكون املعلومات صحيحة.   -أ

لثذلثك من الضثثثثثثثثثثثثثروري أن يقوم الطالب بفحص املصثثثثثثثثثثثثثدر )املعقوليثةل االتسثثثثثثثثثثثثثاق مع البيثانثات املثألوفثةل    -ب

 املصداقية العامة(.  

 للتحققل لذلك من الضروري الرجوع إلى املصدر.  -ج
ً
 يجب أن يكون قابال

 استخدام املعلومات من ويكيبيديا غير مقبول! -د

 أن تكون واضحة ومفهومة.   -هث

 طالب أال يستخدموا مصادر ال يفهمونها بأنفسهم.  على ال -و

ال اعتمثثاًدا على موضثثثثثثثثثثثثثوع البحثثث    -35 اسثثثثثثثثثثثثثتخثثدام قواعثثد البيثثانثثات عبر اإلنترنثثت يمكن أن يكون مفيثثًدا جثثدًّ

ال ومن ثم:   وموضوعيته. قد تكون بعض املوضوعات حديثة جدًّ

ائثثثدة من التزام الكتثثثب املرجعيثثثة أو  يمكن أن يكون البحثثثث عن املقثثثاالت والبيثثثانثثثات على اإلنترنثثثت أكثر فثثث   -أ

 كتالوجات املكتبة.  

 استخدام مخاطر البيانات التي تم نشرها مؤخًرا.   -ب
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نظًرا ألن معظم البيانات اإلحصثثثثثثثثثثائية يتم تصثثثثثثثثثثحيحها بأثر رجعي بعد مرور بعض الوقت )مثل البيانات   -ج

 املتعلقة بالصراعات والبيانات االقتصادية(.  

 ى املقاالت علًنا عبر اإلنترنت مفيًدا لتوسيع املصادر.قد يكون الوصول إل -د

 من املهم التأكد من أن املقاالت تذكر مصادرها بشكل صحيل وسليم.  -هث

 يختلف مقدار البحث حسب نوع العمل األكاديمي:  -36

 مقاالت.   -أ

 مقتطفات وما إلى ذلكل يمكن للطالب االعتماد على األدبيات التي يغطيها املقرر.   -ب 

 بالنسبة ألوراق الفصل الدراس ي والتخرج والبحثل ُيتوقع إجراء بحث معمق ومتعمق أكثر.   -37

ا وثيًقا بعملية صياغة سؤال البحث وتحديد متغيرات التح -38
ً
 ليل. ترتبط عملية البحث عن املواد ارتباط

 قد تستمر بعد أن تحدد مقاربتك للموضوع.  -39

الطرق التالية مناسثثثثثثبة في البداية عندما تحاول تحديد سثثثثثثؤال بحثيل وكذلك عندما تكون قد تقدمت   -40

 وربما تبحث عن مادة تجريبية.  

مراجعثثثة األدبيثثثات يجثثثب أن تقثثثدم مراجعثثثة موجزة لتثثثاريس املوضثثثثثثثثثثثثثوع وحثثثالتثثثه الراهنثثثةل مسثثثثثثثثثثثثثتشثثثثثثثثثثثثثهثثثدة    -41

 علومات ذات الصلة. بامل

 يجب تحديد املصطلحات املستخدمة هنال أو في وقت الحق في الورقة.  -42

يتم االسثثتشثثهاد باملراجع بتضثثمين اسثثم املؤلف )املؤلفين( وسثثنة النشثثر إما بين قوسثثين بعد ذلك الذي   -43

 ينطبق عليه أو يندمج مباشرة في نص الورقة. 

 ط ملا تم اكتشافه ولكن أيًضا ملن قام باالكتشاف.  أدبيات البحث بمنزلة سجل ليه فق -45

 يجب أن يعكه تأليف املنشورات البحثية بدقة مساهمات األفراد في العمل وإعداد التقارير عنه.  -46
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في الحاالت التي يتم فيها إدراج املسثثثثثثثثثثاهمين الرئيسثثثثثثثثثثين كمؤلفين في حين يتم سثثثثثثثثثثرد أولئك الذين قدموا   -47

 تقنية بحتة في البحث أو في املنشور في قسم االعتراف.    مساهمات أقل جوهرية أو

 يجب االتفاق على معايير التأليف واالعتراف في بداية املشروع.  -48

من الناحية املثاليةل يجب املوافقة على معايير التأليف في مجال معين ونشثثثثثثثثثثثثرها وتطبيقها باسثثثثثثثثثثثثتمرار   -49

 ديمية واملمولين.  من قبل مؤسسات البحث والجمعيات املهنية واألكا

بينما يجب على محرري الصثثثثثثثثثثثثثحف نشثثثثثثثثثثثثثر وتعزيز معايير التأليف املقبولة املناسثثثثثثثثثثثثثبة ملجال عملهمل ال   -50

 يتوقع منهم الفصل في نزاعات التأليف. 

تقع املسثؤولية عن اإلسثناد الصثحيل للتأليف على عاتق املؤلفين أنفسثهم الذين يعملون تحت إشثراف   -51

 مؤسستهم.  

 ملؤسسات البحثية أن تعزمل وتؤيد املعايير العادلة واملقبولة للتأليف واالعتراف.  على ا -52

عنثد الضثثثثثثثثثثثثثرورةل يجثب على املؤسثثثثثثثثثثثثثسثثثثثثثثثثثثثات أن تبثت في منثاملعثات التثأليف وأن تضثثثثثثثثثثثثثمن اتبثاع اإلجراءات    --53

 القانونية الواجبة.  

ؤون   يجب على الباحثين التأكد من أن األفراد الذين يستوفون معايير التأليف هم -54
ن
وحدهم الذين يكاف

 على التأليف وعدم حذف املؤلفين املستحقين.  

 يجب على املؤسسات ومحرري املجالت تشجيع املمارسات التي تمنع تأليف الضيف والهبة واألشباح.   -55

 إن املراجع إلى نتائج البحث لآلخرين هي جزء ال يتجزأ من أي ورقة بحثية.   -56

 لخيص النتائج أو املعلومات األخرى بكلماتك الخاصة ثم ذكر املصدر.  املمارسة املعتادة هي ت -57

 في النصل اذكر املراجع حسب املؤلف والسنة ما لم ُيطلب خالف ذلك.  -58

 اذكر كال االسمين لكال املؤلفين واستخدم االختصار )وآخرون( لثالثة أو أكثر.  -59
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ببسثثثثثثاطة أِعد  -كقاعدة عامةل في أوراق البحثل ال يتم تطبيق االقتباس املباشثثثثثثر والحواهثثثثثث ي السثثثثثثفلية   -60

 صياغة أفكار املؤلف أو النتائج بكلماتك الخاصة ثم قدم اقتباًسا.  

 نسب كل فكرة ليست لك لتجنب االنتحال.   -61

بشثثثثثثكل مالئم إلى أي وجميع املعلومات    ال يتم التسثثثثثثامل معها ويمكن تجنبها بسثثثثثثهولة من خالل اإلشثثثثثثارة -62

 التي تستخدمها من مصادر أخرى. 

 باملعنى الدقيق للكلمةل فإن السرقة األدبية هي تمثيل عمل ااخرين على أنه عملك.   -63

في العثثثديثثثد من املجالتل يتم وضثثثثثثثثثثثثثع املراجع في نهثثثايثثثة املقثثثالل وفي غيرهثثثال يتم التعثثثامثثثل معهثثثا على أنهثثثا    -64

 حواٍش. 

 ضع قائمة املراجع في نهاية املخطوطة.  -65

 تقدم األدبيات املذكورة قائمة كاملة باملراجع التي ذكرتها بالفعل في نص ورقتك.   -66

 شهادات بالترتيب األبجدي.  في قسم املراجع قائمة االست -67

 أساليب االقتباس:  ▪

إذا كنت تكتب مخطوطة للنشثثثثثثثثثثثثر في مجلة علميةل فمن الواضثثثثثثثثثثثثح أنه يجب اسثثثثثثثثثثثثتخدام أسثثثثثثثثثثثثلوب املجلة   -أ

 بما في ذلك عالمات الترقيم(. -املعنية )بالضبط  

شثثثك في أن إذا كنت تكتب أي نوع آخر من التقاريرل يمكنك اختيار طريقتك الخاصثثثةل ولكن إذا كنت ت -ب

 أسهل طريقة هي اتباع أسلوب مجلة رئيسة في مجال املوضوع املناسب.

 هناك نمطان رئيسان ستواجههما:   -ج

 األكثر شيوًعا )واألكثر وضوًحا( يستشهد بمراجع في النص باستخدام األسماء والتواريس.   -1

ا في قائمة املراجع.   -2  يسرد جميع املراجع أبجديًّ
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 ات الالملمة عن املجلة هي عنوان املجلة ورقم املجلد وصفحات املقالة.  الحظ أن املعلوم -3

 تحتوي الدوريات أيًضا على رقم جزء.   -4

 أن تكون أرقام الصفحات كافية.   -5

ا حسب املؤلف األول.   -6  أن تكون القائمة مرتبة أبجديًّ

كثثانثثت هنثثاك أوراق مع نفه    إذا كثثان هنثثاك أكثر من مرجع من نفه املؤلف اطلبهثثا حسثثثثثثثثثثثثثثب التثثاريس. إذا  -7

املؤلف األول ولكن مؤلفين مختلفين من الثدرجثة الثثانيثة/ الثثالثثةل فثإن هثذه األوراق تثأتي بعثد أوراق املؤلف  

ا إلخ.. املؤلفين. 
ً
ا حسب الثاني.. ثالث  الواحد من قبل املؤلف األولل وترتيًبا أبجديًّ

اجعل ويجثثثب أن يظهر كثثثل مرجع في القثثثائمثثثة في يجثثثب أن يظهر كثثثل مرجع مثثثذكور في النص في قثثثائمثثثة املر   -8

 النص.  

ال تذكر األشثثثثثثياء التي لم تقرأها أو لم تشثثثثثثاهد الجزء املتعلق بها. إذا كنت بحاجة إلى اقتباس هثثثثثث يء رأيته   -9

هل وال يمكنك الحصثول عليهل يجب أن توضثح أنك   أو ناقشثته أو اسثتشثهدت به في مكان آخرل ولكنك لم ترن

 آخر للمرجع األصلي. تستشهد بتفسير شخص 

 هناك اختصارات قياسية ألسماء املجالت.   -10

غالًبا ما يتم تقديمها في املجلة نفسهال وهي متاحة في قائمة في املكتبةل أو يمكن العثور عليها من خالل  -11

 البحث في مجلة امللخصات البيولوجية.  

  إذا كنت ال تعرف ما هو االختصثثثثار املعياريل ولم يكن وا -12
ً
ضثثثثًحال فإنهم يسثثثثتخدمون االسثثثثم الكامل بدال

 من اختصار االسم الخاص بك. 

هناك اختصثثثثثثثارات قياسثثثثثثثية ألسثثثثثثثماء املجالت. غالًبا ما يتم تقديم هذه في املجلة نفسثثثثثثثها. وهي متاحة في  -13

 قائمة في املكتبةل أو يمكن العثور عليها من خالل البحث في املجلة على امللخصات البيولوجية.  



 
160 

إذا كنت ال تعرف ما هو االختصثثثثثثثار القياسثثثثثثث يل وليه هذا واضثثثثثثثًحال فإنهم يسثثثثثثثتخدمون االسثثثثثثثم الكامل   -14

 من اختصار االختصار الخاص بك. 
ً
 بدال
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 الفصل الثاني عشر

 الطريقة املنهجية 
 اختيار املوضوع.  -1

 التفكير )العصف الذهني(.  -2

 البحث.  -3

 اكتشف رسالتك )ماجستير/ دكتوراة(.  -4

 وضع الخطة )الخطوط العريضة(.  -5

 البدء في الكتابة.  -6

 املراجعة.  -7

 التحرير.  -8

 التدقيق.  -9

 يمكن إجراء بحث قبل اختيار املوضوع.  -أ                             

 ستحتاج بالتأكيد إلى مراجعة ورقتك عدة مرات قبل إجراء التدقيق النهائي.  -ب                          

 تتوقف عن التفكير -ج                          
ا
 . يجب أال
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 آلية وعملية الكتابة:  ▪

 اختيار املوضوع.  -1

 التفكير )العصف الذهني(.  -2

 البحث.   -3

 اكتشف رسالتك )ماجستير/ دكتوراة(.   -4

 وضع الخطة )الخطوط العريضة(.   -5

 البدء في الكتابة.  -6

 املراجعة.   -7

 التحرير.   -8

 التدقيق.   -9

 يمكن إجراء بحث قبل اختيار املوضوع.  -أ (

 ستحتاج بالتأكيد إلى مراجعة ورقتك عدة مرات قبل إجراء التدقيق النهائي.   -ب

 تتوقف عن التفكير -ج
ا
 .)يجب أال

ا في الكتابة، ولن تعمل طريقة واحدة للجميع.   هناك طرق عديدة للمض ي قدما

 عموًمال يمكننا تحديد أربع مراحل رئيسة لعملية الكتابة على النحو ااتي: 

 التخطيط.  -1

 لكتابة.  ا -2

 التدقيق اللغوي واملشاركة.   -4
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املراجعة والتحرير. ليه من الضثثثثثثثثثثثروريل أو حتى من املسثثثثثثثثثثثتحسثثثثثثثثثثثنل اتباع هذه الخطوات من خالل االنتقال   -5

 ببساطة من البداية إلى النهاية. 

 من ذلكل يشبه شبكة العنكبوت للخطوات املتصلة.   -6
ً
ا مستقيًما؛ بدال

ً
 يجب أال تشبه عملية الكتابة خط

عثثدد املرات التي تعود فيهثثا إلى هثثذه املراحثثل املختلفثثة عليثثك وعلى النص الثثذي تكتبثثه. بعض األشثثثثثثثثثثثثثيثثاء    يعتمثثد -7

 املهمة التي يجب تذكرها هي: 

 استخدم العناوين وهيكل املقالة للمساعدة في تنظيم كتابتك.   -أ

 ابدأ في الكتابة بأسرع ما يمكنل فال يمكنك أبًدا البدء مبكًرا.   -ب

 شأن تفاصيل الجملل يمكنك تغييرها الحًقا.  ال تقلق ب -ج

 شارك كتابتك قدر اإلمكانل ال يمكنك أبًدا الحصول على الكثير من املالحظات.  -د

 املراجعةل املراجعةل املراجعة. وبعد ذلكل راجع. -هث

 املوضوع:   ▪

 عنوان العمل.  -1

 نص أو عمل منشور.   -2

 اسم العمل الذي يختاره الباحث.  -3

 يستخدام لتعريف العمل ووضعه في السياق ونقل ملخص الحد األدنى ملحتوياته وإثارة فضول القارئ.   -4

يحتوي على عنوان أو تسثثمية لألجزاء الرئيسثثة من املوضثثوعل بما في ذلك املوضثثوع ككلل وأقسثثامه ومحتواه املسثثمى   -5

 مثل األشكال والجداول.  

هناك العديد من املشثثثثثثثثثثثكالت التي قد تنشثثثثثثثثثثثأ عندما يتعين على املرء العثور على موضثثثثثثثثثثثوع مناسثثثثثثثثثثثب وسثثثثثثثثثثثؤال بحث   -6

 مناسب:  
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أكثثثثثثثاديثثثثثثمثثثثثثيثثثثثثثة.   -أ مشثثثثثثثثثثثثثثثثثثكثثثثثثلثثثثثثثة  فثثثثثثي صثثثثثثثثثثثثثثثثثثيثثثثثثثاغثثثثثثثة  صثثثثثثثثثثثثثثثثثثعثثثثثثوبثثثثثثثات  لثثثثثثثدفثثثثثثهثثثثثثم  ولثثثثثثكثثثثثثن  مثثثثثثوضثثثثثثثثثثثثثثثثثثوع  لثثثثثثثدفثثثثثثهثثثثثثم  الثثثثثثبثثثثثثثاحثثثثثثثثثثثثثيثثثثثثن   بثثثثثثعثثثثثثض 

كنهم معالجتها خالل مدة  يجد آخرون الكثير من األسثثثثثثثثثئلة املثيرة لالهتمام ولكن ال يمكنهم تحديد األسثثثثثثثثثئلة التي يم -ب

 ملمنية معينة أو أنهم ال يعرفون ما هي أفضل طريقة للتطبيق. 

حتى البعض ااخر قد يواجه بالفعل صثعوبات في صثياغة موضثوع ذي صثلة على هذا النحول ومن ثم قد يكون من   -ج

 املفيد التفكير في ما يأتي: 

 مجال اهتمامي؟أين يمكنني الحصول على بعض اإللهام ملوضوع ذي صلة في 

 الفعلية(.    األساسيةقراءة املجالت العلمية. )اكتشف املشكالت   -1

مراجعة املوقع اإللكتروني ملعهد أبحاث يعمل في املجاالت التي تهتم بها )وكذلك اإلشثثثثثثثثراف على موضثثثثثثثثوعات البحث   -2

 الحالية(.  

جد مناقشثثثة حول الفجوات البحثيةل حول قراءة دراسثثثة حديثة )في املقدمةل الجزء النظري أو االسثثثتنتاج سثثثوف ت -3

 األسئلة التي ال يمكن اإلجابة عنها في هذا الجزء من العمل ولكنها تستحق التحقيق(.  

متثابعثة برنثامج مؤتمر رئيه في مجثال اهتمثامثك بعثد مراجعثة أي مثادة اخترتهثال اجله وفكر: أين اللغزل التنثاقضل    -4

 املشكلة.  

لماءل من املمتع أكثر الكتابة عن موضوع مبتكر لم ُيبحث بالكامل حتى اانل ولكن في بالنسبة ملعظم الطالب والع -5

 رسالة املاجستيرل يكفي تماًما اختيار موضوع صلب يمكنك من خالله العثور على مادة كافية.  

كنك  إذا كنت قد وجدت بالفعل سؤال بحث محدًدا من خالل األساليب فجيدل وإذا لم يكن األمر كذلكل فيم -6

املتابعة بتقسيم موضوعك إلى عدة أبعاد فرعية أو موضوعات فرعيةل مرة أخرى بهدف تحديد مشكلة أكاديمية  

ذات صلة. بعد سرد األبعاد الفرعية أو األسئلة املحتملة التي يمكنك من خاللها تفكيك موضوعكل اسأل نفسك  

 رحه للوهلة األولى؟ مرة أخرى: ما املتناقضل ما املثير للدهشةل ما الذي ال يمكن ش

 من أجل الوصول إلى هذه املرحلةل يمكنك القيام بما يأتي:   -7
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ا عند التفكير  العصف الذهني: هذا ال يعني التفكير بشكل منهجي في موضوعكل ولكن كتابة ما يتبادر إلى ذهنك تلقائيًّ

 في موضوعنا.  

ن املوضثثثثثحتين أعالهل ويمكن أن يسثثثثثاعد في تحديد رسثثثثثم الخرائط الذهنية: هذا هو احتمال مرئي للجمع بين الطريقتي

ال أو مثير لالهتمامل أو سثثثثؤال لم ُيبحث بالكامل بعد )على سثثثثبيل املثالل يمكنك إضثثثثافة بعض  سثثثثؤال غير واضثثثثح جدًّ

 ملثاذا؟  متى؟  مثاذا/ أي؟ أين؟  السثثثثثثثثثثثثثتثة: من؟  W (H)الحثالثة الفنيثة(ل مالحظثات بحثيثة للفروع املختلفثة. تطبيق أسثثثثثثثثثثثثثئلثة  

 كيف؟(.

 املوضوعات الفرعية املختلفة ملوضوعك: -8

 ما السمات الرئيسة لهذا املوضوع؟ -أ

 ما املفاهيم املختلفة أو املتناقضة التي يمكن تتبعها في هذا السياق؟ -ب

 ما العوامل املشروطة أو املؤثرة في هذا املوضوع؟ -ج

صلة أو أكثر صعوبة في اإلجابة ومن ثم أكثر إثارة لالهتمام  وفًقا لحالة البحثل قد يكون البعد أو البعد ااخر أكثر    -9

بالتحليالتل وعموًما من هم؟ وكيف؟ وملاذا؟ السثثثثثثثثثثؤال هو األكثر إثارة لالهتمامل ولكن في بعض األحيان قد يكون من  

 املهم أيًضا فحص موضوع من منظور ملمني أو من منظور جغرافي. 

 مختارات من الحاالت واملعايير الختيار املوضوع:  -10

بعد اختيار سثثثثثثثثثثثؤال البحثل سثثثثثثثثثثثيتعين عليك اتخاذ املزيد من القرارات املنهجية التي سثثثثثثثثثثثتسثثثثثثثثثثثاعدك في تحديد سثثثثثثثثثثثؤال  

 البحث الخاص بك وتحديد كيفية املض ي قدًما في عملك.

 ث امللموس. في بعض األحيانل تم بالفعل تنفيذ هذه األفكار قبل صياغة سؤال البح

 اختيار الحاالت املناسبة:   -11

 املدة الزمنية لتحليلك.  -1
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 تعريف بعض املتغيرات. -2

تعريف الحاالت: يمكنك تقسثثثثثيم موضثثثثثوعك إلى أحداث معينةل مثل إدخال مفهوم الشثثثثثراكة املميزة أو إلى مجاالت   -3

 محددة للتعاون مثل التعليم والثقافة والتجارة.

 ك تحديد معايير التحليلل "املتغيرات" املحددة التي تريد فحصها:  أخيًرال سيتعين علي

 املتغير التابع.   -1

 املتغيرات املستقلة.   -2

 أسباب شخصية.  -3

 األسباب الهيكلية.   -4

 املتغيرات املتداخلة.   -5

جوة التي تريد سثثثثثثثثثدهال  يعتمد اختيار املتغيرات املسثثثثثثثثثتقلة واملتداخلة على النقطة املحددة التي تريد توضثثثثثثثثثيحهال والفو 

واالفتراض النظري الذي تريد تزييفه أو التحقق منهل وما إلى ذلكل ويمكن إعادة النظر فيه بعد الرجوع إلى النظريات  

 ومن ثم يجب أن يكون اختيار املتغيرات مدفوًعا بمناقشة النظريات ذات الصلة. . ذات الصلة

ما األساليب التي يجب أن أطبقها في تحليلي )األساليب املقارنة أو الكمية أو النوعية مثل مقابالت الخبراء أو تحليل   -أ

 النص أو تحليل الخطاب(؟

 ما املصادر والوثائق التي أريد دراستها؟ -ب

 وضوع البحث الجيد. م -12

 من املهم تمييزه عن أدلة الجودة.  -13

مصطلح الدليل أو الدليلل من حيث صلته باملعرفة القائمة على البحثل يتعلق باملجموعة التلخيصية للبحوث  -14

 حول موضوع معين يجيب عن أسئلة محددة ومهمة.
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 ئج البحث املنبثقة عن العملية العلمية.جودة األدلة تتعلق أكثر بالحكم على قوة وثقة املرء بنتا -15

يتحول مسثثثثثثثثثثثثثتوى الثقثثة الثثذي قثثد يمتلكثثه الثثدليثثل إلى قوة البحثثث الكثثامنثثة والتحليثثل الثثذي تم إجرامه لتجميع هثثذا   -16

 البحث.  

 كيفية اختيار موضوع؟ ▪

 فكر في األموراملتعلقة باملنطقة التي تهتم بها.  -1

جع الكتاب املدرسثثثث ي واملوارد املوصثثثث ى بها من قبل املشثثثثرف وشثثثثرائل الدورة  إذا لم يكن هناك هثثثث يء يثير اهتمامكل را -2

 التدريبية والنشرات والدوريات الحالية للحصول على أفكار محتملة. 

 ثم تحتاج إلى تضييق أفكارك من موضوعات إلى موضوعات.   -3

 املوضوع مفهوم واسع.   - 4

 هذه ليست موضوعات ورقية. يمكن أن تكون جميع هذه موضوعات الكتب.  -5

 تضييق املوضوع بالنظر إلى أجزائه األصغر أو باختيار مشكلة معينة أو مدة ملمنية أو مكان للتغطية.  -6

 قد تحتاج إلى إجراء القليل من البحث العام هنا إذا كنت ال تعرف الكثير عن املوضوع.  -7

ا "من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ ملاذا؟ وكيف؟"ل يمكن أن تسثثثثاعدك األسثثثثئلة حول املوضثثثثوع في تحديد اسثثثثأل نفسثثثث  -8 ك أيضثثثثً

 املوضوع وتحديد اهتماماتك.  

من املراح أن تتوافق موضوعات محددة مثل هذه مع هدف الكتابة األكاديمية وتناسب عدد الصفحات املسموح    -9

 بها في بحثك. 

 كيف تجد املوضوع؟ ▪

هناك العديد من املشثثثكالت التي قد تنشثثثأ عندما يتعين على املرء العثور على موضثثثوع مناسثثثب وسثثثؤال بحث مناسثثثب:  

يجد آخرون الكثير من األسئلة  -بعض الطالب لدفهم موضوع ولكن لدفهم صعوبات في صياغة مشكلة أكاديمية. ب  -أ
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معالجتها خالل مدة ملمنية معينة أو أنهم ال يعرفون ما هي  املثيرة لالهتمام ولكن ال يمكنهم تحديد األسثثئلة التي يمكنهم

حتى البعض ااخرل قد يواجه بالفعل صثثثثثثثعوبات في صثثثثثثثياغة موضثثثثثثثوع ذي صثثثثثثثلة على هذا  -أفضثثثثثثثل طريقة للتطبيق. ج

 النحو. ومن ثمل قد يكون من املفيد التفكير في ما يأتي:  

 مجال اهتمامي؟أين يمكنني الحصول على بعض اإللهام ملوضوع ذي صلة في  -1

 اقرأ صحيفة )اكتشف املشكالت الفعلية(.   -أ

 راجع املوقع اإللكتروني ملعهد أبحاث يعمل في املجاالت التي تهتم بها )اإلشراف على موضوعات البحث الحالية(. -ب

حول قراءة أطروحة حديثة )في املقدمةل الجزء النظري أو االسثثثثثثتنتاجل سثثثثثثتجد مناقشثثثثثثة حول الفجوات البحثيةل   -ج

 األسئلة التي ال يمكن اإلجابة عنها في هذا الجزء من العمل ولكنها تستحق التحقيق(.  

إلقثثثاء نظرة على برنثثثامج مؤتمر رئيه في مجثثثال اهتمثثثامثثثك بعثثثد أن تمر بثثثأي مثثثادة اخترتهثثثال اجله وفكر: أين اللغزل   -د

 التناقضل املشكلة؟

 

 تذكر: 

 بعدل ولكن بالنسثثثبة  بالنسثثثبة ملعظم الطالب والعلماءل من املمتع أك
ً
ثر الكتابة عن موضثثثوع مبتكر لم ُيبحث فيه كامال

 لرسالة املاجستيرل يكفي تماًما اختيار موضوع صلب يمكنك من خالله العثور على مادة كافية.  

 من املوضوع إلى سؤال البحث:   ▪

 أس.  إذا كنت قد وجدت بالفعل سؤال بحث محدد من خالل األساليب املذكورة أعالهل فال ب -1

إذا لم يكن األمر كذلكل يمكنك املتابعة بتقسثثثثثثيم موضثثثثثثوعك )مثال: سثثثثثثياسثثثثثثة أملانيا الخارجية الثالثة تجاه تركيا(   -2

 إلى عدة أبعاد فرعية أو موضوعات فرعيةل مرة أخرى بهدف تحديد لغز أو مشكلة أكاديمية ذات صلة. 
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ك من خاللها تفكيك موضثوعكل اسثأل نفسثك مرة أخرى:  بعد سثرد األبعاد الفرعية أو األسثئلة املحتملة التي يمكن -3

 ما املتناقض؟ ما املذهل؟ ما الذي ال يمكن تفسيره للوهلة األولى؟ -أ

 من أجل الوصول إلى هذه املرحلةل يمكنك القيام بما يأتي: 

 العصف الذهني:   ▪

ا عند التفكير في موضوعنا.   -1  هذا ال يعني التفكير بشكل منظم في موضوعكل ولكن كتابة ما يتبادر إلى ذهنك تلقائيًّ

 رسم الخرائط الذهنية: هذه إمكانية بصرية للجمع بين الطريقتين املوضحتين أعاله.   -2

ال لم ُيبحث بالكامل حتى اان )على يمكن أن يسثثثثثثثاعد في تحديد سثثثثثثثؤال غير واضثثثثثثثحل ولكنه مثير لالهتمامل أو سثثثثثثثؤ  -3

 سبيل املثالل يمكنك إضافة بعض املالحظات البحثية الفنية إلى الفروع املختلفة(. 

 الستة: من؟ ماذا/ أي؟ أين؟ متى؟ ملاذا؟ كيف؟ W (H)قم بتطبيق أسئلة   -4

 أبعاد املوضوع املتعلقة باملمثل:   -5

 من الفاعلون؟ -أ

 من يقرر؟ -ب

 يتأثر بالقرار في هذا املجال؟من   -ج

 املوضوعات الفرعية املختلفة ملوضوعك: 

 ما السمات الرئيسة لهذه السياسة؟

مثثثا املفثثثاهيم املختلفثثثة أو املتنثثثاقضثثثثثثثثثثثثثثثة التي يمكن تتبعهثثثا في هثثثذا السثثثثثثثثثثثثثيثثثاق؟ مثثثا العوامثثثل املشثثثثثثثثثثثثثروطثثثة أو املؤثرة لهثثثذه  

 السياسات؟

 األبعاد الجغرافية )بشكل مباشر أو حرفي(: 

 تخذ القرارات؟أين ت
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 في أي دائرة مؤسسية؟

 الجوانب الزمنية:   ▪

خذ قرار محدد؟  متى اتُّ

 في أي وقت ألغي قرار معين؟

 متى دخلت العالقة في صعوبات )أو بدأت تتحسن(؟

 العالقات السببية: 

خذ هذا القرار/ املوافقة على السياسة؟  ملاذا اتُّ

 والدخول في عالقات ثنائية أوثق؟ملاذا لم يكن من املمكن التوصل إلى قرار 

 كيف تنشأ تصورات محددة للجهات الفاعلة املعنية؟

 كيف تشكل هذه التصورات التقدم أو عدم التقدم في العالقات الثنائية؟

وفًقا لحالة البحثل قد يكون البعد أو البعد ااخر أكثر صثثثثثثلة أو أكثر صثثثثثثعوبة في اإلجابةل ومن ثم أكثر إثارة لالهتمام  

ا من هم وكيف وملثثاذا السثثثثثثثثثثثثثؤال هم األكثر إثثثارة لالهتمثثامل ولكن في بعض األحيثثان قثثد يكون من املهم بثثالت حليثثل. عمومثثً

 أيًضا فحص موضوع من منظور ملمني أو جغرافي. 

 كتابة املوضوع كسؤال: ▪

 بمجرد أن يكون لديك موضوع معين لورقتكل اكتب موضوعك على أنه السؤال الذي ستجيب عنه ورقتك.   -1

 القيام بذلك طريقة رائعة لتركيز الورق الخاص بك والتأكد من أنك تلبي الغرض من الورقة.   -2

 في الواقعل سيحدد هدفك نوع السؤال الذي تطرحه.   -3

التحليلية على سثثثثثثثثؤال ملاذا/ كيفل سثثثثثثثثتحلل ورقتك اإلجابات املختلفةل مبررة وجهة   من املحتمل أن تحتوي الورقة -4

 نظرك للجمهور. 
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ا مثا تحتوي الورقثة اإلعالميثة على سثثثثثثثثثثثثثؤال مثاذا/ ملثاذا/ كيفل وبعثد ذلثكل بطبيعثة الحثالل سثثثثثثثثثثثثثتوضثثثثثثثثثثثثثح مقثالتثك    -5 غثالبثً

 اإلجابات املختلفةل ما يمنل القراء طريقة جديدة للنظر إلى املوضوع. 

 لتفكير )العصف الذهني(:  ا ▪

سثثثتسثثثاعدك هذه األسثثثئلة على التفكير في موضثثثوعك وتزويدك ببعض األفكار حول كيفية تنظيم املناقشثثثة التوليفية  

 الخاصة بك.  

 • ما أصول وتعاريف املوضوع؟ 

 • ما النظريات واملفاهيم واألفكار الرئيسة؟

 وضوع؟• ما املناقشات والح ج والقضايا الرئيسة التي تحيط بامل

 • ما األسئلة واملشكالت الرئيسة التي تم تناولها حتى اان؟

 • هل هناك أي قضايا مهمة لم يتم تناولها بشكل كاٍف أو لم يتم تناولها على اإلطالق؟

 عندما يكون لديك موضوعل ابدأ العصف الذهني.  -1

 اكتب جميع اإلجابات املمكنة عن سؤالكل واكتب جميع املعلومات وااراء واألسئلة التي لديك حول موضوعك.   -2

سثثثثثثثثثثثثثوف يسثثثثثثثثثثثثثاعدك العصثثثثثثثثثثثثثف الذهني على معرفة ما تعرفه بالفعلل وما تعتقدهل وما تعتقد أنك تعرفهل وما الذي  -3

 تحتاج إليه ملعرفة املزيد عن موضوعك. 

ال إال أنه تضثثمن كتابة األشثثياء   -4 ا أنك لن تنسثث ى أفكارك الرائعة الحًقا. )على الرغم من أن هذا مقطع قصثثير حقًّ أيضثثً

ا!(.  خطوة مهمة جدًّ

 بعد الحصول على بيان أطروحة أولية )اإلجابة عن سؤال البحث الخاص بك(ل يمكنك عمل مخطط أساس ي.  -5

.  قد تتمكن من القيام بذلك قبل إجراء أي بحثل أو قد تحتاج   -6
ً
 إلى قراءة املزيد عن املوضوع أوال
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ومع ذلكل يجب أن يكون لديك مخطط تفصثثثثثثثثثيلي أسثثثثثثثثثاسثثثثثثثثث ي قبل االنتهاء من البحث من أجل التأكد من أن ورقتك   -7

 تركز على أفكاركل وليه فقط على مصادرك.  

 الخطوط األساسية هي محاولتك األولى لتنظيم أفكار ورقتك.   -8

 والنظر في ترتيب أفكارك.   سوف تساعدك على تركيز بحثك -9

 القيام باختيار واحد وطلب:   -10

 اكتب سؤالك وإجابتك )بيان األطروحة األولية(.   -أ

ال تقلق بشثثثثثثثثأن كتابة بيان أطروحة جميل ال ُينسثثثثثثثث ى؛ يكفي إجابة بسثثثثثثثثيطة عن سثثثثثثثثؤالك لبدء الخطوط العريضثثثثثثثثة  -ب

 األساسية.  

ل )كل نوع من الورق مختلف( عليك اإلجابة عن سثثثثثثثثثؤالك ودعم اكتب جميع األسثثثثثثثثثباب/ الح ج/ التأثيرات/ الحلو  -ج

 أطروحتك.  

 استخدم عقلك. -ال تنظر إلى مصادرك   -د

 قد يتم دمج بعضها كفكرة واحدة أكبر؛ قد يكرر البعض ااخر بكلمات مختلفة.  ل  انظر إلى قائمتك ونظم األفكار -هث

 قد تقرر حذف بعضها أيًضا.  -و

   ستكون األفكار املتبقية هي النقاط الرئيسة لورقتك. هذه األفكار هي أقسام الورقة الخاصة بك. -مل

 قرر كيف تطلب هذه النقاطل أي ترتيب ستتبعه:   -11

 الترتيب الزمني.   -أ

 سبب التأثير.   -ب

 مشكلة في الحل.  -ج

 عف لألقوى؟من األهم لألقل أهمية ومن األض -د
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 أي ترتيب سيجعل من ورقتك أقوى وأكثر إثارة لالهتمام؟

ا وجهات نظر بديلة أو متعارضثثة لتثبت أنك قمت بإجراء بحث كامل ونظرت في جميع 12 . يجب أن تغطي الورقة أيضثثً

 األفكار.  

 العصف الذهني يشبه صنع القائمة:  -13

 يمكنك عمل قائمة بمفردك أو في مجموعة مع ملمالئك.   -أ

 لعام في األعلى. ابدأ بورقة فارغة )أو وثيقة كمبيوتر فارغة( واكتب موضوعك ا -ب

 تحت موضوعكل ضع قائمة بأفكار أكثر تحديًدا.  -ج

 فكر في موضوعك العام باعتباره فئة واسعة وعناصر القائمة كأشياء تناسب هذه الفئة.  -د

غالًبا ما سثثثتجد أن عنصثثثًرا واحًدا يمكن أن يؤدي إلى العنصثثثر التاليل ما يخلق تدفًقا لألفكار يمكن أن يسثثثاعدك   -هثثثثثثثثثثثثثثثث 

 ضييق تركيزك على موضوع ورقي أكثر تحديًدا. على ت

 رسم خرائط الفكرة: ▪

 يسمل لك تصميم األفكار برمية أفكارك على الورق باستخدام الدوائر والخطوط والسهام.   -1

عرف هذه التقنية أيًضا باسم التجميع ألن األفكار تتحلل وتجمعل أو يتم تجميعها مًعا.   -2
ُ
 ت

هذه الطريقة ألن األشثثثثثثثثثثثكال توضثثثثثثثثثثثح كيفية ارتباط األفكار أو اتصثثثثثثثثثثثالهال ويمكن للكتاب  يبجب العديد من الكتاب ب -3

 العثور على موضوع مركز من االتصاالت املعينة.  

 باستخدام خرائط األفكارل قد تكتشف روابط مثيرة لالهتمام بين املوضوعات التي لم تفكر فيها من قبل.  -4

 عام في دائرة في وسط ورقة فارغة.  إلنشاء خريطة أفكارل ابدأ بموضوعك ال -5

 ثم اكتب أفكاًرا محددة حوله واستخدم الخطوط أو األسهم لربطها مًعا.   -6

 قم بإضافة وتجميع العديد من األفكار التي يمكنك التفكير فيها.  -7
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 في هذا "القسم املخادع"، ستقدم وتدحض )تجادل( اآلراء األخر  ملوضوعك.  

 طريقة اختيار املجلة التي يراد إرسال املادة العلمية إليها:   ▪

 حدد أي دورية سترسل مقالك في البداية.  -5

 هذا اختيار شخص ي للغاية ويعتمد عادة على عدة معايير.   -6

 جدير بالذكر توافق املوضوع.  -7

 منهج املقال ونطاق املجلة وتخصصها.   -8

 وكذلك امتداد املجلة على املستوى الوطني أو الدولي. -9

 سمعتها ومكانتها ولغة النشر.  -10

 إذا ما كانت املجلة مفهرسة أم ال في قواعد بيانات دولية.   -11

 مدى انتشاره ووسائله.   -12

 شرط نشره مجاًنا أو مقيًدا. -13

 ستهدف الرئيه والتوقيت املناسب للنشر.  الجمهور امل -14

 )مخطط تفصيلي(:  -التخطيط   ▪

 )بعد تصفل مصادرك وتدوين املالحظات(

يمكنك إنشاء مخطط تفصيلي مفصل عن طريق إضافة تفاصيل إلى مخططك األساس ي إضافة إلى إضافة أي نقاط  

 جديدة وجدتها. خطط تفصيلية: 

 النقطة الرئيسة إلى النقاط الداعمة إلى التفاصيل الداعمة. احصل على فقرة نصية من ورقتك لكل من   -أ

 إذا كنت ال تزال تتعلم كيفية كتابة األوراق األكاديميةل فيجب عليك وضع مخطط تفصيلي لعدة أسباب:   -ب

 سوف تعرف إذا ما كان لديك دعم كاٍف لبيان األطروحة الخاص بك.  -1
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 لورقة الخاصة بك.  سيكون لديك خريطة للمتابعة عند كتابة ا -2

 سوف تتجنب املشكالت التنظيمية الكبرى في ورقتك إذا قمت بتنظيم أفكارك قبل الكتابة.   -3

 ستتاح لك الفرصة للتفكير أكثر في موضوعك وتحسين أفكارك.   -4

 سيطلب بعض املدرسين مسودات املخططات قبل موعد ورقتكل أو حتى املخططات -5

 تاج إلى معرفة كيفية كتابة املخططات.  النهائية مع ورقتكل لذلك تح

 فيما يأتي الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل مخططك: 

ل قم بإجراء تغييرات على أطروحة مخططك األسثثثثاسثثثث ي والنقاط الرئيسثثثثة حتى تكون راضثثثثًيا عن أفكارك وترتيب  1
ً
. أوال

 أقسامك.  

 . ثم راجع مالحظاتك واعثر على نقاط الدعم لكل قسم من مخططك.  2

 . تنظيم نقاط الدعم في كل قسم.  6

رأي خبيرل أوصثثثثثافل اقتباسثثثثثاتل إلخ( إلى كل نقطة.   . راجع مالحظاتك وأضثثثثثف التفاصثثثثثيل الداعمة )حقائقل أمثلةل7

 )كن دقيًقا حتى يتمكن قارئ املخطط التفصيلي من فهم كيفية دعم التفاصيل للنقطة(. 

 قم دائًما بتضمين مصدر أي بحث تضعه في مخططك )املؤلفل السنة(.   -1

 باس.  إذا كنت تستخدم كلمات املصدر بالضبط في مخططكل فاستخدم عالمات االقت -2

 . بناًء على كمية النقاط الداعمة والتفاصيل في كل قسمل يمكنك تحديد عدد الفقرات التي ستحتاج إليها.  8

 . قسم مخططك إلى فقرات.  9

 لكل منها نقطة رئيسة مكتوبة في شكل جملة )جملة موضوعية أولية(.   -10

 قائمة بالنقاط والتفاصيل الداعمة.   -11
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مال يجب أن تكون الخطوة األولى إعداد مخطط تفصثثثثثثثثيلي لألقسثثثثثثثثام واألقسثثثثثثثثام الفرعية  بمجرد اختيار موضثثثثثثثثوع  -12

 للمقالة.  

يجثثب أن يتم ذلثثك بثثالتشثثثثثثثثثثثثثثاور مع مؤلف ذي خبرة ويكون مفيثثًدا للغثثايثثة في تحثثديثثد نطثثاق املقثثالثثة وتركيزهثثا وتنظيم   -13

 املحتوى.  

أن يبثثدموا في كتثثابتهثثال وهثثذا بمنزلثثة دليثثل للكتثثاب يمكن للمؤلفين ذوي الخبرة أن يتصثثثثثثثثثثثثثوروا املقثثالثثة النهثثائيثثة قبثثل    -14

 الجدد. 

 التنظيم املنطقي: ▪

ا. بخصثثثثثثثثثثثثثوص املقثثاالت واألبحثثاث األكثثاديميثثةل هنثثاك مقثثدمثثة وجسثثثثثثثثثثثثثم  ا قيثثاسثثثثثثثثثثثثثيثثًّ ا تنظيميثثًّ
ً
تتبع الكتثثابثثة األكثثاديميثثة نمطثث

ا إلى الفقرة ااتية:   وخاتمة. تؤدي كل فقرة منطقيًّ

 املقدمة: -1

ا على بيثثان  تجثثذب انتبثثاه القراءل و  توفر معلومثثات أسثثثثثثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثثثثيثثةل وتتيل للقثثارئ معرفثثة مثثا يمكن توقعثثه. يحتوي أيضثثثثثثثثثثثثثثثً

 األطروحة.  

 الجسم:   -2

يت في جملة  ِ
م  تدعم الفقرات بيان األطروحة. كل فقرة في الجسثثثثثثم لها نقطة رئيسثثثثثثة واحدة لدعم األطروحةل والتي سثثثثثثُ

دعم كل نقطة في الفقرة مع املنطق واألدلة املنطقية. كل جملة تتصثثثل بواحدة قبلها وبعدها. ليه على 
ُ
املوضثثثوع. ثم ت

 القراء أن يعملوا إليجاد الصلة بين األفكار.  

يجب   shouldرير عن البحث الحالي الذي أجري لإلجابة عن سؤال البحث أو املشكلة املحددة في املقدمة. تقا -1

 كتابتها كما لو كانت مناقشة تتكشفل كل فكرة في كل مرة.  

 يتكون الجسم من عدة أقسام وأقسام فرعيةل في حين يعتمد الهيكل والتنظيم واملحتوى كثيًرا على: -2
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 نوع الورق.  -أ

 منفذ النشر.   -ب

 الناشر.   -ج

 إبداع املؤلفين.  -د

 وفيما يأتي بعض األمثلة على ذلك:  

 في األوراق التجريبية يصف الجسم الورقي املواد والبيانات املستخدمة في الدراسة -3

 واملنهجيات املطبقة لإلجابة عن أسئلة البحث والنتائج التي ُحِصل عليها.

ا  -4  أن توصف الدراسة بطريقة تجعل من املمكن لألقران تكرارها أو إعادة إنتاجها.  من املهم جدًّ

 الحالة تطبيق األساليب أو النظريات أو األدوات املوجودة.    منهجيةتصف أوراق دراسة   -5

مة: هي قيمة االنعكاسات املستخرجة من التجربة وأهميتها ملصممين آخرين أو للباحثين الذين يعملون تاخال -6

 ساليب أو النظريات أو األدوات ذات الصلة.  على األ 

تصثثثثثثثثثثف األوراق النظرية املنهجية طريقة جديدة قد تكون مخصثثثثثثثثثثصثثثثثثثثثثة لالسثثثثثثثثثثتخدام في البحث أو اإلعدادات   -7

 العملية )أو كليهما(ل ولكن يجب أن تكون الورقة واضحة حول الجمهور املستهدف.

الوثثثائق النظريثثة: تصثثثثثثثثثثثثثف الوثثثائق النظريثثة املبثثادئ أو املفثثاهيم أو النمثثاذج التي يقوم عليهثثا العمثثل في املجثثال   -8

)تجريبيل خبرةل منهجية(؛ يتوقع من مؤلفي األوراق النظرية أن يضثثثثثثثثثثثعوا أفكارهم في سثثثثثثثثثثثياق واسثثثثثثثثثثثع من األطر  

 والنظريات ذات الصلة. 

ل املقدم إضثثثثافة إلى صثثثثلة املحتوى النظري باملمارسثثثثة و/أو البحث  املعايير املهمة هي أصثثثثالة أو سثثثثالمة التحلي -9

 في هذا املجال.  

 عموًمال يجيب نص الورقة عن سؤالين:  -10
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 كيف تم تناول سؤال البحث )موادل طرق(؟ -أ

 متى ما وجد؟ -ب
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 الفصل الثالث عشر

 مراجعة أدبيات البحث 
 البحثية. مراجعة األدبيات ذات العالقة -1

 للبحث. التعريف املنهجي -2

  األدبية. تحليل املواد املتعلقة بمشكلة البحث -3

 وعالقتها البحثية.  وسائل اإلعالم اإللكترونية -4
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 الوظيفة والغرض من مراجعة األدب:  

 مراجعة األدبيات ذات العالقة. -1

 التعريف املنهجي.  -أ

 املوقع.   -ب

 تحليل املواد املتعلقة بمشكلة البحث.   -ج

يمكن أن تتضثثثثثثثثثثثثمن هذه املواد الكتب وفصثثثثثثثثثثثثول الكتب واملقاالت وامللخصثثثثثثثثثثثثات واملراجعات والدراسثثثثثثثثثثثثات واألطروحات  

 والتقارير البحثية ووسائل اإلعالم اإللكترونية.  

نظريثات والبيثانثات الرائثدة الهثدف الرئيه من مراجعثة األدبيثات هو تقثديم صثثثثثثثثثثثثثورة واضثثثثثثثثثثثثثحثة ومتواملنثة للمفثاهيم والو 

 الحالية املتعلقة بموضوعك أو موضوع دراستك.  

ا تم البحث عنهل وتحديد موقعهل والحصثول عليهل وقراءتهل ليسثت مجرد وصثف :  املادة على الرغم من أنها تتكون مما

 قة.  تلخيص ي مبسط ملحتويات املقاالت والكتبل وليست سلسلة من امللخصات املعزولة للدراسات الساب

 توجد مجاالت االستفسار ضمن التخصصات كمحادثات جارية بين املؤلفين واملنظرين.  و 

ومن ثم فثإن مراجعثة األدبيثات تتضثثثثثثثثثثثثثمن تحثديثد واسثثثثثثثثثثثثثتيعثاب مثا هو معروف بثالفعثل ثم الثدخول في املحثادثثة من وجهثة  

 نظر نقدية وإبداعية.  

يراجع وينقثثد ويجمع األدبيثثات التمثيليثثة حول "إن مراجعثثة األدبيثثات التكثثامليثثة هي شثثثثثثثثثثثثثكثثل من أشثثثثثثثثثثثثثكثثال البحثثث الثثذي  

 موضوع بطريقة متكاملة بحيث يتم إنشاء أطر عمل ووجهات نظر جديدة حول املوضوع". 

 في نهاية املطافل من خالل التحليل النقدي لألدبيات والوصول إلى استنتاجات محددة حول هذا املوضوع. 

 

ا للكتابة  تقنيًّ
ً
 حيث يجب توثيق الحقائق وإثبات ااراء.    تتطلب مراجعة األدبيات شكال
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يتطلثثب إنتثثاج مراجعثثة أدبيثثة جيثثدة الوقثثت والجهثثد الفكري. إنثثه اختبثثار لقثثدرتثثك على إدارة النصثثثثثثثثثثثثثوص واملواد ذات و 

ال ودمج وتوليف األفكار والبيانات مع املعرفة املوجودة.    الصلةل وتفسير األفكار تحليليًّ

 على أوسع نطاق ممكن.  إحدى طرق تحسين كتابتك هي القراءة  

دور ونطثثاق مراجعثثة األدب في األطروحثثة الغرض الرئيه من مراجعثثة األدبيثثات هو تحثثديثثد مثثا تم فعلثثه بثثالفعثثل فيمثثا  

 يتعلق بموضوعك.

ا الفهم والرمية  و  ال تمنعك هذه املعرفة فقط من تكرار البحث الذي تم إجرامه عن غير قصثثثثثثثثثثثثثدل ولكنها تمنحك أيضثثثثثثثثثثثثثً

 في إطار موجود.  الالملمة لوضع موضوعك 

 إن مراجعة األدبيات الجوهرية والشاملة واملتطورة شرط مسبق إلجراء بحث جوهري وشامل ومتطور. و 

البحثثث "الجيثثد" جيثثد ألنثثه يعزمل فهمنثثا الجمثثاعي. لتعزيز فهمنثثا الجمثثاعيل يحتثثاج البثثاحثثث أو البثثاحثثث إلى فهم مثثا تم و 

 الحاليةل وما قد تعنيه.  القيام به من قبلل ونقاط القوة والضعف في الدراسات

 مراجعة األدبيات تمكنك من اكتساب فهم كامل ملوضوعك.  -1

 ما قيل عنه بالفعل.  -2

 كيف تم بحث األفكار املتعلقة بموضوعك.  -3

 تطبيقية ومتطورة.   -4

 القضايا الرئيسة التي تحيط بموضوعك.  -5

 االنتقادات الرئيسة التي وجهت بخصوص موضوعك. -6

جزء من  -ن البحث الشثثثامل وقراءة األدبيات ذات الصثثثلةل بمعنى حقيقي للغايةل جزء من تطورك األكاديمي لذلكل فإ

 أن تصبل "خبيًرا" في مجال االستفسار الذي اخترته. 
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يجثثب عليثثكل بصثثثثثثثثثثثثثفتثثك البثثاحثثثل معرفثثة مثثا هو موجود بثثالفعثثل في املجثثال الثثذي تقترح فيثثه إجراء بحثثث قبثثل إجراء  و 

رفة املسثثاهمات التي قدمها ااخرون بالنسثثبة إلى موضثثوعك ألن هذا سثثيوفر لك العمل السثثابقل  البحث. تحتاج إلى مع

 إضافة إلى البحث واملناقشة الحاليينل إطار العمل الخاص بك. 

 عن مجاالت اإلهمال النسثثثثثثثثثبيل ومن ثم سثثثثثثثثثتبدأ في  و 
ً
زل فضثثثثثثثثثال

ا
عند مراجعة األدبياتل سثثثثثثثثثتظهر مجاالت االهتمام املرك

 لعملك الخاص.   تحديد "مساحة"

 ستحصل أيًضا على فهم أعمق للعالقات املتبادلة والتقاطعات بين املوضوع قيد النظر ومجاالت املوضوع األخرى.و 

لذلكل تسثثثثثثمل لك مراجعة األدبيات بالسثثثثثثيطرة على ما هو معروف ومعرفة مكان "الثقوب" في املجموعة الحالية من  و 

 املعرفة.

ا التعرف إلى املفاهيم أو األنماط التي تم اإلبال  عنها سثثثثابًقال والرجوع إلى التفسثثثثيرات  و  تتيل لك مراجعة األدبيات أيضثثثثً

 أو النظريات القائمة بالفعلل والتعرف إلى أي اختالفات بين ما تم اكتشافه سابًقا وما تجده اان نتيجة لدراستك.  

 :  كالتالي  هيى األشكال التاليةو عل  تتم مراجعة األدبيات قبل البياناتلو 

 مجمعة.   -1

 العمل كخلفية ملسألة البحث واإلعالم.   -2

 الباحث في ما سيتم دراسته وكيفية دراسته.   -3

 يتم إجراء مراجعة أولية بعد تطوير السؤال البحثي لتحديد اتجاه الدراسة.  -4

نة البيانات التي ظهرت واإلطار املفاهيمي للدراسثثثثثثة تتم مراجعة األدبيات بشثثثثثثكل مسثثثثثثتمر طوال فترة الدراسثثثثثثة ملقار  -5

 والتباين بينهما. 

بغض النظر عن التقاليد النوعية أو النوع الذي اعتمدتهل فإن مراجعة األدبيات ذات الصثثثثثثثثثثثثثلة هي أكثر من مجرد   -6

 مرحلة يتعين اتخاذها وعقبة يجب التغلب عليها.
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ا من عملية البحث.منذ البدايةل تعد مراجعة األدبيات جزًءا أس -7  ومستمرًّ
ً
ا ومتكامال  اسيًّ

ظهر قيادة   -8
ُ
بصثثثرف النظر عن املراجعة الرسثثثمية لألدبيات ذات الصثثثلة واألطروحة ذات الصثثثلةل والتي توضثثثح أنك ت

مجال املوضثثثثثثثثثثثثثوع الخاص بك وفهًما ملشثثثثثثثثثثثثثكلة البحثل سثثثثثثثثثثثثثتحتاج بشثثثثثثثثثثثثثكل عام إلى إجراء مراجعات لألدبيات في مراحل 

 طروحة.مختلفة من عملية أ

ا عثادة للتركيز على موضثثثثثثثثثثثثثوع يمكن البحثث فيثه   -9 في املراحثل األوليثةل يكون البحثث والتحليثل األولي لألدبيثات ضثثثثثثثثثثثثثروريثًّ

 وتقييم أهميته.  

ا. بعد  -10 إن الشثثثثثثثثثحذ التدريجي للموضثثثثثثثثثوعل من خالل مراجعة األدبياتل هو الذي يجعل معظم البحث اعتباًرا عمليًّ

 فعل ذلك وامتالكه.  

 طوير بيان مشكلة محدد بدقةل يمكنك بعد ذلك تعيين مشكلتك أو وضعها في سياق.  بت -11

للقيثام بثذلثكل من املهم الرجوع إلى األدبيثات ملعرفثة إذا مثا كثانثت مشثثثثثثثثثثثثثكلثة الثدراسثثثثثثثثثثثثثة قثد تم تنثاولهثا وكيف وإلى أي    -12

 مدى تم معالجة القضايا املحيطة باملشكلة.  

يمكن أن توضثثثثثثثثثثثح مراجعة األدبيات   -للمشثثثثثثثثثثثكلة التي سثثثثثثثثثثثيتم التحقيق فيها  إطار نظري -إلى جانب توفير األسثثثثثثثثثثثاس   -13

 كيفية تقدم الدراسة الحالية أو تحسينها أو مراجعتها ملا هو معروف بالفعل.

توفر املعرفة بالدراسثثثثثثات السثثثثثثابقة نقطة مرجعية ملناقشثثثثثثة املسثثثثثثاهمة التي سثثثثثثتقدمها دراسثثثثثثتك في تطوير قاعدة   -14

 املعرفة.  

نحول فثإن مراجعثة األدبيثات هي محثاولثة واعيثة لتضثثثثثثثثثثثثثع في اعتبثارهثا أن بحثث األطروحثة ينبع من داخثل  على هثذا ال  -15

 سياق أوسع للبحث التربوي.  

 األدبيات التي تصف سياق املشكلة. يوفر خلفية مفيدة للمشكلة أو القضية التي أدت إلى الحاجة إلى الدراسة. -16

 نقيل أسئلة البحث الخاصة بك.يمكن أن تساعدك مراجعة األدبيات في ت -17
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عالوة على ذلكل يمكن أن توفر الدراسثثثثثثثات السثثثثثثثابقة األسثثثثثثثاس املنطقي ملشثثثثثثثكلة البحث الخاصثثثثثثثة بكل ويمكن أن  -18

 تساعدك مؤشرات ما يجب القيام به في تبرير أهمية دراستك.  

ا بمجرد كتابة فصثثثول امل -19 راجعة التمهيدية واألدبيةل ولكنها  من املهم أن ندرك أن مراجعة األدبيات ال تنتهي رسثثثميًّ

 تنتقل إلى الفصول الالحقة أيًضا. 
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 الفصل الرابع عشر

 تحديد البحث وأسترجاعة 
 . بحث مراجعة وتحليل ال -1

 . بحثأغراض متعددة ملراجعة ال -2

 كأساس للبحث األصلي.  بحثمراجعة ال -3

 أنواع املراجعات البحثية.  -4

 الختامية. الجملة  -5
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 تحديد األدب واسترجاعه:  

 ابحث في كتالوجات املكتبة/ أكوام املكتبة.  -1

 تعرف إلى قواعد البيانات على اإلنترنت وحدد تلك التي تتعلق بمجال دراستك.   -2

ضثثثثثثثثثع املعايير التي سثثثثثثثثثتحقق نتائج مركزة عن طريق اختيار الكلمات الرئيسثثثثثثثثثة أو الواصثثثثثثثثثفات ذات الصثثثثثثثثثلة وتحديد  -3

 سنوات(.    10-5نطاق محدود من تواريس النشر )تعود إلى 

ِب الواصفات العامة ومجموعات متنوعة من الواصفات الفرعية. وبهذه الطريقةل يتم تحسين البحث الخاص  -4
جر 

 تغطية جميع العوائد املحتملة.   بكل ويتم

 ابحث في اإلنترنت عن املعلومات واملوارد ذات الصلة.   -5

 من جميع املصادر التي تستخدمهال حاول الحصول على األدبيات النظرية والتجريبية )القائمة على البحث(.   -6

 تأكد من إدراج املصادر األولية والثانوية.   -7

 كالسيكية ذات الصلة والدراسات التاريخية املتعلقة بموضوعك. تحديد وإدراج األعمال ال -8

ا مقاالت مراجعة تقدم منحة دراسثثية "حديثة" حول موضثثوع معين. بمعنى آخرل راجع أكبر قدر ممكن  -9 اطلب أيضثثً

 من األعمال الحديثة. 

ا لتحسين موضوعك بشكل أكثر تحديًدا.  -10  في جمع األدبل كن مستعدًّ

 السيطرة: منذ البدايةل وضع نظام لتسجيل وإدارة املواد.  االحتفاظ ب -11

 في نهاية الدراسةل قم بمراجعة قواعد البيانات على اإلنترنت للتحقق من أي أدبيات جديدة قد تكون ظهرت.   -12
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 مراجعة وتحليل األدب:  

 ابحث عن املكونات األساسية في األدب.   -1

 استخالص املعلومات وتسجيلها عن طريق طرح أسئلة منهجية عن األدب.   -2

 تطوير تنسيق تحليلي واستخدامه باستمرار.   -3

كتابة تقرير ملحة عامة قصثثثيرة عن كل قطعة من األدبيات التي تمت مراجعتهال بما في ذلك معلومات مفصثثثلة   -4

 محددة.  

 ية وإنشاء الجداول أو املصفوفات.  بالنسبة للمقاالت البحثيةل قم باستخراج العناصر الفن -5

ا.  
ً
 • في أثناء تحليل التفاصيلل كن على اطالع على املوضوعات والقضايا األوسع نطاق

 متعلق باملقال الذي يكتب.  -1

"األدب" هو تعبير يسثثثتخدمه األكاديميون غالًبا لوصثثثف أي هثثث يء تم نشثثثره حول موضثثثوع: مقاالت صثثثحفية وأوراق   -2

 ما إلى ذلك.  مؤتمرات وتقارير و 

 إن املراجعة الدقيقة لهذه املنشورات ذات الصلة هي سمة من سمات تقديم املجالت املقبولة.   -3

الهدف من مراجعة األدبيات املكتوبة هو توفير املعلومات األسثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثية الالملمة لفهم مقال أو املسثثثثثثثثثثاعدة على خلق  -4

 مساحة للبحث.  

ل للمنشورات ذات الصلة على دراية كبيرة باملوضوعل وإظهار فهم عميق أصبحت الفوائد األخرى إلجراء بحث شام -5

 للموضوعل وتحديد الثغرات في األدبيات التي تتطلب املزيد من البحث.  

 إذا ساهم بش يء فريد في املجالل يمكن تقديم مراجعة األدبيات إلى بعض املجالت للنشرل حتى دون بيانات أصلية.   -6

 من ورقة البحثل يتم تضثمينها كقسثم فرعي من املقدمة أو املنهجيةل أو قد تكون مراجعة األ  -7
ً
دبيات قسثًما منفصثال

 تنتشر عبر الورقة حسب الضرورة.  
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 ستذكر متطلبات املجلة في الغالب كيفية تنظيم األدبيات التي تمت مراجعتها.   -8

ا ملا تمت قراءتهل يليه التن -9  نقديًّ
ً
 ظيم املنطقي. تتطلب مراجعة األدبيات تحليال

 من املهم تجنب تلخيص سلسلة من املنشورات املتصلة.   -10

 االستشهاد واملقارنة والتباين والنقد والتواصل.   -11

من املفيد اسثتخدام الجداول أو املصثفوفات عند تحليل املعلومات من مصثادر مختلفةل وهذا يسثاعد املرء على  -12

 مرئي بسرعة.  مقارنة كميات كبيرة من املعلومات بشكل  

 إذا كان لكل الدراسات نتيجة واحدة مشتركةل فربما يكون من املهم تدوين ذلك في مراجعة األدب.   -13

 ه يء مذكور في منشور واحد فقطل ما لم يكن لديك مبرر قويل يمكن استبعاده على األراح.  -14

 وضح أهمية الدراسة.   -15

 كن محدًدا بشأن األطر الزمنية. في العقد املاض ي كان أكثر دقة من ااونة األخيرة.  -16

 ضع عالمة واضحة على أي دراسات أصلية أدت إلى مزيد من البحث.  -17

 تضمين نتائج تكرار البحوث األصلية.  -18

 قم بتضمين مراجعات األدب األخرى في تحليلك لألدب.   -19

 وصف املنهجية املستخدمة للبحث في األدب عند تحديد الثغرات.  -20

نصثثثثثثثثثثثثثيحثة أخرى مفيثدة عنثد جمع املقثاالت لتضثثثثثثثثثثثثثمينهثا في مراجعثة األدبيثات هي مسثثثثثثثثثثثثثح قوائم مراجع املقثاالت التي    -21

 فيهال حتى لو لم تستخدمها في ورقتك.    تبحث

 اتساع نطاق املوارد في التخصص والتخصصات ذات الصلة.  -22

 عمق املراجعة األدبية التي تشمل األعمال التاريخية والنظرية ونوعية املصادر.   -23

 العملة كما يتضح من االستشهادات العلمية الحديثة.  -24
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 الصلة كما يتضح من خالل  جة متماسكة.   -25

 الدقة واالتساق في تقييم عمل ااخرين واإلبال  عنه.  -26

 الوضوح واإليجامل في الكتابة.  -27

 تحليل نقدي للمصادر املذكورة.  -28

أنه ليه من الضثثثثثثثروري التحقق من قائمة "املهام" التي يمكن تفكيكها   إن الفهم األسثثثثثثثاسثثثثثثث ي ملراجعة األدبيات هو -29

 لتحديد موعد بطريقة خطية بسيطة.  

ا من خالل   -30 ا إلى أن تنبثق ليه فقط من الخوض في عمق أعمق ولكن أيضثثثثثثثثثثثثثثً تميثثل أكثر املراجعثثات األدبيثثة نجثثاحثثً

 في املجاالت والتخصصات األخرى.  -الحفر في مكان مختلف  

 املناهج متعددة التخصصات على توليد ه يء جديد من املعلومات املتاحة واملخزنة وإعطاء رمى جديدة.    تساعد -31

 ال يمكن في البداية معرفة إلى أين ستقود البيانات.   -32

وال يمكن القيام بذلك إذا -يحتاج الباحثون إلى التعليق على كيفية خروج أبحا هم عن العمل السثثثثثثثثابق أو تأكيده   -33

 ت هناك فجوات في مراجعة األدبيات املوجودة.  كان

 أغراض متعددة ملراجعة األدبيات:  

لبناء خلفية وثقة كتابية بشثثثثكل موثوق حول موضثثثثوع ما. هذا هو االسثثثثتخدام السثثثثائد ملراجعات  -الدراسثثثثة الذاتية  -أ

 األدب التي أجراها طالب الجامعات.  

م في السثثثثثثثثثثثثثياق األوسثثثثثثثثثثثثثعل ومن ثم توضثثثثثثثثثثثثثيل طبيعة مسثثثثثثثثثثثثثاهمتهم  لتمكين الباحثين من تحديد موقع عمله-السثثثثثثثثثثثثثياق   -ب

 األصلية. 

لتتبع االتجثثثاهثثثات في تطور األفكثثثار بمرور الوقثثثتل وتحثثثديثثثد التحوالت في النمثثثاذج -التثثثاريخيثثثة والنظريثثثة واملنهجيثثثة    -ج

 الرئيسةل ودراسة األساليب املستخدمة لدراسة الظواهر.
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معين والعمثل "كتفسثثثثثثثثثثثثثير مفيثد للغثايثة وتفريغ مشثثثثثثثثثثثثثكلثة تحثدد العمثل   لتعريف "الحثالثة الفنيثة" في موضثثثثثثثثثثثثثوع-تكثاملي    -د

ا".   ا ومنهجيًّ  تاريخيًّ

 مراجعة األدب كأساس للبحث األصلي:  

 د موضوًعا.  يحدت -1

 ابحث في األدب.  -2

 تطوير الحجة.  -3

 مسح األدب.   -4

 نقد األدب.   -5

 اكتب املراجعة.   -6

 أنواع املراجعات األدبية:   ▪

 هناك عدة أنواع مميزة من املراجعات:  

 تسعى املراجعات التكاملية إلى تجميع ونقد مجموعة متنوعة من املعرفة املهنية.   -1

 تعمل املراجعات املنهجية على تضييق نطاق املراجعة بشكل متعمد للحصول على قرار قائم على األدلة.   -2

شثثثثثثثثتمال وإجراء تحليل كمي للبيانات من البحوث املنشثثثثثثثثورة سثثثثثثثثابًقا  املراجعات التحليلية تضثثثثثثثثع معايير اال -الفوقية   -3

 للوصول إلى األنماط.

توفر املراجعثات النوعيثة التفسثثثثثثثثثثثثثيرات السثثثثثثثثثثثثثردية لشثثثثثثثثثثثثثخص واحد ملجموعة متنوعة من األدبيثات لتعزيز املزيد من   -4

 التصحيل وقبول وجهات نظر متعددة.  

 القدرة على فهم الصفات املنهجية للدراسات. -5

 القدرة على معالجة كمية كبيرة من املواد. -6
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 االهتمام بالتفاصيل والدقة. -7

 القدرة على تكوين املشهد العقلي لألدب. -8

 التسامل مع الغموض عند التعامل مع مشكلة غير منظمة االلتزام باملساهمة.   -9

 الجملة الختامية:  

يجثب أن تراجع الجملثة األخيرة فقرة النصل وتؤكثد النقطثة و/ أو األطروحثة مرة أخرىل أو تعثد القثارئ للفقرة   -1

 التالية.  

 ال تنهي الفقرة باستشهاد مصدر. ينتهي بفكرتك الخاصة.  -2

 دليل نهائي مهم حول فقرات الجسم:  -3

 عدم وجود فقرات طويلة.   -4

 على كتل النص الطويلة.  من الصعب على القراء االستمرار في التركيز -5

 ¾ من الصفحة بشكل عام ما دام يجب أن تكون الفقرة.    -6

 إذا كانت فقرتك أطول بكثيرل ابحث عن طريقة منطقية لتقسيمها إلى فقرتين أساسيتين.   -7

هذا هو املكان املناسثثثثثب لذكر إذا ما كانت النتائج األولية أو أوراق املؤتمرات ذات الصثثثثثلة الخاصثثثثثة بك قد تم  -8

 تقديمها أو نشرها بالفعل. 

 قدم بياًنا واضًحا للمشكلة التي تدرسهال ورسم الخطوط العريضة لعملك.  -9

بعملكل ولكن تجنب االقتباسثثثثثثثثثثثثثات   قم بعمل مراجعة موجزة لألدبيات التي تحتوي على األوراق األكثر صثثثثثثثثثثثثثلة -10

ا(. ا من األشخاص الذين تعرفهم شخصيًّ  غير ذات الصلة )خاصة بالنسبة لعدد قليل جدًّ

ا أبثثًدا ألن دليثثل الورق أو  -11 قثثدم فقط مراجع لألوراق التي قرأتهثثا بثثالفعثثلل أو على األقثثل رأيتهثثال وال تثثذكر مرجعثثً

 البرنامج الذي قرأته يستشهد أيًضا بهذه الورقة!
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 االستشهاد البري يغير تاريس االقتباس من العملل وهذا ال يساعد أحًدا.  -12

 إذا أشرت إلى شخص مال قم بالرجوع إلى ورقة بحث محددة ومهمةل وليه فقط إلى ملصق صغير.  -13

 في املقدمةل ولكن أيًضا في بقية الورقةل يجب الحفاظ على هيكل الفقرة املناسب.   -14

 تعامل مع نقطة أو فكرة رئيسة واحدة فقط. فقرة أو جملة موضوع حيث يتم ال -15

 ذات صلة مباشرة بالتفاصيل واملعلومات التي تدعم موضوع الفقرة.   -16
ً
 كما يتضمن جمال

 االنتهاء من املقدمة بعد االنتهاء من املناقشة واالستنتاجات.   -17

د ثالث  الغرض من املقثثثدمثثثة هو توجيثثثه القثثثارئ من مجثثثال موضثثثثثثثثثثثثثوع عثثثام إلى مجثثثال بحثثثث معين. يمكن تحثثثديثثث  -18

 مراحل للمقدمة: 

إنشثثثاء منطقة: إبرامل أهمية املوضثثثوع و/ أو اإلدالء ببيانات عامة حول املوضثثثوع و/ أو تقديم نظرة عامة على البحث   -أ

 الحالي حول املوضوع. 

إنشثثثثثثثثثثثاء مكانة: معارضثثثثثثثثثثثة افتراض موجود أو الكشثثثثثثثثثثثف عن فجوة بحثية أو صثثثثثثثثثثثياغة سثثثثثثثثثثثؤال أو مشثثثثثثثثثثثكلة بحثية أو  -ب

 قليد. االستمرار في ت

احتالل املكان املناسثثثثثثب: رسثثثثثثم نية العمل الخاص و/ أو تحديد الخصثثثثثثائص املهمة للعمل الخاص؛ تحديد النتائج   -ج

 املهمة؛ وإعطاء ملحة موجزة عن هيكل الورقة.  

 يجب أن توجه املقدمة القارئ إلى الوضع الحالي في املجال.  -19

 ينبغي أن يسمل للقارئ بفهم بقية الورقة دون الرجوع إلى املنشورات السابقة حول املوضوع.  -20

أو على -على الرغم من أن املقثثدمثثة هي القسثثثثثثثثثثثثثم الرئيه األول في الورقثثةل فثثإن العثثديثثد من البثثاحثين يكتبون   -21

يثثة الورق في هثثذه املرحلثثةل في وقثثت متثثأخر من عمليثثة الكتثثابثثة الورقيثثةل حيثثث تم االنتهثثاء من بن  -األقثثل االنتهثثاء

 وقد تم إعداد التقرير واالستنتاجات تم رسمها.  
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 صف السؤال الذي تم اختباره من خالل التجارب املوصوفة في الورقة.  -22

 شرح ملاذا هذا سؤال مهم أو مهم.  -23

 صف النهج املستخدم بتفاصيل كافية بحيث يفهم القارئ غير املطلع على التقنية ما تم عمله وملاذا.   -24

ذكر بإيجامل ختام الورقة.  -25
ُ
 ا

 يجب أن تتضمن املقدمة السياق العام للقضية قيد الدراسة.   -26

 اإلطار املفاهيمي الذي سيتم تناوله منه.  -27

 الصلة املحددة للبحث املوصوف في املخطوطة.   -28

 وأخيًرال أهداف املقالة املحددة.  -29

 لذلكل له هيكل "عام إلى خاص" يمكن مقارنته.   -30

 كما تصف املقدمة املعارف املوجودةل فإنها عادة ما تكتب بصيغة املضارع.   -31

    في الخطاب املعياريل يجب أن يجيب قسم املقدمة على سؤالين:   -32

 ما؟". -أ

 "ماذا بعد؟". -ب

 ما الورقةل وملاذا فهتم القارئ؟ -33

 أكثر تخ  -34
ً
ا لتقديمنال ورقة املجلة العلمية هي شثثثثثكل متخصثثثثثص من البالغةل ولذا فإننا نسثثثثثتخدم شثثثثثكال صثثثثثصثثثثثً

 ولكن اإلجابة عن هذين السؤالين ال تزال مطلوبة.  

 وهكذال يجب أن تعلم املقدمة القارئ عن موضوع الورقة وتحفز القارئ ملواصلة القراءة.    -35

 يجب أن يستوفي أربعة معايير قبل نشره في مجلة علمية:   -36

 أن يتطابق محتوى الجريدة مع نطاق املجلة.  -أ



 
194 

 البحث )طريقة البحث وتنفيذه وكتابته( عالية بما فيه الكفاية.   أن تكون جودة -ب

 أن يقدم نتائج جديدة )باستثناء أوراق املراجعة وما شابه(.   -ج

 يجب أن تكون النتائج كبيرة بما يكفي لتكون تستحق القراءة )ومن ثم تستحق النشر(.   -37

 يجب أن تستوفي الورقة أربعة معايير قبل نشرها في مجلة علمية:  -38

 أن يتطابق محتوى الجريدة مع نطاق املجلة.  -أ

   أن تكون جودة البحث )طريقة البحث وتنفيذه وكتابته( عالية بما فيه الكفاية. -ب

 أن يقدم نتائج جديدة )باستثناء أوراق املراجعة وما شابه(.   -ج

 يجب أن تكون النتائج كبيرة بما يكفي لتكون تستحق القراءة )ومن ثم تستحق النشر(.   -د

النطثاقل    -1من هثذه املعثايير األربعثةل يجثب على املؤلف أن يثدعي بوضثثثثثثثثثثثثثوح ثالثثة من هثذه املعثايير في املقثدمثة ) -39

 مية(.  األه -3الجدةل  -2

الجودة ضثمنية ويجب إثباتها وليه املطالبة بها صثراحة. يبدأ التدفق األسثاسث ي للمقدمة بالعام ثم ينتقل إلى   -40

 املحدد. 

 مقدمة مقالة البحث تنتقل عبر ثالث مراحل:    -41

 إنشاء منطقة )ما هو مجال العملل وملاذا هذا املجال مهمل وما تم بالفعل؟(.   -42

 وةل طرح سؤالل أو تحدي العمل املسبق في هذه املنطقة(.  إنشاء مكانة )تشير إلى فج  -43

ا للعمثل للسثثثثثثثثثثثثثمثاح بثإجراء تحليثل نقثدي للعمثل من قبثل ااخرين ومن ثم تمكين القراء من    -44 ا كثافيثً
ً
قثدم سثثثثثثثثثثثثثيثاقث

 قياس إذا ما كانت استنتاجات املؤلف لها ما يبررها.  

امنل القثارئ مصثثثثثثثثثثثثثادر للخلفيثة واملواد ذات الصثثثثثثثثثثثثثلثة حتى يتمكن الجمهور املسثثثثثثثثثثثثثتهثدف من فهم العمثل الحثالي    -45

 )ومن ثم إنشاء شبكة من العلوم(. 
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إنشثثثثاء مصثثثثداقية مع القارئ )على سثثثثبيل املثالل يعرف املؤلفون املجالل وقاموا بواجبهمل وما إلى ذلك( و/ أو   -46

 درسة فكرية معينة.  أخبر القارئ أن الورقة تنتمي إلى م

 قدم أمثلة ألفكار أو بيانات أو استنتاجات بديلة للمقارنة والتباين مع هذا العمل.   -47

االعتراف واملصثداقية للمصثادر املعتمدة على هذا العمل )أي االعتراف باسثتخدام أفكار أو بيانات ااخرين(ل   -48

 ومن ثم الحفاظ على الصدق الفكري.  

 ضوع وتربط عملك بالبحث السابق.  املقدمة تبرر أهمية املو   -49

 يمكن أن يتضمن هذا الفصل أيًضا تعريًفا للمصطلحات الرئيسةل إذا لزم األمر.    -50

 الطريقة األفضل الستخدام عدد محدود من املصطلحات لتكون متسقة في استخدامها.    -51

 نادًرا ما يحتاج املرء إلى اختراع مصطلحات جديدة تماًما حتى عند مناقشة ه يء جديد تماًما.    -52

من الضثثثثثثثثثثثثثروري أن يفهم املؤلف املعنى الحقيقي للمصثثثثثثثثثثثثثطلحات املسثثثثثثثثثثثثثتخدمة وأن يكون قادًرا على إيصثثثثثثثثثثثثثالها    -53

 بوضوح.

 والجمثثل من املنطقي كتثثابثثة املقثثدمثثة في شثثثثثثثثثثثثثكثثل قمع منطقيل حيثثث يتم سثثثثثثثثثثثثثرد الجوانثثب األكثر ع  -54
ً
موميثثة أوال

 بعبارةل فقرة فقرةل يجب أن يستمر النص في التفاصيل األضيق. 

 الغرض من املقال هو األخير في املقدمة من خالل وصف مشكلة البحث.    -55

 يرجى مالحظة أنه في معظم املجالت ال يتضمن فصل املقدمة أي نتائج.    -56

كثل مكثفل يمكن البثدء في املقثدمثة بطريقثة أكثر بمثا أن امللخص يحتوي بثالفعثل على النتثائج الرئيسثثثثثثثثثثثثثثة بشثثثثثثثثثثثثث   -57

 عمومية.  

 قمع منطقي هو طريقة عملية لبناء مقدمة فعالة.   -58
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ابدأ املقدمة بجمل عامة بما فيه الكفايةل وبسثيطة بما يكفي للفهم حتى بالنسثبة ألولئك الذين ليسثوا خبراء   -59

 في نفه املوضوع تماًما مثلك.  

 من القراء وضع مقالتك في البحث السابق بسهولة أكبر.   بهذه الطريقة يمكن لنوع مختلف  -60

 استهدف تحفيز القارئ ومساعدته في فهم سبب أهمية موضوع البحث الخاص بك.   -61

االسثتفادة من املقاالت الصثحفية املنشثورةل ويفضثل أن تكون األخيرةل لإلشثارة إلى أهمية البحث الخاص بك   -62

ا بها. هذا سثثوف يرضثث ي املحررين الذين يريدون أن تتم املناقشثثة  من خالل تسثثليط الضثثوء على كيفية ارتباطه

 العلمية في وسطهم.  

 يجب وصف مشكلة البحث التي تهدف املقالة إلى معالجتها في نهاية املقدمة.    -63

 من الطرق املوص ى بها لتعميق الوصف استخدام أسئلة البحث أو الفرضيات.    -64

 مضمون مقالتك واملؤلف لتكوين أفكاره وكتاباته.  األسئلة البحثية تساعد القارئ على إدراك    -65

 يمكن للقارئ أن يستخدم أسئلة البحث لتعكه املنطق في أثناء قراءة املقال.    -66

عنثد اسثثثثثثثثثثثثثتخثدام أسثثثثثثثثثثثثثئلثة البحثثل يجثب على املؤلف أن يتثذكر أن األسثثثثثثثثثثثثثئلثة يمكن تغييرها أو تعثديلهثا في أثنثاء    -67

 عملية الكتابة. 

 أسئلة البحث والنتائج الالحقة في النسخة النهائية للمقالة. من الضروري أيًضا أن تتطابق    -68

يتم توصثثثثثثثثثثثثثيثثل املعلومثثات العلميثثة بطرق متنوعثثةل من خالل املحثثادثثثات والنثثدواتل من خالل امللصثثثثثثثثثثثثثقثثات في    -69

 االجتماعاتل ولكن بشكل رئيه من خالل األوراق العلمية. 

ذي يتم من خاللثثثه إتثثثاحثثثة مضثثثثثثثثثثثثثمون النتثثثائج  توفر األوراق املنشثثثثثثثثثثثثثورة في كتثثثب أو مجالت الطريق الرئيه الثثث   -70

 العلمية لآلخرين للفحص واالختبار واالستخدام الالحق. 
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بمرور الوقتل تطورت الورقة العلمية إلى طريقة رسثثثثثثثثثثثثثمية إلى حد ما للتواصثثثثثثثثثثثثثلل مع بعض الهياكل واألنماط    -71

 واالتفاقيات.  

وهذا يعني أن املعلومات يتم تقديمها بطريقة موحدةل ومن ثم يمكن اسثثثثثثثثثثثثتخراج أجزاء معينة من املعلومات    -72

 بسهولة أكبر. 

هنال سثثثثثثثثثوف نفحص بنية واتفاقيات ورقة بيولوجيةل باسثثثثثثثثثتخدام مثال )دراسثثثثثثثثثة ميدانية للسثثثثثثثثثلوك اإلقليمي   -73

 للذات(ل لتوضيل الشكل واملحتوى النموذجيين. 

 ألوراق في متطلباتها الدقيقةل وال يمكن ألحد أن يغطي جميع االحتماالت.  بالطبع تختلف ا  -74

قراءة األوراق الحديثة في مجال موضثثثثثثثوع ذي صثثثثثثثلة وتحليل األنماط والهياكل التي يسثثثثثثثتخدمونهال وأفها يعمل    -75

 بشكل أفضل. 

بدأ التوجيهي الهياكل واالتفاقيات التي نوقشثثثثثثثثثثثثثت أدناه ليسثثثثثثثثثثثثثت قواعد ويجب تفسثثثثثثثثثثثثثيرها بمرونةل بموجب امل  -76

 القائل بأن الهدف هو تقديم املعلومات بشكل واضح ودقيق وغير غامض قدر اإلمكان.  

على الرغم من أخذ الورقة العلمية كنموذجل فإن املبادئ هنا تنطبق بالتسثثثثثثثثثثاوي على عمليات كتابة التقارير    -77

 والتقارير األخرى األقل رسمية. 

 ة أو املشروع واألسباب التي تدرسها.  املقدمة الجيدة هي بيان واضح عن املشكل  -78

 يجب أن ترد هذه املعلومات في الجمل القليلة األولى.   -79

 قدم مناقشة خلفية موجزة ومناسبة للمشكلة وأهمية عملك ونطاقه وحدوده.    -80

اذكر الغرض من العمل في شثثثثكل الفرضثثثثية أو السثثثثؤال أو املشثثثثكلة التي بحثت فيها؛ واشثثثثرح بإيجامل منطقتك    -81

 ونهجكل وكلما أمكنل النتائج املحتملة التي يمكن أن تكشفها دراستك.  
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ا    -82 ال ولكن ال تتضثثثثثثثمن مسثثثثثثثًحا عامًّ حدد ما تم فعله من قبل من خالل االسثثثثثثثتشثثثثثثثهاد باألدبيات ذات الصثثثثثثثلة حقًّ

 ب شبه ذي الصلة. لألد

 اذكر كيف يختلف عملك عن األعمال املنشورة مسبًقا أو يرتبط بها.   -83

 إظهار االستمرارية من عملك السابق.    -84

 يمكن أن تكون املقدمة فقرة واحدة أو فقرتين.   -85

 غالًبا ما ال يستخدم العنوان "مقدمة" ألنه غير ضروري. وعادة ما تكون الفقرات االفتتاحية مقدمة.    -86

 صائح لكتابٍة أكاديمية أفطل: ن ▪

ن.  -1 ِ
 تحليل السؤال: تأكد من إجابتك عن مجموعة األسئلةل وليه السؤال الذي تعتقد أنه قد ُعي 

ال   -2 خطط مقالك: سثثثثيسثثثثاعدك تخطيط عبء العمل في إنجامل عملك في الوقت املحدد. ضثثثثع خطةل وكن واقعيًّ

 والتزمها.  

اجعل الجمل قصثثثثثثثثيرة ومباشثثثثثثثثرة: من خالل الحفاظ على جمل بسثثثثثثثثيطةل سثثثثثثثثتقلل من فرص األخطاء النحوية  -3

 وعالمات الترقيم.  

تكن متأكًدا من كيفية تهجئة كلمةل فتحقق من  اعتِن بالتهجئةل وخاصثثة الكلمات الخاصثثة باملوضثثوع: إذا لم  -4

 القاموس.  

 تضمين وسيطة واحدة أو نقطة معلومات فقط لكل فقرة: سيؤدي ذلك إلى تسهيل قراءة عملك وفهمه.   -5

ِتب بالفعل فقط.  -6
ُ
درج أي معلومات جديدة في اسثثثثثثتنتاجاتك: يجب أن تسثثثثثثتند اسثثثثثثتنتاجات عملك إلى ما ك

ُ
ال ت

 ديدة يجب تقديمهال فيجب تضمينها في النص الرئيه ملهمتك.  إذا كانت هناك معلومات ج

تأكد من اإلشثثثثارة إلى جميع املعلومات إشثثثثارة صثثثثحيحة: تجب اإلشثثثثارة إلى أي أفكار أخذتها من ااخرينل سثثثثواء   -7

 اقتبستها مباشرة أو أعدت صياغتها أو تلخيصها.  
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 لخطوة املهمة.  تدقيق عملك: راجع دليلنا الخاص بالتدقيق اللغوي لترى ما هذه ا -8

دت متطلبات تنسيق معينةل  -9 ِ
تحقق من ملخص التعيين الخاص بك عن أي متطلبات تنسيق محددة: إذا ُحد 

 أي تباعد األسطر أو الخطل فيجب عليك التزامها.  

ن املهم؟ -10 ن هذا مرتينل ولكن من  تدقيق عملك: ُيضما

اقبة فهمك:  -11  مر

إن العثور على الفكرة الرئيسثثثثثثثثثثثثثثة واالهتمثثام بميزات النص في أثنثثاء قراءتثثك يسثثثثثثثثثثثثثثاعثثدك في معرفثثة مثثا يجثثب أن  -1

 تعرفه.  

 على نفه القدر من األهميةل القدرة على معرفة ما ال تعرفه ووضع استراتيجية للتعامل معها.   -2

غالًبا ما تتضثثثثمن الكتب الدراسثثثثية أسثثثثئلة فهم في الهوامش أو في نهاية قسثثثثم أو فصثثثثل. بينما تقرأل توقف من   -3

 حين اخر لإلجابة عن هذه األسئلة على الورق أو في رأسك.  

اسثثتخدمها لتحديد األقسثثام التي قد تحتاج إلى إعادة قراءتها أو قراءتها بعنايةل أو اسثثتفسثثر من معلمك عنها  -4

 . حتى عندما ال يحتوي النص على ميزات استيعاب مضمنةل يمكنك مراقبة فهمك مراقبة نشطة. الحًقا

 جرب هذه االستراتيجياتل وتكييفها حسب الحاجة لتناسب أنواًعا مختلفة من النصوص:  -5

 . تلخيص:  1 -6

بذلكل توقف في نهاية كل قسثثثثثثم لتلخيص النقاط الرئيسثثثثثثة في بضثثثثثثع جمل. إذا كنت تواجه مشثثثثثثكلة في القيام  -7

 قم بزيارة هذا القسم مرة أخرى.  

 طرح األسئلة واإلجابة عنها:  -8

عندما تبدأ في قراءة قسثثثثثثمل حاول تحديد سثثثثثثؤالين إلى ثالثة أسثثثثثثئلة يجب أن تكون قادًرا على اإلجابة عنها بعد  -9

 االنتهاء منه. اكتب أسئلتك واستخدمها الختبار نفسك في القراءة.  
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الل فحاول تحديد السثثثثثثثبب. هل الجواب مدفون في هذا الجزء من القراءة  إذا لم تتمكن من اإلجابة عن سثثثثثثثؤ   -10

 ولكن ال يأتي إليك؟ أم تتوقع أن تجد اإلجابة في جزء آخر من القراءة؟

ال تقرأ في فرا : ابحث عن فرص ملناقشثثثثثثثثثثثثثة القراءة مع ملمالئك. يقوم العديد من املعلمين بإعداد منتديات أو   -11

 صوًصا لهذا الغرض. مدونات مناقشة عبر اإلنترنت خ

يمكن أن تسثثثثثاعدك املشثثثثثاركة في هذه املناقشثثثثثات في تحديد إذا ما كان فهمك للنقاط الرئيسثثثثثة هو نفه فهم   -12

 نظرائك.  

 غالًبا ما تتضمن الكتب الدراسية أسئلة فهم في الهوامش أو في نهاية قسم أو فصل.  -13

 ورق أو في رأسك.  بينما تقرأل توقف من حين اخر لإلجابة عن هذه األسئلة على ال -14

اسثثتخدمها لتحديد األقسثثام التي قد تحتاج إلى إعادة قراءتها أو قراءتها بعنايةل أو اسثثتفسثثر من معلمك عنها  -15

ا. حتى عنثدمثا ال يحتوي النص على ميزات اسثثثثثثثثثثثثثتيعثاب مضثثثثثثثثثثثثثمنثةل يمكنثك مراقبثة فهمثك مراقبثة نشثثثثثثثثثثثثثطثة.  الحقثً

 واًعا مختلفة من النصوص: جرب هذه االستراتيجياتل وتكييفها حسب الحاجة لتناسب أن

تلخيص: توقف في نهاية كل قسثثم لتلخيص النقاط الرئيسثثة في بضثثع جمل. إذا كنت تواجه مشثثكلة في القيام    -أ

 بذلكل قم بزيارة هذا القسم مرة أخرى. 

طرح األسثثثثئلة واإلجابة عنها: عندما تبدأ في قراءة قسثثثثمل حاول تحديد سثثثثؤالين إلى ثالثة أسثثثثئلة يجب أن تكون  -ب

 ًرا على اإلجابة عنها بعد االنتهاء منه. اكتب أسئلتك واستخدمها الختبار نفسك في القراءة.  قاد

 إذا لم تتمكن من اإلجابة عن سؤالل فحاول تحديد السبب.   -ت

 هل الجواب مدفون في هذا الجزء من القراءة ولكن ال يأتي إليك؟ -ث

 أم تتوقع أن تجد اإلجابة في جزء آخر من القراءة؟ -ج

 ال تقرأ في فرا : ابحث عن فرص ملناقشة القراءة مع ملمالئك.   -ح
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 يقوم العديد من املعلمين بإعداد منتديات أو مدونات مناقشة عبر اإلنترنت خصوًصا لهذا الغرض.  -16

يمكن أن تسثثثثثثاعدك املشثثثثثثاركة في هذه املناقشثثثثثثات في تحديد إذا ما كان فهمك للنقاط الرئيسثثثثثثة هو نفه فهم  -17

 نظرائك.  

ءة شثثثثثثثثثثائعة االسثثثثثثثثثثتخدام تتضثثثثثثثثثثمن مسثثثثثثثثثثح النص وتكوين األسثثثثثثثثثثئلة قبل القراءة. القراءة لإلجابة عن عملية قرا -18

األسثثثئلة والتنبؤ وتشثثثكيل أسثثثئلة وتنبؤات جديدةل وتالوة أو تسثثثجيل النقاط الرئيسثثثة للنصل ومراجعة املواد  

 والتأمل فيها. 

 فائدة: -19

 تحقق من العنوان والعنوان الفرعي:   -1

 إذا كان العنوان واعًدال يمكنك قراءة امللخص أو نبذة مختصرة: -أ

ا للنص في فقرة واحدة. -ب  يجب أن يوفر هذا عرًضا عامًّ

 قبل املتابعة تحقق من تاريس النشر: -ج

ا قديمة. -   قد تكون املعلومات القيمة جدًّ

 خذ الناشر في الحسبان: -د

ا بهثثا ااخرون في مجثثالثثك  هثثذا   -ذ
ً
ا على املجالتل والتي يجثثب أن يراجعهثثا الزمالء ويكون ُمعتِرفثث ينطبق خصثثثثثثثثثثثثثوصثثثثثثثثثثثثثثً

 جيًدا.

 إذا كان العنوان وامللخص والتاريس والناشر واعدةل فإن الخطوة التالية هي التخطي.  -ر

لقى نظرة سثثث  -مل
ُ
 من ذلك ت

ً
قرأ كلُّ كلمة؛ بدال

ُ
ريعة على أجزاء النص  القشثثثط: هو نوع خاص من القراءة حيث ال ت

 فقط من أجل الحصول على فكرة عامة عن املحتويات. 

 التركيز على: -س
ً
 في حين أن املمارسة مطلوبة لتصبل مقشدة أفضلل إال أنه من املفيد عادة



 
202 

 العناوين وجمل املوضوعات والكلمات بالخط العريض.  -ش

 بخصوص الكتبل من املفيد إجراء القشط: -ص

 واملقدمة والخاتمة.  املقدمة وجدول املحتويات   -ض

 :  )قائمة املراجع واالستشهادات( قائمة املراجعاختيار املراجع   -ئ

 هل يقدمون مراجع كاملة تم االستشهاد بها في النص؟

 هل يستخدمون اإلصدار الحالي من الدليل لإلشارة إلى املراجع في النص وإدراجها في قسم املراجع؟

 ما الذي يقتبه وكيف؟ -أ

كمبثدأ أسثثثثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثثثث يل يجثب أن تشثثثثثثثثثثثثثير بوضثثثثثثثثثثثثثوح إلى مكثان العثور على أي مراجع تسثثثثثثثثثثثثثتخثدم في ورقثةل مثثل الح ج أو   -ب

 التفسيرات أو التعليقات أو وجهات النظر أو الرسوم التوضيحية أو البيانات أو الحقائق األخرى.  

 ال توجد قواعد عامة بشأن مقدار ما يجب أن يقتبه في ورقة أكاديمية.  -ج

 هذا يتوقف على مجال الدراسة.  كل  -د

ا من االقتباسات من كلمة إلى كلمة لن يحسن النص.   -هث  من اامن أن نقول إن عدًدا كبيًرا جدًّ

 يجب تفسير االقتباسات أنها ال تفسر نفسها وتعمل كمحتوى ليتم إدماجها في  جتك الخاصة.  -و

 صادر املستخدمة.  ال يوجد نظام موحد في األدبيات حول كيفية اقتباس امل -مل

 نشر مطبوعات ومعاهد مختلفة للترويج ألساليب املراجع املختلفة. -ح

 من املستحسن أن توضح مسبًقا االتفاقيات ذات الصلةل على سبيل املثال خالل ندوة.    -ط

تب املحررة يتم االحتفاظ بببليوغرافيا املراجع في نهاية الورقة وتسثثثثثثثثثرد حصثثثثثثثثثًرا تلك العناوين )الكتب األسثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثية والك

 واملقاالت( التي تمت اإلشارة إليها في النص. 

 من "املصادر".   -أ
ً
 العنوان هو "املراجع" أو "األدب" بدال
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األعمال املقتبسثثثثة أو املسثثثثتخدمة في أثناء كتابة ورقة أكاديميةل يجب اإلشثثثثارة إليها بشثثثثكل كامل وواضثثثثح ويجب أن  -ب

 تكون قابلة للتتبع دون صعوبة. 

 د عدد قليل من املصادر التي يتم اقتباسها بشكل متكرر مباشرة بعد جدول املحتويات. يمكن سر  -ج

 عند استخدام الكثير من املصادرل يجب أن تفرق بين املصادر املطبوعة وغير املطبوعة.  -د

ترة أطول  املصثثادر: السثثجالت والرسثثائل واألدب الرمادي والخرائط والصثثور الجوية والدوريات )إذا تم فحصثثها لف -هثثثثثثثثثثثثثثث 

 من الوقت؛ وليه عند استخدام مقاالت فردية فقط(ل إلخ )راجع "املصادر"( متضمنة. املوقعل عالمة الرفل داللة.

 األدب: مطبوعات مثل كتب أو مقاالت )مصادر كذلك(.  -و

 في الترتيب األبجدي: -مل

 حداثة املرجع.   -1

 ة. التأكد من هوية املؤلف ومدى مصداقيته ومكانته العلمي -2

 اختيار دور النشر القوية واملشتهرة باملوضوعية والتي لها دور في تنمية األفكار.   -3

 جلة: املاختيار   ▪

 هناك العديد من االختيارات عند تحديد مكان تقديم مقال للنشر.   -1

 أسئلة مهمة يجب وضعها في االعتبار:   -2

 هل تتم مراجعة نظير املجلة؟ -أ

 ؟MEDLINEهل هو مفهرس في  -ب

 من يحتاج إلى قراءة املقال لتغيير املمارسة؟ -ج

 هل املجلة مطابقة جيدة ملقالك؟ -د

 هل نشرت املجلة مقاالت ذات صلة؟ -هث
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 كم يستغرق نشر مقال في املجلة؟ -و

 هل املجلة محترمة في مجالها؟ -مل

 عبر أدوات البحث الشائعة مثل:  -ح
ً
 ما لم يكن الوصول إلى املجلة سهال

 MEDLINE    أوGoogle ل فلن تكون املقالة في متناول ااخرين السثثثثثتخدامها واالقتباسثثثثثات املسثثثثثتقبلية. يمكن أن تكون

 سئلة.  أيًضا معالجة بعض األ  The Annalsاستشارة كبار الزمالء واملؤلفين مفيدةل ويمكن للموظفين في 

يعثثد النشثثثثثثثثثثثثثر في مجلثثة تمثثت مراجعتهثثا من قبثثل األقران أمًرا بثثالغ األهميثثةل حيثثث سثثثثثثثثثثثثثتتلقى تعليقثثات من املراجعين   -ط

 املحكمين أو الحكام ولديك فرصة لتحسين جودة املقالة.  

 تمنل املقاالت التي يراجعها النظراء مصداقية أكبر بعد النشر.    -ي 

 ن عملية مراجعة األقران. لقد استفادت مقاالتي دائًما م -ك 

 أحد العوامل املوضوعية املستخدمة لتقييم جودة املجلة هو عامل تأثيرها.   ▪

عوامل التأثير لها قيود مهمةل بما في ذلك حقيقة أن عامل تأثير املجلة وحده ال يشثير مباشثرة إلى قيمة مقالة منشثورة  

 محددة.  

التطبيق قد تأخذ في االعتبار عوامل التأثير في تقييماتهمل يجب على   نظًرا ألن عملية الترويج والحياملة ومنل مراجعات

 املؤلفين مراعاة هذه العوامل عند اختيار مجلة للنشر.  

 يساعد اختيار مجلة معينة في وقت مبكر من إعداد مقال في تكييفها مع تنسيق تلك املجلة. 

 مصداقية املصدر.  الرجوع ألصحاب الشأن فيما يخص املراجع األجنبية من حيث   -4

ا بثثاالسثثثثثثثثثثثثثم األول    -5  متبوعثثً
ً
يشثثثثثثثثثثثثثثثار إلى االسثثثثثثثثثثثثثم األخير للمؤلف )الكتثثب( أو املحرر )األعمثثال املحررة أو الجمثثاعيثثة( أوال

 بفاصثثثلة. بالنسثثثبة للكتب التي تحتوي على العديد من املؤلفينل يشثثثار إلى األسثثثماء الفردية بالترتيب الوارد في  
ً
مفصثثثوال

 ا بشرطة مائلة.  املصدرل ويتم الفصل بينه



 
205 

رها مؤلف واحد أو أكثرل يشار إلى اسم املحرر بث -6  .".  "edبالنسبة للكتب التي حرا

املعلومثات املتعلقثة بثاملؤلف سثثثثثثثثثثثثثنثة نشثثثثثثثثثثثثثر الكتثاب. إذا نشثثثثثثثثثثثثثر أحثد املؤلفين عثدة كتثب في نفه العثامل فسثثثثثثثثثثثثثيتم فرمل   -7

" بعد السثثنة  "aالعناوين عن طريق إدراج أحرف صثثغيرة بعد سثثنة النشثثر. العنوان األول املذكور مكتوب عليه الحرف  

 إلخ.   "b"…والثاني بالحرف  

ا كمثا يظهر على صثثثثثثثثثثثثثفحثة غالف الكتثاب. إذا يثذكر عنوان الكتثاب بعثد النقطتي -8 ن. يشثثثثثثثثثثثثثار إلى العنوان في املرجع تمثامثً

 كان هناك ترجمةل فيجب ذكرها أيًضا في مرجع املصدر.  

 إذا تم نشر املصنف في عدة مجلداتل "املجلد". ويجب تضمين رقم املجلد املشار إليه.  -9

 يجب تحديد مكان النشر بعد ذلك. يتم فصل أماكن النشر املتعددة بشرطة مائلة.   -10

 ُيشار إلى الناشر بعد النقطتين.  -11

ال مكان   (npp: np, ndفي املرجع بواسثثثثطة:    إذا كان مكان وسثثثثنة النشثثثثر مفقودين في النص األصثثثثليل فهذا موضثثثثح -12

 للنشر: ال ناشرل ال تاريس للنشر(.  

مثل االقتباسثثثثثثاتل يتم اسثثثثثثتخدام مجموعة متنوعة من تنسثثثثثثيقات املراجع من قبل املجالت املختلفةل للحصثثثثثثول   -13

 .http: //jb. asm)على الويثثثب    ASMعلى مثثثثال ملثثثثال شثثثثثثثثثثثثثثثائع االسثثثثثثثثثثثثثتخثثثدامل راجع "إرشثثثثثثثثثثثثثثثادات للمؤلفين" على موقع  

org/misc/ifora. shtml)    .أو أمثلة من املخطوطات املنشورة 

 يوجد نظامان رئيسان لالقتباس واملراجع:   -14

 نظام هارفاردل مع أسماء املؤلفين والسنة في النص.  -أ

 واملراجع حسب الترتيب األبجدي في النهاية.  -ب

 في النهاية. واألرقام في النص مع مراجع في الحواه ي أو مرقمة   -ج

 يعد تضمين العمل الخاص في األدب املرتبط أحد األجزاء األساسية لكتابة البحث.   -15
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 يتحقق ذلك عن طريق االستشهاد بالعمل املرتبط داخل النص وإدراج جميع املراجع املذكورة في نهاية الورقة.   -16

 راج ورقة في النص وإلدراج املراجع.  يحتاج الناشرون املختلفون إلى تنسيقات أو أنماط مختلفة إلد -17

 األنظمة املرجعية األكثر استخداًما هي االختالفات في ما يأتي:  -18

 االسم ونظام السنة.   -أ

 استشهاد املراجع من قبل مؤلفيها وسنة النشر.   -ب

ا للمؤلفينل حيث ال يجب تغيير االقتباس عند إضافة أو إملالة مراجع -ج  من القائمة.    هذا النظام مناسب جدًّ

حقيقة أن الجمل يصثثثعب قراءتها عند ذكر العديد من املراجع في قوس واحد بهذه الطريقة هو جانب سثثثلبي واحد  -د

 للقراء.

نظام الحروف األبجدية. يسرد هذا النظام املراجع بالترتيب األبجدي ويستشهد بها حسب رقم كل منها بين قوسين  -هث

 أو قوسين )مربعين(.

ا للقراءل ألنه ال يكسثثثثثثر تدفق الكلمات في أثناء قراءة جملة مع العديد من االقتباسثثثثثثات.  هذا الن -و ظام مناسثثثثثثب نسثثثثثثبيًّ

من نثثثاحيثثثة أخرىل يجثثثب على املؤلف أن يراقثثثب املراجع املثثثذكورة في النص ألن أرقثثثامهثثثا قثثثد تتغير عنثثثد تحثثثديثثثث قثثثائمثثثة 

 املراجع.  

 نظام طلب االقتباس:   

 هذا النظام مشابه لنظام الحروف األبجدية مع اختالف رئيه واحد: 

ال ولكن حسب ترتيب الظهور )االقتباس بالرقم( في النص.  -1  ال يتم فرمل قائمة املراجع أبجديًّ

 تستخدم صيغ النظم املرجعية املذكورة أعاله في معظم أدلة النمط الشائعة.   - 2

 املستخدم على االنضباط العلمي والناشر ومنافذ النشر.  بشكل عامل يعتمد نظام االقتباس   -3

 ليه أمام املؤلفين خيار آخر سوى التزام النمط الذي يطلبه الناشرون.   -4
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 بغض النظر عن أسلوب االقتباسل هناك قاعدتان أساسيتان لقائمة املراجع:   -5

 ( يجب ذكر كل مصدر تم االستشهاد به. 1)

 ( يجب ذكر كل مصدر مدرج. 2)

 من الضروري اعتماد األوراق املنشورة عن العمل املذكور في مخطوطتك.   -19

 هناك طرق متنوعة الستشهاد املراجع في النص )يعتمد النمط املستخدم على سياسة املجلة(.  -20

 يجب أن تشير االستشهادات النصية إلى قائمة املراجع.   -21

ِعد كتابة -22
ُ
 عنوان املراجع في النص.    ال ت

مثل االقتباسثثثثثثثاتل يتم اسثثثثثثثتخدام مجموعة متنوعة من تنسثثثثثثثيقات املراجع في املجالت املختلفة. )للحصثثثثثثثول على  -23

على موقع   للمؤلفين"  "إرشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثادات  راجع  االسثثثثثثثثثثثثثتخثثثثثثدامل  شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثائع  ملثثثثثثثال  الويثثثثثثب    ASMمثثثثثثثال   .http: //jb. asm)على 

org/misc/ifora. shtml)ت املنشورة.  . أمثلة من املخطوطا 

 املرجع عبارة عن سجل قصير يشير بوضوح إلى عنوان مدرج في قائمة املراجع.   -ا

ا مباشًرا باالقتباس فيما يتعلق باملحتوى والشكل.   -ب
ً
 يرتبط ارتباط

 يحدد املرجع كيف يمكن العثور على مصدر في قائمة املراجع الخاصة بك.  -ج

 كامل في الحواه يل على األقل عند ذكرها ألول مرة.  أحياًنا ما يتم اقتباس املصادر بال -د

 عند اقتباس املصدر نفسه مرة أخرىل من الشائع اإلشارة إلى املؤلف وسنة النشر والعنوان املختصر.  -هث

 مزيد من التفاصيل عن هذا املصدر ستتبع في قائمة املراجع املذكورة.  -و

 األقل إلى: عند كتابة رسالة ماجستيرل يجب أن تشير على  -مل

 »املؤلف«.   -1

 »السنة«.   -2
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 »الصفحة«.   -3

)عند االسثتشثهاد بمجالت أو نصثوص أقصثرل تكون أرقام الصثفحات ضثرورية فقط عند اسثتخدام عالمات االقتباس  

 املباشرة(.  

يجب    يجب أن تقدم في هذا القسثثثثثثثثثثثثم قائمة كاملة بكل املراجع املذكورة في نص التقرير فقط. هناك ثالثة أشثثثثثثثثثثثثياء -24

 وضعها في االعتبار هنا:  

 • ما اقتبه.

 • كيفية اقتباسها في النص.

 • كيفية إنشاء قائمة مرجعية.

 من الضروري اعتماد األوراق املنشورة عن العمل املذكور في مخطوطتك.   -25

 يعتمد األسلوب املستخدم على سياسة املجلة. -هناك طرق متنوعة الستشهاد املراجع في النص  -26

 يجب أن تشير االستشهادات النصية إلى قائمة املراجع.   -27

ِعد كتابة عنوان املراجع في النص.   -28
ُ
 ال ت

إن قائمة املراجع املوجودة في نهاية الوثيقة هي كتالوج شثثثثثثثثثامل لجميع املصثثثثثثثثثادر املسثثثثثثثثثتخدمة في الورقة وتتضثثثثثثثثثمن  -29

 معلومات تفصيلية يمكن للقراء استخدامها لتحديد املصادر األصلية. 

 املوضوعات.  توفر الصلة بين املقالة واألدبيات ذات الصلةل وهي مفيدة للباحثين الالحقين املهتمين بنفه  -30

 من خالل إنشاء قائمة مرجعيةل تمنل القراء قائمة مالئمة باملنشورات.   -31

 تذكر أن قوائم مراجع ااخرين يمكن أن تساعدك في تحديد موقع معلومات مفيدة لبحثك.  -32

تعمل قائمة املراجع جنًبا إلى جنب مع االقتباسثثثثثثثثثثثثثات داخل النصل ومن ثم يجب أن يكون لكل إدخال في قائمتك   -33

 إدخال مقابل في النص الخاص بك. 
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 إذا كنت قد قرأت شيًئال ولكن لم يتم استخدامه في أي مكان في نص النصل فال يجب إدراجه في قائمة املراجع.   -34

االقتبثاس في النصل يمكن أن يختلف نمط املراجع ويتم تحثديثده من خالل املجلثة التي ترسثثثثثثثثثثثثثل  كمثا هو الحثال في  -35

 إليها. 

 .  intextتأكد من أن تكتب في النمط املناسبل وأنه يتطابق مع النمط املستخدم الستشهاد   -36

   قد يسأل الباحثون املبتدئون عن املدة التي ينبغي أن تستغرقها القائمة املرجعية. -37

 بشكل عام من األفضل أن يكون لديك أكبر قدر ممكن من املراجع.   -38

 استخدام الكثير من االقتباسات في النص يمكن أن يجعل املقال مختلًفا للقراءة.   -39

 االستخدام املاهر للعديد من املراجع يبين للقارئ أن الورقة لها أساس جيد في األدب.   -40

الحظ أن وجود املزيثثد من اإلشثثثثثثثثثثثثثثثارات على الورقثثة قثثد تم ربطثثه بعثثدد االقتبثثاسثثثثثثثثثثثثثثثات التي  من املثير لالهتمثثام أن ن  -41

 تتلقاها الورقة. 

 املزيد من االقتباسات في ورقتك يعني أن الورقة الخاصة بك تم االستشهاد بها أكثر.  -42

 ستختلف تفاصيل تنسيق قائمة املراجع باختالف متطلبات املجلة.  -43

 عادة كثيرة.  -ل مقالة على مراجع  يجب أن تحتوي ك  -44

 يجب أن تأتي املراجع بشكل رئيه من األوراق املنشورة في املجالت املتخصصة.   -45

يجومل السثثثماح بعدد صثثثغير من امللخصثثثات أو مراجع من نوع الكتب املدرسثثثية. ومع ذلكل ال ينبغي أن تشثثثكل هذه   -46

 معظم مراجع املؤلف.  

 لشخصيةل ولكن مرة أخرى يجب االحتفاظ بها إلى الحد األدنى. ُيسمل بمراجع االتصاالت ا -47

 إذا كنت قد نشرت سابًقا مالحظة أولية أو ملخًصا للعملل فيجب أن تذكر هذا )مع االقتباس( في املقدمة.   -48
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عادة عند   إذا كانت األوراق املترابطة وثيقة الصثثثثثثلة أو تم نشثثثثثثرها في مكان آخرل فينبغي أن تقول ذلك في املقدمةل -49

 النهاية أو قربها.  

 تساعد هذه املراجع على إبقاء األدب مرتًبا ومرتًبا ملن يجب البحث عنه.  -50

 ضع في اعتبارك أنه يمكن قراءة الورقة الخاصة بك من قبل أشخاص من خارج تخصصك الضيق.  -51

 وي استخدامها.  املقدمة هي املكان املناسب لتعريف أي مصطلحات أو اختصارات متخصصة تن -52

املتطلبثثات املوحثثدة للمخطوطثثات املقثثدمثثة ملجموعثثة من املعثثايير واملعثثايير املرجعيثثة املسثثثثثثثثثثثثثتخثثدمثثة من قبثثل معظم   -53

 املجالت ذات الصلةل كأساس لتنسيق قوائم املراجع.  

أو ربما تم تشثثثثثثثثثثمل املشثثثثثثثثثثكالت الشثثثثثثثثثثائعة التي تمت مواجهتها مع املراجع ما يأتي: ربما تم اسثثثثثثثثثثتبعاد دراسثثثثثثثثثثات مهمة   -54

تضثثمين دراسثثات غير ضثثرورية أو لم يتم تضثثمين املراجع الحديثة أو تم االسثثتشثثهاد باملراجع بشثثكل غير صثثحيل داخل 

نسثثثثثثثثثثثثثثب إلى كثل مرجعل وال يتم 
ُ
النص أو في قثائمثة املراجع نفسثثثثثثثثثثثثثهثال قسثثثثثثثثثثثثثم املنثاقشثثثثثثثثثثثثثثة غير واضثثثثثثثثثثثثثح حول النتثائج التي ت

 انات محددة.  االستشهاد باملراجع األولية لبيانات واقعية أو بي

كمثالل يمكن االسثثثثثثتشثثثثثثهاد بمقال املراجعة لخلفية عامة. ومع ذلكل ينبغي االسثثثثثثتشثثثثثثهاد باملراجع األولية للبيانات   -55

 التي تقارن معدالت الفاعلية.  

 يجب ذكر املراجع املذكورة في الجداول واألشكال في النص.  -56

اعاتل االتصثاالت الشثخصثية(ل الوسثائط السثمعية والبصثريةل  املنشثورات واألوراق وامللصثقات املقدمة في االجتم -57

. يجب  (www. ncbi. nlm. nih. gov/citingmedicine)أو قرص واإلنترنت   DVDومواد على قرص مضثغوط أو قرص  

 تكرار البحث عن املراجع قبل تقديم مقال وطوال فترة مراجعة املخطوطة لضمان إدراج جميع األدبيات ذات الصلة. 
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 املستخلص )نبذة مختصرة(:   ▪

 مكثًفا لقطعة كتابة أطول.  
ً
 تعاريف تأتي كلمة مجردة من امللخص الالتينيل ما يعني شكال

 هناك نوعان رئيسان من امللخصات:  

 ( وصفي. 1)

 ( ملخص إعالمي.  2)

 يعتمد نوع امللخص الذي تكتبه على مجال تخصصك.  

 ملاذا نكتب املستخلص؟

 حياًنا املهام األكاديمية. امللخصات هي أجزاء مهمة من التقارير واألبحاث وأ

غالًبا ما يكون امللخص هو العنصثثثثثثثثثثر األخير الذي تكتبهل ولكن أول هثثثثثثثثثث يء يقرمه الناس عندما يريدون الحصثثثثثثثثثثول على 

 نظرة عامة سريعة على الورقة بأكملها.  

ت الخاصثثثة نقترح عليك ترك كتابة امللخص حتى النهايةل ألنه سثثثيكون لديك صثثثورة أوضثثثح لجميع النتائج واالسثثثتنتاجا

 بك. 

 كيف أكتب املستخلص؟

أعد قراءة الورقة/ التقرير الخاص بك للحصثثثثثول على نظرة عامة. ثم اقرأ كل قسثثثثثم وقم بتكثيف املعلومات في كل  -1

 جزء إلى جملتين. 

 اقرأ هذه الجمل مرة أخرى للتأكد من أنها تغطي النقاط الرئيسة في ورقتك.  -2

 ل من النقاط الرئيسة املوضحة أعاله إما مللخص وصفي أو إعالمي.  تأكد من أنك قد كتبت شيًئا لك -3

تحقق من طول الكلمثة وقم بتقليثل كلمثاتثك إذا لزم األمر عن طريق قطع الكلمثات غير الضثثثثثثثثثثثثثروريثة أو إعثادة كتثابثة    -4

 بعض الجمل في جملة واحدة أكثر إيجامًلا.  
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 تحرير للتدفق والتعبير.   -5

 جيدة؟ما الذي يجعل الخالصة 

 ملخص جيد: 

 يستخدم فقرة واحدة متطورة ومتماسكة وموجزة وقادرة على الوقوف وحدها كوحدة للمعلومات.   -1

يغطي جميع العناصثثثثثثثثثثر األكاديمية األسثثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثثية للورقة الكاملةل أي الخلفية والغرض والتركيز واألسثثثثثثثثثثاليب والنتائج   -2

 واالستنتاجات.  

 ي الورقة.  ال يحتوي على معلومات غير مدرجة ف -3

 مكتوب بلغة إنجليزية واضحة ومفهومة لجمهور أوسعل وكذلك لجمهور معين من االنضباط.   -4

 من الناس.   -5
ً
 غالًبا ما يستخدم الهياكل السلبية من أجل اإلبال  عن النتائجل مع التركيز على القضايا بدال

 األعم. يستخدم لغة الورقة األصليةل غالًبا بشكل أكثر بساطة للقارئ   -6

 عادة ال يتضمن أي إشارة.   -7

في املنشثثثثثثثثثثثثثورات مثثل املجالتل يوجثد في بثدايثة النصل أمثا في الواجبثات األكثاديميثةل فيتم وضثثثثثثثثثثثثثعثه في صثثثثثثثثثثثثثفحثة أوليثة    -8

 منفصلة.  

 ( امللخصات الوصفية:  1)

علم النفه.   تسثثثثثثثتخدم امللخصثثثثثثثات الوصثثثثثثثفية بشثثثثثثثكل عام في العلوم اإلنسثثثثثثثانية وأوراق العلوم االجتماعية أو مقاالت

ا ) كلمة(. تشثثثثثثترك معظم امللخصثثثثثثات الوصثثثثثثفية في أجزاء    100-50عادة ما يكون هذا النوع من امللخصثثثثثثات قصثثثثثثيًرا جدًّ

 رئيسة معينة. هي: 

 الخلفية.  -أ

 الغرض.   -ب
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 اهتمام/ تركيز خاص بالورق.   -ج

 نظرة عامة على املحتويات )ال يتم تضمينها دائًما(.   -د

 ( امللخصات اإلعالمية:  2)

سثثثثثتخدم امللخصثثثثثات اإلعالمية بشثثثثثكل عام لتقارير العلوم والهندسثثثثثة أو علم النفه. يجب أن تحصثثثثثل على جوهر ما  
ُ
ت

ا  200يدور حوله تقريركل عادة في حوالي ) على أجزاء رئيسثة مشثتركة.  ( كلمة. تحتوي معظم امللخصثات اإلعالمية أيضثً

 قد يتكون كل جزء من هذه األجزاء من جملة أو جملتين. تشمل األجزاء:  

 خلفية.  -أ

 هدف البحث أو الغرض منه. -ب

 الطريقة املستخدمة.   -ج

 النتائج/ النتائج.   -د

 الخالصة.   -هث

 امللخصات التي نوقشت أعاله.   يلخص الجدول أدناه السمات الرئيسةل وكذلك االختالفات بين هذين النوعين من

في كال النوعين من امللخصثثثثثثثاتل قد يطلب املحاضثثثثثثثر/ املعلم الخاص بك تضثثثثثثثمين معلومات محددة أخرى. اتبع دائًما  

 تعليمات املحاضر/ املعلم. 

 هل يعرف القراء ماذا كانت الدراسة من وصف موجز للدراسة؟

 ( كلمة؟300( و)200)هل يفهم القراء الدراسة من ملخص يتراوح بين 

هل سثثثثثيحدد القراء مدى الصثثثثثلة في الدراسثثثثثة بناًء على الكلمات الرئيسثثثثثة املسثثثثثتخدمة ألغراض الفهرسثثثثثة والبحث عبر 

 اإلنترنت لقواعد البيانات؟

 كيفية تحضير املستخلص؟
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لقراء بقراءة  ( كلمة. امللخص يقنع ا300( و)200تلخص امللخصثثثثثثثثثثثات الدراسثثثثثثثثثثثة في عدد الكلمات التي تتراوح عادة بين )

 الدراسة كاملة.  

 عادة يعتمد الباحثون على امللخص لتحديد الدراسات املتعلقة بأبحا هم.  

 يطابق نص املخطوطة.  
ً
 يقدم امللخص موجًزا شامال

نظًرا ألن امللخصثثثثثثثثثثثثات تلخص الدراسثثثثثثثثثثثثة بأكملها في فقرة واحدةل فمن املهم أن يكون امللخص مكتوًبا بشثثثثثثثثثثثثكل جيدل ما  

 ص يحتاج إلى وصف جميع األقسام في الدراسة.  يعني أن امللخ

 هل امللخص:  

 • بناء الدافع للقراءة.

 اذكر أهمية الدراسة واملشكالت في هذا املجال واملساهمات في امليدان.

 • تحديد املشكلة ونطاقها.

 • توضيل النهج. تشمل املتغيرات الحرجة واإلجراءات املستخدمة في الدراسة.

 لرئيسة.• مشاركة النتائج ا

 تقديم إجابات ألسئلة البحث بالبيانات الكمية.

 • ذكر االستنتاجات وااثار.

 وصف طبيعة املساهمة املقدمة.

 الخالصة ذاتية االكتفاء ومستقلة عن املخطوطة.  -1

 أن يساعد الباحثين على تحديد مدى صلته بأبحا هم على الفور.   -2

 ل حول الدراسة بأسلوب منظم جيًدا ومكتوب بشكل جيد وواضح.  تقدم امللخصات ملخًصا موجًزا ولكنه كام -3

 يلخصون الدراسة من خالل إيصال غرضها ومنهجيتها ونتائجها الرئيسة واستنتاجاتها.   -4
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د موضوعات الدراسة مدرجة في صفحة عنوان املخطوطةل وعادة ما تتضمنها  -5 ِ
حد 
ُ
د أو ت حدا

ُ
الكلمات الرئيسة التي ت

 لخص.  املجالت تحت امل

 يستخدم القراء هذه الكلمات الرئيسة لتحديد إذا ما كانت الدراسة تتعلق بأبحا هم.   -6

ال لذلك سثثثثثثتحتاج إلى اسثثثثثثتخدام املصثثثثثثطلحات التي   -7 تذكر أن الكلمات الرئيسثثثثثثة تسثثثثثثتخدم ألغراض الفهرسثثثثثثة أيضثثثثثثً

 ولة ومليادة.  يستخدمها ااخرون عند إجراء بحث عبر اإلنترنت في األدبيات لجعل عملك أكثر سه

 يعد امللخص خالصة للورقة.  -1

 يجب أن يقدم امللخص ملخًصا لكل قسم من أقسام الورقة الرئيسة:   -2

 مقدمة.   -أ

 املواد.   -ب  

 الطرق.   -ج 

 النتائج. مناقشة إلكترونية.  -د 

 "يمكن تعريف امللخص بأنه ملخص للمعلومات في الوثيقة.  -3

ن ملخص ما قبل األحمر القراء من تحديد املحتوى األسثثثاسثثث ي للمسثثثتند بسثثثرعة ودقةل وتحديد مدى مالءمته   -4 ِ
 
"يمك

 ملصالحهمل ومن ثم تحديد إذا ما كانوا بحاجة إلى قراءة الوثيقة بالكامل".  

 ( كلمةل وأن يتم تصميمه ليحدد بوضوح ما يتم تناوله في الورقة. 250يجب أال يزيد امللخص على ) -5

 يجب كتابة امللخص كفقرة واحدة.  -6

 )ملخصات "منظمة" تتكون من بضع فقرات موجزة(. -7

يقرأ الكثير من الناس امللخصل سثثثثثثثثثثواء في املنشثثثثثثثثثثورات الثانوية األصثثثثثثثثثثلية )أو في املطبوعات املطبوعة أو في عمليات   -8

 لى اإلنترنت(.  البحث ع
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 امللخص هو أحد أهم عناصر مقالتكل ويجذب ااخرين لقراءته وقد يؤثر أيًضا في قبول مقالتك. -1

 يجب أن يصف امللخص الغرض من مقالك.   -2

 عالوة على ذلكل يجب أن تصف كيف قمت بإجراء بحثك وتقدم بعض النتائج الرئيسة وأي تداعيات عملية.   -3

 الخاص بك عن طريق اإلجابة عن األسئلة ااتية بجملة أو جملتين لكل واحدة:   يمكنك بناء امللخص -4

 ما املجال األكبر واألكثر عمومية الذي تتناوله مقالتك؟ -ج

 ما غرض مقالك؟ -ب

 ما املنهجية التي استخدمتها؟ -ج

 ما النتائج الرئيسة؟ -د

ج على سثثثثثبيل املثال من قبل املمارسثثثثثين أو املجتمع أو ما ااثار العملية لبحثك )كيف يمكن االسثثثثثتفادة من النتائ -هثثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 الشركات(؟

 قد تحتوي املجلة املستهدفة على بعض املتطلبات املحددة املتعلقة بصياغة امللخصل مثل عدد الكلمات.   -و

 إذا كانت مجلتك املستهدفة تتطلب ملخًصا منظًمال فيرجى اتباع تعليماتها.   -مل

ا ملخصثثثثثثثثثثثثثات رسثثثثثثثثثثثثثوميثةل أي أن املؤلفين إضثثثثثثثثثثثثثافة إلى امللخص التقليثد -ح ي املكتوبل تسثثثثثثثثثثثثثتخثدم بعض املجالت أيضثثثثثثثثثثثثثً

 يشتملون على توضيل ملرافقة النص.  

 كلمات رئيسة.   -ط
ً
 امللخص يتبعه عادة

 اتبع ممارسات يومياتك املستهدفة عند تحديد الكلمات الرئيسة.    -ي 

 يجب أن يكون امللخص:  

 .  األهداف الرئيسة ونطاق التحقيقتحديد  -1

 وصف األساليب املستخدمة.   -2
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 تلخيص النتائج.   -3

 اذكر االستنتاجات الرئيسة.   -6

 يشار إلى أهمية االستنتاجات بحقيقة أنها غالًبا ما تعطى ثالث مرات:  

 امللخص.   -أ

 مقدمة. -ب

 مناقشة.   -ج

 يجب كتابة معظم أو كل امللخص في صيغة املاض يل ألنه يشير إلى العمل املنجز.  و 

 ال يجب أن يعطي امللخص أي معلومات أو استنتاجات غير مذكورة في الورقة. 

 يجب عدم ذكر مراجع األدبيات في امللخص )باستثناء الحاالت النادرةل مثل تعديل طريقة منشورة سابًقا(.  

 أنواع امللخصات:  

 غالًبا ما ُيشار إلى هذا النوع من امللخصات على أنه ملخص )إعالمي(ل وهو مصمم لتكثيف الورقة.  -1

 يمكنها أن توضح املشكلة بإيجاملل والطريقة املستخدمة لدراسة املشكلةل والبيانات واالستنتاجات الرئيسة.   -2

 يحل امللخص محل الحاجة لقراءة الورقة كاملة.   -3

 امللخصاتل لن يتمكن العلماء من مواكبة املجاالت البحثية النشطة.  من دون هذه   -4

 هذا هو نوع امللخص الذي يستخدم عنواًنا في معظم املجالت اليوم.  -5

 هناك نوع آخر شائع من امللخصات وهو )اإلرشادي( الذي يطلق عليه في بعض األحيان امللخص )الوصفي(.  -6

تم تصثثثثثثثثثثثميم هذا النوع من امللخصثثثثثثثثثثثات لإلشثثثثثثثثثثثارة إلى املوضثثثثثثثثثثثوعات التي يتم تناولها في الورقةل ما يسثثثثثثثثثثثهل على القراء   -7

 املحتملين أن يقرروا إذا ما كانوا يريدون قراءة الورقة.  

 عن الورقة   -8
ً
 من املوضوعيةل فإنه نادًرا ما يمكن أن يكون بديال

ً
 الكاملة.  ومع ذلكل بسبب طبيعتها الوصفية بدال
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ا" في األوراق البحثيثثثةل ولكن يمكن اسثثثثثثثثثثثثثتخثثثدامهثثثا في أنواع أخرى من    -9 يجثثثب عثثثدم اسثثثثثثثثثثثثثتخثثثدام امللخصثثثثثثثثثثثثثثثات "عنوانثثثً

 املنشورات )أوراق املراجعةل تقارير املؤتمراتل أدبيات التقارير الحكوميةل إلخ(. 

 املرجعية.  هذه امللخصات اإلرشادية غالًبا ما تكون ذات قيمة كبيرة ألمناء املكتبات   -10

كلمثثة( وتعني العمثثل بثثأكملثثه وإظهثثار وإبراملالنتثثائجل    200-150نبثثذة مختصثثثثثثثثثثثثثرة مكونثثة من فقرة أو فقرتين وبحثثدود ) -7

يجب أن يكون املسثثثثثثثتخلص عبارة عن  و وتفسثثثثثثثير موجز للنتائج والبيانات وللموصثثثثثثثوف بالكامل في العمل املنشثثثثثثثورل  

 جب أن تحتوي على هذه العناصر األربعة: وحدة قائمة بذاتها يمكن فهمها دون عالمة التنصيصل وي

 الغرض من الدراسة )وهو عبارة عن السؤال املركزي(.   -أ

ا تم عمله )من خالل عرض األسلوب التي تم العمل به(.  -ب  بيان موجز عما

ا تم العثور عليه )النتائج(.   -ج  بيان موجز عما

ا تم ربطه )مناقشة جزئية(.  -د  بيان موجز عما

ويجب التركيز على أول جملتين في موضثثوع الدراسثثة بشثثكل أسثثاسثث يل ويتضثثمن النتائج الرئيسثثةل ويمكن للقراء بشثثكل 

ل وإذا أمكن كتابة وتوليد  
ً
عام قراءته وفهمه )تجنب اإلجراءات التفصثثثثيلية والبيانات التجريبية( يكون قصثثثثيًرا وفعاال

 والفضول... وأيًضا:  اإلبداع 

 امللخص يلخص أساسيات الورقة.  -8

 يصف بإيجامل الغرض وأي منهجية غير عادية ونتائج رئيسة للمشروع.  -9

 غالًبا ما تقتصر امللخصات على بضع مئات من الكلماتل لذا يجب أن تكون موجزة.   -10

 من األفضل كتابة امللخص بعد االنتهاء من البحث.   -11

 امللخص هو ملخص مقتضب )فقرة واحدة( للورقة بأكملها.   -12

 يجب أن يصف امللخص بإيجامل السؤال املطروح في الورقة.  -13
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 األساليب املستخدمة لإلجابة عن هذا السؤال: النتائج املحصلة واالستنتاجات.   -14

 يجب أن يكون من املمكن تحديد النقاط الرئيسة للورقة من خالل قراءة امللخص.   -15

 غم من أنه يقع في بداية الورقةل فإنه من األسهل كتابة امللخص بعد االنتهاء من الورقة.  على الر  -16

 امللخص عبارة عن موجز شامل ملحتويات مقال يسمل للقراء بمسح املحتويات بسرعة.   -17

 تمكن خدمات التجريد واملعلومات من فهرسة واسترجاع املقاالت.   -18

 أساس لتقييم جهود مزيد من االستكشاف.    غالًبا ما يكون أول اتصال باملنشورل وهو -19

ومن ثمل من الضثثثثثثثثثثثثثروري تنظيم امللخص بشثثثثثثثثثثثثثكثثثل جيثثثد. يجثثثب أن تكون كثيفثثثة ومقروءة وموجزة بثثثذاتهثثثا.   -20

 سيؤدي تضمين الكلمات الرئيسة إلى تحسين قدرة املستخدم على العثور عليها. 

 فاهيم أو النتائج أو ااثار.  حاجة مجردة لتعكه الغرض واملحتوى بشكل صحيل مع تركيزها على أهم امل -21

 يجب أن تحدد االختصارات واملصطلحات الفريدة وأسماء و/ أو تواريس نشر االختبارات واملؤلفين.   -22

يجب أن تكون كل جملة غنية باملعلوماتل وال سثثيما املقدمة. على سثثبيل املثالل ال تضثثيع مسثثاحة بتكرار   -23

 العنوان. 

 من التقييمل مع حذف التعليقات الشثثثثثثثثخصثثثثثثثثية على جوانب  باختصثثثثثثثثارل اكتب تقريًرا واضثثثثثثثثًحا وقويًّ  -24
ً
ا بدال

 املساهمة.  

ا يلخص الحقثثائق ويلخص املعلومثثات   -25 ال يوضثثثثثثثثثثثثثح تنظيم املقثثالثثة وأيضثثثثثثثثثثثثثثثً يمكن أن يكون امللخص وصثثثثثثثثثثثثثفيثثًّ

 ( تقريًبا.  150التفصيلية. ومع ذلكل يجب أال يتجاومل حد الكلمات )

 ااخر غير كفء؟ما الذي يجعل أحد املؤلفين وسيلة اتصال جيدة و  -26

 ما الذي يتحول إلى مخطوطة مهمة تحريرية سريعة وأخرى كابوس تحريري؟ -27
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بناء على الخبرة املباشثثثثثثثثرة من مخطوطات املحاضثثثثثثثثرات واألوراق املقدمة خالل هذه املدرسثثثثثثثثةل يتم تقديم  -28

 املشورة بشأن ما يجب القيام به وما يجب تجنبه عند كتابة ورقة علمية. 

يثثات حول كيفيثثة إعثثداد املخطوطثثاتل والتعثثامثثل مع حقوق النشثثثثثثثثثثثثثر واألذونثثات  يتم تقثثديم بعض التوصثثثثثثثثثثثثث  -29

 للنسخل وكيفية توقع االنتحالل وكيفية التعامل مع املحررين والحكامل وكيفية تجنب األخطاء الشائعة.  

 تم تقديم بعض الرسوم التوضيحية لقواعد اللغة اإلنجليزية وأسلوبها للمؤلف األجنبي.  -30

 يجب أن يوفر امللخص الحد األقص ى من املعلومات مع الحد األدنى من الكلمات ويغطي العناصر ااتية:  -31

 ملاذا تم إجراء هذا البحثل وما هدف هذه الدراسة؟ -أ

 كيف أجريت البحث )مالحظاتل نظريةل حسابات(؟   -ب

 مفهومة دون قراءة الورقة.  ما النتائج الجديدةل وماذا تعني هذه النتائج الجديدة؟ ويجب أن تكون  -ج

امللخص ليه جزًءا من الورقة وال يجب أن يشثثثثير إليه. يفضثثثثل أن تكون مكتوبة في )ملخص هذه الورقة(   -32

 وتلفت االنتباه إلى جميع الحقائق الجديدة في الورقة. 

 تجنب استخدام االختصارات واملختصرات أو سرد املراجع في امللخص.   -33

ة في امللخصل وأي نوع من مسثثثائل املراجعة غير مرة أخرىل ال ُيسثثثمل باألخطاء النحوية واألخطاء املطبعي -34

 موجود هنا.  

 ورقة مكتوبة العنوان هو "االتصال بالعين"ل إذا جامل التعبيرل وامللخص هو "الخطاف".   -35

 وفي نفه الوقت هو أهم جزء من الورقة.   -36

 يحتوي امللخص على ملخص مكون من فقرة واحدة لكل الورقة.  -37

دةل حيثثث إن قواعثثد بيثثانثثات النشثثثثثثثثثثثثثر اإللكتروني هي الوسثثثثثثثثثثثثثيلثثة أصثثثثثثثثثثثثثبحثثت امللخصثثثثثثثثثثثثثثات ذات أهميثثة متزايثث  -38

 األساسية للعثور على تقارير البحث في مجال موضوع معين اليوم. 
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 يجب أن يكون كل ه يء ذي صلة بالقراء املحتملين في امللخصل وكل ه يء آخر ال.  -39

 تقدم كجزء من ورقتك.   -40

 ة.  ربما يكون أهم جزء من الورقة وأكثرها صعوبة في الكتاب -41

ل فثثإنثثه يجثثب كتثثابتثثه في النهثثايثثة للتثثأكثثد من أنثثه يعكه  -42
ً
على الرغم من أن امللخص عثثادة مثثا يتم قراءتثثه أوال

 بدقة محتوى الورقة.  

ا يلخص الحقائق واالستنتاجات الرئيسة للورقة.  -43  يجب أن يكون امللخص إعالميًّ

 ال يجب على املرء قراءة الورقة لفهم امللخص.   -44

 يجب أن تفترض أن القارئ لديه بعض املعرفة باملوضوع ولكنه ليه على دراية بتفاصيل تحقيقك.   -45

 ك وأن يبين األهداف.  يجب أن يشير امللخص إلى املوضوع الذي يتم تناوله في ورقت -46

 يجب تضمين األساليب التي استخدمتها في الحصول على النتائج.   -47

 يجب تلخيص النتائجل وتذكر أنه من األفضل القول.   -48

ال تُقم بتضمين جداول أو رسوم توضيحية أو تمهيدية أو تفاصيل وصفية أو معادالت مرقمة أو حواٍش  -49

 سفلية في امللخص.  

 ( كلمة. 250في فقرة واحدة وال تزيد على )  وأخيًرال احتفظ بامللخص -50

توسثثثثثثثثثثثثثيط امللخص على الصثثثثثثثثثثثثثفحة بهامش يمين ويسثثثثثثثثثثثثثار بعرض عدة مسثثثثثثثثثثثثثافات أكبر من باقي املخطوطة.  -51

 مسافة واحدة امللخص.  

 امللخص هو موجز مقتضب )فقرة واحدة( للورقة بأكملها.   -52

سثثثثثثثثثثتخدمة لإلجابة عن هذا يجب أن يصثثثثثثثثثثف امللخص بإيجامل السثثثثثثثثثثؤال املطروح في الورقةل واألسثثثثثثثثثثاليب امل -53

 السؤالل والنتائج التي تم الحصول عليهال واالستنتاجات.  
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 يجب أن يكون من املمكن تحديد النقاط الرئيسة للورقة من خالل قراءة امللخص.   -54

 على الرغم من أنه يقع في بداية الورقةل فإنه من األسهل كتابة امللخص بعد االنتهاء من الورقة.   -55

( كلمثثة. إلى حثثد مثثال يعتمثثد الطول على مثثدى اتسثثثثثثثثثثثثثثاع موضثثثثثثثثثثثثثوع  250-100ل امللخص )يمكن أن يكون طو  -56

 الورقة ومدى تعقيد النتائج أو عددها.  

 يجب أن يكون امللخص أقل تقنية من املقالة نفسها حتى ال تثني الجمهور املحتمل عن قراءة الورقة.  -57

قد يكون الجزء الوحيد الذي يمكن للقراء الحصثثثثثثثثثثثثثول عليه عن طريق البحث في األدبيات اإللكترونية أو  -58

 في امللخصات املنشورة.  

 لذلكل يجب تضمين معلومات أساسية كافية لجعل امللخص مفيًدا لشخص قد يشير إلى عملك.  -59

 يجب أن يكتب أخيًرا ألنه سيلخص الورقة.  -60

صل اقرأه مرة أخرى للتثثثثأكثثثثد من أن جميع املعلومثثثثات الواردة في امللخص تتفق بمجرد االنتهثثثثاء من امللخ -61

 تماًما مع ما هو مكتوب في الورقة. 

 امللخص مجرد نص.  -62

 ال توجد رسوم أو جداول أو رسوم بيانية أو رسوم توضيحية.  -63

 تجنب املعلومات األساسية الطويلة واملراجع إلى املؤلفات األخرى.   -64

 بك باستخدام جمل موجزةل ولكن كاملةل والوصول إلى النقطة بسرعة.  اكتب امللخص الخاص   -65

 هناك نوعان أساسيان من املستخلص:   -66

 ملخص إعالمي يستخرج كل ما يتعلق بالورقة:   -1

 مثل أهداف البحث املوجهة.   -أ

 األساليب املستخدمة في حل املشكالت.   -ب
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 تخلصة.  النتائج التي تم الحصول عليها واالستنتاجات املس  -ج

 مجمًعا للغاية عن الورقة الكاملة.   -2
ً
 قد تكون هذه امللخصات بديال

وصثثثثف محتوى الورقة وقد يكون هذا بمنزلة مخطط تفصثثثثيلي ملا يتم تقديمه في الورقة. )هذا النوع من امللخصثثثثات   ▪

 ال يمكن أن يعمل كبديل للنص الكامل(.  

 النتائج )التحليل واملناقشة(:   /االستنتاجات/ امللخص/ النهاية ▪

 والسلبية وغير املوقعة(؟هل يصفون جميع النتائج )بما في ذلك النتائج امللموسة  

 هل تكمل وصف النتائج بجداول ورسوم بيانية وإيماءات مناسبة؟

 ماذا كانت النتائج؟

ت املشكلةل أو دعمت الفرضيةل أو تمت اإلجابة عن السؤال؟
 
 هل ُحل

 هل املؤلف/ الباحث:  

 • اذكر أهم نتائج الدراسة؟

 • اشرح معنى وأهمية النتائج؟

 ك الدراسات املماثلة؟• ربط نتائج تلك مع تل

 • النظر في التفسيرات البديلة للنتائج؟

 • اذكر أهمية النتائج؟

 • هل تقر بحدود الدراسة؟

 • تقديم اقتراحات ملزيد من البحث.  

 ملخص لجميع النتائج.   -أ

 ال توجد أفكار جديدة.  -ب
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 جعل النتائج قابلة لإلدارة )على سبيل املثال من خالل توفير التعليمات(.   -ج

 يشير إلى التقدم املحرمل في أثناء كتابة الورقة.  -د

 شروح نقدية فيما يتعلق باملنهجية.   -هث

 أسئلة لم يتم حلها الفراغات األكاديمية.  -و

  آفاق التطورات املستقبلية واملزيد من خيارات البحث. -مل

 حكمك ورأيك.   -ح

 غالًبا ما يكون من املهم استخالص االستنتاجات الرئيسة من النص وتلخيصها كأفكار الورقة.  -1

 يتم ذلك في كثير من األحيان مع قائمة مرقمة من النقاط التي أثيرت.  -2

 يتم تلخيص الح جل ويتم الرد على السؤال األوليل ويتم استخالص النتيجة.   -3

 األسئلة مفتوحةل فسيتم تنقيحهال من أجل اإلشارة إلى التقدم املحرمل في سياق الورقة. إذا ظلت   -4

 يجب أن توضع نتائج الورقة واالستنتاجات وكذلك األسئلة واألجوبة في سياق البحث الحالي.  -5

ا فرصثثثثثثثة لعرض أسثثثثثثثئلة املتابعة ومقارنة النتائج مع نتائج األكاديميين ااخرين )مثال: "على   -6 يوفر هذا القسثثثثثثثم أيضثثثثثثثً

 ل تشير نتائج هذا التحليل إلى..."(. X/ Yعكه املؤلفين 

  يمكن اإلشارة إلى املشكالت ذات الصلة والفجوات املحتملة في البحثل ولكن دون تناول أي قضايا جديدة. -7

يجب أن يلخص االسثثثثثثتنتاج النتائج التي توصثثثثثثلت إليها. ال يجب أن تحتوي على معلومات جديدة ولكن تقدم إجابة  -8

عن السثثثثثثثثثثثثؤال الذي طرحته في املقدمةل ويجب أن تفكر في عالقات الح ج واملتغيرات التي ناقشثثثثثثثثثثثثتها في الجزء الرئيه 

 الخاص بك.  

 رئ بالسؤال الذي يتم اختباره في التجارب املوصوفة في تلك الفقرة.  ابدأ كل فقرة بجملة افتتاحية تخبر القا -9

 اكتب الجملة االفتتاحية بخط غامق للتأكيد.   -10



 
226 

إما أن النمط ال -في بعض األحيان يتم اسثثثثثثثثثثثثتخدام جملة كاملة وفي بعض األحيان يتم اسثثثثثثثثثثثثتخدام عبارة قصثثثثثثثثثثثثيرة   -11

 أنحاء املخطوطة.  بأس به ولكن يجب استخدام النمط بشكل ثابت في جميع

 يجب أن تظهر في الجداول أو األشكال أي نتائج تشتمل على نقاط بيانات متعددة مهمة للقارئ لتقييم التجربة.   -12

ومع ذلكل يجب تلخيص النتائج في النص املصاحب. عند اإلشارة إلى جدول أو شكل معينل يجب أن يتم تكبيرها   -13

 ل إلخ(.6ل  ل الشك1)على سبيل املثالل الجدول 

 يجب أن يكون نص قسم النتائج موجًزال ولكن يجب تزويد القارئ بملخص لنتائج كل جدول أو شكل.   -14

15-  .
ً
 منفصال

ً
 أو شكال

ً
 ليست كل النتائج تستحق جدوال

كقاعدة عامةل إذا لم يكن هناك سثثثثثثثثثثثوى عدد قليل من النتائج العددية أو اسثثثثثثثثثثثتنتاج بسثثثثثثثثثثثيط يصثثثثثثثثثثثف النتائج في   -16

 من الجدول أو الشكل. النص ب
ً
 دال

يجب أن تركز ورقتك على ما نجحل وليه األشثثثثثثثثثثياء التي لم تنجح )إال إذا لم تعمل ألسثثثثثثثثثثباب مثيرة لالهتمام وتوفر   -17

 رمى بيولوجية(.  

 يجب تفصيل البيانات املبلغ عنها إلى الحد الذي يمكن من خالله استخالص وتبرير االستنتاجات.   -18

 يجب ذكر جميع النتائج ذات الصلة حتى التي تتعارض مع سؤال البحث.   -19

 يجب تجنب الدرجات الفردية أو البيانات األولية إال إذا كانت تمثل حالة فردية أو عينة توضيحية.  -20

 يحتوي هذا القسم على حقائق وصفية بحتة وليه تداعيات.   -21

ال ألن هثذا هو مثا سثثثثثثثثثثثثثيتثذكره القثارئ. عثادة مثا يؤدي    -22 قثد تكون الخالصثثثثثثثثثثثثثة أقصثثثثثثثثثثثثثر فقرةل لكنهثا األكثر أهميثة أيضثثثثثثثثثثثثثً

 االستنتاج إلى هذه األشياء:  

 االتصال بالجملة األخيرة من الفقرة السابقة استخدام نمط متقدم.  -أ

 لختامل للتلخيصل في النهاية تكون مملة ونموذجية على الرغم من أنها ستعمل. في ا -ب  
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 حاول أن تكون أكثر تعقيًدا من خالل تكرار أو ربط األفكار بطريقة أخرى.  -ج

ر قراء األفكار الرئيسة للصحيفة واختتم  جتك.  -د ِ
 
 لخص النتائج التي توصل إليها البحث الخاص بكل ذك

 الرسالة بكلمات/ عبارات مختلفة.  إعادة صياغة   -هث

 تلخيص النقاط الرئيسة لورقتك بإيجامل.   -و

 مرة أخرىل قلها بطريقة مختلفةل حتى ال يشعر القراء بامللل من تكرار نفه الجمل والعبارات.   -مل

 استخدم أفكارك الخاصةل وليه مصادرك. كان مكان دعم املصدر في فقرات النصل وليه االستنتاج.   -ح

  تكتب أي معلومات أو نقاط أو دعم جديد في االستنتاج.  ال  -ط

 اعرض أهمية نتائجكل واشرح أهمية ورقتك.   -23

 ماذا تعني؟ ماذا يحل؟ ماذا تقول عن موضوعك؟  -24

 ماذا يظهر عن مستقبل موضوعك؟ ما الذي يجب أن يأخذه القراء من ورقتك؟ -25

 تنس ى.ينتهي ببيان )كلمات( ختامية ال  -26

ا بعبثثثارة    -27 ل حيثثثث يجثثثب أن تجعثثثل الجملثثثة )الجمثثثل( األخيرة من مقثثثالتثثثك القراء  "Wow statement"تعرف أيضثثثثثثثثثثثثثثثثً

 يقولون: "رائع! أنا سعيد بقراءة هذه الورقة".  

اربط اسثثثثثثثثثثثثثتنتثثاجثثك بثثالجملثثة   -تنتهي بثثأهميثثة ورقتثثكل كمثثا هو موضثثثثثثثثثثثثثح أعاله. ب  -هنثثاك عثثدة طرق للقيثثام بثثذلثثك: أ  -28

 قدمة.  )الجمل( من امل

 يمكن أن تكون هذه طريقة فعالة للغاية في لف الورق الخاص بك.  -29

 ربما تنبؤ أو توصية. -اختتم بفكرة للقارئ للتفكير فيه   -30

 يجعل القارئ غير مؤكد.  -31
ً
 ال تطرح سؤاال

 ليه الغرض من الكتابة األكاديمية إرباك القارئل بل تنويره. -32
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ا.  -33 ا جدًّ  استمر في التركيز على موضوعك املحدد. ال تكن عامًّ

 ال تكن صادًما أو ال يصدق أو حلًوا أو واضًحا.   -34

ِشر إلى القيود والشكوك في عملك.  -35
ن
 قارن نتائجك مع العمل املنشور سابًقال وأ

 يترجم دائًما دقة املالحظة والحساب إلى ميزانيات الخطأ في املجال املادي.   -36

 ات لتحسين نتائجك.  تقديم اقتراح -37

 يجب أن تبرمل استنتاجاتك الصارخة بشكل مطلق في هذا القسم.  -38

ِشر إلى القيود والشكوك في عملك.  -39
ن
 قارن نتائجك مع العمل املنشور سابًقال وأ

 يترجم دائًما دقة املالحظة والحساب إلى ميزانيات الخطأ في املجال املادي.   -40

 نتائجك.   أعِط اقتراحات لتحسين -41

 يجب أن تبرمل استنتاجاتك الصارخة بشكل مطلق في هذا القسم.  -42

 ال تكرر النتائج ببساطة )اشرح استنتاجاتك وتفسيراتك لقسم النتائج(.   -43

 كيف قارنت نتائجك مع النتائج املتوقعة؟ -44

 ما التوقعات األخرى التي يمكن الحصول عليها من النتائج؟ -45

 يتم توصيل املعلومات العلمية بطرق متنوعة من خالل:  -46

 محاضرات وندوات.   -أ

 من خالل امللصقات في االجتماعات.   -ب

 ولكن بشكل رئيه من خالل األوراق العلمية.  -ج

خرين توفر األوراق املنشثثثثثثثثثورة في كتب أو مجالت الطريق الرئيه الذي يتم من خالله إتاحة مادة النتائج العلمية لآل  -د

 للفحص واالختبار واالستخدام الالحق. 
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بمرور الوقثثثت تطورت الورقثثثة العلميثثثة إلى طريقثثثة رسثثثثثثثثثثثثثميثثثة إلى حثثثد مثثثا للتواصثثثثثثثثثثثثثثثل مع بعض الهيثثثاكثثثل واألنمثثثاط    -هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 واالتفاقيات.  

هذا يعني أن املعلومات يتم تقديمها بطريقة موحدةل ومن ثم يمكن اسثثثتخراج أجزاء معينة من املعلومات بسثثثهولة   -و

 أكبر. 

الثثدقيقثثةل وال يمكن ألحثثد أن يغطي جميع االحتمثثاالت. اقرأ األوراق الحثثديثثثة    بثثالطبع تختلف األوراق في متطلبثثاتهثثا  -47

 في مجال موضوع ذي صلة وحلل األنماط والهياكل التي يستخدمونهال وأفها يعمل بشكل أفضل. 

 الهدف هو تقديم املعلومات بأكبر قدر ممكن من الوضوح والغموض.  -48

ن يتم بطريقثة أخالقيثة ومسثثثثثثثثثثثثثؤولة ويجثب أن يمتثثل لجميع التشثثثثثثثثثثثثثريعثات البحثث الذي تم التبليغ عنثه كان يجثب أ  -49

 ذات الصلة. 

 يجب على الباحثين عرض نتائجهم بوضوح ونزاهة ودون تلفيق أو تزوير أو معالجة غير مالئمة للبيانات.   -50

 نتائجهم.    يجب أن يسعى الباحثون لوصف أساليبهم بشكل واضح وال لبه فيه حتى يتمكن ااخرون من تأكيد -51

 يجب على الباحثين التزام متطلبات النشر بأن العمل املقدم أصلي وغير مسروق ولم ينشر في مكان آخر.   -52

 يتحمل املؤلفون املسؤولية الجماعية عن األعمال املقدمة واملنشورة.   -53

 لتقارير عنه. يجب أن يعكه تأليف املنشورات البحثية بدقة مساهمات األفراد في العمل وإعداد ا -54

 يجب الكشف عن مصادر التمويل وتضارب املصالح ذات الصلة.  -55

 اشرح استنتاجاتك وتفسيراتك لقسم النتائج.  -ال تكرر النتائج ببساطة   -56

 كيف قارنت نتائجك مع النتائج املتوقعة؟ -57

 ما التوقعات األخرى التي يمكن الحصول عليها من النتائج؟ -58

 تص بموضوع البحث الجيدل ومن املهم تمييزه عن أدلة الجودة. ملخص فني يخ -59
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مصثثثطلح الدليل أو األدلةل من حيث صثثثلته باملعرفة القائمة على البحثل يتعلق باملجموعة التلخيصثثثية للبحوث  -60

 حول موضوع معين يجيب عن أسئلة محددة ومهمة.  

ألدلثة تتعلق أكثر بثالحكم على القوة والثقثة التي يمتلكهثا  بينمثا تتعلق جودة البحثث بثالعمليثة العلميثةل فثإن جودة ا  -61

 املرء في نتائج البحث املنبثقة عن العملية العلمية. 

 تشمل املعايير التي يتم ذكرها بشكل شائع لتقييم األنظمة لتقييم قوة هيئات األدلة ما يأتي:  -62

 الجودة: -أ

 ى مدى تقليل التحيز في تصميمات الدراسة.إجمالي تصنيفات الجودة للدراسات الفرديةل بناًء عل

 الكمية:  -ب

عدد الدراسثثات و جم العينة والقدرة اإلحصثثائية لتصثثميم الدراسثثة الكتشثثاف التأثيرات ذات املعنى و جم التأثيرات  

 املوجودة أو  جم التأثير.

 االتساق:   -ج

 فة.  مدى اإلبال  عن نتائج مماثلة باستخدام تصميمات دراسية متشابهة ومختل

شثثثرح نتائجك الفعليةل باسثثثتخدام العناوين الفرعية لتقسثثثيم القسثثثم إلى أجزاء منطقيةل مع النص الذي يتناول   -63

 أهداف الدراسة.  

 ربط كتاباتك باألشكال والجداول في أثناء عرض النتائج.   -64

ديم النتائج الرئيسثثثثثثثثثثثثثة بترتيب غالًبا ما يتم تنظيم النتائج املحققة في سثثثثثثثثثثثثثلسثثثثثثثثثثثثثلة من الجداول و/ أو األشثثثثثثثثثثثثثكال لتق -65

 منطقي.  

 يجب اإلبال  عن نتائج سلبية مهمة أيًضا.   -66

 اذكر أي شك في القياس أو الحسابل واستخدم عدًدا مناسًبا من املناملل العشرية لتعكه ذلك.   -67
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 إبداء التعليقات على النتائج كما هيل ولكن حفظ التعميمات واالستنتاجات األوسع لوقت الحق.  -68

 الغرض من قسم الخاتمة هو إعادة تأكيد أهداف الدراسة واألسئلة الرئيسة وتلخيص النتائج.   -69

 اجعل هذا القسم موجًزا ومباشًرا.   -70

 ال تكرر نقاط املناقشة أو تضمين مواد غير ذات صلة.  -71

 يجب أن تستند االستنتاجات إلى األدلة املقدمة.   -72

 أربعة أجزاء رئيسة:  غالًبا ما تتكون املناقشة من

 ( بيان حول البحث املنجز فيما يتعلق بسؤال أو مشكلة البحث.  1)

 ( ذكر أي مشكالت أو قيود تتعلق بتصميم الدراسة أو املنهجية أو التحليل أو االفتراضات.  2)

 ( مقارنة بالدراسات املماثلة.3)

 ي املستقبل.  ( استنتاج يحدد ااثار املترتبة على النتائج ويوص ي البحث ف4)

ا بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث"النتائج"ل هو ببسثثثثثثاطة تزويد القراء بالوصثثثثثثول إلى البيانات   -74 الغرض من النتائجل والذي يمكن تسثثثثثثميته أيضثثثثثثً

 األصلية. 

في الواقعل سثثثثثوف تسثثثثثتخدم بعض األوراق عنوان "البيانات"ل ألن هذا هو بالضثثثثثبط ما يحتوي عليه هذا القسثثثثثم:  -75

 البيانات.  

 التحليل اإلحصائي هنا.  يجب تضمين نتائج   -76

عندما يتم تضثثثثثثثثثثثثثمين املناقشثثثثثثثثثثثثثة في نفه القسثثثثثثثثثثثثثمل وهو أمر غير شثثثثثثثثثثثثثائعل فقد يتم تضثثثثثثثثثثثثثمين البيانات التفسثثثثثثثثثثثثثيرية   -77

 والتقييمية ذات الصلة بالنتائج.  

 إذا احتوت املناقشة في قسم منفصل فال يجب أن يكون هناك مثل هذه األوصاف الذاتية.  -78

 جميع بياناتك في ورقة بحثية.   ليه من الضروري إدراج -79
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حدد فقط البيانات ذات الصثثثثثثثلة التي تكون ذات صثثثثثثثلة مباشثثثثثثثرة بمناقشثثثثثثثتك. يمكن للقراء الذين يرغبون في رمية  -80

 مجموعة البيانات بالكاملل إذا كان هناك أي من هؤالء القراءل االتصال بك. 

 مين املعلومات في شكل جملة. عندما تقوم بتضمين عدد قليل من عناصر البياناتل قم بتض -81

 تفضل الجداول عندما يكون من املفيد فهم النتائج لتوفير مجموعة بيانات كبيرة.   -82

ا تضثثثثثثثمين أرقام أخرىل مثل الرسثثثثثثثوم البيانية أو الصثثثثثثثور الفوتوغرافيةل إذا كانت ضثثثثثثثرورية أو مفيدة   -83 يمكن أيضثثثثثثثً

 لوضوح املناقشة.  

بثالغ األهميثة لكتثابثة البحوث النثااحثةل ومن ثم إدراجهثا في قثائمثة ميزاتثه للنشثثثثثثثثثثثثثر   يعثد إجراء منثاقشثثثثثثثثثثثثثثة قويثة أمًرا  -84

 النااح. 

 يمكن للقراء املتبجلين تخطي مراجعة األدب واملنهجية والنتائجل واالنتقال مباشرة إلى املناقشة.   -85

األفضثثثثثثثثل التركيز على أهم أو   يحذر من أن العديد من املؤلفين سثثثثثثثثيكتبون أكثر من الالملم في مناقشثثثثثثثثاتهمل لذا من -86

 أكثر جوانب الدراسة إثارة.  

 تطلب بعض املجالت دمج املناقشة مع النتائج أو الخالصةل أو أن تكون قائمة بذاتها.  -87

إذا كان الغرض من البحث هو معرفة هثثث يء محددل أو اختبار فرضثثثيةل فيجب مناقشثثثة نتائج البحث فيما يتعلق  -88

 بها. 

 معظم املجالت تتطلب قسم النتائج.   -89

في هذا القسثمل يجب على املؤلف تفصثيل نتائج التجارب أو النماذج أو النظريات التي تم تطويرها في نص املقالة   -90

 بالتفصيل.  

 يجب استكمال النتائج باألشكال والجداولل مع توضيل األشكال والجداول بإيجامل.   -91

 تفسيرات أو استنتاجات.  ال ينبغي استخالص أي   -92
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 يجب حفظ كل تفسير ومناقشة النتائج لقسم املناقشة واالستنتاجات.   -93

 اجمع أهم النتائج ونتائجها.   -95

 اذكر أي تحفظات أو قيود.  -96

القارئ الذي يقوم بمسثثثثثثح الورق الخاص بك سثثثثثثوف يقرأ امللخص والخالصثثثثثثةل يلقي نظرة على األشثثثثثثكال ويمضثثثثثث ي  -97

 قدًما.  

 ال تكرر امللخص على أنه االستنتاجات أو العكه.  -98

 امللخص هو ملحة عامة عن الورقة بأكملها.   -99

 االستنتاجات هي تلخيص للتقدم املعرفي الذي انبثق عنها.  -10

 من املقبول تقديم االستنتاجات كقائمة نقطية.   -101

 مناقشة النتائج:   ▪

 نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة؟هل يؤكد النتائج الرئيسة ويقارنها مع  

 هل يناقش أي قيود على الدراسة؟

 هل يقدم توصيات للبحوث واملمارسات املستقبلية؟

 ماذا تعني هذه النتائج؟

 ما مساهمتهم في املؤلفات العلمية؟ 

 • مكتوب لقراء املجلة.

 • يتوافق مع أسلوب الكتابة للمخرج.

 • يمثل جودة املجلة.

 ن واملراجعين بأن الدراسة مهمة.• يقنع املحرري



 
234 

 • تقدم املعرفة في املجال.

 • يستخدم منهجية صارمة.

 • يختار أدوات القياس املناسبة.

 • يحلل البيانات بدقة.

 • يشرح النتائج التجريبية.

 • توضيل طبيعة املساهمة املقدمة وتأثيرها في امليدان. 

 قبل إرسال مخطوطة إلى مجلةل جرب االستراتيجية ااتية:  ▪

 • تأكد من أن مخطوطهم مناسب للمجلة املختارة.  

 • مراجعة موقع املجلة اإللكتروني ملعرفة املزيد حول مهمة املنفذ والقراء واملتطلبات.  

 لتقديمها.    • دراسة إرشادات املجلة

 • االطالع على املخطوطات املنشورة سابًقا في املخرج. 

 • صحح املخطوطة للتأكد من أن املجلة مناسبة للمخطوطة وتفي بتوقعات املجلة. 

 وصف النتائج بالتفصيل وإدراج مناقشة صحية ومفصلة.   -1

 إجرامه.يجب أن يتبع ترتيب األرقام موضوعات املناقشة وليه التسلسل الذي تم  -2

 مناقشة كيفية املقارنة بين البيانات الحالية والبيانات السابقة )وإذا كان هنالك تناقض ذكره بالتفصيل(.   -3

 .  تضمين املخططات والصور لتعزيز نطاق املناقشة بشكل واسع وسله -4

 تجنب عرض مفرط للبيانات/ النتائج دون أي مناقشة.   -5

 وثق كل عمل سبق نشره.   -6

 املناقشة قسم من الورقة يصف فيه املؤلف ماذا تعني النتائج.  -7
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 هل تم دعم الفرضيات األصلية أو اإلجابة عن األسئلة؟ -8

 كيف يتم شرح النتائج غير املتوقعة؟ -9

إذا اقتصثثرت معظم املناقشثثة على النتائج املحددة لدراسثثتكل فقد يكون القسثثم أفضثثل بعنوان "التفسثثيرات" أو  -10

 ل النتائج".  "تحلي

من املناسثثثثثثثثثثثثثب التعليق على األهمية والنتائج الكبيرة لنتائجك من هذا القسثثثثثثثثثثثثثم في اقتباس شثثثثثثثثثثثثثامل لعمل ااخرين   -11

 الذين يشاركونك مخاوفك.  

 ال تكرر النتائج ببساطة.   -12

 اشرح استنتاجاتك وتفسيراتك لقسم النتائج.   -13

 كيف قارنت نتائجك مع النتائج املتوقعة؟ -14

 ما التوقعات األخرى التي يمكن الحصول عليها من النتائج؟ -15

 في هذا القسم يتم تقييم وتفسير النتائج املترتبة على سؤال البحث األصلي.  -16

 يتم الكشف عن معنى النتائج وغرضها وأهميتها )العملية( للقارئل في محاولة إلقناع القارئ بجدارة الدراسة.   -17

 تأكيد النتائج النظرية وصحة االستنتاجات.   -18

من املهم أن يكون هناك بيان دعم واضثثثثثثثثثح أو عدم دعم فيما يتعلق بمسثثثثثثثثثألة البحث وتوضثثثثثثثثثيل النتائج الرئيسثثثثثثثثثة   -19

   للدراسة.

 أن تكتب النتائج في إعالن مباشر وإعالني ومختصر.   -20

ومع ذلكل فهي أكثر من مجرد إعادة صياغة وتكرار النقاط السابقة. يجب استبعاد البيانات أو الحكام لتصميم  -21

 الدراسة.  

 ا.  يجب أن يكون كل بيان مساهمة في املوقف املعروض وتعزيز فهم القراء ألهمية الدراسة ونتائجه -22
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 ومع ذلكل ال ينبغي أن يتجاومل التفسير ما تدعمه البيانات. -23

 ليه هناك مجال كبير للمضاربة حيث يجب أن يبقى التركيز على سؤال البحث ونتائجه.   -24

 ربط الدراسة بدراسات أخرى وشرح العالقة.  -24

قة )السثثثثثثثابقة( يمكن أن توضثثثثثثثح وتؤكد أوجه التشثثثثثثثابه واالختالف بين نتائج الدراسثثثثثثثة الحالية والدراسثثثثثثثات السثثثثثثثاب -25

 االستنتاجات.  

 عندما يدعم ااخرون النتائجل على سبيل املثالل قد يعزمل أهمية نتائج الدراسة.   -26

 االختالفات في تصميم البحث مقارنة بالبحث السابق قد تفسر النتائج املتضاربة.   -27

 نشورات األخرى بطريقة مهنية ومسؤولة.  في أي وقتل يجب أن يتم مقارنة النتائج الخاصة بامل -28

 ال يجومل انتقاد أو مهاجمة دراسات ومحققين آخرين في هذا القسم.   -29

 الحفاظ على الهدف ومعالجة التفسيرات البديلة املحتملة للنتائجل وليه فقط تلك التي تناسب االنحيامل.   -30

 لكل الدراسات حدودل حتى األفضل.  -31

 لقيود الخاصةل واإلشارة إلى العيوب املحتملة في الدراسة وتقديم اقتراحات ملزيد من البحث.  تحديد وإقرار ا -32

غالًبا ما يبدو أن بعض األسثثثثثثثثئلة املتعلقة بموضثثثثثثثثوع الدراسثثثثثثثثة تظل دون إجابة أو حتى تصثثثثثثثثبل أكثر تركيًزا بسثثثثثثثثبب   -33

 الدراسة.  

 سات يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة. في هذه الحالةل على سبيل املثالل اقتراح املزيد من الدرا-34

 ال تضخم من أهمية نتائج الدراسة التي ال مبرر لها وال تستِهن بمساهمتها.   -35

ا ومكتفًيا بذاته حول أهمية النتائج -  36  منطقيًّ
ً
 في النهايةل قد يغلق النقاش تعليال

 القضايا التي تمت مناقشتها هي اختيار املشكلةل ومستوى التحليلل والتطبيق والتوليف.   -37

 يحتوي على جوهر مجموعة املساهمة في إجابات ال لبه فيها تتعلق بأسئلة القراء.   -38
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 التفكير في نموذج الساعة الرملية.   -39

قشثثثثثثثثثة واسثثثثثثثثثتنتاج"ل أو ببسثثثثثثثثثاطة "خاتمة"( هو النظير في  جزء املناقشثثثثثثثثثة )ُيعرض أحياًنا على أنه "مناقشثثثثثثثثثة"ل "منا -40

ا إلى استنتاجات أعم.   املقدمة حيث يجب أن يقود هذا الجزء القارئ من النتائج الضيقة و/ أو املحددة جدًّ

 يشمل هذا الجزء بشكل عام ما يأتي:  -41

 عرض معلومات أساسية وكذلك تلخيص أهداف البحث في الدراسة.   -أ

مقثثارنثثة النتثثائج مع    -ملخص موجز للنتثثائجل في حين ينصثثثثثثثثثثثثثثب التركيز على منثثاقشثثثثثثثثثثثثثثة النتثثائج وعثثدم تلخيصثثثثثثثثثثثثثهثثا. ج  -ب

 الدراسات املنشورة سابًقا. االستنتاجات أو الفرضيات املستمدة من النتائجل مع ملخص األدلة لكل استنتاج.  

 أسئلة البحث املقترحة للمتابعة وتوقعات املزيد من العمل.  -د

من األمور التي ال يتم التعامل معها بشثثكل كاٍف في كثير من األحيان مناقشثثة حول أهمية النتائج وتداعياتها؛ مكان   ▪

 جيد للقيام بذلك هو نهاية جزء املناقشة.  

 الذي يتم اختباره في التجارب املوصوفة في تلك الفقرة.  ابدأ كل فقرة بجملة افتتاحية تخبر القارئ بالسؤال   -42

 اكتب الجملة االفتتاحية بخط غامق للتأكيد.   -43

 في بعض األحيان يتم استخدام جملة كاملة وفي بعض األحيان يتم استخدام جملة قصيرة.   -44

 حاء املخطوطة. أي من األسلوبين ال بأس بهل ولكن يجب استخدام النمط بشكل ثابت في جميع أن -45

 يجب أن يظهر في الجداول أو األشكال.   -46

 يجب تلخيص النتائج في النص املرفق.   -47

 عند اإلشارة إلى جدول أو شكل معينل يجب رسملتها.   -48

 يجب أن يكون نص قسم النتائج موجًزال ولكن يجب تزويد القارئ بملخص لنتائج كل جدول أو شكل.   -49
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. كقاعدة عامةل إذا لم يكن هناك سثثثثثثثثثثوى عدد قليل من    ليسثثثثثثثثثثت كل النتائج -50
ً
 منفصثثثثثثثثثثال

ً
 أو شثثثثثثثثثثكال

ً
تسثثثثثثثثثثتحق جدوال

 من الجدول أو الشكل.  
ً
 النتائج العددية أو استنتاج بسيط يصف النتائج في النص بدال

مى  يجثب أن تركز على مثا نجحل وليه األشثثثثثثثثثثثثثيثاء التي لم تنجح )إال إذا لم تعمثل ألسثثثثثثثثثثثثثبثاب مثيرة لالهتمثام وتوفر ر   -51

 بيولوجية(.  

ا للبيانات والتحليالت التي تم جمعهال والتي تليها الخطة التحليلية. يجب   -52 يجب أن يتضثثثثثثمن قسثثثثثثم النتائج ملخصثثثثثثً

 وصف جميع النتائجل بما في ذلك النتائج غير املتوقعة.  

 يجب على املؤلفين تضمين كل من اإلحصائيات الوصفية واختبارات األهمية.   -53

لتي تهدف إلى تقديم سثثثثثثثثثثرد واضثثثثثثثثثثح للنتائج الواقعية املادية للتحقيقل وذلك باسثثثثثثثثثثتخدام مزيج من النص  النتائج ا -54

 والبيانات املوجزة واألشكال )الرسوم البيانية(.  

إذا كنت قد وصثثثثثثثثثفت أجزاء مختلفة من الدراسثثثثثثثثثة تحت عناوين فرعية مختلفة في األسثثثثثثثثثاليبل فاسثثثثثثثثثتخدم نفه  -55

 ضاء( لتنظيم النتائج.  العناوين الفرعية )عند االقت

 ابدأ كل فقرة بجملة افتتاحية تخبر القارئ بالسؤال الذي يتم اختباره في التجارب املوصوفة في تلك الفقرة.   -56

ا يتم   -57 اكتثثثب الجملثثثة االفتتثثثاحيثثثة بخط غثثثامق للتثثثأكيثثثد. )في بعض األحيثثثان يتم اسثثثثثثثثثثثثثتخثثثدام جملثثثة كثثثاملثثثة وأحيثثثانثثثً

ط ال بثثأس بثثه ولكن يجثثب اسثثثثثثثثثثثثثتخثثدام النمط بشثثثثثثثثثثثثثكثثل ثثثابثثت في جميع أنحثثاء  إمثثا أن النم-اسثثثثثثثثثثثثثتخثثدام عبثثارة قصثثثثثثثثثثثثثيرة  

 املخطوطة(.

 أي نتائج تتضمن نقاط بيانات متعددة مهمة للقارئ لتقييم التجربة يجب أن تظهر في جداول أو أشكال.   -58

 يجب تلخيص النتائج في النص املرفق.   -59

ل وما إلى 6ل الشثثثثثثثثكل 1كبيرها )على سثثثثثثثثبيل املثالل الجدول  عند اإلشثثثثثثثثارة إلى جدول أو شثثثثثثثثكل معينل يجب أن يتم ت -60

 ذلك(.  



 
239 

 يجب أن يكون نص قسم النتائج موجزا ولكن يجب أن يزود القارئ بملخص لنتائج كل جدول أو شكل.  -61

62-  .
ً
 منفصال

ً
 أو شكال

ً
 ليست كل النتائج تستحق جدوال

كقاعدة عامةل إذا لم يكن هناك سثثثثثثثثثثثوى عدد قليل من النتائج العددية أو اسثثثثثثثثثثثتنتاج بسثثثثثثثثثثثيط يصثثثثثثثثثثثف النتائج في   -63

 من الجدول أو الشكل. 
ً
 النص بدال

يجب أن تركز ورقتك على ما نجحل وليه األشثثثثثثثثثثياء التي لم تنجح )إال إذا لم تعمل ألسثثثثثثثثثثباب مثيرة لالهتمام وتوفر   -64

 رمى بيولوجية(.  

 أغلب األحيانل يعد البحث الجيد مقدمة ألدلة الجودة. في  -65

يؤثر التصميم العام للدراسةل وأسئلة البحث املحددةل واألساليبل والتماسكل واتساق النتائج على نوع ونوعية   -66

 األدلة املقدمة.

 واحدة.   تشير األدبيات إلى أن قاعدة األدلة الجيدة بشكل عام تتطلب عادة أكثر من دراسة بحثية -67

 في حاالت نادرةل يمكن أن تقدم دراسة واحدة أدلة مقنعة.   -68

 الغرض من املناقشة هو تفسير النتائج ومقارنتها. -69

ا: وضح سمات العمل وحدوده.  -70  كن موضوعيًّ

 اربط نتائجك باملعرفة الحالية في املجال وبهدفك األصلي في تنفيذ املشروع.  -71

 اذكر باختصار ااثار املنطقية لنتائجك. اقتراح مزيد من الدراسة أو التطبيقات إذا لزم األمر.  -72

 تراجع عن التفاصيل وتجميع ما تم )ولم يتم( تعلمه عن املشكلة وما تعنيه.   -73

 دته بالفعلل وليه ما كنت تأمل في العثور عليه. قل ما وج -74

 ال تكرر املعلومات الواردة في مكان آخر في املخطوطة.   -75

 مالحظة مهمة: غالًبا ما يتم إدماج هذا القسم إما مع قسم النتائج وإما مع قسم االستنتاج.   -76
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ملناقشثثثثة في أثناء تغطية النتائجل أو إذا قرر إذا ما كان سثثثثيتم تحسثثثثين الفهم والوضثثثثوح إذا قمت بتضثثثثمين بعض ا -77

 كانت املادة املناقشة أفضل كجزء من امللخص األوسع.  

 القسم األخير في النص الرئيهل ليه من غير املألوف أن يتم تضمين االستنتاجات في املناقشة.   -78

 إذا تضمنت ورقتك مناقشة شاملةل فليه هناك ه يء آخر يمكن كتابته في الخالصة.  -79

أحثثد االحتمثثاالت هو ملخص موجز للبحثثثل على الرغم من أنثثه إذا تم ذلثثك في امللخص واملقثثدمثثةل فثثإنثثه يصثثثثثثثثثثثثثبل -  80

 ملائًدا على الحاجة. 

 تتطلب معظم الدوريات قسم مناقشة و/ أو استنتاجات.   -81

؛ ومع ذلكل عادة ما  عندما يكون لدى املؤلف العديد من النقاط للمناقشثثةل يجومل له أو لها تقسثثيمها إلى قسثثمين -82

 يكون مقطع واحد كافًيا.  

 على املؤلف أن يكرر املشكلة التي كان يحاول معالجتهال وأن يلخص كيف تعاملت النتائج معها.   -83

 أن يناقش املؤلف أهمية كل النتائج ويفسر معناها.   -84

 يجب مناقشة مصادر الخطأ املحتملة وتحليل الشذوذ.   -85

يربط اسثتنتاجاته بثثثثثثثثثثثثثث"الصثورة الكبيرة" من خالل اقتراح التأثير والتطبيقات التي قد يكون لها هذا على املؤلف أن  -86

 البحث.  

يمكن تحقيق ذلك من خالل مناقشثثثثثثة كيف سثثثثثثتؤثر نتائج هذه الورقة في مجال املؤلفل أو التجارب املسثثثثثثتقبلية   -87

 تاجات التي يمكن أن تكون على الصناعة.  التي يمكن إجرامها بناًء على هذا البحثل أو ما يؤثر في االستن

 ما السمات األساسية للمناقشة الجيدة؟ أعتقد أنه سيتم توفير املكونات الرئيسة إذا تم التزام األوامر ااتية: -88

-أ. حاول تقديم املبادئ والعالقات والتعميمات التي تظهرها النتائج. ضثثع في اعتباركل في مناقشثثة جيدةل أنك تناقش  

 النتائج.   -ال تلخص
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وضثثثثثثثثثثثثثح أي اسثثثثثثثثثثثثثتثنثاءات أو أي نقص في االرتبثاط وحثدد النقثاط غير املسثثثثثثثثثثثثثتقرة. ال تثأخثذ أبثًدا البثديثل عثالي املخثاطر    -ب

 بيانات التي ال تتناسب تماًما.  ملحاولة التستر أو التالعب بال

 أظهر كيف تتفق نتائجك وتفسيراتك )أو تتباين( مع العمل املنشور مسبًقا.   -ج

 د. ال تخجل؛ مناقشة ااثار النظرية لعملكل وكذلك أي تطبيقات عملية ممكنة.  

 اذكر استنتاجاتك بأكبر قدر ممكن من الوضوح.  -هث

 لخص دليلك لكل نتيجة.  -واو  

 ف هذا الفصل العناصر الحاسمة التي وضعت دراسة بحثية:  وص -88

 املشكلة.   -أ

 الغرض.   -ب

 أسئلة البحث.   -ج

الترابط بين كثل من هثذه املكونثاتل وأكثد أنهثا في صثثثثثثثثثثثثثميم البحثث وأن كثل مثا يتبع يتوقف على مثدى جودة بنثاء هثذه    -89

 املكونات ومواءمتها.  

90-  
ً
ا وتوضثثثثثثيل جميع العناصثثثثثثر األخرى التي تشثثثثثثمل فصثثثثثثال إضثثثثثثافة إلى هذه املكونات الرئيسثثثثثثةل وصثثثثثثف الفصثثثثثثل أيضثثثثثثً

ا متطوًرا جيثًدال بمثا في ذلثك نهج البحثثل وافتراضثثثثثثثثثثثثثات البثاحثث ووجهثات النظرل واألسثثثثثثثثثثثثثاس املنطقي واألهميثةل   تمهيثديثًّ

 وتعريفات املصطلحات الرئيسة.  

زاء ذات الصثثثثلة من امللخص. في حين يقترح املؤلف تعبئة كل جزء في جملة واحدة. تقترح قائمة مرجعية تحدد األج ▪

الحظ أن النطاق املوضثثثثثثوعاتي للملخص يتقدم بطريقة مماثلة للورقة الكاملة التي تتبع نموذج السثثثثثثاعة الرملية:  

1. 

 الدافع:   -1
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 ملاذا نهتم باملشكلة والنتائج؟

 املشكلة:   -2

 ورقة حلها وما نطاق العمل؟ما املشكلة التي تحاول ال 

 الحل:  -3

 ما الذي تم فعله لحل املشكلة؟

 النتائج:   -4

 ما الجواب على املشكلة؟

 ااثار:   -5

 ما ااثار التي تنطوي عليها اإلجابة؟

هناك بعض األشياء التي ال يجب تضمينها في امللخصل أي معلومات واستنتاجات غير مذكورة في الورقةل  -67

 مراجع ألدبيات أخرى )على الرغم من أن هذا قد يختلف حسب املجلة(.  

جملثثثة العنوان الثثثدقيقثثثة والعنثثثاصثثثثثثثثثثثثثر التوضثثثثثثثثثثثثثيحيثثثة مثثثثل الجثثثداول واألشثثثثثثثثثثثثثكثثثال. كمثثثا أنثثثه ليه من املفيثثثد   -68

 الدقيقة التي تظهر الحًقا في املقدمة. استخدام العبارات  

 امللخص هو ملخص مقتضب )فقرة واحدة( للورقة بأكملها.   -69

يجب أن يصثثف امللخص بإيجامل السثثؤال املطروح في الورقةل واألسثثاليب املتبعة لإلجابة عن هذا السثثؤالل   -70

 والنتائج التي تم الحصول عليها واالستنتاجات.  

 نقاط الرئيسة للورقة من خالل قراءة امللخص.  يجب أن يكون من املمكن تحديد ال -71

 على الرغم من أنه يقع في بداية الورقةل فإنه من األسهل كتابة امللخص بعد االنتهاء من الورقة.   -72
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في بعض األحيانل تتم كتابة امللخص في مرحلة الحقةل وهو ذو أهمية قصثثثثثثوى كما هو الحال في كثير من   -73

الحثاالتل حيثث تتم معثاينثة هثذا القسثثثثثثثثثثثثثم في البثدايثة من قبثل القراء لتحثديثد إذا مثا كثان الجزء املتبقي من  

 املقالة يستحق القراءة.  

 بقراءة بقية املقال.  هذه فرصة املؤلفين لجذب القارئ للدراسة وإغرائهم   -74

امللخص عبارة عن ملخص للمقالة أو الدراسثثة املكتوبة بلغة ثالثة تسثثمل للقراء بإلقاء نظرة سثثريعة على  -75

 ما تتضمنه محتويات املقالة.  

 تعد كتابة امللخص تحدًيا حيث إن اإليجامل والدقة واملوجز أمر ضروري.   -76

 ت املؤلفين. عادة ما يتم توفير عناوين وهيكل امللخص في تعليما -77

 املطلوبة في أثناء عملية مراجعة   -78
ً
في بعض الحاالتل قد يغير امللخص من مراجعات املحتوى املعلقة قليال

 األقران. 

 لذلك غالًبا ما يعمل جيًدا إلكمال هذا الجزء من املخطوطة.   -79

 تذكر أن امللخص يجب أن يكون قائًما بذاته وأن يكون مقتضًبا قدر اإلمكان.   -80

 خص أساسيات الورقة. يلخص املل -81

 يصف الغرض بإيجاملل أي منهجية غير عاديةل والنتائج الرئيسة للمشروع.  -82

 غالًبا ما تقتصر امللخصات على بضع مئات من الكلماتل لذا يجب أن تكون موجزة.   -83

 من األفضل كتابة امللخص بعد االنتهاء من البحث.   -84

 يشبه امللخص.   -85

 ومع ذلكل غالًبا ما يتم تأليفه قبل كتابة النص الفعلي.  -86
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قبثثثثثل تحثثثثثديثثثثثد ترتيثثثثثب  -87 كثثثثثاتبثثثثثه  لثثثثثدعوة  كثثثثثدافع  يعمثثثثثل امللخص  أو االجتمثثثثثاعثثثثثاتل  عنثثثثثد تخطيط املؤتمرات 

 املتحدثين. 

 مقارنة بامللخصل فإن صياغة امللخص أكثر غموًضال حيث إن النص الفعلي ال يزال قيد الصنع.   -88

 ل وكيفية هيكلة النص أو الكالمل والنتائج التي يمكن توقعها. يصف كيف تخطط للمض ي قدًما -89

 لذلك من الضروري معرفة خططك قبل تأليف امللخص.   -90

 يتم إجراء البحث لتحديد املشكالت أو للعثور على إجابات لث"الشكوك".   -أ

 تجرى الدراسات بسبب عدم اليقين بشأن ظاهرة إما حدثت أو لم تحدث.   -ب

 ًضا إلى استخدام أفضل طريقة لحل املشكالت سواء أجريت التجارب أم ال.  فهدف البحث أي -ج

وفي الوقت نفسثثثثثثثثثهل فإن الغرض الرئيه من الكتابة والنشثثثثثثثثثر هو نشثثثثثثثثثر نتائج البحوث وتبادل املعارف الجديدة مع   -د

 الباحثين ااخرين في مجاالت تخصصهم.  

 فيد املجتمع. أهم منتج يجب تسليط الضوء عليه هو أن نتائج البحث ت -هث

تجمع هذه الورقة بعض آراء الباحثين املحاضثثثرين من معاهد التعليم العالي املاليزيةل الذين نجحوا على املسثثثتويين  -و

 الوطني والدولي والذين أنتجوا منشورات عالية الجودة. 

ا لوجثثهل والهثثاتف والبريثثد اإللكتر  -مل وني( ويمكن اسثثثثثثثثثثثثثتخثثدامهثثا  تم الحصثثثثثثثثثثثثثول على هثثذه ااراء من خالل املقثثابالت )وجهثثً

 كأدوات لتحفيز الباحثين الشباب.  

 اقرأ امللخصل يفكر املحرر في األسئلة ااتية:  -91

 ما معنى:  -92

 سؤال البحث.   -أ

 املنهجية.  -ب
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 النتائج.   -ج

 التفسيرات؟-د

 غالًبا ما تعكه املشكالت الرئيسة في امللخص العيوب الداخلية.  -93

 الهدف الرئيه في قراءة امللخص هو فهم سؤال البحث.   -94

 هل هي محددة بوضوح وذات صلة ومدعومة باملنهجية؟ -95

 ماذا توصل البحث وماذا تعني النتائج؟ -96

 الجزء األكثر قراءة من البحث هو امللخص.   -97

( كلمةل ما يسثثثثثثثمل للقراء بالحصثثثثثثثول بسثثثثثثثرعة على  200الورقة بأكملهال ربما )  امللخص مجرد نسثثثثثثثخة مصثثثثثثثغرة من -98

 جوهر العمل بأكمله. 

 كما في العنوان وجد أن جودة امللخص تحدد إذا ما كانت الورقة مقبولة للنشر أم ال.   -99

ا يتكون من أربعة أجزاء:   -100
ً
 مشترك

ً
 غالًبا ما تتبع امللخصات هيكال

 بيان املشكلة.   -أ 

 ية.  املنهج -ب

 النتائج الرئيسة.   -ج

 الخالصة.  -ظ

 ويستخدم بشكل متكرر. -101
ً
 يجب عدم استخدام االختصارات إال إذا كان التعبير الكامل طويال

 ال تستخدم االقتباسات إال للضرورة القصوى.   -102

 ال توجه القارئ إلى املقال للعلم.  -103

 ال تقدم معلومات غير واردة في املقالة كاملة.   -104
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 استخدم صيغة املاض ي لغالبية الكتابة إن لم يكن كلها.  -105

 هذا النموذج مجرد دليل.   -106

 تذكر أن املجالت قد تملي البنية الدقيقة التي تتطلبها.  -107

 تقع على عاتق الكاتب مسؤولية التحقق من دليل األسلوب املناسب.   -108

 سوف توضح أدلة األسلوب أيًضا عدد الكلمات املتوقع من امللخصات املقدمة.   -109
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 الفصل السادس عشر

 فحص األبحاث 
 القبول. -1

 الرفض. -2
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 افحص املخطوطة الكاملة )األبحاث(:

)بمثثثثا في ذلثثثثك املراجع والجثثثثداول  35إذا كثثثثانثثثثت تحتوي على أكثر من ) -1 ( صثثثثثثثثثثثثثفحثثثثة مكتوبثثثثة ومتبثثثثاعثثثثدة املسثثثثثثثثثثثثثثثثافثثثثات 

 واألشكال(ل فقد يمثل ذلك مشكلة لبعض املجالت.  

 ما طول املقدمة وقسم املناقشة بالنسبة لألقسام األخرى من الورقة؟ -2

 مسح عناوين الورق.   -3

 هل هم منظمون بشكل جيد؟ -4

 هيكل واضح؟هل يظهر  -5

 إذا لم يكن كذلكل فإن املؤلف لم يحقق التماسك.   -6

 مسح املراجع.   -7

 مسح الجداول واألشكال.   -8

 هل يصورون املعلومات بوضوح؟ -9

 هل يمكنهم الوقوف بمفردهم دون تعليق؟ -10

 هل هي مبنية بشكل جيد؟ -11

 تشير "ال" على أي من هذه األسئلة إلى مشكالت في عرض املؤلف للنتائج.   -12

 النص على عدد كبير من اإلحصائياتل فهل يمكن وضعها في جداول أو أشكال أنسب؟إذا احتوى   -13

 أنهي القراءة السريعة بقراءة صفحة أو صفحتين من كل قسم من أجزاء الورقة.  -14

 كم مرة يقفز القلم األحمر في األصابع العقلية؟ -15

 هل املشكالت تنجم عن الغموض أو ه يء أعمق؟ -16

 صفحة( وجمل )أكثر من ثالثة أسطر(؟ هل هناك فقرات طويلة )أكثر من -17
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 هل يتواصل املؤلف بمهارة؟ -18

 يمكن أن تشير مشكالت الكتابة إلى أوجه قصور أكثر خطورة.  -19

 تؤدي القراءة السريعة إلى انطباع أولي بالرعاية التي تم إعداد مخطوطة بها.   -20

تحول دون فهم العمثثل  ال تتحثثدث نقثثاط الضثثثثثثثثثثثثثعف بثثالضثثثثثثثثثثثثثرورة عن جودة البحثثثل ولكنهثثا تعكه الحواجز التي   -21

 وتعطي فكرة عن جودة الورقة ومدى مالءمتها للنشر.  

 يجب على املؤلفين الذين يقومون بإعداد أوراقهم أن يسألوا أنفسهم أسئلة مثل تلك املذكورة أعاله.   -22

 بعد االنتهاء من القراءة السريعةل يقوم محرر القرار بفحص املخطوطة واملراجعات.   -23

 اإلجراءات التحريرية التي يمكن اتخاذها على مخطوطة:    الفئات التالية تشكل -24

 بعد االنتهاء من القراءة السريعةل يقوم محرر القرار بفحص املخطوطة واملراجعات.   -25

 الفئات التالية تشكل اإلجراءات التحريرية التي يمكن اتخاذها على مخطوطة:   -26

 الرفض:

  تركز العيوب التي تؤدي إلى هذا القرار بشثثثثثكل عام 
ً
على القضثثثثثايا املوضثثثثثوعية أو املنهجية. يتم رفض املخطوطة عادة

 لألسباب ااتية:

 )أ( خارج نطاق تغطية املجلة. 

 )ب( يحتوي على عيوب خِطرة في التصميم أو املنهجية أو التحليل أو التفسير.  

)ج( ُيعتقد أنها ال تقدم سثثثثثثوى مسثثثثثثاهمة جديدة محدودة في املجال. أدناهل نناقش كذلك املشثثثثثثكالت التي قد تزيد من  

 احتمال الرفض.  

 الرفض بدعوة للمراجعة وإعادة التقديم:  -د

 في بعض الحاالتل قد تحتوي املخطوطات على إمكانية النشر ولكنها ليست جاهزة بعد للنشر النهائي.  -1
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د ال تسثثثثثثتحق الدراسثثثثثثة كما تم قبولها كما هيل ولكنها قد تسثثثثثثتدعي النظر فيها بعد مراجعة جوهرية )على سثثثثثثبيل ق -2

 املثالل إعادة تنظيم الهيكل املفاهيميل أو إجراء تجارب إضافيةل أو تعديل التحليالت(.  

اجعثثثثات )عثثثثادة مع نفه  سثثثثثثثثثثثثثيعطي محرر اإلجراء املؤلف دعوة للمراجعثثثثة وإعثثثثادة التقثثثثديم لجولثثثثة أخرى من املر   -3

 املراجعين(.

ال يسثثثتطيع محرر العمل ضثثثمان قبول مخطوطة منقحةل لكن املؤلفين الذين يسثثثتجيبون بمرونة ويحضثثثرون من   -4

 كثب إلى املراجعات املقترحة يعزملون فرصهم في القبول. 

 ينصح املؤلفون بتضمين خطاب تفصيلي يحدد ردودهم على املراجعات.   -5

 افية لألدب. مراجعة غير ك  -6

 االستشهادات غير الالئقة.   -7

 مقدمة غير واضحة.   -8

 أسئلة بحثية غامضة.   -9

 عينة موصوفة بشكل غير كاٍف.   -10

 منهجية غير كافية.   -11

 مقاييه موصوفة بشكل غير كامل.  -12

 التحليل اإلحصائي غير الواضح.   -13

 تقنيات إحصائية غير مناسبة.   -14

 يف للمناقشة.  التصور الضع -15

 مناقشة تتجاومل البيانات.   -16

 أسلوب الكتابة السيئ.  -17
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 الطول املفرط.   -18

 امللخص -19

 ما امللخص؟ -20

 ملخص يلخص الجوانب الرئيسة للورقة.   -22

عادة ما تكون فقرة واحدةل ويجب أن تلخص بإيجامل الغرض من الورقةل والطرق املسثثثثثتخدمةل والنتائج الرئيسثثثثثةل  -23

 وتفسيرات واستنتاجات املؤلف.  

 يستخدم القراء امللخص لتحديد إذا ما كانوا يريدون قراءة بقية الورقة.   -24

 يجب أن يحتوي على معلومات كافية لهم لفهم العملل ولهم أن يقرروا إذا ما كان ينطبق على مشروعهم أم ال.  -25

 ( كلمةل ويجب أن يتبع هذا التنسيق: الفكرة األولى: 300-200عادة ما يكون امللخص عبارة عن ) -26

 بب إجراء هذه الدراسة.  املشكلة التي يجب التحقيق فيها. يجب أن تكون هذه جملة أو جملتين تلخصان س

 : 2الفكرة  

الغرض من الدراسثثثثثثثثثثة. يجب أن تكون هذه جملة أو جملتين توضثثثثثثثثثثحان صثثثثثثثثثثراحة ما بحثت عنه هذه الدراسثثثثثثثثثثة وكيف  

 تختلف عن الدراسات املماثلة.  

 : 3الفكرة  

   األساليب. يجب أن تكون هذه جملة أو جملتين تلخصان الطرق املهمة املستخدمة للتحقيق في املشكلة. 

 : 4الفكرة  

 النتائج الرئيسة.   

 فقط النتائج املهمة.    -وليه كل النتائج-يجب أن تكون هذه جملة أو جملتين تلخصان النتائج الرئيسة   

 : 5الفكرة  
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 التفسيرات. يجب أن تكون هذه جملة أو جملتين تلخصان تفسيرات املؤلف للنتائج.  

 : 6الفكرة  

 ااثار املترتبة.   

 ه جملة واحدة تلخص معنى هذه التفسيراتل أي ملاذا نهتم بذلك. يجب أن تكون هذ 

في الخالصثثاتل الفظة هي األفضثثل. عبارات مثل "في هذه الدراسثثةل فحصثثنا..."ل "افترضثثنا..."ل أو "وجدنا..." ليسثثت    -27

 شاعريةل لكنها واضحة ومقتضبة.  

ملسثثثثثثثتخدمةل وما النتائج الرئيسثثثثثثثةل يجب ترك القارئ دون أدنى شثثثثثثثك حول الغرض من الدراسثثثثثثثةل وما األسثثثثثثثاليب ا  -28

 وسبب أهمية هذه النتائج.  

 ستمأل بقية الورقة التفاصيل.   -29

التي  -مناقشثثثة األسثثثاليب املطولة  -تنتمي إلى املقدمة  -معلومات أسثثثاسثثثية مطولة  -ال يجب أن يحتوي امللخص على:   -30

 مراجع ألدب آخر. -تنتمي إلى قسم األساليب  

 االختصارات أو االختصارات.   -31

 األشكال أو الصور أو اإلشارات إليها.  -32

 املجال.   يجب أن يلخص املؤلف نتائج ونتائج دراسات أخرى في هذا  -33

 ما البحث الذي تم في هذا املوضوع؟  -34

 كيف ستختلف هذه الدراسة؟  -35

 ما الدراسات األخرى حول موضوعات مماثلة قد تؤثر في هذه الدراسة؟  -36

يجب على املؤلف أن يقدم مناقشثثثثثثثثثثثة كافية حول البحث السثثثثثثثثثثثابق ليتمكن القارئ من فهم الصثثثثثثثثثثثورة األكبرل ولكن    -37

 ليه كثيًرا.  
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 يجب على املؤلف أن يناقش فقط تلك األوراق ذات الصلة الحقيقية بدراسته.-هذه ليست ورقة مراجعة    -38

 قرتين أو صفحتين. بناًء على املوضوعل يمكن أن تستمر مناقشة البحث السابق في ف  -39

 املشكالت األكثر شيوًعا التي واجهتها مع امللخصات هي:   -40

 يمكن أن تكون مختصرة للغاية وال تقدم كاملة.   -أ

 صورة متواملنة للمقال.   -ب

 يمكن أن تكون البيانات أو االدعاءات غير متسقة مع تلك الواردة في نص املقالة.   -ج

   -د
ً
 و/  أولئثثك الثثذين يواجهون املقثثال أوال

ً
 عثثادة مثثا يقرمون امللخص ثم يقررون إذا مثثا كثثانوا يريثثدون قراءة املقثثال كثثامال

 أو استخدامه في عملهم أو مخطوطة خاصة بهم. 

 في مقال بحثيل يجب أن يشتمل قسم الطرق والنتائج في امللخص على غالبية املادة.   -هث

احة أكبر من األقسثثثثثثام األخرى لتسثثثثثثليط الضثثثثثثوء  في مقال مراجعةل يتطلب جزء تجميع البيانات من امللخص مسثثثثثث  -و

 على التحليل النقدي وتفسير األدبيات.  

 أخيًرال يجب على املرء دائًما تأكيد اتساق البيانات املقدمة في امللخص والنص والجداول واألشكال.   -مل

 أفضل كتابة ملخص بعد كتابة املقال نفسه.   -ح
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 القبول:  

ال يجومل قبول مخطوطة للنشر في القراءة األولىل مع وجود تعديالت طفيفة فقط مطلوبة.في حاالت قليلة   -1  جدًّ

بشثثكل أكثر شثثيوًعال تتبع عمليات القبول املراجعة النااحة ملخطوطة تم رفضثثها سثثابًقا بدعوة للمراجعة وإعادة   -2

 التقديم.

 بمجرد قبول املخطوطة تدخل مرحلة اإلنتاج للنشر.   -3

 في هذه املرحلةل ال يمكن للمؤلف إجراء أي تغييرات أخرى غير تلك التي اقترحها املحرر.  -4
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    3...........................  ...............................................................................املحتو   ▪

 9............................................................................................................  املقدمة ▪

 10.................................................................................................   الفصل األول  ▪

 ألكاديمي. البحث العلمي وا كتابة الغرض من  -8

 ما هي الكتابة األكاديمية. -9

 ما أهمية الكتابة األكاديمية؟ -10

 قراءة البحوث.  -11

 تحديد املصادر واملراجع. -12

 املصداقية. -13

 تحليل البحث العلمي.  -14

 24................................................................................................   الفصل الثاني ▪

 التخطيط.   -7

 العمل املنهجي.  -8

 االستراتيجيات املنظمة في تحليل املواد.   -9

 40................... .............................................................................الفصل الثالث ▪

 تطوير البحث والعمل عليه.  -13

 أدارة الوقت. -14

 املوثوقية.  -15

 الصالحية.  -16

 الدقة.  -17

 التفويض.  -18

 التوقيت.  -19

 جهة النظر أو التحيز.  -20
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 45................................................................................................   الفصل الرابع ▪

 . عمل تحليلي وموجه للمشكالت.  1

 . نقل وجهة نظرك األكاديمية الفردية.  2

 نشط.  ال اإلبداعيعمل ال. 3

 ا.  األوراق األكاديمية املتطلبات الرسمية املطبقة عموًم مراجعة . 4

 اتباع القواعد الرسمية واملعرفة العلمية.   -5

 متابعة أساسيات أوراق االتصال العلمية.  -6

 متابعة املحاضرات والندوات التي تعد عناصر أساسية للدراسات األكاديمية.   -7

 إجراء االختبارات واالمتحانات للغرض األساس ي من كتابة البحث العلمي.  -8

 إبداء الرأي )آرائك وآخرين( بالحقائق.  -21

 53............................................................................................   الفصل الخامس ▪

 نهج الكتابة  -11

 العنوان. -12

 امللخص. -13

 املقدمة. -14

 األساليب.  -15

 النتائج.  -16

 املناقشة.  -17

 تقدير(. الشكر و ) ال -18

 استشهد األدب. -19

 امللحق. -20

     67............................................................................................. سادسالفصل ال ▪

 ورقة بحثية في مجلة محكمة.  -14

 رسالة إلى املحرر.  -15

 إعالمية. نشرات وبرقيات  -16
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 ورقة مراجعة. -17

 مقاالت. -18

 ورقة بيانات.  -19

 أدلة األجهزة والبرامج -20

 حديث مدعو في املؤتمر. -21

 . ورقة مساهمة في مؤتمر -22

 ملصق املؤتمر.  -23

 أوراق التذاكر. -24

 أوراق الدعاية.  -25

 . أوراق السالمي -26

 79.............................................................................................    السابعالفصل  ▪

 الجودة العلمية.  -8

 األدوار املشاركة.  -9

 للمراجعة وطريقة التفكير. نقدي الكل الش -10

 طريقة التأليف.  -11

 التفكير طريقة العصف الذهني.  -12

 رسم خرائط الفكرة. -13

 املالحظات. تدوين  -14
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