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امللص
هتدف الورقة احلالية إىل بناء خارطة طريق للباحثني لكيفية نرش بحوث رصينة يف جمالت
علمية متميزة؛ حيث استخدم املنهج املختلط للوصول اىل ذلك بتوظيف أدوات االسلوب التحلييل
والتأميل واملقابلة الشخصية مع اخلرباء واملتخصصني ،وتقدم الورقة قائمة بالتوصيات واملقرتحات.
الكلامت الداللية :النرش العلمي ،البحث العلمي ،املجالت املتميزة.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.5
112

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Hussein, Hisham Barakat
Volume (1) No. (2) 2018

Publishing In distinguished scholarly Journal
Hussein, Hisham Barakat
Professor of Mathematics Education, King Saud University. Saudi Arabia.

hbisher@hotmail.com
Received 10 December 2017

Accepted 1 January 2018

Abstract
This paper aims at scheming a roadmap for researchers to publish a good
research in distinguished Scholarly journals. The mixed approach was used to reach
this by employing analytical and reflective methodological tools and personal
interview with experts and specialists. The paper presents a list of recommendations
and suggestions.
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مقدمة
تضم قواعد البيانات العربية عرشات املجالت العلمية يف خمتلف التخصصات الرتبوية التي
تصدر عن اجلامعات واجلمعيات واملؤسسات العلمية ،فمثالً يف مرص؛ توجد تقريب ًا ( )27جامعة
حكومية ،وكل جامعة هبا كلية أو أكثر للرتبية ُتصدر جملة علمية تربوية ،إىل جانب عدد كبري من
اجلمعيات واملؤسسات العلمية التي تصدر جمالت علمية .وينطبق هذا الوضع مع اختالفات متفاوتة
يف معظم الدول العربية .مما يشري إىل توافر منافذ للنرش العلمي بشكل كبري .ورغم ذلك؛ فإن كثري من
الباحثني يشكو من طول فرتة االنتظار للحصول عىل قبول نرش لبحثه من جملة علمية تربوية ،مما يدعو
للتساؤل واالستغراب بشكل كبري.
وبالبحث والتحري عن ذلك مع بعض األساتذة ،وحمرري املجالت العلمية ،والباحثني يف
أكثر من دولة عربية ،وجد أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها:


بعض اجلامعات العربية حتدد قائمة مسبقة للنرش فيها قد تستبعد منافذ النرش يف دول كاملة.



بعض الدول التي تتبع نظام ترقيات مركزي من وزارة التعليم العايل وليس جمالس علمية
باجلامعات ختتلف جلان الرتقيات يف تقييم املجالت العلمية ،فلجنة (س) قد تقيم جملة
(ص) بتقييم ( 7من  ،)10وتأيت جلنة (ع) لتخصص فرعي آخر وتقيم ذات املجلة بأقل أو
بأكثر وبفارق كبري ،بل مع دورة جديدة للجان الرتقيات قد تغري اللجنة تقييمها للمجلة
بشكل كبري.



وجود تصور مسبق لدى كثري من الباحثني بأمهية النرش يف جمالت يقوم عىل حتريرها أعضاء
جلان الرتقيات سواء يف اجلامعة أو الدولة؛ باختالف نظام الرتقيات يف معظم الدول العرب ّية،
مما يزيد من قوائم االنتظار لدى بعض املجالت دون غريها.



غياب نظام متكامل معتمد رسمي ًا لتقييم املجالت العلمية العربية ،مع وجود حماوالت
متميزة مثل (معامل التأثري العريب)
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ضعف القدرة اللغوية لكثري من الباحثني للتعامل مع املراجع والبحوث باللغات األجنبية
مما يقلل من تأثر البحوث العربية بالتطورات العاملية احلديثة يف جمال التخصص.



غياب البحوث اجلامعية التعاونية نظر ًا لضعف درجات تقييمها يف جلان الرتقيات العلمية.



البطء يف اصدار كثري من املجالت العلمية دوري ًا ،وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منها ندرة
املحكمني او بطء اجراءات التحكيم ،وزيادة التكلفة املالية وضعف الدعم املايل ملنافذ
النرش ،وخاصة مع زيادة تكلفة النرش الورقي وضعف النرش االلكرتوين.



ضعف مستوى نسبة كبرية من البحوث املقدمة للنرش يف املجالت العلم ّية مما يؤخر نرشها
نتيجة تكرار حتكميها واجراء تعديالت متكررة لتناسب معايري النرش يف الدوريات العلمية.



ضعف مستويات كثري من الباحثني يف التعامل مع قواعد البيانات ومهارات البحث
العلمي ،مما يؤدي إلنتاج بحوث ضعيفة ترفضها بعض املجالت ،أو يطلب تعديلها بشكل
جذري عدة مرات لرتقى ملستوى مقبول.



رغبة حمررو املجالت يف االرتقاء بمستوى املجلة القائمني عليها ،وادراجها يف تصنيفات
وفهارس قوية مثل

واحلصول عىل معامل تأثري

مرتفع للمجلة ،مما يدفعهم لرفض البحوث التي يرون انخفاض مستواها ،والبحث عن
البحوث املتميزة فقط.
يستنتج مما سبق وجود عدة عوامل ذات حماور متنوعة تسهم يف تفاقم مشكلة النرش العلمي
للبحوث يف املجالت العلمية ،بعضها يتعلق بإجراءات نظامية حكومية ،وبعضها يتعلق بمهارات
الباحثني ،وبعضها يرتبط بالبنية العلمية للبحث؛ وسيتم تناول ذلك للوصول إىل مقرتحات عملية
تسهم يف اجياد بحوث رصينة يسهل نرشها يف جمالت متميزة ،وذلك وفق املحاور التالية.
املحور األول :تطوير مهارات الباحثني
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ينبغي أن يعلم الباحث أنه كام يريد الوصول ملجلة تنرش بحثه ،فإن حمررو املجالت العلمية
يرغبون يف حصول جمالهتم عىل تقييم متميز ومعامل تأثري مرتفع بني املجالت األخرى بام يضمن هلم
متيز عن اآلخرين ،وهذا لن حيدث للمجلة؛ إال إذا نرشت بحوث متميزة يتم االستشهاد هبا بكثافة
وابتعدت عن نرش البحوث املنخفضة املستوى .وهكذا يتضح بوضوح املأزق املزدوج للباحث
وحمررو املجلة .ولذلك حيتاج الباحث إىل اتقان مهارات متنوعة ليستطيع إجراء بحث بشكل سليم
وكتابة تقرير متكامل لبحثه يستطيع تقديمه ألي جملة مناسبة ويتوقع قبول نرشه؛ ومن هذه املهارات ما
ييل:
أ-املهارات األساسية
 االملام بأساسيات مناهج البحث العلمي ،والتمييز بينها ،ومعرفة كيفية استخدام كل منهج
بحثي وتوظيف أدواته بفعالية يف جتربة البحث.
 االملام باألساليب االحصائية والتمييز بينها وتربير اختيار اسلوب احصائي بعينه دون غريه؛
واتقان استخدامه يف الوصف واالستدالل .والوصول ملا أسامه أستاذ األجيال (فؤاد
أبو حطب) "احلساسية االحصائية".
 التعرف عىل خمتلف قواعد البيانات ،واتقان إجراء البحث من خالهلا والوصول للمصادر
واملراجع املطلوبة من خالل (الكلامت الداللية) املناسبة.
 اتقان القراءة بلغة أجنبية واحدة للوصول إىل املصادر واملراجع بلغتها األصلية ،ومن ثم
ترمجتها وفق التخصص نفسه وليس بمرتجم من ختصص آخر.
 اتقان مهارة كتابة التقرير البحثي بشكل متكامل ،والتمييز بني خطة البحث وتقرير البحث.
ب-املهارات املتقدمة:
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 االشرتاك يف اجلمعيات العلمية ،والدوريات واملجالت العاملية ،واملجموعات الربيدية
االلكرتونية للحصول عىل أبرز املستجدات يف التخصص باستمرار
 احلضور واملشاركة يف الندوات وامللتقيات املتخصصة باستمرار
 االشرتاك يف جمموعات املناقشة واحللقات البحثية املهتمة بمناقشة األفكار واملرشوعات
العاملية واالقليمية.
 اتقان لغة أجنبية أو أكثر ،واالطالع عىل أحدث املراجع واملصادر املتخصصة باستمرار.
 نرش االنتاج العلمي للباحث عىل حسابه الشخيص يف املواقع االكاديمية البحثية مثل مواقع
التي تتيح ألي باحث أن ينشئ حساب خاص به
يضم سريته الذاتية وانتاجه العلمي ونشاطه البحثي واألكاديمي .ومن ثم مشاركة اإلنتاج
العلمي واملرشوعات البحثية ومناقشتها مع الزمالء واملتخصصني لتطوير مستوى بحوثه
املستقبلية.
وبشكل عام فإن اخلرباء دوما ينصحوا الباحثني بأن يطوروا مستوياهتم من خالل حضور
املؤمترات وامللتقيات واحللقات النقاشية وورش العمل وعرض الفكرة البحثية فيها ،للحصول عىل
التغذية الراجعة ،واستقبال املالحظات عىل البحث ،وكذلك االتصال بمجموعة الزمالء ممن هم يف
نفس االهتاممات البحثية ،والربط بني البحث الذي يقوم به الباحث وبني أعامل اخلرباء يف املجال.
املحور الثاين :مهارات إجراء البحث وبنية التقرير البحثي
قبل البدء يف إجراء البحث؛ ينبغي عىل الباحث حتديد رؤية منطقية إلمكانياته وقدراته
ومهاراته ،ومن ثم حتديد األفكار البحثية التي تتناسب معه .بحيث خيتار الفكرة البحثية التي يستطيع
تناوهلا بصورة متكاملة ويصل فيها إىل نتائج بحثية تسهم يف تطوير فهم أفضل ملجال التخصص.
والباحث الذي يتجاهل هذه النقطة ،وينطلق مبارشة إىل (عنوان بحث) يأخذه من املرشف أو من
مقرتحات البحوث والرسائل يف ختصصه؛ فإنه يصبح (كحاطب ليل) يميش بال هدى وال فهم ملدى
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تناسب هذا العنوان مع قدراته وامكانياته ومهاراته ،وينتج بحث ًا مبترس ًا ال يضيف لفهم جمال
التخصص شيئ ًا مه ًام أو ذا قيمة كبرية.
وبعد أن يطمئن الباحث إىل قدراته ومهاراته البحثية؛ يمكنه االنطالق نحو االطالع عىل
األفكار البحثية يف نطاق ختصصه ،وعىل املشكالت التي يمكن أن يسهم ختصصه يف دراستها
والوصول إىل حلول ملواجهتها .ومن أهم املصادر يف هذا العنرص؛ حرص مشكالت امليدان التي
يواجهها املجتمع سواء يف الفصول الدراسية أو ما يرتبط هبا من متغريات .وأيض ًا االطالع عىل
األفكار التي تستعرضها البحوث والدراسات املحلية واالقليمية والعاملية سواء يف جمالت علمية أو
مؤمترات وندوات وورش عمل .فإذا اختار الباحث فكرة بعينها؛ يبدأ يف القراءة عنها ،ويرى كيف
تناوهلا الباحثني من قبل ،وحيدد املتغريات والعوامل املرتبطة هبا.
يكون لديه خلفية معرفية قوية عن الفكرة البحثية
وإذا سار الباحث وفق هذا التصور فإنه ّ
التي حددها ،وحيدد بدقة املتغريات والعوامل املرتبطة هبا ،ويفند ويفهم نتائج البحوث التي تناولتها
وما توصلت إليه من إضافة ملجال التخصص؛ مما يمكنه بسهولة من حتديد املسارات التي يمكن له أن
يتناول هبا هذه الفكرة لتصبح موضوع ًا لبحثه ،وما يمكن أن يواجهه من عقبات يف الطريق منذ البداية
وحتى النهاية .وهكذا يستطيع الباحث أن حيدد موضوع بحثه وأهدافه التي يريد الوصول إليها،
واملتغريات التي سيتناوهلا ،واالجراءات واملعاجلات التي تفيد يف الوصول إىل نتائج البحث بشكل
منطقي ومبسط.
إن هذه اخلطوات؛ أساسية والزمة ألي باحث جاد يرغب يف إجراء بحث وفق القواعد
والضوابط العلمية ،وحيصل عىل نتائج منطقية موثوقة ،ويقدم للمجتمع العلمي تقرير ًا متميز ًا عن هذا
البحث.
ورغم تنوع واختالف املدارس العلمية العربية يف عدد وترتيب مكونات بنية البحث؛ إال أن
البحوث العربية تشرتك يف جمموعة عنارص منها (مقدمة البحث ،مشكلة البحث وأسئلته ،حدود
البحث ،مصطلحات البحث ،أمهية البحث ،منهجية البحث واجراءاته ومعاجلاته ،نتائج البحث،

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.5
118

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Hussein, Hisham Barakat
Volume (1) No. (2) 2018

مناقشة نتائج البحث وتفسريها ،التوصيات واملقرتحات) ،وقد يضيف البعض (أهداف البحث
وفروضه).
وعند تناول بنية البحث ،ينبغي التأكيد عىل نقطة أساسية تغيب يف كثري من البحوث ،أال وهي
مناقشة نتائج البحث يف ضوء األدبيات واإلطار النظري للبحث ،وحتديد االسهامات التي يمكن
للبحث تقديمها للمجتمع الذي يتناوله بالبحث والدراسة .إن مناقشة نتائج البحث ومقارنتها بنتائج
البحوث السابقة وتوضيح نقاط وأسباب االتفاق واالختالف معها؛ تشكل جز ًء أساسي ًا ال يمكن
االستغناء عنه يف البحوث العلمية للباحث نفسه والباحثني اآلخرين سواء الذين سيقرؤون تقرير
البحث ،أو سيبحثون نفس الفكرة البحثية للتمكن من بناء فهم أفضل وحتديد املقرتحات والتوصيات
املنطقية واملرتبطة بشكل أسايس بالبحث.
إذا نجح الباحث يف اكتساب املهارات األساسية واملتقدمة ومتكن من توظيفها يف إجراء بحث
ذو بنية علمية جيدة ،وكتابة تقرير متكامل لبحثه؛ يمكنه بعدها أن ينتقل للجزء التايل وهو كيفية النرش
يف جمالت علمية متميزة.
املحور الثالث :النرش يف جمالت علمية متميزة
هيتم حمررو املجالت العلمية املرموقة بنرش بحوث قيمة تضيف للمعرفة يف جمال التخصص،
ولذلك فإن املجالت املرموقة تضع لنفسها قواعد ورشوط للنرش تضمن من خالهلا احلصول عىل
البحوث الرصينة واملتميزة يف املجال ،ويمكن تصفح املواقع االلكرتونية لبعض املجالت املرموقة
التي تتصدر التصنيفات الدولية يف قواعد البيانات املتخصصة يف تقييم املجالت العلمية مثل (SSCI-

 )Scopus®( ،)ISIلقراءة قواعد ورشوط النرش فيها وكيفية فحص وتقييم البحوث العلمية املقدمة
للنرش فيها ،ويالحظ أن نسبة عدد البحوث املقبولة للنرش يف هذه املجالت إىل عدد البحوث املقدمة
للنرش فيها ال تزيد عن  ، %20وبعض املجالت تنخفض إىل  .% 5وهذا يوضح كيف تعمل رشوط
وقواعد النرش كشبكة تصفية فعالة ،ومن أهم هذه املجالت ما ييل:
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م2018 )2( ) العدد1( املجلد

2016 ) يوضح املجالت العلمية املتصدرة ألحد تقييامت املجالت عام1( جدول رقم
N

Title

ISSN

SJR

Country

1.

American Educational Research
Journal

ISSN 00028312

4.216

USA

Educational Researcher

ISSN 0013189X

4.053

USA

Review of Educational Research

ISSN 00346543

3.763

USA

Journal of Teacher Education

ISSN 00224871

3.522

USA

Review of Research in Education

ISSN 0091732X

3.002

USA

ISSN 01623737

2.98

USA

ISSN 10982736

2.872

USA

Sociology of Education

ISSN 00380407

2.863

USA

Learning and Instruction

ISSN 09594752

2.803

UK

Studies in Science Education

ISSN 19408412

2.515

UK

Scientific Studies of Reading

ISSN 10888438

2.495

USA

ISSN 00220663

2.467

USA

ISSN 0013161X

2.431

USA

Educational Research Review

ISSN 1747938X

2.389

Netherlands

Language Learning

ISSN 14679922

2.334

UK

Academic Medicine

ISSN 10402446

2.267

USA

Journal of Education Policy

ISSN 02680939

2.216

UK

Journal for Research in
Mathematics Education

ISSN 00218251

2.167

USA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Educational Evaluation and Policy
Analysis
Journal of Research in Science
Teaching

Journal of Educational
Psychology
Educational Administration
Quarterly
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Country

SJR

ISSN

Title

USA

2.167

ISSN 10508406

Journal of the Learning Sciences

USA

2.157

ISSN 15573079

Education Finance and Policy

UK

2.055

ISSN 02722631

Studies in Second Language
Acquisition

USA

2.028

ISSN 00368326

Science Education

Netherlands

2.019

ISSN 00472891

Journal of Youth and Adolescence

USA

2.011

ISSN 00178055

Harvard Educational Review

N
19.
20.
21.
22.
23.
24.

املصدر

ويف املجالت العربية أيض ًا تضع كل جملة قواعد ورشوط للنرش ينبغي عىل الباحثني اتباعها
عند النرش فيها ،وختتلف هذه الرشوط والقواعد من جملة ألخرى ،وعىل سبيل املثال فقد وضعت دار
( )Elsevierللنرش وهي من كربى دور النرش املرموقة عاملي ًا؛ دليل للباحثني
( ) https://www.elsevier.com/?a=91173يوضح أفضل الفرص املتاحة للباحثني املبتدئني لنرش
أعامهلم ،فضال عن اخلطوات الواجب اتباعها لكيفية النرش العلمي يف الدوريات العلمية ،ويتضمن
أهم النصائح واالرشادات التي يراها حمررو جمالهتم للنرش يف املجالت العلمية ،لذا ينُصح الباحثني
دائ ًام برضورة القراءة املتأنية لقواعد ورشوط النرش ألي جملة علمية قبل ارسال البحث للمجلة؛ بام
يسهل عىل الباحث اجراءات نرش بحثه وكذلك توفري وقت قد يضيع يف انتظار لقبول نرش بحث ال
تقبله املجلة من األساس.
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لذا من املهم للباحث قبل أن يرسل بحثه للنرش يف أي جملة أن يراعي النقاط التالية:
 استيفاء تقرير البحث لكافة املكونات والعنارص الالزمة ،وأن البحث يف صورة هنائية.
 أن يتضح الغرض من البحث ومدى اسهامه يف تقديم املفيد واجلديد يف التخصص.
 جودة عرض تقرير البحث علمي ًا من حيث املكونات ،وفني ًا من حيث التنسيق وقواعد الكتابة
والضبط اللغوي ،وتغطية املشكلة البحثية بشكل متكامل ،مع حداثة مراجع البحث.
 مراعاة القواعد األخالقية للبحث العلمي ،وخاصة رشوط االقتباس وعدم االنتحال.
 املراجعة اللغوية الدقيقة للبحث ،وخاصة (بنية اجلمل ،أن تكون األفعال يف املايض ،منطقية
التقرير ،األخطاء اللغوية).
 اختيار جملة هتتم بموضوع البحث وجمال التخصص الدقيق ،فكلام كان اختيار الباحث ملجلة
متخصصة أكثر؛ كلام كان ذلك أفضل .دون النظر لتكلفة ورسوم النرش التي
تتقاضاها املجلة.
 عند حتديد جملة بعينها ،ينبغي عىل الباحث قراءة األدلة االرشادية التي توفرها املجلة وقواعد
ورشوط النرش فيها قراءة دقيقة متأنية ،ومن ثم إعادة صياغة البحث وفق ُا هلذه
الرشوط .فمثال تشرتط بعد املجالت حدأ أقىص من عدد الصفحات ال يمكن
جتاوزه ،أو عدد كلامت مللخص البحث بكل لغة ،وطريقة واسلوب كتابة اجلداول
واألشكال وعرضها ،واسلوب التوثيق املعتمد يف املجلة ،وطريقة كتابة املراجع.
وغري ذلك من املتطلبات التي ينبغي االلتزام هبا لتسهيل عملية النرش يف املجلة.
 استيفاء املتطلبات االدارية للنرش ،ومنها االقرارات ونامذج البيانات املطلوبة بحسب كل جملة.
 ارسال البحث للمجلة بالطريقة املحددة ،سواء عرب املوقع االلكرتوين للمجلة (إن وجد) أو
بالربيد االلكرتوين ،أو التسليم باليد ،حسبام ترى املجلة.
 عند استالم رد املجلة ،وطلب تعديالت مثالً ،ينبغي عىل الباحث االلتزام بالتعديالت
املطلوبة وفق ًا ملا ارتآه املحكمني الذين قاموا بتحكيم البحث ،ورأي هيئة حترير املجلة،
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.5
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حيث أهنم غالب ًا من خرباء التخصص ،وعدم التعامل مع تقرير املحكمني بشكل
انفعايل وأخذ املوضوع بشكل شخيص ،ويف بعض احلاالت قد يرى الباحث رأي ًا
خيالف آراء املحكمني ويرص عىل رأيه ،ويف هذه احلالة ينبغي أن يوضح الباحث
حيثيات ذلك ومربراته بوضوح لرئيس حترير املجلة يف تقرير التعديالت ،ويف معظم
احلاالت تقبل املجلة رؤية الباحث إذا كانت منطقية ومقنعة ومدعمة باألدلة
واملصادر الالزمة.
 يف حال رفض املجلة نرش البحث من أول مرة ،فإن ذلك ال يعني هناية العامل أو أنك ال تقوم
بعمل جيد ،بل يعني أن هناك قواعد ورشوط ينبغي اتباعها ومل يتم اتباعها ،وأن هناك
مهارات ينبغي امتالكها مل يظهرها تقرير البحث ،لذا عىل الباحث أن يدرس تقرير
املجلة برفض البحث جيد ًا ،ويأخذ منه نقاط تطور من مستوى بحثه وجيري عليه
تعديالت مناسبه ومن ثم يقدمه للنرش يف منفذ نرش آخر مستفيد ًا من جتربة التحكيم
األوىل.
خامتة
هدفت الورقة احلالية إىل بناء خارطة طريق للباحثني لكيفية نرش بحوث يف جمالت علمية
متميزة ،واستعرضت الورقة عوامل ومسببات تفاقم مشكلة النرش العلمي للبحوث يف املجالت
العلمية ،والعوامل التي تسهم مواجهتها من خالل اكساب الباحثني مهارات البحث العلمي،
ومهارات كتابة تقرير بحثي متكامل يمكن تقديمه للنرش يف جمالت متميزة .وقدمت الورقة بعض
املقرتحات يف كل حمور من هذه املحاور.
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