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متهيد:

تمثل مجالت العلوم الصحية عنصرًا هامًا من عناصر النظم الصحية. فهي توفر منبرًا لنشر نتائج البحوث، ودلياًل يقود دائمًا إلى 
لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  يدخر  لم  التسعينات  أواسط  ومنذ  عامة.  بصورة  واحد  آن  في  الصحية  والنظم  المرضى  رعاية  تحسين 
الصحة العالمية لشرق المتوسط ومحررو المجالت الطبية البيولوجية وغيرها من مجالت العلوم الصحية، وسعًا في السعي إلى 
إلى  بالحاجة  العالمي  الصعيد  اإلقرار على  السعي مع  تزامن هذا  اإلقليم، ولقد  العام في  المجالت وشكلها  بنوعية هذه  االرتقاء 
في  المنظمة  استراتيجية  اشتملت  وقد  الصحية.  والنظم  المرضى  رعاية  تحسين  أجل  من  البيِّنة،  على  القائمة  الجيدة  المعلومات 
اإلقليم حيال تلبية االحتياجات المتصلة بهذه المجالت، على تنظيم الحلقات العملية التدريبية للُكتَّاب والمحررين في المستوى 

القطري، من جهة، وعلى إخراج الفهرس الطبي لشرق المتوسط، من جهة ثانية.

بتنظيم  السعودية  الطبية  المجلة  مع  بالتعاون  فقام  المجـال،  هذا  في  كافية  غير  اإلجراءات  هذه  أن  اإلقليمـي  المكتب  رأى  ولقد 
أول مؤتمر إقليمي حول المجاالت الطبية. وكان من نتائج ذلك المؤتمر األول إنشاء "رابطة شرق المتوسط للمحررين الطبيين"، 
لتكون منبرًا ومنتدًى للتواصل بين المحررين في اإلقليم. وبالتعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية والرابطة، تم تحديد عدد من 

مجاالت التعاون، بما في ذلك الحاجة إلى توفير المزيد من التدريب المضمون االستمرار.

وهذا الدليل موّجه إلى محرري مجالت العلوم الصحية، سواء في مجال الطب، أو التمريض والمهن المساعدة، أو الصحة العمومية، 
أو صحة البيئة، أو المجاالت األخرى المتصلة بالصحة. وهو موّجه، على وجه الخصوص، إلى المحررين العاملين في البلدان التي 

تسعى إلى تنمية قدراتها على تعزيز وإجراء البحوث ونشرها، وعلى تطبيق سياسات العمل والممارسة.

ولقد تم إعداد "دليل محرري مجالت العلوم الصحية" عام 2006 من ِقَبل أعضاء لجنة التنفيذ والتدريب في "الرابطة"، بدعم من 
"مجلة الجمعية الطبية في  المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وأعضاء هذه اللجنة هم: أحمد جمال من 
الورد من  اإليراني"؛ وندى  الطبي  "األرشيف  اعتمادي من  الطبية"؛ وأراش  والمجتمع  األسرة  "مجلة  بيال من  البحرين"؛ وحسن 
العراقية"؛ ومهدي شاماد من "مجلة طب الجلد السودانية"؛ وفيونا كيرلت من "المجلة الصحية لشرق المتوسط"؛  الطبية  "المجلة 
المحررين  منتدى  و  الرابطة  أعضاء  قبل  من  الدليل  مراجعة  وتمت  المتوسط".  لشرق  اإلقليمي  "المكتب  من  نيكولسون  وجين 
الطبيين األفارقة FAME، ووضع موضع االختبار في حلقات عملية في المستوى القطري. وشارك في مراجعة المسودات التالية 
للعلوم  باكستان  "مجلة  الطبية"؛ ومقبول جعفري من  للعلوم  اإليرانية  "المجلة  زاده من  فاروق حبيب  النهائية كل من:  والمسودة 
الطبية"؛ وضياء رزق من "المجلة الدولية لألمراض البولية النسائية والخلل الوظيفي لقاع الحوض"؛ وكلير بيرار من "المجلة الدولية 
للسل وأمراض الرئة"؛ وماريا كالرك من "نشرة منظمة الصحة العالمية"؛ وعبد الغفار من "المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط"؛ وقام 

بتحرير المطبوعة المشاورة بيباسمارت.
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املقدمــة:

بالفتوح  التغيرات  هذه  جوانب  أحد  ويتصل   . العالم.  في  الصحية  العلوم  مجالت  في  ضخمة  تغيرات  الماضيان  العقدان  شهد 
يتعلق بدور هذه المجالت في نشر  البحوث. وثمة جانب آخر  التي استجدت في مجال  العلم، وبالتغيرات  المتالحقة في مجال 
تقارير البحوث، والتقدم في معالجة المرضى ورعايتهم، وتثقيف المهنيين والصحيين، والمساعدة على حْسر الهوة الفاصلة بين 
الباحثين وراسمي السياسات. وجانب ثالث يتعلق بالطريق التي يتم بها توصيل المعلومات وتقاسم المعارف، وهو المجال الذي 
شهد تغيرًا جذريًا بفعل تقنية الحاسوب، واإلعالم اإللكتروني. إال أن األمر الوحيد الذي لم يتغير هو دور المحررين في توجيه 
أما  وجه.  أفضل  على  المجلة،  تخدمه  الذي  المجتمع  احتياجات  تلبي  التي  المحتويات  اختيار  وفي  الصحيحة،  وجهتها  المجلة 
النوعية  على  والحفاظ  المستويات،  بأرقى  االلتزام  مع  واألهداف  المرامي  هذه  تحقيق  أجل  من  المحررون  يتبعها  التي  الطريقة 

الجيدة، فتتعرض لتحديات متزايدة. 

إن إقليم شرق المتوسط موطن ألكثر من 300 مجلة طبية. ونتيجة لحملة قادها المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 
المتوسط،  الطبي لشرق  إقليمية، كالفهرس  المجالت في فهارس  العديد من هذه  التسعينات، تمت فهرسة  المتوسط منذ أواسط 
والفهرس الطبي اإلفريقي. وثمة عدد متزايد من هذه المجالت، على الرغم من قلته، تمت فهرسته على مستوى عالمي كالفهرس 
ألدب  التراكمي  والفهرس   ،Index Copernicus كوبرنيكس  وفهرس  المتحدة،  الواليات  في  الوطنية  الطبية  للمكتبة  الطبي 
التمريض والعلوم الصحية المساعدة؛ هذا باإلضافة إلى عدد متزايد من هذه المجالت دأبت على التقاطه محركات بحث عالمية 

.Google Scholar كمحرك بحث غوغل سكوالر

وما من شك في أن زيادة وضوح الرؤية، ولفت االنتباه، والوصول إلى قطاعات واسعة من الجمهور؛ قضايا تهم كل المجالت؛ 
غير أن لهذه الغايات أهميتها الخاصة بالنسبة للمجالت في البلدان المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل. كما أن مجالت العلوم 
الصحية المحلية تمثل منفذًا جيدًا للنشر بالنسبة للباحثين، ومصدرًا للمعلومات بالنسبة للمجتمع الذي أجريت البحوث في أوساطه. 
ولذلك فإن وضوح الرؤية في المستوى المحلي يعتبر مطلبًا جوهريًا. وفي الوقت نفسه يزداد شعور المحررين بالحاجة إلى بلوغ 
جمهور واسع، سواء من أجل تقاسم المعارف التي تضمها المجلة، أو من أجل تعزيز القاعدة العالمية للبّينات. كما أن زيادة وضوح 

الرؤية على الصعيد العالمي، تساعد على بناء السمعة العلمية الجيدة للمجلة، وبالتالي تعزز مصداقية المادة التي تنشرها.

وتصدر الغالبية العظمى من المجالت في اإلقليم، في بيئة تتدنى فيها الموارد والبنية األساسية المتاحة للبحث بالمقارنة مع األقاليم 
األخرى. وهذا ليس ناجمًا بالضرورة بسبب نقص الموارد المالية )على الرغم أن ذلك ينطبق على بعض الحاالت(، وإنما يعود في 
المقام األول، إلى نقص في "ثقافة البحث". ومن المفارقات، كما هو الحال في األقاليم األخرى، أن المنتظر من األكاديميين هو 
أن يقوموا بالبحث سعيًا إلى الحصول على ترقية أو ترفيع. ولذلك يشعر المحررون أنهم مكرهون على أن ينشروا ما يعتبرونه في 
بعض األحيان بحثًا هزيل النوعية، في نفس الوقت الذي يتمنون فيه أن يحّسنوا نوعية المجلة بصورة عامة، وأن يوسعوا دائرة قرائها. 
ويغلب أن تجعل هذه المطالب المتضاربة  المحررين غير متأكدين من حقيقة دورهم، ومن قدرتهم على معالجة الوضع، وال سيما 

إذا كانوا حديثي عهد بالوظيفة.

ويشمل الدور الذي يقوم به المحرر مجموعة واسعة من الوظائف والمهام التي تزداد في المجالت المحلية الصغيرة ذات الموارد 
المحدودة. والمحرر قبل كل شيء هو قائد في عمله. وهو يحتاج إلى رؤية واضحة ألهداف المجلة ومراميها، ولجمهور القراء 
الذي تخدمه المجلة. ويجد المحرر نفسه في طريق تتنازعه فيه مسؤوليته تجاه أصحاب المجلة، ومسؤوليته تجاه جمهور قرائها، 
وقد ال تتوافق هاتان المصلحتان في كل األحوال. ولذلك كان من المحتم أن يكون المحرر مستقاًل بقلمه وبمزاجه، حتى يتمكن 
من تحقيق الرؤية التي ترمي إليها المجلة. والمحرر هو صاحب القرار األخير فيما يخص محتويات المجلة، والقضايا التي تتناولها، 
وتوجيه دفتها إلى االتجاه المطلوب. وقد يكون المحرر هو المدير المسؤول عن الشؤون المالية، وعن سير العمل، وعن األشخاص 

)العاملين في المجلة(. وكثير من المحررين يعتبرون التثقيف مكونًا هامًا من مكونات الدور الذي يضطلعون به.
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وغاية هذا الدليل هي مساعدة المحررين في إقليم شرق المتوسط وفي كل مكان، سواء كانوا حديثي عهد بالوظيفة أم من المتمرسين في 
هذا العمل، على أن يستعرفوا بوضوح معالم الدور المسند إلى كل منهم، وأن يحددوا المرامي والخطط الكفيلة بتحسين نوعية مجالتهم. 
اإلجرائي،  والجانب  العمل  سياسة  هي:  ثالثة  رئيسية  مجاالت  على  تركز  عملية  بوسيلة  المحررين  تزويد  هو  كذلك  منه  والمقصود 
واألشخاص )العاملون(، والُمْنَتج النهائي. ويمكن لكل محرر أن يدرس هذا الدليل بمفرده كعملية تعليم ذاتي، أو يمكن استعماله في 
الحلقات العملية التدريبية، مع كل الفوائد المترتبة على تقاسم الخبرات الذي تتيحه منهجية العمل. ومع أن المحررين هم الجمهور الذي 

يستهدفه هذا الدليل في المقام األول، إال أنه يظل وثيق الصلة وعظيم الفائدة لكل المشاركين في إصدار المجلة. 

ويعتمد الدليل على العديد من المصادر التي أصبحت متاحة للمحررين، وعلى مختلف المبادرات التي أطلقت على الصعيد العالمي 
في السنوات األخيرة. وهذه المبادرات موثقة في شتى مراحل النشر وتتضمن المصادر الرئيسية التالية، وكلها من النصوص التي تعتبر 

جديرة بالقراءة:

• الدالئل اإلرشادية التحريرية ملنتدى املحررين الطبيني األفارقة FAME؛	
• الدالئل اإلرشادية للجنة أخالقيات النرش COPE حول املامرسات اجليدة يف النرش؛	
• املنهـاج الدراسـي للرابطة العاملية للمحررين الطبيني WAME للمحررين املحتملني واحلديثي العهد بالعمل التحريري؛	
• دة ملخطوطات النصوص املقدمة إىل املجالت الطبية البيولوجية، والتي 	 املتطلبات املوحَّ

قررهتا اجلمعية الدولية للمحررين اإلداريني والتقنيني ICMJE؛
• دليل املحررين العلميني لدى الرابطة األوروبية للمحررين العلميني EASE؛	

للمحررين، ويناقش مدى  العمل  يهيئ أرضية  العمل واإلجراءات، وهو  القسم األول: سياسة  أقسام رئيسية،  إلى ثالثة  الدليل  وينقسم 
التي يكون فيها االتجاه الواضح لسياسة العمل مطلبًا أساسيًا. والقسم  الحاجة إلى اعتماد مبادئ وسياسات محددة، ويبين المجاالت 
الثاني، األشخاص، ُيعّرف بالالعبين الرئيسين في عملية نشر المجلة، ويحدد بدقة األدوار أو المسؤوليات المطلوبة من هؤالء الالعبين. 
والقسم الثالث: الُمنَتج، يصف العمليات األساسية المرتبطة بإدارة المجلة )وتدبير شؤونها(، ويلفت االنتباه إلى قضايا الجودة التي ينبغي 
SWOT؛ وقائمـة بخدمـات  أن توضع في االعتبار. هذا باإلضافة إلى أربعة مالحق تضـم المصـادر اإلضافيـة، بما في ذلك تحليل 
الفهرس؛ ومخطط مجريات المخطوطة؛ وقوائم التدقيق الخاصة بالتحرير. ونذكر في الختام الهيئات الُمَماِرسة التي نوصي المحررين 

بالرجوع إليها واالستعانة بها، وهي:

 )EMAME( رابطة رشق املتوسط للمحررين الطبيني
الوصف: هذه الرابطة هي منظمة الحكومية، والحزبية، والربحية، رسالتها هي دعم وتعزيز الصحافة الطبية، في المجاالت التي يغطيها 
المعلومات  وتبادل  والمناقشة،  والتثقيف،  التشبيك،  قواعد  ترسيخ  خالل  من  وذلك  العالمية(،  الصحة  )بمنظمة  المتوسط  شرق  إقليم 
والمعارف. ولقد أنشئت الرابطة في أعقاب المؤتمرين اإلقليميين األول والثاني حول المجالت الطبية، واللذين عقدا في القاهرة عام 
2003، والرياض عام 2004، على التوالي. ويستضيف المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط موقع الرابطة وخدمة قوائم العناوين البريدية 

اإللكترونية التي تعتمدها.
العضويـة: مجانية. 

http://www.emro.who.int/EMAME/ :عنوان الموقع اإللكتروني

)FAME( منتدى املحررين الطبيني األفارقة
الوصف: أسس المنتدى خمسة عشر محررًا من محرري المجالت الطبية األفارقة، وقاموا بإنشاء رابطة مهنية وشبكة حاسوبية، بهدف 
مراجعة المشكالت التي تواجهها مجالتهم تحديدًا، ومحاولة العثور على حلول مشتركة لهذه المشكالت. وقد اجتمعت اللجنة اإلدارية 
)لجنة التوجيه( للمرة األولى عام 2003. ومقر أمانة المنتدى أو الرابطة في الوقت الحاضر هو "معهد كينيا للبحوث الطبية" في نيروبي، 
والتدريب في مجال مكافحة  للبحوث  الخاص  "البرنامج  بدعم من  اإللكترونية،  البريدية  الرابطة وقائمة عناوينها  كينيا. ويحظى موقع 
الدولي،  والبنك  المتحدة،  لألمم  اإلنمائي  والبرنامج  )يونيسف(،  لألطفال  المتحدة  األمم  صندوق  يرعاه  الذي  المدارية"،  األمراض 

ومنظمة الصحة العالمية.
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مقدمة

العضوية: مجانية.
عنوان الموقع اإللكتروني:

http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines 

)WAME( الرابطة العاملية للمحررين الطبيني
الوصف: أسست الرابطة عام 1995 وهي رابطة تطوعية لمحررين من مختلف بلدان العالم، الذين يسعون إلى تعزيز أواصر التعاون 

الدولي لمحرري المجالت الطبية الخاضعة لمراجعة أهل االختصاص.
العضوية: مجانية 

http://www.wame.org/ :عنوان الموقع اإللكتروني

 )EASE( الرابطة األوروبية للمحررين العلميني
الوصف: هذه الرابطة هي جماعة ذات توجه دولي، وتتألف من أفراد ينتمون إلى خلفيات مختلفة، ويعتنقون تقاليد لغوية متباينة، 
ويتميزون بخبرات مهنية متعددة، ويشتركون جميعًا في االهتمام بالتواصل العلمي وتحرير النصوص العلمية، ومع أن مقر الرابطة 
في المملكة المتحدة، إال أن أعضاءها ينتمون إلى 55 بلدًا من بلدان العالم، ويعقدون مؤتمرهم بانتظام، ويصدرون رسالة إخبارية 

ربعية.
العضوية: اشتراك.

www.ease.org.uk/ :عنوان الموقع اإللكتروني

)CSF( جملس املحررين العلميني
الوصف: أنشئ عام 1957 تحت اسم : "مجلس المحررين البيولوجيين". وغير اسمه عام 2000 إلى "مجلس المحررين العلميين" 
لكي يعبر عن واقع عضويته بصورة أكثر دقة. ويعقد المجلس مؤتمرًا سنويًا، ويصدر رسالة إخبارية نصف شهرية. وله موقع واسع 

على شبكة اإلنترنت ويصدر دلياًل يحّدثه بانتظام للمؤلفين والمحررين والناشرين.
العضوية: اشتراك.

www.councilscienceeditors.org/ :عنوان الموقع اإللكتروني

)COPE( جلنة أخالقيات النرش
الوصف: هذه اللجنة هي منتدى للناشرين والمحررين المعنيين بالمجالت التي تراجع من قبل أهل االختصاص، لمناقشة األمور 
المتصلة بكمال األعمال المقدمة إلى هذه المجالت أو المنشورة فيها وهي تدعم المحررين وتشجعهم على اإلبالغ عن المشكالت 
المتصلة بأخالقيات عملية النشر، وتصنيفها والحث على التحقيق فيها. وتقدم اللجنة إلى أعضائها خدمات تتيح لهم إمكانية حل 

قضايا أخالقيات النشر.
العضوية: اشتراك.

http://publicationethics.org/ :عنوان الموقع اإللكتروني

)ISMTE( اجلمعية الدولية للمحررين اإلداريني والتقنيني
الوصف: أنشئت هذه الجمعية عام 2008 لتعزيز احترافية العاملين في أقسام التحرير، من خالل تزويدهم بالقدرة على التشبيك، 
وبالبنية األساسية التدريبية، واعتماد أفضل الممارسات؛ ودراسة ممارسة قسم التحرير وتسجيلها. وتناصر الجمعية كافة القضايا 

المتصلة بعمليات قسم التحرير.
العضوية: اشتراك.

http://www.ismte.org/ :عنوان الموقع اإللكتروني
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1. سياسة العمل واإلجراءات

الغرض: تمكين المحررين من وضع سياسات واضحة للمجالت والحفاظ على هذه السياسات، من حيث نطاقها، وشكلها العام، 
وإدارتها، واإلجراءات المتبعة، واألمور المتصلة بأخالقيات العمل.

1-1 لماذا تحتاج إلى السياسات؟
الغرض: سيكون بمقدور المحرر تقرير أي من السياسات يكون ضروريًا لتحقيق مرامي ورؤى المجلة 

ينبغي لكافة المجالت أن تحدد لنفسها مبادئ وسياسات تحكم عملية تشغيلها، وتضمن لها التماسك واالنسجام في عملية اتخاذ 
القرار.  ولهذا األمر نفس األهمية بالنسبة للمجالت الجديدة والمجالت القديمة القائمة. فبالنسبة للمجالت الجديدة، تعتبر عملية 

1-1 لماذا تحتاج إلى السياسات؟
الغرض: سيكون بمقدور املحرر تقرير أي من السياسات يكون رضوريًا لتحقيق مرامي 

ورؤى املجلة.

1-2 نطاق المجلة وبنيتها 
دة ملجلته، وأن يقدم بيانًا بسياسة العمل يشمل  الغرض: يستطيع املحرر أن حيدد رؤية حُمدَّ

نطاق املجلة، وبنيتها، وشكلها العام.

1-3 اإلدارة والتنظيم
الغرض: يستطيع املحرر أن يشري عىل هيئة التحرير وغريها من اهليئات احلاكمة حول 

أنسب شكل من أشكال تقسيم األدوار واملسؤوليات، لضامن نجاح املجلة.

1-4 األخالقيات والنشر
الغرض: سوف يتمكن املحرر من وضع وتطبيق سياسة أخالقيات املجلة.

1-5 إدارة العمل
الغرض: سيكون املحرر قادرًا عىل تعيني أفضل نظم إدارة العمل لضامن نجاح املجلة 

واستمرار صدور ها.
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تحديد سياسة العمل مطلبًا حاسمًا عند تقرير دواعي النشر وكيفية النشر. وأما بالنسبة للمجالت القائمة أصاًل، فإن من األهمية بمكان أن 
يتم تقييم سياسات المجلة بصورة دورية لكي نضمن أنها ال تزال تسهم في تحقيق أهداف المجلة والرؤية التي تسير على هديها. واعتماد 
السياسات المحددة يساعد إدارة المجلة على اتخاذ القرار الصحيح حول كيفية استجابة المجلة للتحديات والتغيرات المستجدة، وكيفية 
السياسات  في  التفكير  يعين على  السياسات، كما  أهم  بعضًا من  بالمعالجة  القسم  ويتناول هذا  األيام.  الحفاظ على هويتها على مدى 

الالزمة للبنود التالية:

• األهداف ونطاق العمل؛	
• عملية اختاذ القرار فيام خيص سياسة املجلة؛	
• عملية اختاذ القرار إزاء كل خمطوطة عىل حدة، بام يف ذلك املراجعة من قبل اخلرباء أصحاب االختصاص؛	
• أعامل التحرير واملراجعة من قبل أصحاب االختصاص للمواد األخرى غري املقاالت كاالفتتاحيات والرسائل؛	
• اإلجراءات القضائية والنزاعات؛	
• التأليف والكتابة املنتظمة؛	
• الغش والرسقة األدبية؛	
• ازدواجية التقديم/والنرش الزائد عىل احلاجة؛	
• تنافس املصالح )ويدعى أيضًا تضارب املصالح(؛	
• اإلعالن؛	
• حقوق الطبع والقضايا القانونية األخرى؛	
• نمـاذج التوزيـع، بام يف ذلك التوزيع املجاين، كالنشـر من خالل إمكانيـة احلصـول عىل اخلدمة املوصولة إىل الشبكة؛	
• متويل املجلة؛	
• تسعري املجلة؛	
• أدوار املحررين واهليئات احلاكمة؛	
• نطاق خدمات هيئة التحرير وطبيعة تكوين فريق التحرير.	
• تواصل البحوث هبدف إغناء سياسات العمل واملامرسة.	

ومن األهمية بمكان على وجه الخصوص، بالنسبة للنقطة األخيرة أن نذكر أن غاية المجلة ال تقتصر على مجرد إيجاد رابطة اتصال بين 
الدور  القول، بحق، إن هذا  فيها، بل يمكن  الوطنية والدولية، والتأثير  السياسات والممارسات  إغناء  إلى  الباحثين، وإنما تتجاوز ذلك 
األخير هو أهم دور تقوم به المجلة، وإنه يعزز الحوار بين الباحثين وبين راسمي السياسات وقد تتطلب عملية وضع سياسة التحرير، لكي 
نضمن قيام المجلة بأداء هذا الدور، دعوة األشخاص المالئمين إلى االنضمام إلى هيئة التحرير، أو التأكد من أن المجلة تصدر بيانات 

صحفية عن األمور الهامة.

هل تستطيع أن تفكر يف بنود أخرى ترى رضورة لرسم سياسات خاصة هبا؟ وهل لديك 
جمموعة من الدالئل اإلرشادية حول كيفية االستجابة للمشكالت يف كل جمال من املجاالت 

املذكورة آنفًا؟ ومن الذي تظنه املسؤول عن تقرير السياسة اخلاصة بالبنود أعاله؟



13
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1-2 نطاق المجلة وبنيتها
الغرض: يستطيع المحرر أن يحدد رؤية معينة لمجلته، وأن يقدم بيانًا بسياسة العمل يشمل نطاق المجلة وبنيتها وشكلها العام.

أهداف المجلة ونطاقها

"رسالة وتكليف". ويعبر عن  بأنه:  الشرط  أن نصف هذا  المجالت فكرة عن سبب إصدارها. ويمكن  كافة  أن تكون لدى  ينبغي 
"أهداف المجلة ونطاقها". ومن األهمية الحيوية لكل مجلة أن تعلن بوضوح أهداف المادة التي تنشرها  هذه الفكرة عادة بعبارة: 
الطبيعة  على  واضحة  داللة  والمالكين(  والمحررين،  والكّتاب،  )القراء،  المجلة  تعنيه  من  لكل  يوفر  أن  شأنه  من  وهذا  ونطاقها. 

الدقيقة لمحتويات المجلة، وعلى أسباب نشر هذه المواد.

وعلى الرغم من تقبل عملية تحديد أهداف المجلة ونطاق عملها كجزء حيوي من عملية إنشاء أي مجلة جديدة، فإن من المستحسن 
بفعل  أمر مطلوب،  المراجعة  أن  تجد  قد  قائمة، ألنك  العمل ألي مجلة  ونطاق  األهداف  في  النظر، من حين آلخر،  إعادة  أيضًا 
التغيرات التي قد تطرأ على المواد المقدمة للنشر، أو على هيئة التحرير، أو على النظام وضوابط العمل. ومن المسّلم به أن األهداف 
ونطاق العمل تكون مختصرة كثيرًا، وقد ترغب في اعتماد وصف مفصل لكليهما، يستفيد منه أعضاء هيئة التحرير والمراجعون، 

ويعين على اتخاذ القرارات حول طبيعة المحتويات المطلوبة والمقبولة.

الهدف  وهل  الكّتاب؟  من  أم  القّراء  من  الجمهور  هذا  وهل  للمجلة  األّولي  الجمهور  حول  خالف  األحيان  بعض  في  ينشأ  وقد 
الكّتاب؟  النشر لطائفة معينة من  يتيح فرصة  أنه توفير منفذ  أم  العلمية  بالمادة  القراء  األّولي للمجلة هو تزويد مجموعة معينة من 
والنقطة المهمة في نهاية المطاف بالنسبة ألي مجلة، هي أن ُتنَشر المجلة ثم ُتقَرأ، غير أن إمكانية تحديد الجمهور األّولي قد تساعد 
الناشر والمحررين على اتخاذ القرارات الالزمة حول نطاق المجلة ومنهجيات التوزيع. ومثال ذلك أنه إذا كان هدف المجلة هو 
توفير المعلومات لألطباء العامين في األرياف، فقد يكون أفضل أنموذج للنشر هو المجلة التي تحتوي على عناصر التثقيف الطبي 
المستمر، ودراسات الحالة، ومناقشات الفتوح ووقائع التعريف بالبحوث الوطنية تنشر باللغة المحلية، أما إذا كان هدف المجلة 
هو جعل البحوث الوطنية معروفة على نطاق واسع، فإن أفضل أنموذج للنشر في هذه الحالة، قد يكون مجلة تضم مقاالت البحث 

األصلية، المنشورة على شبكة اإلنترنت باإلنكليزية.

ولذلك فإن على المحررين والمالكين، إذا أرادوا أن يحققوا األهداف ويبُلغوا النطاق الذي حددوه للمجلة، أن يجيبوا على األسئلة 
التالية:

• األساس املنطقي للمجلة – ملاذا تصدر املجلة؟	
• اجلامهري املستهدفة – ملن تصدر املجلة؟	
• تغطية املوضوعات – ملن تنرش املجلة؟	
• أنامط املقاالت – كيف ينبغي للمجلة أن تعرض أو تقدم حمتوياهتا؟	

ولننظر اآلن في كل سؤال على حدة..

األساس المنطقي للمجلة

لماذا تصدر مجلتك؟ ينبغي أن تكون لديك فكرة واضحة حول مدى الحاجة إلى مجلتك، ألن هذا يساعدك على بيان األهداف التي 
ترمي إليها المجلة على وجه الدقة. ومثال ذلك أن السبب المنطقي لوجود مجلتك يمكن أن يعود إلى عدم وجود مجلة تمريض في 

منطقتك، أو ربما إلى أن مكانة مؤسستك يمكن أن يعززها إصدار المجلة.

وبمجرد أن تتضح لك الرؤية حول األساس المنطقي لمجلتك، تستطيع أن تحدد أهداف )وأغراض( المجلة التي تتوافق مع المنطق. 
واعتمادًا على المثالين الواردين في الفقرة السابقة، وإذا كان السبب المنطقي هو عدم وجود مجلة تمريض في منطقتك، فإن هدفك 
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ينبغي أن يكون إذن، هو إتاحة الفرصة للممرضات والممرضين للوصول إلى المعلومات التي تهمهم. أما إذا كان األساس المنطقي هو 
إصدار مجلة مميزة باسم مؤسستك، فيمكن أن يكون الهدف هنا هو توفير منفذ نشر ألعضاء  المؤسسة.

وقد يقول معظم مجالت العلوم الصحية إن هدفه إنما هو "تحسين الرعاية الصحية"، على أن هذا الهدف واسع جدًا، وعليك أن تكون 
أكثر تحديدًا إذا أردت أن تكون لمجلتك هوية مستقلة عن المجالت القائمة األخرى.

الجماهير المستهدفة

هل تسـتطيع أن تقدم وصفًا واضحًا لجمهورك المستهدف؟ من أجل ذلك ينبغي أن تكون لديك فكرة واضحة عن عامة الجمهور الذي 
تريـده أن يقرأ المجلة، والكتاب الذيـن يريدون أن يكتبوا للمجلة. وقد يكون االثنان شـيئًا واحدًا، وقد يكونان مختلفين، فكر في مواقـع 
هاتين المجموعتين –  في أي بلدان، وفي أي أنماط من المناطق يعيش أفرادهما )ريفية أم حضرية(، وضع في اعتبارك احتياجـات كل 

منهما، والطريقة التي يريدون أن يتلقوا بها المعلومات أو ينشروها أو يقرؤوها.

النشر بلغة محلية - سواء للمقالة برمتها أو  ويتم تقرير لغة المجلة من خالل تحديد جمهورك المستهدف. فقد ترى أن المطلوب هو 
باللغة اإلنكليزية،  المحلية، عناوين  باللغة  التي تصدر  المجالت  أن تستعمل في  به عامة  المقالة. ومما يوصى  لخالصة مختصرة لهذه 
باإلضافة إلى أسماء وألقاب الكتاب والخالصات الموجزة للمقاالت المنشورة، من أجل تحقيق الرؤية الدولية للمجلة. وكذلك الحال 
بالنسبة للمجالت الصادرة باللغة اإلنكليزية. فقد تجد هذه المجالت أن من المفيد أن تتضمن عناوين وخالصات باللغة المحلية لنفس 

السبب

تغطية الموضوعات الرئيسية

يوجد في شتى أنحاء العالم الكثير من المجالت التي تنشر موضوعات تنتمي إلى ما يبدو نفس التخصص. ولذلك، فأنت بحاجة إلى أن 
تتحرى وتختار المجاالت التي ينبغي أن تغطيها المجلة والتي تعطيك شعورًا بالهوية المستقلة عن المجالت األخرى، وترضي الجماهير 

ما  وكل  جملتك  إلصدار  املنطقي  األساس  يف  فيها  تفكر  قليلة  حلظات  وقتك  من  خصص 
يتوصل إليه تفكريك يف هذا الشأن. ومن خالل األساس املنطقي الذي توصلت إىل حتديده، 
ختتلف  مدى  أي  وإىل  املنطقي.  األساس  هذا  مع  تتوافق  التي  األهداف  هي  ما  سّجل 
أهدافك عن أهداف املجالت األخرى يف بلدك أو منطقتك؟  وهل توجد جمالت أخرى 
أن  الذي حيملك عىل  املنطقي  فام هو األساس  األمر كذلك،  وإذا كان  أهدافك؟  نفس   هلا 

تصدر جملتك؟

خصص من وقتك بضع حلظات للتفكري يف مجهورك. وحدد كتابًة من هو هذه اجلمهور، 
أو املجلة  قراءة  عىل  اجلمهور  حيمل  الذي  األول  احلافز  تظنه  الذي  وما  يوجد،   وأين 

 الكتابة هلا.
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المستهدفة التي حددتها لمجلتك. والسؤال هنا هو: ما هو موضوع التخصص الرئيسي للمجلة، وما هو نوع المحتويات التي تنشرها 
وتوصلها إلى قرائك؟

أنواع المقاالت وأنماطها

بعد أن تنتهي من تحديد أهدافك وجمهورك وموضوعاتك بوضوح، تستطيع االنتقال إلى التفكير في أنماط المقاالت التي تريد أن 
ُتَضّمنها مجلتك. وقد تتصور معظم المجالت أن المقاالت البحثية األصلية هي محتوياتها الرئيسية، لكن عليك أن ال تنسى األنماط 
واألخبار،  والمراجعات،  االفتتاحيات،  ذلك:  ومثال  جمهورك؛  نظر  في  القيمة  نفس  لها  يكون  قد  التي  المحتويات  من  األخرى 

وتبادل اآلراء والمعلومات المختصرة، ودراسات الحالة، والرسائل، وصفحة الوفيات، والمقابالت، وما إلى ذلك.

وإن من األهمية بمكان أن نذكر دائمًا أنه ليس من الضروري أن يتضمن كل عدد كل أنماط المقاالت. فقد ترغب في أن تضع حدودًا 
لبعض أنماط المحتويات، كدراسات الحالة على سبيل المثال، فتكتفي بواحدة منها في كل عدد. وقد تقرر أن تضّمن المجلة بعض 

هذه األنماط، كالوفيات مثاًل في أعداد متباعدة، مع أن لها صلة وثيقة بجمهرة القراء.

ومن األمور الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار، ما يتصل بالمقاالت المترجمة. إذ تتزايد وتيرة نشر المقاالت باللغة المحلية 
واللغة اإلنكليزية معًا يومًا بعد يوم. ويعتبر هذا اإلجراء مقبواًل ما دامت تتم اإلشارة إلى المقالة األصلية، ويتم الحصول على اإلذن 
بالنشر من الناشر األصلي للمقالة بلغتها األصلية. على أن بعض المجالت تنتهج سياسة تقتصر على نشر المقاالت األصلية، وال 
تقبل ترجمات المقاالت المنشورة. لذلك كان من األهمية بمكان أن تقرر سياسة محددة حيال هذه القضية، لكي تتمكن من اتخاذ 

القرارات الحاسمة المتناغمة.

إنشاء ركن تجمع فيه النصوص الجيدة

توفر المخطوطات المادة الخام للمجلة. والمجلة ال تستطيع البقاء دون أن يتوافر لها مدخول كاٍف من هذه المخطوطات. ولقد بدأ 
العديد من المجالت المحلية في اإلقليم بداية حماسية، بهدف إصدار ما ال يقل عن أربعة أعداد كل عام، لكنها أخفقت في تحقيق 
هذا الهدف بسبب نقص المادة الصالحة للنشر. وهذا بدوره يدل على نقص في التخطيط وفي بحوث السوق. ولذلك فإنه ينبغي أن 
تدرس إمكانيات المجلة الجديدة دراسة متأنية. وإذا كان في السوق عدد أكثر من الالزم من المجالت التي تتنافس على نفس المادة، 

تغطيها  أن  تريد  التي  الرئيسية  املوضوعات  يف  للتفكري  حلظات  بضع  وقتك  من  خصص 
جملتك. وهذا قد ال يقترص عىل التخصص األسايس للمجلة، وإنام يشمل أيضًا السمة التي 
متنح جملتك هوية بعينها – وهل هذه السمة خاصية جغرافية فرعية متيزك عن منافسيك، أم 

أهنا نوع من الرتكيز عىل ختصص فرعي بعينه؟

– فام  خصص من وقتك بضع حلظات للتفكري يف املحتويات التي تريد أن َتُضّمها جملتك 
هي سياستك حيال الرتمجة؟ وما هي السياسات التي تريد أن تعتمدها إذا تلقيت نمطًا من 

املقاالت التي مل تأخذها مسبقًا يف احلسبان؟ 
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فإن المجالت التي ال تقوى على االستمرار بصورة منتظمة قد تضطر إلى قبول البحوث الضعيفة، وتقـع في مغبة تدني الجـودة المطلوبة. 
وإذا لم تتوافر المادة البحثية الكافية إلصدار مجلة محلية صغيرة، فقد يكون االندماج مع مجالت أخرى أحد الخيارات المطروحة.

إذ إن االعتماد على قلة  الكّتاب،  بها أفضل األعمال من مجموعة واسعة من  لها أن تلتمس طرقًا تجتذب  ينبغي  المجلة،  ولكي تنجح 
"المنتظمين" سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف إدراك مرامي المجلة وإلى عزلتها. ولكـي تفلح المجلة في جذب  من الكتاب 
المقاالت الجيدة، ينبغي أن يكون لديها ركن أو خزانة تخصصية تسبغ عليها جاذبية نوعية فريدة. ولكي تفلح المجلة في هذا التوجيه ينبغي 
لها أن توفر للكّتاب دالئل إرشادية واضحة حول األعمال التي يودون تقديمها، وأن تحافظ على تواصلها معهم، باإلضافة إلى أمور أخرى 

كثيرة. ويمكن تحقيق هذه "الخزانة" بطرق مختلفة، منها:

• احلصول عىل مواد املجلة وتنسيقها بطريقة ميرّسة وفعالة، وأفضل من حال املجالت األخرى؛	
• إقامة صالٍت وثيقة مع اجلمعيات املتخصصة؛	
• الرتكيز احلرصي عىل جانب بعينه من جوانب املوضوع العلمي؛	
• تنويع أنامط املخطوطات املرشحة للنرش؛	
• إرشاك اهليئات البحثية عن طريق تشجيع القراء والكّتاب عىل إبداء املالحظات وغريها من املعلومات االرجتاعية؛	
• التصميم والتقديم بأساليب مبتكرة؛	
• تقديم مواد إضافية قابلة للقراءة، كمراجعات الكتب، واألخبار، والرسائل، وما إليها؛	
• رسعة النرش؛	

هيكل المجلة وتصميم شكلها )إخراجها(

مطبوعة  تصدر  أن  يمكن  فالمجالت  للنشر.  المالئم  الشكل  مناقشة  إلى  االنتقال  يتم  ونطاقها،  المجلة  أهداف  تحديد  من  االنتهاء  بعد 
النشر  التي تبدي قلقها من أن  أنه ال يزال هناك بعض الجماعات  الرغم من  فحسب، أو مطبوعة وإلكترونية، أو إلكترونية فقط. وعلى 
اإللكتروني وحده ال ينشئ مجلة محترمة، إال أن هذا المفهوم آخذ في التغيير وأصبح أكثر  مقبولية من قبل، بالنسبة للمجالت الجديدة. 
الشكل  على  تقتصر  التي  المجالت  بفهرسة  ترحيبها  وأبدت  مؤخرًا،  سياساتها  غيرت  قد  الفهارس  من  العديد  هناك  أن  األمر  وواقع 

اإللكتروني )ما دامت تلتزم بمعايير القبول األخرى(.

أما تحديد بنية المجلة أو هيكلها فهو عملية تنظيم المقاالت والمحتويات األخرى بحيث يستطيع القراء أن يصلوا بسهولة إلى ما يريدون 
قراءته في المجلة.. والهيكل أو البنية في حالة المجلة المطبوعة، على جانب كبير من البساطة: فهناك جدول المحتويات ثم المقاالت، وقد 
تقرر المجلة أن تورد في صدر كل عدد "نبذات" من مواد العدد، وربما كان ذلك في هيئة مقتطفات مختارة من هذه المواد، بهدف جذب 

القراء. وربما تم ترتيب المقاالت ترتيبًا موضوعيًا – ومثال ذلك: التخدير الناحي، والرعاية المركزة، والتخدير العام.

بينك وبني املجالت األخرى  الذي يفصـل  الذي تعتربه مكانة خاصة بمجلتـك؟ وما  ما 
التي تصدر بنفس التخصص ويف نفس اإلقليم؟
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أما في بيئة النشر على شبكة اإلنترنت، فإن الهيكل قد يكون أكثر تعقيدًا، ألن أمام المستفيدين أعدادًا كثيرة من المجلة، مع إمكانية 
الحصول على المعطيات األصلية التي اعتمدت عليها مقاالت البحوث. ثم إن هناك فرصة إلضافة وسائل مالحة إلكترونية أخرى 

)كاإلطار الجانبي الثابت الذي يصلك إلى األقسام األخرى من المجلة(.

وحينما تنشر المجلة طباعة وعلى شبكة اإلنترنت يصبح الوضع أكثر تعقيدًا. والمشكلة هنا هي أن االختالف بين النسخة المطبوعة 
والنسخة اإللكترونية يزداد انتشارًا وشيوعًا يومًا بعد يوم. ومن أهم األمور األساسية في هذا المقام، أن بعض الرسوم التوضيحية 
يمكن أن تنشر ملونة على شبكة اإلنترنت بينما ال تظهر في الطباعة إال باللونين األسود واألبيض. وكذلك فإن العديد من المجالت 
بالتالي  فتصدر  وحدها،  اإللكترونية  النسخة  في  أو  وحدها،  المطبوعة  النسخة  في  المحتويات  بعض  على  يقتصر  األيام  هذه  في 
مجلتان مختلفتان يشتركان في المحتويات الرئيسية فحسب. وفي ضوء هذا االختالف بين النسخة المطبوعة والنسخة اإللكترونية 
بـ  اختصارًا  إليه  يرمز  ما أصبح  النسختين، وهو  الحصول على رقم تصنيف دولي لكل من  اآلن  المطلوب  المجلة، أصبح  لنفس 

.p-ISSN و e-ISSN

وتتيح بيئة اإلنترنت فرصًا كثيرة لمزيد من اإلبداع، ولتقديم محتويات المجلة بطرق ابتكاريه كثيرة. وفيما يلي بعض األمثلة على 
الطرق التي ينتجها العديد من المجالت في تصميم محتويات نسختها اإللكترونية بصورة مختلفة:

• ترحيل املقاالت قبل الطباعة الورقية، أي املقاالت التي ُقبلت للنرش وتنتظر انتقاءها للعدد القادم. انظر مثاًل جملة النسيت 	
 عىل الشبكة أوالً، يف املوقع:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/onlinefirst ؛
• 	PloSOne :نرش املقاالت عىل الشبكـة بمجرد أن تصبح جاهزة، بداًل من مجعهــا يف عدد كامل. انظر 

http://www.plosone.org/article/brows.action?field=date ؛
•  جتميع جمموعات من املقاالت ذات املوضوع الواحد. انظر صفحة جمموعات جملة النسيت:	

http://www.thelancet.com/collections/neurology?collexcode=115 ؛
• تقديم املحتويات يف وسائل إعالم أخرى، كاإلذاعة، والفيديو، واألرشطة الصوتية، ومن ذلك: حمارض املؤمترات، أو املقابالت، أو 	

 املناقشات. انظر مثاًل موقع املجلة الطبية الربيطانية:
/http://www.bmj.com ؛

• 	PLoS Medicine:تشجيع القراء عىل املشاركة، من خالل منتديات املناقشة، انظر مثاًل 
http://www.plosmedicine.org/article/comments/ 
2Fjornal.pmed.1000072%info%3Adoi%2F10.1371

• تقديم حمتويات إضافية كمجموعات املعطيات ملساعدة الباحثني عىل تقييم النتائج التي انتهت إليها املقالة، وغريها من املواد 	
التكميلية عىل الشبكة؛ مقاالت التعليم الطبي املستمر CME املتآثرة لتمكني املستفيدين من التحقق من معارفهم باملقارنة 

.BMJ مع صحائف االختبار، انظر مثاًل موقع التعليم اإللكرتوين للمجلة الطبية الربيطانية 
http://learning.bmj.com/learning/main.html 

يف املجلة املطبوعة، ما هو اهليكل الذي تريد أن تعتمده؟ ما هي املجالت التي اطلعت عليها 
وأعجبك هيكلها وتصميمها؟ ما الذي يناسب بيئة عملك، وكيف تريد قراءك أن خيوضوا 
يف  ترغب  التي  واملعلومات  املحتويات  بأنامط  تسلسلية  قائمة  اكتب  املطبوعة؟  املادة  غامر 

تقديمها بشكل مطبوع.
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ولسوف نناقش في القسم الثالث القرارات الواقعية، كتحديد أبعاد الصفحة في النسخة المطبوعة، وقياس الصفحة، وكيفية، نشر مجلتك 
على شبكة اإلنترنت.

الرؤية

هذه المكونات في مجموعها  )األهداف والنطاق، والخزانة، والهيكل، والشك( تشكل الرؤية العامة للمجلة، وتحدد على وجه الدقة 
سبب نشر المجلة، وما تنشره المجلة، وكيف تقدم المجلة نفسها إلى العالم. والرؤية في نهاية المطاف، هي تلخيص لما تأمل المجلة 

تحقيقه.

المصادر وقراءات أخرى

 الدالئل اإلرشادية للمراجعين. كينيا، منتدى المحررين الطبيين األفارقة )FAME(، 2005(.زيارة يوم 29 حزيران/يونية 2009 للموقع:
http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines/ 

النغدون- نيوز إي. رسم سياسة التحرير، الجزء2: إدخال السياسات على التعليمات الخاصة بالمؤلفين أو الملكيات العامة. في: ميزونوف ج. وآخرين. 
)EASE(٫ 2007 الكتب اإلرشادية للمحررين العلميين. المملكة المتحدة، الرابطة األوروبية للمحررين العلميين )eds نظم المعطيات اإللكترونية (

القسم 2-1-1.
 أو تيغر س.د المنهاج للمحررين المحتملين والمحررين المعينين حديثًا. الواليات المتحدة. الرابطة العالمية للمحررين الطبيين  

http://www.wame.org/syllabus.htm :زيارة في 29 حزيران/ يونية 2009 للموقع .)WAME(٫ 2001 

1-3 اإلدارة والتنظيم
األدوار  تقسيم  أشكال  من  شكل  أنسب  حول  الحاكمة  الهيئات  من  وغيرها  التحرير  هيئة  على  يشير  أن  المحرر  يستطيع  الهدف: 

والمسؤوليات، لضمان نجاح المجلة.

مقدمة

من هو المسؤول عن مجمل نجاح مجلة من المجالت؟ قد تتباين اإلجابة هنا تبعًا الختالف الهيكل والملكية لمختلف المجالت، غير 
أن في اإلمكان أن تعتبر أن هناك ما ال يزيد على ثالثة شركاء في نشر المجلة:

• هيئة التحرير	
• مالك املجلة	
• النارش املشارك	

وتوضيح طبيعة أدوار ومسؤوليات كافة الشركاء مطلب حيوي لتجنب التضارب، وضمان نجاح المجلة.

إذا كنت تنوي نرش جملتك عىل شبكة اإلنرتنت فهل ستتضمن أي حمتويات فريدة من نوعها 
- أم ترى أن النسخة املطبوعة سوف تضم حمتويات ال تضعها عىل شبكة اإلنرتنت؟ وما 
هي املالمح اإللكرتونية التي تود لو تستطيع تنفيذها يف جملتك؟ سجل كافة العنارص التي 
تظن أنه ينبغي أن تتضمنها املجلة اإللكرتونية وكيف ترى التصميم املناسب هلذه العنارص، 

بحيث تساعدك عىل زيارة مواقع املجالت التي تفضلها، فتتعلم مما عمله اآلخرون.
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هيئة التحرير

التنفيذية للمجلة، وهي تركز اهتمامها على األهداف القصيرة المدى واألهداف البعيدة المدى للمجلة  توفر هيئة التحرير القيادة 
لضمان االلتزام ببيان أهداف المجلة ونطاقها إلى أقصى حد ممكن. وتضطلع هيئات التحرير بأدوار ومسؤوليات مختلفة باختالف 
المجالت التي تعمل فيها. وتتراوح هذه األدوار والمسؤوليات بين ما هو مناط بمجلس استشاري ال يجتمع إال لمامًا، وبين ما هو 
مناط بهيئة اتخاذ قرار فعالة تعمل بتعاون وثيق مع المحرر وتشارك في القيام باألنشطة اليومية للمجلة، وقد يطلق على هذه المجموعة 
اسم آخر مثل: "مجلس المحررين"، أو "لجنة التحرير"، أو "المحررين االستشاريين"، وغير ذلك. ويعتمد حجم المجموعة على 

حجم المجلة ونطاقها. ويناقش "القسم الثاني" عددًا من األدوار والمسؤوليات المحتملة في هذا المجال.

أصحاب المجلة )المالكون(

المجلة  يكون صاحب  إدارة حكومية. وقد  أو  ربما جامعة  أو  تجارية،  أو شركة  مهنية،  المجلة مؤسسة  يكون صاحب  أن  يمكن   
مسؤواًل عن مجمل النجاح المالي للمجلة. وقد يشعر أيضًا باهتمام عميق بالتأكد من أن المجلة تخدم أعضاء المؤسسة وسياستها. 
وإن من األهمية بمكان أن تكون العالقة بين المحررين وبين المالكين عالقة شفافة، وأن كاًل من الطرفين يعرف تمام المعرفة ما هو 

منتظر من الطرف اآلخر.

التحريري  بالمحتوى  الخاصة  القرارات  اتخاذ  في  ومستقاًل  حرًا  يكون  أن  للمحرر  ينبغي  فإنه  التحرير،  لسياسة  بالنسبة  أما 
البيان  هذه  ويكون  الطبع،.."،  حقوق  إلى  القراء  وتنبيه  المسؤولية  من  "التنصل  بيان  ينشر  المجالت  من  وكثير  للمجلة. 
التحرير،  وحرية  استقالل  حول  التفصيالت  من  المزيد  على  الوقوف  ويمكن  ونطاقها.  المجلة  أهداف  مع  متمشيًا  عادة 
المالكين وبين  المجالت  تحرير  رؤساء  بين  العالقة  حول   )WAME( الطبيين"  للمحررين  العالمية  "الرابطة  بيان   في 
المجالت  لمحرري  الدولية  للجنة  الموحدة  والشروط   )http://www.wame.org.wamestmt.htm#independence(  

.)http://www.icmje.org/#editor(  )ICMJE(  )الطبية

وكثيرًا ما يتم تعيين المحرر من قبل المالك، ولذلك فإنه يحصل )أو يجب أن يحصل( على عقد ينص بوضوح على ما ينتظر المالك 

من المحرر – ومثال ذلك تكرار النشر،..
الناشـــر

غالبًا ما يكون مالك المجلة هو الناشر. لكن االتجاه يتزايد اآلن نحو التعاقد على النشر مع ناشر تجاري. وفي حاالت كثيرة يعمل 
الناشر بمشاركة مع صاحب المجلة. وقد تكون لدى الناشر أولويات تختلف عن أولويات المالك أو المحرر. وكما هو الحال مع 
مالك المجلة، يجدر بالمحرر أن يحدد ما ينتظره من الناشر. وينطوي هذا على أمور كثيرة، كجداول التسليم، ومستويات اتخاذ القرار 

)حول التصميم مثاًل(. وللناشر أن يتوقع إشراكه في بعض الجوانب المتصلة بنشر المجلة، مثل ترويج المجلة في المؤتمرات،..

ما  واضحة عن  فكرة  لديك  وهل  الكامل؟  التحريري  باالستقالل  تتمتع  بأنك  تشعر  هل 
ينتظره منك مالكو املجلة وما تنتظره أنت منهم؟ هل لديك عقد كمحرر للمجلة التي تعمل 

فيها، وهل ترى أنه جيب أن يكون لديك هذا العقد؟
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الخالصــة

المحرر  من  أدوار ومسؤوليات كل  تكون  لكي  بالتفصيل،  المجلة  تنظيم شؤون  تحديد عملية  بمكان  الضرورة  من  أن  القول،  خالصة 
والهيئات الحاكمة واضحة وصريحة. ويمكن للمحرر أن يشير على المالك وهيئة التحرير حول الخطوط العريضة للتآثر في ما بينهم، 
وحول مدى مشاركة هيئة التحرير في القرارات الخاصة بالتحرير. وينبغي أن ُتذكر هذه األمور في عقد عمل المحرر. كما ينبغي أن يشير 

العقد بوضوح إلى استقالل المحرر في كافة قرارات التحرير.

وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول أدوار ومسؤوليات األشخاص المعنيين بعملية النشر، انظر القسم الثاني.

المصادر والقراءات األخرى

ICMJE. The role of the editor. In: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and 
editing for biomedical publication. Updated October 2008. International Committee of Medical Journal Editors )ICMJE(. 
Visited 29 June 2009. http://www.icmje.org/#editor

Marcovitch H, Williamson A. Editorial boards. In: Maisonneuve J et al. )eds(. Science editors’ handbook. UK, European 
Association of Science Editors )EASE(, 2007. Section 1-1.3. 

Marusic A, Marusic M. Organizing the editorial office and educating contributors. In: Maisonneuve J et al. )eds(. 
Science editors’ handbook. UK, European Association of Science Editors )EASE(, 2007. Section 4-3.3.

Utiger RD. Syllabus for prospective and newly appointed editors. USA, World Association of Medical Editors )WAME(, 
2001. Visited 29 June 2009. http://www.wame.org/syllabus.htm 

WAME. WAME statement on the relationship between journal editors-in-chief and owners. [Undated] USA, World 
Association of Medical Editors )WAME(. Visited 29 June 2009. http://www.wame.org/wamestmt.htm 

1-4 األخالقيـات والنشــر
الهــدف: سوف يتمكن المحرر من وضع وتطبيق سياسة أخالقية للمجلة.

مقدمــة

من المؤسف أن السلوك الالأخالقي بين أوساط البحوث الطبية البيولوجية، وفي أوساط نشر البحوث الطبية البيولوجية، موجود في كل 
مكان، ويتخذ أشكااًل متعددة. وحينما يصدر هذا السلوك، يلقي ظاًل ثقياًل يمكن أن تترتب عليه عواقب جارفة بعيدة األثر - ومثال ذلك 
د ألوساط المهن الطبية  إذا استعملت المعلومات الخاطئة لصياغة أو تبرير التغيير في سياسة العمل. ولذلك كان من األهمية بمكان أن يؤكَّ

البيولوجية ولعامة الجمهور، أن البحوث قد أجريت في إطار أخالقي مقبول علميًا، وأن ما ينشر هو بحوث حقيقية أصلية.

أضف إلى ذلك أنه ينبغي أن تكون لدى المؤلفين والقّراء ثقة في أن المخطوطة قد عوملت بأسلوب مالئم أثناء اإلعداد والمعالجة. وفي 
كل األحوال يقتضي األمر وجود قدر من الثقة، بأن المؤلفين المذكورة أسماؤهم هم فعاًل مؤلفو المقالة، وأن أي تعارض في المصالح 

هل تشعر أن أولويات املالك والنارش )إن كانا خمتلفني(، واملحرر، هي نفس األولويات؟ 
وما هي الفروق بني هذه األولويات، وهل يمكن أن تؤدي إىل النزاع؟ وإذا حدث النزاع، 

فام الذي تستطيع أن تفعله حيال األمر؟
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مكشوف ومبين على رؤوس األشهاد،.. وتتزعزع تلك الثقة في كل مرة يتم فيها خرق معايير السلوك األخالقي أو المساومة عليها. 
وينبغي لكافة المجالت أن تكون لديها سياسات راسخة تضمن ما أمكن، أن المعايير األخالقية تراعى في األداء وأنه في حال أي 

خرق لهذه المعايير، ثمة إجراءات جاهزة لمعالجة الوضع.

األخالقيــات والمؤلفــون 

إدارة الدراســة 

من األمور الهامة التأكيد على أن المؤلفين قد تقيدوا بالمعايير األخالقية للبحث الطبي البيولوجي، فيما يتصل باإلنسان والحيوان 
القانون،  منافاة  وعدم  الذات،  الستقالل  االحترام  ومبادئ  المسبق،  االطالع  على  المبنية  والموافقة  البحث،  صحة  ذلك  )مثال 
والعدالة، وما إلى ذلك(. وعلى الرغم من أن المجلة ال تستطيع أن تحكم على أخالقيات البحث إال بعد استكماله، فإنه ينبغي أن 
يتم تقييم كافة أوراق البحث، للتأكد من أن البحث قد سار وفقًا للدالئل اإلرشادية للممارسة في هذا المجال. وكلما اقتضى األمر، 
المؤسسية  الهيئة  الدراسة، من  الموافقة األخالقية على  أنه قد تم الحصول على  تبين  إقرارات  أو  بيانات  ينبغي للمجلة أن تطلب 
المعنية، وأن الموافقة بعد االطالع المسبق قد منحت حسب األصول )سواء كانت هذه الموافقة شفوية أم مكتوبة( وللمجلة أن 
للمراجعة  هيئات  توجد  المعنية، وقد ال  المؤسسـات  في  المراجعة  هيئة  موافقة  الموافقة، وعلى  تطلب االطالع على صيغة هذه 
األخالقية بصورة دائمة في بعض البلـدان؛ أما في حال وجودها فإنه ينبغي الحصول على موافقتها كلما اقتضى األمر ذلك. وأما 
في البلدان التي ال يوجد فيها هذا النوع من الهيئات، فإنه يترتب على المحرومين أن ال يدخروا وسعًا في الدعوة إلى إنشاء هذه 
التزموا  قد  كاتبوها  يكن  لم  إذا  مثاًل  ترفض  قد  المقاالت  ألن  وذلك  استحداثها.  على  المعنية  المؤسسات  تشجيع  وفي  الهيئات، 

الدالئل اإلرشادية للبحث الموصى بها دوليًا.

تعزيز  المجلة  وعلى  لتخصصاتهم،  المعتمدة  اإلرشادية  الدالئل  اتباع  على  المقاالت(  )كّتاب  المؤلفين  تشجيع  وينبغي 
من  التحقق  لهم  يتيح  الذي  األمر  اإلنترنت،  على  المناسبة  المواقع  إلى  المؤلفين  توجيه  خالل  من  الجيدة،  الممارسة 
جيدة  مصادر  توفر  كما  المختلفة،  اإلرشادية  الدالئل  من  عدد  إلى  واسعًا  مدخاًل    Equator شبكة  وتوفر  بحوثهم.  صحة 
الموقع: انظر  التقارير.  إلعداد  اإلرشادية  الدالئل  واعتماد  تحسين  إلى  سعيهم  سياق  في  واحد  آن  في  وللمؤلفين   للمحررين 

http://www.equator-network.org

التأليــف

غالبـًا ما تكـون ثمة خالفات حول تحديد من ينبغـي أن يدرج في قائمة المؤلفين. وبناًء على “الشــروط الموحـدة للمخطوطات 
التي تقدم إلى المجالت: كتابة وتحرير المنشورة الطبية البيولوجية”، فإن المؤلف هو الشخص الذي يسهم إسهامًا حقيقيًا في ورقة 
البحث التي تعتمد على المساهمة في كافة الجوانب التالية للدراسة: التصور والتصميم؛ والحصـول علـى المعطيـات أو التحليل، 

وتفسـير المعطيات؛ تسويد المقالة أو مراجعتها مراجعة نقدية، والموافقة النهائية على النسخة المعتمدة للنشر.

ويطلب بعض المجالت إلى كافة المؤلفين أن يقدموا وصفًا لمساهماتهم في العمل ليضمنوا إدراجهم في القائمة. وثمة ممارسة 
شائعة في اإلقليم وغيره هي ما يسمى “منح زمالة التأليف” – حيث يغلب أن يدرج رؤساء اإلدارات أو المشرفون بصفة مؤلفين 

حتى ولو لم يستوفوا المعايير المبينة آنفًا.

يف  مؤلفيك  ذلك  تبلغ  وهل  اجليدة؟  البحوث  نرش  بخصوص  حمددة  سياسة  لديك  هل 
الدالئل اإلرشادية التي تضعها للمؤلفني؟ وما الذي ستفعله عندما تتلقى ورقة بحث تضم 

نتائج ملفتة وجديدة، ولكنك تشعر أنه قد تم إعدادها نتيجة ملنهجية بحثية ال أخالقية؟
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االعتراف  والمشاركين اآلخرين في  المشرفين  الرغم من حق  التأليف على  إعطاء صفة  يبرر  بحثية وحده ال  فاإلشراف على مجموعة 
بفضلهم.. ولعل المؤلفين يجدون صعوبة في تجنب هذه الممارسة إال أنه إذا كانت المجلة تتطلب إقرارًا أو بيانًا مكتوبًا بمساهمات كافة 

المؤلفين فإن ذلك يساعد على عدم تشجيع هذه الممارسة.

الذين يطلق  المؤلف من  للنشر. وقد يكون هذا  "الشبحي" لمساعدتهم على إعداد مقالة  بالمؤلف  الباحثين ما يسمى  ويستخدم بعض 
عليهم اسم "محرري المؤلفين" الذين يقومون بإعادة كتابة المسودة لتحسين لغة النص، ولضمان إمكانية تقديمه إلى المجالت الدولية. 
وقد يستخدم كّتاب "شبحيون" آخرون من قبل شركات األدوية التي قامت بتمويل البحوث األصلية، فيأخذ هؤالء الكتاب الطبيون المادة 
الخام لنتائج البحث ويصوغون منها المقاالت المطلوبة. وما دامت تتوافر الشفافية في عملية وضع المقالة على هذا النحو )سواء من جهة 
المحررين والقراء(، فال يجوز التقليل من شأن أي مجموعة من مجموعات المؤلفين "الشبحيين" أو تثبيط همتهم. فالمجموعة األولى 
من الكّتاب الشبحيين تقدم خدمة قّيمة للمؤلفين الذي ال يجيدون لغة النشر تمام اإلجادة، كما أنها قد تساعد على تسجيل النتائج التي 
الثانية من هؤالء الكّتاب )وهي التي توظفها شركات األدوية(، فتقدم  الباحثون بطريقة أكثر دقة وشمولية. أما المجموعة  يتوصل إليها 
خدمة قّيمة للباحثين المشغولين، عن طريق تسجيل نتائج بحوثهم بسرعة أكبر، وربما بشمولية أفضل مما يستطيعه المؤلفون األصليون 
أنفسهم. وفي كلتا الحالتين هناك نقطتان على جانب كبير من األهمية، أوالهما: أن المؤلفين الذين تظهر أسماؤهم يتحملون المسؤولية 
الكاملة عن مضمون المقالة المنشورة، وعليهم أن يوافقوا عليها قبل النشر؛ والثانية هي أن من األهمية بمكان أن يشار إلى هؤالء الكّتاب 
"الشبحيين" بوضوح تام، لكي يتمكن القراء من إدراك أي تحّيز أو محاباة. وال يجوز أن تذكر أسماء الكّتاب الشبحيين في قائمة المؤلفين، 

ولكن ينبغي أن ينوه بهم بوضوح في ثنايا المقالة.

مصــادر التمويــل

ربما يكون أحد المؤلفين قد حصل على تمويل من شركة أو هيئة معينة، وقد يؤثر ذلك في نتائج البحث. وعلى الرغم من أن هذا ال يحول 
دون نشر ورقة البحث، إال أنه يجب أن يذكر بوضوح أن هذه الحقيقة لم تؤثر في النتائج وال في استقالل المؤلف بقرار نشر النتائج أو 

االحتفاظ بملكيتها.

تنافس المصالح )ويدعى أيضًا تضارب المصالح(

قد يكون لمؤلف من المؤلفين مصالح أخرى يمكن أن تؤدي إلى التحيز والمحاباة، أو إلى اتخاذ قرارات ال تتالءم مع البحث. وباإلضافة 
أن  والقراء  المحررون والمراجعون  ليتمكن  النقاب  أن يكشف عنه  ينبغي  فإنه  البحث،  نشر  أن يحول دون  األمر  لهذا  ينبغي  أنه ال  إلى 
يتوصلوا إلى ما يريدون من استنتاجات. وتطلب مجالت كثيرة من المؤلفين التصريح بأي تضارب في المصالح كجزء ال يتجزأ من عملية 

تقديم البحث أو المقال.
االحتيـــال

االحتيال هنا هو تقديم معطيات ملفقة أو مختلقة، أو ادعاء السبق في طرائق العمل، أو انتهاج االنتقائية في نقل المعطيات. على أن من 
الصعب الكشف عن هذه الحاالت في مرحلة التقديم، غير أن على المحررين والمراجعين أن يدركوا ما يفرضه االحتيال من مسؤولية 

هل تتصل بكافة املؤلفني املذكورة أسامؤهم للتأكد من أهنم يلتزمون تعريف املؤلف؟ وهل 
بصورة  يذكر  مل  مؤلفًا  ألن  النرش  بعد  الناشبة  املشكالت  مع  للتعامل  حمددة  سياسة  لديك 
خاصة  سياسة  لديك  وهل  البحث؟  ورقة  من  حذف  قد  مؤلٍف  اسم  ألن  أو  صحيحة، 

بالتأليف "الشبحي"؟
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على عواتقهم. ويعد هذا من قبيل سوء السلوك الخطير: فهو يمثل انتهاكًا للثقة، وفيه تشويه لروح البحث العلمي، كما يمكن أن 
يضلل القارئ.

االنتحـــال

االنتحال هو استعمال عمل اآلخرين أو معطياتهم أو أفكارهم )سواء كانت منشورة أو غير منشورة(، دون إسنادها إلى أصحابها، أو 
اإلشارة إلى أن هذه األعمال أو المعطيات أو األفكار تعود في منشئها إلى شخص آخر )هو المؤلف الفعلي(. ويشمل هذا الوضع 

االنتحال الذاتي، وهو أن يقوم المؤلف بنشر عمله )أو أجزاء كبيرة منه( دون اإلشارة إلى أن هذا العمل قد سبق له ُنشر.

 ومع ظهور اإلنترنت أصبح اإلقدام على االنتحال أمرًا سهاًل )إذ أصبح من السهل أن يتم قص أي محتويات ولصقها من المنشورات 
يوم عدد  بعد  يومًا  يتزايد  أنه  االنتحال. كما  الكشف عن هذا  السهل  نفسه أصبح من  الوقت  الشبكة(، و لكن في  الموجودة على 
البرامج مصمم  الرغم من أن معظم هذه  السيئ، على  السلوك  النوع من  التي تكشف هذا  المتخصصة )وبعضها مجاني(  البرامج 
يكتبون  الذين  المؤلفين، وال سيما  الشبكة. وقد ال يرى بعض  المتاحة على  المواد  بين  للمقارنة  الجامعات، وليس  للعمل داخل 
بلغات غير لغتهم األم، أي ضير في استنساخ نص من أعمال غيرهم ما دام يشار إلى ذلك عند االستشهاد به. على أن االحتيال قد 
يخفي أو يبدي عدم فهم مرتكبه للعلم الذي تتم عملية االحتيال في سياقه. وإن من الصعوبة بمكان أن نذكر هنا المقدار الذي يمكن 
ع المؤلفون على التعبير عما في نفوسهم بكالمهم ال بكالم  نسخه حرفيًا دون الوصول إلى مرحلة االحتيال، إال أنه ينبغي أن يشجَّ
غيرهم؛ ال لمجرد تجنب انتهاك حقوق اآلخرين، ولكن لتطوير مهاراتهم في مجال القدرة على الفهم والكتابة. أما إن كان ال بد من 
االقتباس حرفيًا فينبغي أن يبين ذلك صراحة )يوضع بين معقوفتين ويعزى النص إلى صاحبه األصلي(، وأن يقتصر ذلك االقتباس 
على جملة هنا وجملة هناك فحسب. وللمحررين دور هام عليهم أن يضطلعوا به إلذكاء وعي الناس وإدراكهم لمواقع االحتيال، 

وللدعوة إلى اجتنابه.

ازدواجيـــة التقديــم

تحدث االزدواجية حين يقدم المؤلف مقالته في وقت واحد إلى أكثر من مجلة واحدة. وينبغي عدم تشجيع هذه الممارسة ومحاربتها 
ألنها تؤدي إلى ازدواجية التنقيح، والتحرير، والعمل اإلداري؛ وتحدث نزاعًا بين المجالت حول حق النشر. واألهم من ذلك، أن 
الدراسة التي تنشر في أكثر من مجلة واحدة، تؤدي إلى نشوء مجموعة من المشكالت المختلفة )مثل التحيز في النتائج التي ينتهي 
إليها التنقيح المنّظم والتحليالت اإلحصائية، وأخطاء االستشهاد، والتباين نتيجة لعملية التحرير، وما إلى ذلك(؛ كما تعني أنه ال 
يمكن ألي مجلة بعينها أن تدعي أنها هي التي تنشر المقالة األصلية. وعلى كافة المجالت أن تعلن بوضوح أنها ال تقبل إال المواد 
التي ليست قيد النظر )أو لم تنشر( في أي مكان آخر. وحين ُترَفض مقالة من المقاالت، فإن كاتب المقالة يستطيع أن يتقدم بها إلى 
ثانية إذا شعروا بأن مكتب التحرير  التقدم بمقاالتهم إلى مجلة  مجلة أخرى. ويشعر المؤلفون في بعض األحيان باالضطرار إلى 
يستغرق وقتًا طوياًل في مراجعة مقاالتهم أو نشرها. ولذلك كان من واجب مكاتب التحرير العمل بكفاءة كي ال يتطرق هذا الشعور 

إلى نفوس المؤلفين، وكي يعرف المؤلفون سبب عدم قبول ازدواجية التقديم.

التقديم في حاالت معينة منها، على سبيل المثال، إذا كانت الورقة المقدمة ترجمة فحسب، أو كانت تهم  وقد يسمح بازدواجية 
جماهير تختلف اختالفًا شديدًا عن جمهور المجلة، ولم تعلم بنشر المقالة في المرة األولى . غير أن على المؤلفين في كلتا الحالتين 
أن يعلموا المجلة، عند تقديم المقالة )بأنه سبق أن قدمت المقالة إلى جهة أخرى(، وعلى المجلة أن تشير إلى نشر المقالة من قبل، 
كي يظل القارئ على علم بجلية األمر. ثم إن على المؤلفين أيضًا في حال منحهم )المجلة األولى( ترخيصًا حصريًا بالنشر، وفي 

حال تنازلهم عن حق النشر للناشر األول، أن يضمنوا حصولهم على إذن من الناشر األول بإعادة نشر المقالة.
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التقديــم المكــرر

هو تقديم مخطوطة تكاد تكون نسخة عن ورقة أخرى تم نشرها من قبل نفس المؤلف أو مجموعة المؤلفين. وهذا هو ما يحدث تمامًا 
للبحث  لها  َغ  البحث يعطي أهمية ال مسوِّ النوع من ورقات  أو نشرات. ونشر هذا  حين يكتب مشروع بحثي عدة مرات لعدة مجالت 
تنشرها  التي  المحتويات  أصالة  من  ينال  المطاف،  نهاية  في  والمراجعين، وسواهم. وهو،  القّراء،  لوقت  كان مضيعة  وربما  األساسي، 
المجلة، وينال بالتالي من نوعيتها وجودتها. ولتجنب الوقوع في هذا المحذور ينبغي للمجلة أن تطلب من المؤلفين أن يصرحوا بكافة 
منشوراتهم المماثلة للورقة المقدمة )أو المستندة إلى نفس البحث( لكي يتمكن المحرر من تقدير مدى التداخل بين هذه النصوص. وال 
شك في أن من المغريات القوية للباحثين أن ينشروا أكبر قدر من أوراق البحث التي يستمدونها من المعطيات المتوافرة لديهم )وهذا 
ما يسمى أيضًا بنشر "السالمي"(، لكي يزيدوا من حجم قائمة منشوراتهم. وعلى المحررين هنا أن يتحروا بكل همة ونشاط عن حاالت 

التقديم المكرر وأن يكافحوها بكل السبل الممكنة.

المخطوطــات المتنافســة

الذين عملوا في نفس  أكثر من  أو  باحَثْين  قبل  تقدم بصورة منفصلة من  لكنها  المعطيات  أو  الدراسة  إلى نفس  أوراق بحثية تستند  هي 
المحتويات في  إذا ما تم نشر  التأليف والنشر،  تتعلق بحقوق  تنشأ عنه قضايا  الموضوع، وقد  الدراسة. وهذا من شأنه أن يضيع أصالة 
مجالت متعددة. وإذا كانت التحليالت متماثلة، فإن على المؤلَفْين المعنيين أن يتوصال إلى قرار حول ما إذا كانا ينويان النشر، وحول 

تحديد مكان النشر. وإذا كانت التحليالت متباينة فإن في اإلمكان نشر الورقتين في آن واحد.

انتهاك حقوق التأليف والنشر

ن المؤلفون مقاالتهم بنودًا سبق نشرها، ويترتب عليهم الحصول على إذن باستعمالها )كاألشكال التوضيحية مثاًل(. ولتجنب  قد ُيَضمِّ
يثبتوا أنهم حصلوا على إذن بتضمين مقاالتهم أي محتوى تم نشره من قبل.  المؤلفين أن  المشكالت المحتملة، عليك أن تطلب إلى 
وعليك أن تضع في اعتبارك أيضًا أنه إذا قام مؤلف بنشر مقالة ما وتنازل عن حقوقه في التأليف والنشر للناشر، فإنه ال يحق للمؤلف أن 
يعيد نشر أي بنود من تلك المقالة في أي مكان آخر دون الحصول على إذن من الناشر األصلي. وكثير من المؤلفين ال يعلمون بهذا األمر، 

ولذلك كان من األهمية بمكان أن ُيْستفَسَر منهم عما إذا كان أي جزء من محتويات المقالة قد سبق نشره في مكان آخر.

ومن المستحسن أن تقوم المجلة بتزويد كّتابها بما يسمى "طلب اإلذن" من المؤلفين اآلخرين، حين يريدون الحصول على اإلذن بتضمين 
مقاالتهم بنودًا سبق أن نشرت من قبل. وبهذا تستطيع المجلة أن تضمن لنفسها الحقوق التي تحتاج إليها لنشر تلك البنود في النسخة 

المطبوعة وفي نسخة اإلنترنت.

هل تزود املؤلفني بدالئل إرشادية واضحة حول سياساتك حيال قضايا االحتيال، وازدواجية 
التقديم، وسواها؟ وهل تطلب إىل املؤلفني أن يربهنوا عىل سالمة املقاالت التي يتقدمون 

هبا، وذلك بأن يثبتوا أن املقالة أصلية وليست قيد النظر يف مكان آخر؟

هل لديك سياسات جاهزة للتصدي ملشكالت أخالقيات املهنة، املتصلة باملؤلفني؟ وهل 
واجهتك أي مشكلة من هذا القبيل، وكيف توصلت إىل حّلها؟ وما الذي تستطيع أن تفعله 
الستباق املشكلة وإلجراء الرتتيبات الالزمة لتجنب هذا النوع من املشكالت يف املستقبل؟
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األخالقيات والمحررون، والمراجعون، والعاملون في المجلة

تنافس المصالح )ويدعى أيضًا تضارب المصالح(

توجد المصالح المتضاربة حينما يكون للمحررين، أو المراجعين، أو العاملين في المجلة مصالح أو ارتباطات أخرى يمكن أن تؤثر 
تأثيرًا غير الئق في حكمهم على ورقة البحث المقدمة )ومثال ذلك عالقة شخصية، أو تنافس أكاديمي، أو مصلحة مالية(. ولذلك 
ينبغي أن يطلب إلى كافة هؤالء األشخاص االلتزام باإلجراءات السليمة المناسبة. فقد تقدم ورقة بحث، وعلى سبيل المثال، من قبل 
أحد أفراد أسرة المحرر، وهنا ينبغي أن يعهد بمهمة اتخاذ القرار حول النشر من عدمه إلى عضو آخر من أعضاء هيئة التحرير. وينبغي 
أن تكون للمجلة سياسة حاضرة للتصرف حيال هذا النوع من التضارب. وحين تكتشف أي حالة من حاالت تضارب المصالح على 

هذا النحو، ينبغي أن تكون للمجلة سياسة واضحة حول كيفية معالجة هذا األمر.

وال يقبل بعض المجالت المواد المقدمة من أعضاء هيئة تحرير المجلة نفسها، أو من محرر )رئيس تحرير( المجلة. ولكن ثمة 
مجالت أخرى تشجع كافة أعضاء هيئة التحرير على أن يقدموا لمجلتهم أفضل ما لديهم من مواد. وما دامت المجلة ال تقتصر على 
نشر مقاالت كتبها أعضاء هيئة تحريرها حصرًا، فإن نشر تلك المواد يعتبر أمرًا مقبواًل بصورة عامة. على أنه تجنبًا النتقاد مسألة 
التحيز، على المجلة أن تعتمد سياسة واضحة حيال هذه المواد المقدمة، بحيث يتأكد للقراء أن قرار النشر إنما يستند إلى الجدارة 

وليس إلى العالقة القائمة مع المؤلفين.

يـّة الســـرِّ

ينبغي توفير الحماية للمخطوطات أو أجزاء منها، أو مالحظات المراجعين، من أي استعمال من ِقَبل المحررين، أو المراجعين، أو 
العاملين في المجلة. فقد ُوجَدْت، على سبيل المثال، حاالت أخذ فيها المراجع مادة من ورقات البحث التي يقوم بتقييمها، وضمنها 
في صلب المقالة أو المقاالت التي يكتبها. ولذلك ينبغي للمجلة أن تكون لديها سياسة صارمة حول السرية في هذه األمور، وأن 
تتأكد من أن المحررين على علم تام بالمسؤوليات األخالقية تجاه المؤلفين. كما أنه ينبغي أن تكون لدى المجلة سياسة واضحة 

حيال أي تعدٍّ على هذا الحق.

األخالقيات والمالكون ومنظمات الدعم

إن من قبيل الموضوعية واألمانة والعدالة العلمية، أن يبدي المالكون ومنظمات الدعم احترامهم الستقاللية المحرر، وأن يمتنعوا 
عن التأثير في محتويات المجلة. وعلى المحرر أن يطلب تأكيد هذا المبدأ عند بدء واليته.

األخالقيات واإلعالنات

يقبل العديد من المجالت نشر اإلعالنات، وكثير منها يحتاج إلى هذه اإلعالنات لتعود عليها بالعائدات األساسية على أنه ال ينبغي 
أن يسمح لهذا اإلعالن أن يؤثر على قرارات تحرير المجلة. وفي المجاالت الطبية البيولوجية غالبًا ما تأتي اإلعالنات من شركات 

هل تؤكد عىل احلاجة إىل الرسية يف حديثك مع املراجعني العاملني معك؟ وهل لديك سياسة 
تقيض بأن يطلب إىل كافة أعضاء هيئة التحرير املوافقة عىل هذه السياسة عندما ينضمون إىل 
يف  والعاملني  باملحررين،  تتصل  أخرى  أخالقية  قضايا  أي  توجد  وهل  املجلة؟  يف  العمل 

املجلة، واملراجعني، يف تصورك؟
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األدوية الراغبة في اإلعالن عن منتجاتها. وينبغي أن تكون للمجلة سياسة واضحة مكتوبة حول اإلعالن. وعلى المحرر أن يتأكد من أن 
كافة المعايير المحلية المعتمدة لإلعالن والمعمول بها في بلد المجلة  قد روعيت تمامًا.

ومن األمور التي ينبغي أن توضع في االعتبار عند وضع سياسة اإلعالن، ما يلي:

• ال جيوز نرش أي إعالنات عن منتجات ثبت رضرها.	
• ال جيوز أن حتتوي املجلة عىل إعالنات مكثفة وال سيام إذا اقترصت عىل معلن واحد أو معلَننْي، فقد 	

يفهم القارئ من ذلك أن املعلنني قد فرضوا تأثريهم عىل املحرر وحرفوا املضمون.
• ليس من املعتاد أن تظهر اإلعالنات بني املقاالت )فهي توضع عادًة إما يف بداية املجلة أو يف هنايتها(. والسبب 	

يف ذلك أنه قد يبدو للمرء أن املقالة تقر املنتج إذا كان اإلعالن قريبًا من موضوع البحث املنشور.
• عىل املحررين أن ينتبهوا للدعاوى املضللة أو املغالية يف اإلعالنات، وعليهم أن حيتفظوا 	

بحقهم يف حترير  )تنقيح( اإلعالنات – أو رفض إدراجها يف املجلة.
• ينبغي أن يكون القرار النهائي بنرش اإلعالنات النوعية بيد املحرر وحده.	

معالجة سوء السلوك )أو سوء التصرف(

واستراتيجيات  سياسات  المجلة  لدى  تكون  أن  ينبغي  صحيحة،  وبصورة  بسـرعة  السـلوك  سوء  معالجة  اإلمكـان  في  يكـون  لكـي 
محددة لمعالجة أي سوء تصرف ممكن يتعلق بأي من األشخاص أو الهيئات اآلنفة الذكر علمًا أنه قد تطرأ حاالت ال تشملها السياسات 
المعتمدة. وإذا ما حدث ذلك  فإن ثمة معلومات وافرة حول كيفية التصرف حيال المشكالت النوعية، يمكن الحصول عليها من "لجنة 
أخالقيات النشر" )COPE( التي توفر أيضًا "لوحات مجريات" حول كيفية معالجة قضايا سوء السلوك الشائعة، كاالحتيال، والمؤلفين 

غير الفعليين، وما إلى ذلك.

• واخلطوات املعتادة ملعاجلة حاالت سوء الترصف هي:	
• طلب إثبات املعطيات؛	
• طلب إعادة الكتابة؛	
• رفض الورقة املقدمة؛	
• إحالة املؤلف إىل املؤسسة التي ينتمي إليها؛	
• سحب ورقة البحث؛	
• التوبيخ والتشهري.	

أما كيفية استعمال هذه الخطوات في الحاالت النوعية، فيمكن االطالع عليها في لوحات المجريات لدى "لجنة أخالقيات النشر". انظر 
http://www.publicationethics.org :الموقع

اْلِق نظرة عىل موقع جلنة أخالقيات النرش عىل شبكة اإلنرتنت. هل توافق عىل ما جاء يف 
التي  لوحات املجريات التي يعرضوهنا - وإذا مل تكن موافقًا فام هي اإلجراءات األخرى 

يمكن أن تستعملها للتصدي حلاالت سوء السلوك؟
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المصادر وقراءات أخرى

CSE. CSE’s white paper on promoting integrity in scientific journal publications. USA, Council of Science Editors 
)CSE(, 2006. Visited 29 June 2009. http://www.councilscienceeditors.org/editorial_policies/white_paper.cfm

COPE. Best practice guidelines for journal editors. UK, Committee on Publication Ethics )COPE(, 2002. Visited 29 
June 2009. http://publicationethics.org/code-conduct 

Ethical issues, In: Maisonneuve J et al. )eds(. Science editors’ handbook. UK, European Association of Science 
Editors )EASE(, 2007. Section 1-4.

ICMJE. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical 
publication. Updated October 2008. International Committee of Medical Journal Editors )ICMJE(. Visited 29 
June 2009. http://www.icmje.org

WAME. Publication ethics policies for medical journals. [Undated] The World Association of Medical Editors 
)WAME(, USA. Visited 29 June 2009. http://www.wame.org/resources/publication-ethics-policies-for-medical-
journals

1-5 إدارة العمــل
المجلة  نجاح  لضمان  المجلة.  صدور  استمرارية  لضمان  العمل  إدارة  نظم  أفضل  تعيين  على  قادرًا  المحرر  سيكون  الهــدف: 

واستمرار صدورها. 

ينبغي لك التأكد من أن لديك مقاالت جيدة صالحة للنشر، تستطيع أن تنشرها بصورة فعالة وتوصلها إلى أكبر عدد ممكن من القراء. 
المجلة  رؤية  وتعزيز  الجيدة  المادة  من شأنها جذب  تجارية سليمة  نظم  وتطبيق  األموال واألشخاص،  إدارة  يتطلب حسن  وهذا 

لمجتمعها الذي تعيش فيه. ويعالج هذا القسم النظم التي ينبغي أن تعتمد لهذه الغاية.

التخطيط المالي والتجاري

الـتي يسـتطيع  المــوارد  المحرر فكرة عن  أن تكون لدى  المجلة. وينبغي  البالغة السـتمرار صدور  أهميتهـا  الماليـة  إن لألمور 
واإلعالنات،  اإلنترنت،  ونسخة  المطبوعة  النسخة  )اشتراكات  العائدات  منها  تأتي  أن  يتوقع  التي  الموارد  وعن  عليها،  االعتماد 
والدعم من المنظمات والهيئات والمؤسسات، وسواها(، وإلى أي مدى يضمن استمرار هذه الموارد. أضف إلى ذلك أنه ينبغي 

للمحرر )أو شخص مناسب آخر( أن يراقب النفقات للتأكد من أن المجلة ال تنفق أكثر من وسع طاقتها.

إن تقدير وتخطيط الموارد المالية لمجلة جديدة يمكن أن يكون أمرًا بالغ الصعوبة. ومن المحتم أن يتم ذلك لتحديد مدى النجاح 
المنتظر للمشروع الجديد. أما بالنسبة لمجلة قائمة أصاًل فإن تقييم الموارد المالية ال يقل أهمية، من أجل تقرير ما يمكن أن ُيْدَخَل 

عليها من تحسين وتطوير – كالنشر بانتظام أفضل، أو تعيين موظف إضافي.

هل لديك فهم واضح لدخل جملتك ونفقاهتا؟ وكيف يمكن أن متول التطوير اجلديد؟
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َسْين. لكن هذا ال يكفي عادًة لضمان استمرار صدور المجلة. فعلى  لقد ظهر كثير من المجالت بناء على مبادرة من عالٍم أو عالَِمْين متحمِّ
المال والتدريب  التحرير وال شك في أن  العدد الكافي من المحررين والعاملين في قسم  المحرر أن يحاول إنشاء هيئة إدارية تتضمن 
ضروريان لتحقيق هذه الغاية. ومن المرجح أن تتالشى المجلة وتضمحل على المدى البعيد، ال على المدى القريب، إذا لم تكن لديها 
مجلة  إصدار  في  الشروع  عند  الحسبان  في  توضع  أن  يجب  رئيسية  مسألة  وهذه  وتدريبهم.  العاملين  وسائر  المحررين  لتوظيف  خطة 

جديدة.

ويوصى، بالنسبة للمجلة العاملة أن تقوم بإجراء اختبار SWOT )نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات(. للمجلة فهذا يساعد على 
استعراف المجاالت القابلة للتحسين، إما بانتهاز الفرص الجديدة )ربما تمثلت في محرر جديد( وإما بمعالجة مشكالت معينة )ربما من 

.SWOT خالل قلة قليلة من المخطوطات المقدمة(. انظر الملحق 1 للحصول على المزيد من التفصيالت حول تحليل

نمـوذج النشــر

مع تغير التكنولوجيات وتغير التوقعات، َتْحُسُن إعادة النظر في نموذج النشر بصورة دورية. كما أن بيئة النشر على اإلنترنت تهيئ فرصة 
مناسبة لالنتقال بمجلتك إلى أسواق جديدة، ولتعزيز عملية نشرها. ونناقش فيما يلي بعض الفرص التي يتيحها النشر على شبكة اإلنترنت.

الوصول المفتوح، أو الوصول على أساس االشتراك في المجلة على شبكة اإلنترنت

يتطلب الوصول القائم على االشتراك موقعًا آمنًا يتيح الوصول إلى النص لألشخاص المرخص لهم فحسب )المشتركين باإلضافة إلى 
قائمة بالمستفيدين المعتمدين اآلخرين، كأعضاء هيئة التحرير مثاًل(. كما أن هذه الطريقة قد تتيح فرصة الوصول واالطالع بطريقة دفع 
القيمة لشراء كل جلسة على حدة، لالطالع على مقاالت محددة باستعمال بطاقة االئتمان. وهذه الطريقة شائعة جدًا في المجالت التي 
المأمونة والحفاظ عليها  التكنولوجيا  النموذج عيوبًا مضاعفة فقد يكون الحصول على  المتقدمة. غير أن لهذا  البلدان  تنشر تجاريًا في 
عملية باهظة التكاليف في المقام األول. أما في المقام الثاني، فإنه ال يستطيع الوصول إلى نصوص المجلة إال الذين يدفعون االشتراك 

)والمستفيدون المعتمدون اآلخرون(، وهذا يقيد ويقلل فرص ظهور المجلة للمأل.

أما في النشر الذي يتيح الوصول المفتوح )المجاني الحر(، فإن المقاالت تنشر دون فرض أي حواجز تمنع الوصول إليها. و"الوصول 
داموا  ما  التماس اإلذن،  النشر( دون  التعديل وإعادة  )بما في ذلك  المحتويات  استعمال  بإعادة  للمستفيدين  المفتوح" الحقيقي يسمح 
اإلنترنت،  البحوث على  إلى محتويات  المفتوح  الوصول  إتاحة  كثير حول مسألة  للمؤلف األصلي. وثمة جدل  كاماًل  الفضل  ينسبون 

هل لديك خطة لإلبقاء عىل مهارات أعضاء فريق املجلة وعىل محاستهم؟ وهل لديك خطة 
جاهزة إلحالل البديل )كيف ُيستبَدل أعضاء هيئة التحرير ورئيس املحررين حني ُيقِدمون 

عىل االستقالة(؟

جديرًا  تراه  الذي  من  جملتك؟   يف  والضعف  القوة  لنقاط  بتحليٍل  قمت  أن  لك  سبق  هل 
باملشاركة يف هذا النوع من التامرين؟
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ألن ذلك يؤدي إلى زيادة كبيرة في إمكانية االطالع على البحوث في جميع أنحاء العالم. وقد تكون السيئة بالنسبة للمجلة هنا هي 
ضياع عائدات االشتراكات، ولو أن ثمة جداًل متضاربًا حول التأثير الفعلي لهذا المأخذ، وال سيما في البلدان المنخفضة الدخل، 
الحصول على منح  أو  المؤلفين،  النشر على  المحتمل يمكن تعويضه بفرض رسوم  العائدات  الدخل. غير أن ضياع  والمتوسطة 
من  العديد  أخذ  أن  بعد  البيولوجية،  الطبية  العلوم  مجال  في  الخصوص  وجه  على  شائع  المفتوح  الوصول  بطريقة  والنشر  مالية. 
المتحدة،  الواليات  في   PLoSو الهند،  في   MedKnow وميدنو  مصر،  في  هنداوي  ذلك:  ومثال  ويعتمدونه:  يتبنونه  الناشرين 

وبايوميد سنترال BioMed Central في المملكة المتحدة.

ومن الممكن اعتماد حل وسط بين إتاحة الوصول المفتوح وبين الوصول المقيَّد، وذلك بالنشر المقرون بإتاحة الوصول المفتوح 
المتأخر، وبين إتاحة الوصول المفتوح إلى مقاالت مختارة. ففي الوصول المفتوح المتأخر، وبعد انقضاء زمن تأخير متفق عليه 
)وليكن ستة أشهر أو سنة كاملة على سبيل المثال(، تجعل المجلة كافة محتوياتها متاحة ألي قارئ، دونما أي حاجز أو عائق لعملية 
الوصول. وفائدة هذا النموذج أنه يحمي عائدات االشتراكات، لكنه يساعد على توسيع دائرة االطالع على المجلة عن طريق إتاحة 

محتوياتها للجميع بعد زمن معين.

أما في حالة الوصول االنتقائي المفتوح، فإن بعض المحتويات تكون متاحة دونما أي حاجز أو عائق، بينما تكون المحتويات األخرى 
محمية وغير متاحة إال للمشتركين. ومثال ذلك المجلة الطبية البريطانية BMJ التي تجعل مقاالتها البحثية متاحة مجانًا للجميع، 
لكنها تحمي محتوياتها ذات "القيمة المضافة" )المراجعات، وما إليها( التي ال يتاح الوصول إليها إال عن طريق االشتراك فحسب. 
وثمة ناشرون آخرون، يجعلون المقاالت متاحة مجانًا إذا دفع مؤلفوها رسوم النشر، ومثال ذلك نموذج "االختيار المفتوح" الذي 

.Springer تعتمده سبرنغر

نمـاذج أخــرى مــن النشـر

تكاليف  مقارنًة مع  اإلنترنت  للنشر على شبكة  النسبي  الرخص  إن االستفادة من  لمامًا:  والطبع  اإلنترنت،  غالبًا على شبكة  النشر 
الطباعة والتوزيع، مع تطبيق نموذج النشر المتكرر على الشبكة واالقتصار على الطباعة مرة أو مرتين في السنة، قد تكون طريقة 

مجدية لزيادة عدد مرات النشر الدوري للمجلة. وفي هذا النموذج يمكن أن يكون الوصول إلى نسخة اإلنترنت مفتوحًا أو مقيدًا.

نشر مقالة بعد أخرى على شبكة اإلنترنت: َعِقـب المثـال السـابق، خطـت بعض المجـالت خطـوة أخـرى فقامت بنشر كل مقالة 
من مقاالتها على شبكة اإلنترنت بمجرد التأكد من أنها جاهزة للنشر. ومثال ذلك أن كافة المجالت الصادرة عن بايوميد سنترال 
فائقة. كما تستفيد  تنشر بسرعة  الطريقة هو أن أعمالهم  المؤلفون من هذه  الطريقة. وما يستفيده  تنشر بهذه   BioMed Central
المجلة من رخص وسهولة النشر على الشبكة نسبيًا. ويعمد بعض الناشرون بعد ذلك إلى طباعة عدد جامع )أو مجلد( مرة أو مرتين 
في السنة، بينما ال يصدر آخرون أي نسخة مطبوعة ما لم يطلب منهم ذلك تحديدًا )وتدفع لهم التكاليف(. وفي هذا النموذج يمكن 

أن يكون النشر على الشبكة من نوع الوصول المفتوح أو المغلق.

المقاالت قبـل النشـر:إن مجالت كثيرة ال تستطيع الصدور كما تحب وتهوى، وهذا يعني أن المؤلفين قد يضطرون إلى االنتظار 
وقتًا طوياًل قبل أن يروا مقاالتهم قد نشرت بعد أن تكون حازت القبول من المجلة. ولكي يتاح للجمهور أن يطلع على عمل المؤلف 
مسبقًا وقبل أن يتم اختياره ألحد أعداد المجلة، يمكن تخصيص زاوية في موقع المجلة على شبكة اإلنترنت تستضاف فيه المقاالت 
التي تنتظر النشر. وعادة ما تكون هذه المقاالت قد مرت بمراحل اإلنتاج و"جاهزة للطباعة" )تنتظر االنتقاء وترقيم الصفحات(. 
وتشير بعض الدالئل إلى أن هذا النمط من الخدمة يلقى تقديرًا كبيرًا من جانب المؤلفين، وليس من جانب القراء )اللهم إال في بعض 
التخصصات ذات التطور السريع(. ولذلك فإنه يمكن لموقع "قبل النشر" أن يكون مخيبًا لآلمال، وأن يشكل نفقة إضافية للمجلة 
بمردود قليل. أضف إلى ذلك أن بعض المؤلفين قد ال يريدون أن تظهر مقاالتهم في موقع "قبل النشر"، كأن يكون للمقالة عالقة 
ببراءة لم يبتَّ في أمرها بعد، أو إذا كان المؤلف يشعر بالقلق من ظهور مقالته قبل أن يعين لها العدد أو المجلد الذي ستظهر فيه. 
)DOI( للمقاالت في هذه الحالة، وهذا يعني زيادة عمل  كما أنك ستحتاج إلى الحصول على معّرفات موضوعية رقمية دائمة 

مكتب التحرير. ولذلك فإنه ينبغي أن تتم الموازنة بين الحجج المؤيدة والحجج المعارضة بدقة وعناية.
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النشر على اإلنترنت فقط: قد تكون الطباعة والتوزيع باهظة التكاليف، ولذلك فقد يكون من المستحسن أن ينصّب االختيار على نشر 
المجلة على شبكة اإلنترنت فحسب. ولقد كان هذا الخيار قبل بضع سنوات يقابل بالتقطيب واالستهانة، لكنه مع تقدم األيام أخذ ينال 
المزيد من القبول واالستحسان )والسيَّما في المجال الطبي البيولوجي(، ومثال ذلك مجلة  PLoS الطبية وكافة المجالت التي تصدر 
عن "بايوميد سنترال" BioMed Central. فهذه األمثلة جميعًا تتيح الوصول المفتوح. على أن ثمة أمثلة أخرى تقتصر على المشتركين 
البلدان والتخصصات ثمة مؤلفين وهيئات مؤسسية ال تزال تستنكف عن  دون سواهم. وعليك هنا أن تأخذ في االعتبار أن في بعض 

االعتراف بالنشر على شبكة اإلنترنت كنشر حقيقي، معتبرة هذا النموذج ممارسة غير مالئمة – غير أن اآلراء آخذة بالتغير السريع.

الترويــج للمجلـــة

إن من غير الواقعي أن يتوقع ألي مجلة أن تصبح مشهورة ومعروفة بصورة طبيعية – حتى ولو كانت تنشر مادة جيدة رفيعة المستوى. 
وزيادة حضور المجلة خارج إطار مجتمعها الصغير تتطلب جهدًا ملحوظًا، لكنها استثمار للوقت والموارد يستحق العناء. وترويج أي 

مجلة ال يتطلب ميزانية ضخمة، لكنه يحتاج إلى بعض الخيال وبعض الوقت في آن واحد.

والجمهور األّولي الذي ينبغي أن تروج المجلة في أوساطه، هو جمهور المؤلفين الجدد، حتى يتسنى لها جذب المخطوطات الرفيعة 
المستوى التي تعتبر عاماًل حيويًا في زيادة اإلقبال على المجلة والتأثر بها. وكثيرًا ما يشكل القراء والمؤلفون معًا جزءًا من نفس المجتمع، 

ولذلك فإنك بالترويج في أوساط فئة منهما، إنما تروج في أوساط الفئة األخرى بصورة تلقائية.

وعند التخطيط ألنشطة الترويج ينبغي أن تكون لدى المحرر فكرة واضحة عن الجمهور أو الجماهير التي يستهدفها. 

فتحديد الجمهور المستهدف يمكن أن يجنب المحرر مغبة إضاعة الموارد والطاقة على أنشطة ال تؤدي إلى الترويج الفعال للمجلة.

ويمكن أن تبني لنفسها سمعة طيبة بمؤلفيها وكّتابها، عن طريق تقديم خدمات جيدة، كالخدمات التالية:

•  العمل مع املؤلفني واالضطالع بدور نشط يف إنتاج املخطوطات اجليدة ويمكن تنفيذ هذا الدور يف هيئة تقارير مراجعة مؤثرة،	
وحلقات عملية تدريبية، وما إىل ذلك؛

• توفري دالئل إرشادية جيدة وواضحة وخمترصة للمؤلفني؛	
•  تعريف معايري نرش رفيعة املستوى واحلفاظ عليها: ويمكن أن يتم ذلك عن طريق توظيف املتخصصني املدربني من العاملني،	

واملحررين اللغويني، واملستشارين املنهجيني، واملراجعني الداخليني؛
•  وضع نظام فعال لتقديم املواد ومالحقتها عىل شبكة اإلنرتنت، يساعد املؤلفني عىل تقديم ما لدهيم، واملراجعني عىل أعامل املراجعة،	

 واملحررين عىل مراقبة العملية واإلرشاف عليها.
•  حتديد أبعاد عملية التحرير الفعالة واحلفاظ عليها عىل أرفع املستويات: بام يف ذلك املراجعة الدقيقة من قبل أصحاب االختصاص	

يف املادة املقدمة، ورسعة اختاذ القرار، والتصحيح اجليد للتجارب الطباعية قبل النرش ، وما إىل ذلك؛
• زيادة حضور املجلة ووضوح الرؤية لدى القارئ املستهدف: سواء بالنسبة لنسخة شبكة اإلنرتنت وللنسخة املطبوعة، 	

مع مراعاة التوزيع الفعال، ووصول املجلة إىل املكتبات وفهرستها يف قاعدة املعطيات الببليوغرافية.
وتستطيع المجلة أن تروج لمحتوياتها بين القراء )والمؤلفين( المحتملين عن طريق أنشطة من هذا القبيل:

وضامن  الساحة  عىل  جملتك  وجود  زيادة  عىل  للمساعدة  بديلة  نرش  نامذج  يف  فكرت  هل 
استمرارها؟ وأّي من األفكار املذكورة أعاله تعتقد أنه مناسب ملجلتك؟ وما هي األفكار 

األخرى التي لديك لالستفادة من نامذج النرش اجلديدة؟
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• العمل مع املجالت األخرى عن طريق تبادل النسخ، واملحررين، واملراجعني، وما إىل ذلك؛	
• التعاون مع املجالت األخرى بتبادل امللخصات، وتبادل تزويد املشرتكني يف املجالت األخرى بنسخ من املجلة؛	
• االستفادة القصوى من أعضاء هيئة التحرير ليكونوا ممثلني للمجلة وجيتذبوا خمتلف أشكال املسامهة؛	
• تزويد هيئة التحرير بعدد من النرشات لتوزيعها خالل االجتامعات؛	
• حضور املؤمترات واالجتامعات؛	
• تكليف أعضاء هيئة التحرير أن يذكروا وظيفتهم يف املجلة كجزء من "توقيعهم" عىل بريدهم اإللكرتوين؛	
• العمل مع نارشين حمرتفني كبار كلام كان ذلك مناسباً.	
• التأكد من أن املجلة مدرجة يف الفهارس ذات الصلة  )انظر أدناه(؛	
• توقيع االتفاقيات مع وكالء االشرتاك من أجل ترويج املجلة وبيعها؛	
• تبادل اإلعالنات مع املجالت األخرى؛	
• توجيه نداءات للحصول عىل أوراق تتناول قضايا تتمحور حول موضوع معني؛	
• إرسال رسائل بالربيد اإللكرتوين إىل املجموعات املستهدفة، حتوي معلومات عن العدد األخري؛	
• التنبيه إىل جدول املحتويات بالربيد اإللكرتوين.	

الرابطة األوروبية للمحررين  العلميين“ الصادر عن  المحررين  ”كتيب  المجلة  العثور على وصف مفصل لطرائق ترويج  ويمكن 
العلميين EASE - انظر المرجع في نهاية هذا القسم.

إن وجود سياسة النتشار المجلة يساعد على وصول المجلة إلى جمهورها. وكما ذكرنا آنفًا، ما من شك في أن تحديد هذا الجمهور 
المستهدف هو مطلب أساسي حاسم، ألنه يحدد أيضًا مقدار تداول المجلة وانتشارها.

ومن األمثلة على هذه الجماهير المستهدفة ما يلي:

• املهنيون والباحثون؛	
• املكتبات؛	
• اجلمعيات واملؤسسات؛	
• املجالت األخرى؛	
• الرشكات؛	
• املستشفيات؛	
• املسؤولون احلكوميون؛	

أما االستراتيجيات التي تضمن الوصول إلى هذا الجمهور، فيمكن أن تشمل:

• االشرتاك؛	
• النسخ التكميلية؛	
• نرش املقاالت بنصها الكامل عىل شبكة اإلنرتنت؛	
• تضمني وصلة ربط املجلة )يف الشبكة العنكبوتية( يف مراسالت املحررين؛	
• توفري النرشات وامللصقات وغريها من مواد الرتويج؛	
• تنبيهات بالربيد اإللكرتوين تشمل جدول املحتويات؛	
• امللصقات يف املؤمترات، واالجتامعات املهنية؛	
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الفهرســة

إن من أهم التحديات التي تواجهها المجالت، هو كيفية زيادة حضورها عن طريق الفهرسة في قواعد المعطيات. فهناك بصورة عامة، 
ثالث فئات من هذه القواعد:

• 	.)H. W. Wilson "لـ "هـ.و.ويلسون  Web of Knowledge الفهارس الدولية العامة )كشبكة املعرفة
•  الفهارس املتخصصة املوجهة وجهة املوضوعات )مثل املدالين Medline، إمبيس Embase، واخلالصات الكيميائية	

 Chemical Abstracts، وتوكسالين Toxline(؛
• 	،[IMEMR] )إلقليم رشق املتوسط Index Medicus الفهارس املحلية جغرافيًا )مثل الفهرس الطبي 

 والفهرس الطبي اإلفريقي African Index Medicus واملجالت الطبية اإلفريقية عىل شبكة اإلنرتنت
African Journal . OnLine [AJOL]، والفهارس الوطنية.

ولكافة هذه الفهارس حدود دنيا من المتطلبات عند طلب االنضمام إليها. وتبعًا لرؤية خدمات الفهرسة، قد تعتمد هذه الفهارس إلى 
فرص معايير صارمة على المحتويات )كشبكة العلوم Web Of Science على سبيل المثال(، أو قد تكون أكثر شمولية لكنها تتطلب 

مؤهالت أخرى كالموقع الجغرافي )مثل الفهارس المحلية(. ومن أكثر المعايير شيوعًا ما يلي:

• نوعية العمل التحريري؛	
• التامثل، وظهور الطابع املميز لدار إصدار املجلة يف خمتلف أجزاء وأنامط املخطوطات؛	
• اختيار عنوان للمجلة ذي معنًى مفيد؛	
• وضع عناوين وخالصات للمقاالت فيها وصف ضاٍف للمضمون؛	
• ذكر معلومات ببليوغرافية كاملة عن كافة املراجع املذكورة؛	
• معلومات عن عناوين املؤلفني؛	
• تطبيق عملية مراجعة أهل االختصاص؛	
• االلتزام بالدالئل اإلرشادية األخالقية يف إدارة البحوث؛	

• نوعية اإلنتاج؛	
• النرش يف املواعيد املحددة؛	
• جودة التصميم، والطباعة، والبيانات، والرسوم التوضيحية.	

• املحتويات؛	
• املوضوعات احلديثة املنشأ؛	
• "املجاالت الساخنة"  يف األدب؛	
• صحة املجال، وأمهيته، وأصالته، واملسامهة يف تغطيته؛	
• تغليب مقاالت املراجعة األصلية واحلديثة، عىل املستنسخات والرتمجات؛	

واملكتبات؛  املؤلفني،  إىل  توجيهها  بالك  يف  خيطر  التي  األخرى  الرتويج  وسائل  هي  ما 
أكثر مما عداه - وماذا  ناجحًا  أنه كان  الذي مارسته وتظن  الرتويج  نوع  والقّراء؟ وما هو 

استفدت من ذلك؟
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• متطلبات اللغة	
• عىل الرغم من أن كثريًا من املجالت تنرش بلغات أخرى، إال أن كثريًا من الفهارس يتطلب وجود عناوين املقاالت وملخصاهتا 	

والكلامت الرئيسية فيها باللغة اإلنكليزية.

•  التنوع	
• التنوع بني مؤلفي املقاالت املصدرية واملقاالت االستشهادية؛	
• التنوع يف ارتباطات و والءات املؤلفني.	

ينبغي أن تكون لدى المجالت خطط للدخول في الفهارس المعتمدة.. ولعل من المالئم ألي مجلة جديدة أن تسعى إلى الدخول 
في الفهرس الوطني )الُقْطري( بمجرد بدء صدورها؛ وأن ال تلتمس الفهرسة في بعض الفهارس األكثر تخصصًا إال بعد أن ترسخ 
قدمها في عالم النشر، وأن تثبت أنها تلبي كافة المعايير المطلوبة. ومثال ذلك أن بعض الفهارس تشترط صدور حدٍّ أدنى من أعداد 
الفهرسة توفر صحيفة وقائع تبين تفصيالت  المجلة، أو انقضاء فترة زمنية معينة بين طلبات االنضمام المقدمة. ومعظم خدمات 
شرق  إلقليم  الطبي  "الفهرس  ذلك  في  بما  الفهرسة،  خدمات  أشهر  من  بعضًا   2 الملحق  في  أوردنا  وقد  إليها.  االنضمام  معايير 
المتوسط" الذي يفهرس المجالت التي تتم مراجعتها من أهل االختصاص في البلدان التي يضمها إقليم شرق المتوسط؛ "والفهرس 

الطبي األفريقي" الذي يفهرس المجالت األفريقية التي تتم مراجعتها من أهل االختصاص.

عمليات مكتب التحرير

إن نجاح أي مجلة ال يعتمد على العلم الجيد وحده، وإنما يتطلب إدارة كفؤًا لعملية النشر. ومن ذلك على وجه الخصوص إدارة 
ذلك  النجاح. ويشمل  تحقيق  في  عامل حاسم  فهي  معينون،  مؤلفون  بها  يكلف  التي  والمقاالت  المقدمة  المقاالت  تدفق  عملية 
مهمات المكتب الروتينية – ومنها تدبير تدفق المخطوطات والوثائق األخرى، وتخزين المعلومات وإتاحتها، ورصد وتقييم كافة 
العمليات. وبالتالي فإنه ينبغي تجهيز نظم هذه العمليات وإدارتها وتدبير شؤونها. وإذا أمكن األمر، فإنه ينصح بتعيين مدير بدوام 
كامل لمكتب التحرير بحيث يستطيع المحرر أن يركز على أعمال التحرير. والوضع األمثل لهذا المدير أن يكون ملمًا بالموضوع 

الرئيسي للمجلة، وأن تكون لديه كذلك بعض اإلمكانيات التحريرية.

وقد ال يكون من السهل العثور على موظفي دعم يتمتعون بخبرة سابقة في العمل في مجلة علمية، وال سيما في البلدان  النامية؛ 
إال أن العديد من المهام واألعمال المشمولة بهذا المجال مشابه للمهام واألعمال الموجودة في أي مكتب من المكاتب.. أما في 
األوساط المؤسسية، كالجامعة مثاًل، فال ينبغي أن تكون هناك أي صعوبة في العثور على الدعم الجاد المطلوب، بين الخريجين 
وهيئة التدريس. وبصورة عامة ينبغي أن يكون هناك من يقوم بالمهام التالية، وليس من الضروري أن يتوافر شخص لكل مهمة منها 

على حدة:

• الدعم اإلداري )أمانة الرس )السكرتارية( واألعامل املكتبية(؛	
• حمرر اللغة واإلعداد النهائي للنص؛	
• املحرر التقني؛	
• مصمم الرسوم واخلطوط واألشكال اإليضاحية؛	
• تقني النرش؛	
• تقني احلاسوب؛	

هل جملتك مشمولة بأي فهارس وطنية أو دولية؟ وهل لديك خطة لالنضامم ألي منها؟
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وتحتاج إدارة مكتب المجلة وتشـغيله إلى عتاد )ميكانيكـي وكهربائـي وإلكتروني(، وبرمجيات ومعدات أخرى، بغية تشغيل المكتب 
تشغياًل مهنيًا احترافيًا. وحتى لو لم تكن هذه التجهيزات متوافرة في البداية، فإن في استطاعة المحرر أن ينظم قائمة بالمتطلبات الالزمة 
وتحديد األولويات واالحتياجات في المستقبل. وتلحظ في هذه القائمة متطلبات المساحة المكانية والمعّدات، كالمناضد، والكراسي، 

والحواسيب، والبرمجيات، ووصالت اإلنترنت، والهاتف، والفاكس.. وهلم جرًا.

ويمكن تقسيم العمليات داخل مكتب المجلة إلى فئات رئيسية ثالث: األعمال والمراسالت الروتينية للمكتب؛ ومعالجة المخطوطات؛ 
واإلنتاج. وعلى الرغم من إمكانية تنفيذ أجزاء من كٍل من هذه األنشطة خارج المكتب، فإن مهمة اإلشراف النهائي، وضبط الجودة ينبغي 
أن تكون مسؤولية فريق المكتب، الذي يكون بدوره تحت إشراف المحرر والمدير المعيَّن.  وهكذا نرى أن إعداد دليل مفصل للعمليات 
في المكتب، يعتبر أداة مفيدة لضمان معرفة كل من أعضاء الفريق بالدور المناط به، ولمساعدة المحرر على التفرغ للتركيز على محتويات 

المجلة.

الوقت  في  كثيرة  مجالت  وتفضل  بالبريد.  أو  اإلنترنت،  شبكة  على  أو  الورق،  على  مختلفة،  طرق  بثالث  المخطوطات  تلقي  ويمكن 
المراجعة واإلنتاج. فنظم  أنهما تيسران عمليات  الحاضر إحدى الطريقتين األخيرتين، نظرًا إلى ما فيها من سهولة وسرعة، ونظرًا إلى 
المقاالت"،  تدبير  "برمجيات  أو  االختصاص"  أهل  من  المراجعة  "برمجيات  أحيانًا  كذلك  )وتسمى  اإلنترنت  عبر  المقاالت  تقديم 
ينبغي أن يأخذ في االعتبار  النظم، خالفًا لقضايا الجدوى،  قد أصبحت اآلن أكثر شيوعًا من سواها؛ غير أن أي قرار حول تطبيق هذه 
تكاليف اعتماد هذه النظم وإدارتها. وهنالك بعض البرامج الخاصة ببرمجيات المصدر المفتوح، متاحة لالستعمال، غير أن استعمال 
المفتوحة  المجالت  نظم  المفتوح،  المصدر  نظام  على  الجيدة  األمثلة  ومن  التقنية،  المساعدة  إلى  يحتاجان  قد  وتطبيقها  البرامج   هذه 

)http://pkp.sfu.ca/?q=ojs( ثم إن هنالك أيضًا  مجموعة من النظم التجارية.

األشخاص(  )أو  الشخص  ذلك  يشمل  أن  وينبغي  المخطوطة  تداول  لعمليات  مجريات  مخطط  وجود  العمليات  هذه  علـى  ويسـاعد 
المسؤولين عن كل مرحلة. والمراحل المقصودة هنا تتعاقب بدءًا من التقديم وحتى القبول النهائي أو الرفض؛ وهي تبين خطوات اتصال 
المحرر، وهيئة التحرير، والمراجعين، وهلم جرًا... باإلضافة إلى المراسالت الالزمة في كل نقطة من النقاط، والمواعيد المحددة للفراغ 

من كل مرحلة من المراحل، والتقارير التي ينبغي إعطاؤها للمحرر أو للمدير. ولقد أعطي مثال بسيط على ذلك في الملحق 3.

ويمكن معالجة العملية على أفضل وجه ببرمجيات إدارة وقاعدة معطيات ذات كفاءة جيدة؛ وفي حال عدم توافر هذا النوع من البرمجيات، 
يمكن لنظام تسجيل ومتابعة ورقي جيد الترتيب أن يؤدي الغاية المطلوبة ألي مجلة صغيرة أو متوسطة الحجم. وكلما كبر حجم المجلة 

ونما، يصبح استعمال نظام إدارة حاسوبي وقاعدة معطيات قابلة للبحث، ضرورة ال بد منها.

ولجعل االتصال أكثر كفاءة، يستحسن اعتماد سلسلة من القوالب النمطية للمراسلة، ويفضل أن يخصص أكثر من قالب لكل غرض من 
األغراض، وذلك بغية تسهيل مهمة إنشاء الرسالة المناسبة في الوقت المناسب..

ويشمل بعض قوالب المراسلة المعتادة النماذج التالية:

• اإلقرار للمؤلفني باالستالم )للنسخة األصلية والنسخة املراجعة(؛	
• االستفسار من املراجعني حول استعدادهم للمراجعة؛	
• رسالة إىل املراجعني تضم تعليامت املراجعة؛	
• طلب مراجعة، إىل املؤلفني؛	

املعنيني األشخاص  أدوار  وهل  التحرير؟  مكتب  لتشغيل  متلكها  التي  املوارد  هي   ما 
حمددة بوضوح؟
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• رسائل قرارات )الرفض، أو القبول، أو القبول الرشطي(، إىل املؤلفني؛	
• طلب توضيح، حول حقوق التأليف والنرش، وموافقة جملس املراجعة األخالقية أو املؤسسية، وحول التأليف، وما إىل ذلك؛ موجه 	

إىل املؤلفني؛
• املعلومات االرجتاعية، إىل املراجعني؛	

تتبع المخططات من مرحلة  التحرير. وينبغي أن يكون هنالك شخص مسؤول عن  بالغة األهمية في مكتب  التوقيت مسألة  ودقة 
إلى مرحلة أخرى، كما ينبغي أن يكون المحرر قادرًا على الحصول على صورة واضحة عن المخطوطات التي تتم معالجتها، وعن 
المراحل التي وصلت إليها، كلما اقتضت الضرورة ذلك )باإلضافة إلى التقارير الروتينية(. وعلى المحرر أيضًا أن ينقل المعلومات 
الالزمة إلى المؤلفين في الوقت المناسب. وينبغي أن تذكر طريقة متابعة المخطوطات واقتفاء أثرها في التعليمات الموجهة إلى 

المؤلفين الذين ينبغي أن يحاطوا علمًا بالموعد الذي يمكن أن يتوقعوا فيه الحصول على المعلومات االرتجاعية من المجلة.

إقامة نظام للمراجعة من أهل االختصاص

إليه. المشورة  تقديم  و  المحرر  بدور حيوي في نصح  المراجعون  يقوم  و  نوعية محتوياتها،  المجلة وجودتها على  نوعية   تتوقف 
وعليك أال ترهق المراجعين بالمخطوطات التي ال أمل في نشرها؛ ولذلك ينصح بإجراء عملية مراجعة داخلية قبل إرسال ورقات 
ونطاق  المجلة  أهداف  توافق  المخطوطة  كانت  إذا  مما  السريع  التحقق  إلى  الداخلية  المراجعة  وتهدف  المراجعين.  إلى  البحث 
الخاصة  بالتعليمات  التزم  قد  المؤلف  كان  إذا  وما  العلمية،  للمقالة  األساسية  العناصر  على  تحتوي  كانت  إذا  وما  اختصاصها، 
بالمؤلفين، وما إذا كانت المقالة سهلة الفهم واالستيعاب. وعلى الرغم من أن ضعف المهارات اللغوية وحده ال ينبغي له أن يحول 
دون استكمال المراجعة، فإنه ينبغي للمضمون العلمي أن يكون مفهومًا بما يحقق أغراض المراجعة .ويمكن أن يعهد بالمسؤولية 

عن المراجعة الداخلية إلى المحرر، أو المحررين المساعدين، أو المدير.

 والخطوة األولى في إقامة نظام مراجعة االختصاص هي تحديد معالم سياسة المراجعة. وثمة نماذج أساسية ثالثة لهذا النظام، هي:

• املراجعة العمياء املزدوجة: وفيها ال يعرف املراجعون هوية املؤلفني، وال يعرف املؤلفون هوية املراجعني؛	
• املراجعة العمياء األحادية: وفيها يعرف املراجعون هوية املؤلفني، لكن املؤلفني ال يعرفون من هم املراجعون؛	
• املراجعة املفتوحة: يعرف كل من املؤلفني واملراجعني هوية اآلخر.	

ويتبنى معظم المجالت النموذج األول أو الثاني، بينما تبدأ البقية بتطبيق نظام المراجعة المفتوحة. ومسألة تقرير ما إذا كانت التعمية 
تحسن نوعية المراجعة وتقلل مقدار التحيز، ال تزال موضوعًا للكثير من النقاش والجدل )انظر مقالة JAMA في فقرة "المصادر 
وقراءات أخرى في نهاية هذا الفصل"(، ولكن يبدو في نهاية المطاف أن ثمة جماعات من المحررين، والمؤلفين، والمراجعين 
على وجه الخصوص، ال يرتاحون لنظام المراجعة المفتوحة. ولمحرر المجلة أن يقرر، في إطار كل مجلة بعينها، النظام الذي يرى 
هة  فيه خير ضمان للتكامل العلمي والتعاون العلمي. وينبغي، عند اختيار سياسة العمل، أن يوضح ذلك ضمن التعليمات الموجَّ

للمؤلفين وللمراجعين.

وُيجري العديد من المجالت تجارب في هذا اإلطار باستخدام أنماط مختلفة من المراجعة، كأن تنشر مثاًل مالحظات المراجعين 
مع المخطوطة. ولالطالع على بعض من هذه التجارب، انظر صفحة "الموضوعات الساخنة" حول قضايا التحرير الصادرة عن 

هل لديك نظم جاهزة لرصد وتقييم العمليات التي يقوم هبا مكتب التحرير؟ وهل تستطيع 
حتديد عمليات أكثر كفاءة تساعد املكتب عىل العمل بانسيابية أفضل؟
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  . Association of Learned and Professional Society Publishers )ALPSP( "الناشرين المثقفين والمحترفين ""رابطة 
http://hottopics.alpsp.org

وفيما يلي أمثلة على مختلف أنماط مراجعة أهل االختصاص:

• املراجعـة املفتوحـة، مثـل: كافة املجالت الطبية الصادرة عن "بايوميديكال سنرتال"؛ واملجلة الطبية الربيطانية BMJ؛	
• هيئة 	 من  مراجعات  ثالث  عىل  املؤلفون  حصـل  إذا  املقاالت  كافـة  تنشـر  النشـر:  مع  االختصاص  أهل  مـن  املفتوحـة  املراجعـة 

.Biology Direct "لة: "بيولوجي دايركت التحرير، تنرش جنبًا إىل جنب مع املقالة املعدَّ
• لون املقالة من 	 مِّ مراجعة داخلية، ومن أهل االختصاص عىل مرحلتني: يتأكد املحررون من النوعية العلمية التقنية األساسية، ثم حُيَ

أجل املراجعة املفتوحة، ومثال ذلك PloS One؛
• تتبعها مراجعة املؤلف؛ 	 مراجعة داخلية ومن أهل االختصاص عىل ثالث مراحل، فمثاًل: يف املرحلة األوىل مراجعة مغلقة تقليدية، 

ثم تنرش عىل شبكة اإلنرتنت قبل الطبع، لتلّقي مالحظات املستفيدين من هذه الوسيلة، وييل ذلك مراجعة املؤلف؛ ويف اخلتام قرار 
التحرير والنرش؛ ومثال ذلك: "جملة وسائل اإلعالم املتآثرة يف الرتبية والتعليم Journal of Interactive Educator؛

• احتاد "مراجعة أهل االختصاص": إذا رفضت جملة من املجالت، تقبل املجالت األخرى يف االحتاد مالحظات مراجعة أهل االختصاص، 	
.)http://_nprc.incf.org( لتحايش طلب مراجعة جديدة من أهل االختصاص. ومثال ذلك: جمموعة جمالت العلوم العصبية

ومع أن من المقبول أن تلجأ المجلة التي تعتمد مراجعة أهل االختصاص، إلى تطبيق هذه المراجعة على المقاالت األصلية دون سواها 
والمقاالت  كالرسائل،  المحتويات،  لبعض  الخارجية  بالمراجعة  أيضًا  المجالت  بعض  يقوم  الكتب(،  مراجعة  مقاالت  ذلك  في  )بما 
االفتتاحية، بل وحتى اإلعالنات. ولكن ربما كان من األفضل عدم تشجيع هذا االتجاه )ما لم يكن المحرر يريد تحديدًا أن يحصل على 

رأي خارجي(، ألنه يثقل كاهل المراجعين الراغبين في العمل.

للبحث.  قابلة  بالمراجعين  معطيات  قاعدة  تنشئ  أن  المجلة  على  سيعتمد،  الذي  االختصاص،  أهل  مراجعة  عملية  نوع  تقرر  أن  وبعد 
ويمكن أن تكون هذه القاعدة في بساطة دفتر عناوين مفهرس، أو أن تكون جزءًا من قاعدة بيانات التحرير والمواد المقدمة إلى المجلة. 

وكثير من نظم إدارة التحرير يضم هذا النوع من المعلومات.

• الشباب، 	 الباحثني  أن  البال  عن  يغيب  ال  أن  ويستحسن  املراجعني،  النتقاء  مكتوبة  معايري  اعتامد  هنا  املفيد  ومن 
أن  يف  شك  من  وما  األحيان..  أغلب  يف  املراجعات  أفضل  ينتجون  خربة  وأقل  مؤهالت  أقل  أهنم  من  الرغم  عىل 
االنتقاء هلذا  مفيدًا  مرجعًا  تعترب  املراجعني  انتقاء  حول   FAME األفارقة  الطبيني  املحررين  ملنتدى  اإلرشادية   الدالئل 

http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines
  ويمكن أن يقوم بمراجعة المخطوطات مراجع )أو مراجعون( أو هيئة تحرير، أو مراجعون خارجيون. ومن المعتاد إرسال المخطوطة 
يحتاج بعض ورقات  متوازنة وقد  ارتجاعية  الحصول على معلومات  يمكن  الخارجيين، حتى  المراجعين  اثنين من  يقل عن  ما ال  إلى 
قبل  من  المراجعة  إلى  األصلية  المخطوطات  تحتاج  وقد  في تخصصات مختلفة.  أناس مختلفين  قبل  من  التقييم  من  نوع  إلى  البحث 
بين  االتصال  اإلنترنت  المراجعة على  نظم  وتيسر  والتحليالت اإلحصائية.  المنهجية  تقييم  أجل  الحيوي، من  في اإلحصاء  متخصص 
المحررين والمراجعين، وتسرع إلى حد كبير عملية مراجعة أهل االختصاص. وتشمل نظم التقديم على اإلنترنت عادًة نظامًا للمراجعة، 

النظم  من  أي  يف  فكرت  وهل  تستخدمه؟  الذي  االختصاص  أهل  مراجعة  نظام  هو  ما 
معلومات  عىل  احلصول  يف  يساعدك  أن  يمكن  النظم  هذه  من  أيًا  أن  تظن  وهل  البديلة؟ 

ارجتاعية جيدة، وحيّسن املقاالت التي تنرشها؟
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المفتوحة" المجلة  "نظام  ذلك  ومثال  اإلنترنت،  النهائي، على شبكة  القرار  اتخاذ  إلى  التقديم  من  العملية،  كامل  إجراء  يتيح   مما 
.http://pkp.sfu.ca/?q=ojs 

بقائمة  االحتفاظ  يضمن  تصنيف  نظام  المجالت  بعض  ويطبق  دوريًا.  مراجعيها  أداء  برصد  المجالت  تقوم  أن  به  الموصى  ومن 
ثٍة بأكثر المراجعين دقة وثقة. ثم إن وجود قائمة تفقد لتقييم المراجعين، يفيد في انتقاء أقوى المراجعين تأثيرًا وأكثرهم نفعًا  محدَّ

في المستقبل.

ويمكن االحتفاظ بحصيلة هذه القائمة التفقدية، في قاعدة معطيات المراجعين باعتبارها تمثل بروفياًل لكل مرجع. 

ن في تقييم المراجعين، ما يلي: ومن األمثلة على البنود التي يمكن أن ُتضمَّ

• التقيد باملواعيد؛	
• سهولة االتصال؛	
• عمق املراجع؛	
• املالحظات الواضحة والتوجيهية،	
• املوقف اإلجيايب؛	
• عدم التحيز؛ االستعداد للتعاون؛	

األفارقة الطبيين  المحررين  رابطة  تعتمدها  التي  الوسائل  بين  فائدتها،  لها  للمراجعين  تقييم  استمارة  على  العثور  أيضًا   ويمكن 
 http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines

بغية تجنب تحميل مجموعة صغيرة فوق طاقتها، على المحرر وهيئة التحرير أن يبحثوا دائمًا عن مراجعين جدد. فعلى الرغم مما 
لدى الخبراء من معارف وخبرات واسعة، إال أنهم ال يملكون الوقت الكافي لقراءة المخطوطات ومراجعتها بتعمق، ويستحسن 
والحال كذلك أن يتم توظيف مراجعين شباٍب، باإلضافة إلى اإلبقاء على المراجعين الذين يفوقونهم خبرة واطالعًا، ليقوموا بدور 

المستشارين أو المراجعين لتحري أوراق البحث األكثر تعقيدًا.

وتشمل طرق توسيع قاعدة معطيات المراجعين ما يلي:

• سؤال الزمالء؛	
• سؤال املؤلفني عن أسامء املراجعني الذين يقرتحوهنم؛	
• البحث يف قواعد املعطيات املناسبة  )مثل PubMed( الستعراف األشخاص الذين يعملون يف نفس املجلة؛	
• الطلب إىل أعضاء هيئة التحرير اقرتاح أشخاص جدد؛	
• الطلب إىل املراجعني املخرضمني اقرتاح ومراقبة املراجعني )الشباب( اجلدد؛	
• استعامل قوائم املراجع امللحقة باملقاالت؛ كام أنه يمكن العثور عىل عناوين الربيد اإللكرتوين لكثري من املؤلفني عىل اإلنرتنت؛	

وتدريب المراجعين )حين يكون ممكنًا( يمكن أن يساعد في أمرين اثنين: أولهما زيادة جودة المراجعة، والثانية تحسين مادة أوراق 
البحث المقدمة. وعادًة ما يفتقر المحررون إلى الموارد الالزمة لتطبيق البرامج التدريبية لمراجعيهم وحدهم، لكنهم قد يفلحون في 

االضطالع بهذه األنشطة باالشتراك مع محررين آخرين أو منظمات أخرى. 

كم مراجعًا لديك يف قاعدة معطياتك؟ وهل لديك نظام لزيادة قاعدة معطيات املراجعني؟ 
وكيف تقيم أداءهم؟
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وإذا أردت أن تدعم مراجعيك، فإنه ينبغي أن تكون لدى المجلة استمارة مراجعة )الدالئل اإلرشادية للمراجعين( ترسل إلى المراجع. 
ومن المفيد للمراجع وللمجلة ، على حد  سواء توفير هذا النوع من اإلرشاد، بداًل من انتظار المراجع ليبتكر استجابة مستقلة )قد يكون 

من الصعوبة بمكان مقارنتها مع مراجعة أخرى لنفس الورقة(.

ويمكن العثور على عينات من هذه االستمارات واإلرشادات األخرى على مواقع بعض المجالت على شبكة اإلنترنت.

•  انظر جملة "طب العيون Opthalmology " لتجد مثااًل عن هذه االستامرة، باإلضافة إىل نظام تقييم املراجعني:	
 http://www.ophsource.org/periodicals/optha/conlent/peer_review 

• التعليمي ملراجعي 	 "الدليل  "حوليات طب الطوارئ" ، تقدم أمثلة مفيدة عن املراجعات اجليدة، باإلضافة إىل دالئل إرشادية يف 
 املخطوطات الطبية البيولوجية من أهل االختصاص" املرفق هبذه احلوليات: 

/http://www3.us.elsevierhealth.com/extractor/graphics/em-acep
•  وثمة مثال مشابه عىل موقع منتدى املحررين الطبيني األفارقة:	

http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines
•  املجلة الطبية الربيطانية  BMJ تقدم أيضًا معلومات مفيدة عىل موقعها عىل اإلنرتنت:	

http://resources.bmj.com/bmj/reviewers
ينبغي أن ُيْطَلَب إلى المراجعين أن يحافظوا على سرية المعلومات الواردة في المخطوطة. وهذا يشمل عدم مناقشة المحتوى مع الزمالء 
اآلخرين، وعدم استعمال المحتوى أو االستشهاد به قبل النشر، وعدم استنساخ المخطوطة غير المنشورة أو االحتفاظ بنسخة عنها. كما 
ع المراجعون على إرسال تقاريرهم في مواعيدها. فااللتزام بالمواعيد ال يتحقق في كل األوقات بمنح المراجعين وقتًا  ينبغي أن ُيشجَّ
أطول من الالزم. ويحسن غالبًا أن ُيطلب إنجاز المراجعة في فترة زمنية قصيرة بداًل من منحهم وقتًا طوياًل. وعلى مكتب المجلة أن يتصل 
بالمراجعين قبيل الموعد المحدد لتذكيرهم باقتراب هذا الموعد. وليس من النادر أن يخفق مراجع في االستجابة على النحو المطلوب، 

وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن مراجع إضافي بما أمكن من السرعة.

أركان  من  أساسي  والقراء( وهم ركن  المؤلفين  اآلخرون  الزبائن  )ويشمل  للكلمة، هم"زبائن" المجلة  الواسع  بالمعنى  والمراجعون، 
المجلة، من حيث الحفاظ على سالمتها العلمية، والسعي إلى بلوغ أهدافها. وبغية توقع إنجاز المراجعات بالكفاءة والمواعيد المطلوبة، 

تنبغي مراعاة بضعة مبادئ معينة. 

• من األمهية بمكان أن ال يثقل كاهل املراجعني اجليدين باألعباء الكثرية. فكثري من املجالت "يعاقب" عن غري قصد، املراجعني اجليدين 	
امللتزمني باملواعيد، فيمطرهم بفيض من املخطوطات. مع أنه ال ينصح بتكليفهم أكثر من أربع مراجعات يف السنة الواحدة.

• ترسل 	 أن  قبل  وذلك  باملراجعة  للقيام  الكايف  الوقت  ولديه  مستعدًا  كان  إذا  عام  مسبقًا  املراجع  املجلة  تسأل  أن  التهذيب  باب  من 
املخطوطة إليه. فباإلضافة إىل ما يعنيه ذلك من احرتام لوقت املراجع ورأيه، فإنه يقلل عدد املراجعات املهَملة ويرسِّع عملية تقييم 

املخطوطة.
• ينبغي أن يوجه الشكر إىل املراجعني عىل عملهم.	

وتزويد المراجعين بالمعلومات االرتجاعية يساعدهم على الشعور بأنهم جزء من فريق العمل، ويشجعهم على القيام بأدوار أكثر فعالية 
ونشاطًا. ويمكن أن تكون هذه المعلومات االرتجاعية في هيئة إشعار بسيط باستالم المراجعة المنجزة، أو شكر للمراجع إذا قدم مراجعة 
تحقق فائدة معينة، أو قام بمراجعة ورقة بحث تمثل تحديًا ظاهرًا، أو سؤال المراجع عن رأيه في القرار النهائي حيال المخطوطة التي قام 

بمراجعتها، أو إعالمه بمدى تأثير مراجعته في اتخاذ القرار.

وثمة طرق أخرى إلشراك المراجعين الجيدين وتشجيعهم، منها: أن يؤخذ رأيهم حول عملية المراجعة وسياسات المجلة، والتعبير عن 
شكرهم رسميًا بذكر أسمائهم )دون تحديد المخطوطات التي راجعوها، إذا كانت المجلة تنتهج سياسة المراجعة المعماة(؛ ويكون ذلك 
)عادة( في العدد األخير من المجلد. وقليل من المجالت يخصص حوافز مادية للمراجعين، كاالشتراك في المجلة )وربما كان ذلك في 
الطبعة المنشورة على اإلنترنت(؛ أو تقديم هدية من المجلة )كقلم مثاًل(. وبطبيعة الحال ال تملك كل المجالت الموارد الكافية لإلقدام 
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سياسة العمل واإلجراءات

إذا لم يكن لدى المجلة  أنه  المراجعين يرون في هذه الحوافز لفتة هامة، بل إيجابية على أقل تقدير. على  على ذلك؛ وليس كل 
الموارد الكافية، فإن المراجعين يشعرون بالتقدير إذا تلقى بعض الصفوة منهم شكر المجلة بإحدى الطرق الرسمية.

المراجـع وقـراءات أخـرى

FAME. FAME guidelines for reviewers. Kenya, Forum for African Medical Editors )FAME(, 2005. Visited 29 June 
2009. http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines

INASP. Publishing workshop materials. UK, International Network for the Availability of Scientific Publications, 
2005. Visited 29 June 2009. http://www.inasp.info/file/e03e0ce7ca5d2c6dd8fa7ba722624630/publisher-
workshops.html

Jefferson T et al. Effects of editorial peer review: a systematic review. JAMA, 2002, 287)21(: 2784-2786.

Marusic A, Marusic M. Promotion of journals, especially small scholarly journals. In: Maisonneuve J et al. )eds(. 
Science editors’ handbook. UK, European Association of Science Editors )EASE(, 2007. Section 4-3.3.

Marusic A, Marusic M. Organizing the editorial office and educating contributors. In: Maisonneuve J et al. )eds(. 
Science editors’ handbook. UK, European Association of Science Editors )EASE(, 2007. Section 4-3.2.

Utiger RD. Syllabus for prospective and newly appointed editors. USA, World Association of Medical Editors 
)WAME(, 2001. Visited 29 June 2009. http://www.wame.org/syllabus.htm 

يتحملها  لشكرهم  طرقًا  تعرف  وهل  تنرشه؟  ما  نوعية  حتسني  عىل  املراجعني  تشكر  كيف 
وضع املجلة وتلقى تقدير مراجعيك؟
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2. األشــخاص

الغاية: تمكين المحررين من إيجاد نوع من التآثر مع فريق التحرير، والمؤلفين، والمراجعين ، والقّراء، وفي ما بينهم، والحفاظ 
على استمرارية هذا التآثر.

2-1 فريق التحرير
الهدف: سوف يتمكن المحرر من تحديد األدوار الفردية ألعضاء فريق التحرير.

يتألف فريق التحرير عادًة من األشخاص المبينة أدوارهم ومسؤولياتهم فيما يلي:

2-1 فريق التحريـر
اهلدف: سوف يتمكن املحرر من حتديد األدوار الفردية ألعضاء فريق التحرير.

2-2 المؤلفــون
اهلدف: سيتمكن املحرر أن ُيِعد ويصدر تعليامت واضحة للمؤلفني، وتقييم آليات 

فعالة لالتصال والتآثر مع املؤلفني.

2-3 المراجعــون
اهلدف: سوف يتمكن املحرر من إعداد دالئل إرشادية للمراجعني، ووضع خطة للتشجيع 
عىل إنجاز املراجعات اجليدة ويف املواعيد املحددة، ووضع خطة جلذب مراجعني جدد.

2-4 القــّراء
اهلدف: سوف يتمكن املحرر من وضع خطة لتوسيع دائرة قراءة املجلة، وتشجيع 

القراء عىل إرسال املعلومات االرجتاعية.

2-5 الناشرون، والمالكون، أو الجمعية الراعية:
اهلدف: سيتمكن املحرر من توضيح وإقامة عالقات عمل قوية مع النارشين، 

واملالكني، أو القائمني برعاية املجلة. 



42

دليـل محـرري مجـالت العـلوم الصحـية

رئيس التحرير/المحرر

َقيِّم المجلة. وهو الذي يوجه المجلة، والمسؤول عن بناء )تشكيل( فريق إدارة قوي. ومن واجبه أن يرعى ويوازن بين  إن المحرر هو 
مصالح القراء، والمؤلفين، والعاملين، والمالكين، وأعضاء هيئة التحرير، والمعلنين، ووسائل اإلعالم.

وبما أن المحرر هو المسؤول أواًل وآخرًا عن محتويات المجلة، فإنه ينبغي أن يكون لدى المحرر خبرة وممارسة نشيطة سابقة في عملية 
المراجعة وفي القيام بواجبات التحرير، وأن تكون لديه دراية ومعرفة شخصية بموضوع المجلة، باإلضافة إلى خبرته كمؤلف. كما ينبغي 

أن يتمتع المحرر )أو المحررة( بفهم جيد للمنهجية العلمية، ولمختلف مهارات التحليل النقدي.

للمحرر  الالزم  الدعم  بتقديم  المالكون  يقوم  أن  ينبغي  وهنا  بالمجلة.  اآلخرين  المعنيين  وأمام  المجلة،  مالكي  أمام  مسؤول  والمحرر 
وأعضاء فريق التحرير من أجل تطوير المجلة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في العمل التحريري.

ويمكن أن يكون من مظاهر هذا الدعم حضور الدورات الدراسية والتدريبية واالجتماعات العلمية.

بيانًا خطيًا  يتضمن  التعيين كما  بالمنصب، ومدة  المنوطة  والشروط  الصالحيات  يفصل  ينظم عقد  أن  ينبغي  المحرر،  تعيين  يتم  وحين 
صريحًا من مالك المجلة، يحدد حقوق المحرر واستقالليته.

دور المحرر ومسؤولياته

يمكن اعتبار المحرر بمثابة "المسؤول التنفيذي األول" )وقد يطلق عليه أحيانًا لقب "المحرر التنفيذي"( للمجلة، ألنه في نهاية المطاف 
قوائم مسؤوليات  بنودًا مدرجة في  لتشمل  تتسع مسؤولياته  النشر. وقد  المجلة، وعن نجاح وكفاءة عملية  ينشر في  المسؤول عما  هو 

أعضاء آخرين في فريق التحرير.

وينتظر من المحرر أن يقوم باألعمال التالية:

• أن يقوم، بالتعاون مع أعضاء هيئة التحرير برسم ومراجعة سياسات املجلة، بام فيها السياسات 	
املتعلقة بالتأليف، ومراجعة أهل االختصاص، ومراقبة اجلودة، وقضايا أخالق املهنة؛

• رصد السياسات املتفق عليها واحلفاظ عليها؛	
• التأكد من أن عمليات املجلة شفافة واضحة لكافة املعنيني؛.	
• االضطالع باملسؤولية النهائية عن املحتويات التحريرية للمجلة؛	
• احلفاظ عىل استقاللية التحرير؛	
• اختاذ القرارات النهائية حيال املخطوطات؛	
• إدارة وتنظيم مكتب التحرير والتأكد من تطبيق ممارسات العمل اجليدة؛	
• جذب املؤلفني وتشجيعهم عىل تقديم املخطوطات اجليدة للمجلة؛	
• حماولة تطوير املجلة بكل السبل املمكنة؛	
• التخطيط ملستقبل املجلة؛	
• متثيل املجلة يف املنتديات الوطنية والدولية؛	

هل توافق عىل هذه املسؤوليات؟ وهل ثمة مسؤوليات أخرى تشعر بأن من املنتظر من رئيس 
التحرير أن يضطلع هبا؟ أنفق من وقتك حلظات تدون فيها ما تراه من األدوار واملسؤوليات 

األساسية للمحرر.
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المحرر المشارك )أو المحررون المشاركون(

إليهم  يعهد  الذين  أو  التحريرية،  بواجباته  القيام  على  المحرر  يساعدون  الذين  التحرير  فريق  أعضاء  هم  المشاركون  المحررون 
التي  المجالت  المالك، ولكن يحدث في بعض  قبل  ينتخبون من  أو  المحرر  قبل  يعيَّنون عادًة من  بمهمات معينة. وهم  المحرر 
تملكها مؤسسات أو هيئات، أن يطلب المالك في بعض األحيان، ضم أعضاء معينين في الهيئة المالكة إلى فريق التحرير. ويعمل 
المحررون المشاركون بتعاون وثيق مع المحرر في سبيل الحفاظ على جودة المجلة ونوعيتها، ويقدمون الدعم حين تدعو الحاجة 
إلى اتخاذ القرارات الصعبة – ومثال ذلك مشكالت أخالق المهنة. ويعتمد عدد المحررين المشاركين على حجم المجلة نفسها. 
فقد يكون هناك محرر مشارك واحد فحسب، أو فريق من ستة أشخاص أو عشرة أشخاص، تبعًا لحالة المجلة. وهم في العادة، من 
كبار المهنيين أو العلماء الذين يتمتعون بالخبرة في أعمال النشر )كمؤلفين أو محررين أو مراجعين(، ويعينون تعيينًا كاماًل للقيام 
بدورهم المهني المحدد، ولم يسبق لهم العمل في المجلة إال بشكل عرضي، ويطلق على مجموعة المحررين المشاركين أحيانًا 

اسم "رعيل التحرير".

دور المحررين المشاركين ومسؤولياتهم

بالمسؤولية  المجلة، ويضطلع  معين واحد من مجاالت  في مجال  المشاركين متخصصًا  المحررين  من  يكون كل  أن  الشائع  من 
عن هذا المجال: ومثال ذلك أن يكون هناك محرر مشارك واحد يعالج المادة الخاصة بـ "التعليم الطبي المستمر"، أو ربما يكون 
متخصصًا في معالجة "دراسات الحالة". ومن الشائع أيضًا في بعض التخصصات أن يكون لها محرر إحصائي، يضطلع بمسؤولية 
من  واسعة  مجموعة  بنشر  معنية  المجلة  تكون  حينما  أما  المقدمة.  البحث  ورقات  في  المحتوى  من  النوع  هذا  تدقيق  عن  معينة 
الموضوعات )كأن تكون مجلة طبية عامة مثاًل(، فيمكن أن يكون لديها عدد كبير من المحررين المشاركين، يعمل كل منهم في 

اختصاص محدد: كعلم األورام، أو طب األعصاب، وهكذا..

وُينتظر من المحررين المشاركين عادة أن يقوموا باألعمال التالية:

• مساعدة املحرر عىل تطبيق سياسات املجلة ورصد كفاءة ُنُظِمها؛	
• الرتاسل والعمل مع املؤلفني واملراجعني؛	
• مراجعة وتنقيح ورقات البحث حتريًا لنوعيتها وجودهتا وصلتها بموضوع البحث؛	
• التوصية بمجموعة إجراءات ختص املخطوطات املقدمة يف جمال ختصصهم؛	

المحرر المساعد )أو المحررون المساعدون(

إليهم  يعهد  الذين  أو  التحرير  واجبات  تنفيذ  على  المحرر  يساعدون  الذين  التحرير  فريق  أعضاء  من  مرتبة  أدنى  عادًة  هم  هؤالء 
المحرر بمهامَّ معينة. ويتم تعيينهم عادًة من قبل المحرر أو تختارهم هيئة التحرير، إال أن تعيينهم يمكن أن يتم من قبل المالك. 
وعمل هؤالء له دور حاسم في الحفاظ على جودة المجلة؛ وينبغي أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة في تسيير شؤون مكتب 
التحرير، وأن يجيدوا التعامل مع المؤلفين والمراجعين، وينبغي أن يكون لديهم إلمام عام بمجاالت اهتمام المجلة، ال أن يكونوا 

أن  تستطيع  أين  فمن  بالنفي  اجلواب  كان  وإذا  مشاركون؟  حمررون  جملتك  يف  لديك  هل 
الرئيسية  تستمد الدعم؟ أنفق حلظات من وقتك يف تعداد ما تعتربه األدوار واملسؤوليات 

للمحررين املشاركني
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من المتخصصين في هذه المجاالت. وتبعًا لحجم المجلة، يمكن أن يشغل هذا المركز )المحرر المساعد( شخص بدوام جزئي، أو قد 
المساعدون من  اثنان بدوام كامل. وفي األوساط األكاديمية غالبًا ما يكون المحررون  أو  المجلة أن يكون لديها محرر مساعد  تفضل 
الخريجين الجدد المهتمين بهذا النوع من العمل، أو من صغار أعضاء الهيئة التدريسية. كما أن هذا العمل في المجالت الصغيرة غالبًا 
ما يقوم به موظف إداري أو أحد أمناء السر )سكرتير أو سكرتيرة( ويضطلع بهذا الدور في بعض األحيان شخص يقدم أكثر من الدعم 
اإلداري للمحرر، أو شخص يستطيع أيضًا أن يتخذ قرارات مبدئية حول ما إذا كانت أوراق البحوث المقدمة مناسبة للنظر فيها )ما إذا 

كانت في مجال التخصص الصحيح، وما إذا كانت مقدمة بالشكل الصحيح، وما إلى ذلك(.

الدور والمسؤوليات

يغلب أن يكون المحرر المساعد مسؤواًل عن تدبير وإدارة مكتب التحرير: فيضمن انسيابية حركة ورقات البحث، من التقديم إلى اتخاذ 
القرار النهائي، كما يضمن أن يظل كافة أعضاء فريق التحرير على علم تام بمجريات األمور.

وُينتظر من المحرر المساعد في أغلب األحيان، أن يقوم بالمهمات التالية:

• مساعدة املحرر عىل تنفيذ سياسات املجلة؛	
• الرتاسل والعمل مع املؤلفني، وأعضاء هيئة التحرير، واملراجعني؛	
• إدارة نظام تتبع املخطوطة واحلفاظ عليه؛	
• حفظ السجالت وتقديم التقارير اخلاصة باملخطوطات املستلمة، واملقبولة، واملرفوضة، وما إىل ذلك؛	
• توصيل القرارات إىل املؤلفني ومعاجلة االستفسارات؛	
• ضامن االنسياب السليم لورقات البحوث عن طريق مكتب التحرير، وإدخال التحسينات عىل طريقة تداول هذه الورقات.	

المحررون التقنيون، والمحررون اللغويون، ومحررو النص النهائي

بعد أن يتم قبول ورقة البحث، قد تكون ال تزال في حاجة إلى بعض العمل لضمان دقتها وسهولة قراءتها. وتقوم بعض المجالت بتوظيف 
محررين تقنيين ومحررين لغويين، ومحررين للنص النهائي، للقيام بهذا العمل. وقد يكون شاغلو هذه المراكز من العاملين في المجلة، 
ن بعض المجالت هذه  أو يكونون أشخاصًا مستقلين )يعملون بالقطعة( تستأجرهم المجلة للقيام بالعمل على النحو المطلوب، وقد ُيَضمِّ

المهام في عداد واجبات المحررين المساعدين، وال سيما في األوساط األكاديمية.

وُينتظر من المحررين التقنيين أن يقدموا المشورة حول محتوى المقالة، وأن يقوموا بالمراجعة تحريًا للوضوح والدقة – فيقترحون مثاًل 
إعادة كتابة بعض األقسام، أو يوصون بأن من األفضل أن يتم التعبير عن شكل من األشكال بجدول أو رسم بياني. وكثير من المجالت ال 

يوظف محررين تقنيين، ويعتمد على المراجعين والمحررين في التماس المشورة.

أما المحرر اللغوي فيتحقق من أن اللغة سليمة وقابلة للقراءة )أي مفهومة(. ومثال ذلك أنه قد يرى حاجة إلى تصحيح التعابير الركيكة، 
واألخطاء النحوية في النص. وهذا ينطبق على المؤلفين الذين يكتبون بلغتهم األم، كما ينطبق على النصوص التي كتبها مؤلفون تختلف 

لغتهم األصلية عن لغة النشر.

ما هي املهارات التي يتطلبها عمل املحرر املساعد يف نظرك؟ ما هو توصيف وظيفته وما هي 
يف رأيك املسؤوليات التي ينبغي أن يتوقع منه القيام هبا؟ 
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وأما محررو النص النهائي فينتظر منهم أن يتأكدوا من أن األسلوب صحيح ومتماسك ويتماشى مع أسلوب المجلة، وأن المقالة 
كاملة – فالمراجع التي استشهد بها في متن النص، مدرجة في ثبت المراجع. كما أنهم يضعون العالمات على النص المرقون باآللة 
الكاتبة )أو سواها(، عندما تكون جاهزة للتنفيذ، بحيث يحددون مواقع األشكال وسواها. والمطلوب من محرر النص النهائي أيضًا، 

أن يتأكد من استيفاء تجارب طباعة الصفحات، لضمان عدم حدوث أي أخطاء خالل عمليات اإلنتاج. 

وكثيرًا ما يكون هناك قدر كبير من التداخل بين هذه األدوار الثالثة. وكثير من المجالت يوظف شخصًا واحدًا للقيام بهذا العمل، أو 
يعتمد على المتطوعين أو غيرهم من أعضاء فريق التحرير. وقد يكون من الممكن، في األوساط الجامعية، االشتراك في العمل مع 

كلية أخرى، ككلية لتعليم اللغات مثاًل، بغية الحصول على الدعم في التحرير اللغوي وتحرير النص النهائي.

وكثيرًا ما ال يكون المحررون التقنيون، والمحررون اللغويون، ومحررو النص النهائي من المتخصصين في الفرع الذي تختص به 
المجلة، لكنهم يتمتعون عادًة بالمتطلبات األساسية لفهم مادة العمل. وهم يتحملون مسؤولية التأكد من أن محتويات المقاالت 
معروضة بأسلوب متماسك ومقروء ودقيق، وحين تعتمد المجالت على مراجعيها وغيرهم من المحررين لضمان عرض البحوث 
بصورة جيدة، ينبغي أن ال يغيب عن الذهن أن هذا ال يضيف عبئًا جديدًا على هذه األدوار فحسب، وإنما قد ال يكون لدى هؤالء 

اإلحساس بالتفاصيل اللغوية التي يتمتع بها المتفوقون من المحررين التقنيين، والمحررين اللغويين، ومحرري النص النهائي.

وعلى هؤالء المحررين أن يعملوا بتعاون وثيق مع المؤلفين، إذا كانت المقالة تتطلب قدرًا كبيرًا من التوضيح. ومن التساؤالت 
ثبت  في  إليه  يشر  لم  النص  في  استشهاد  وجود  المثال،  سبيل  على  المؤلفين،  من  إجابات  تتطلب  والتي  المقام،  هذا  في  الشائعة 
التقني. ولذلك  المراجع  الدقة، أو ضرورة الحصول على إجازة لمقطع أعاد كتابته  إلى  يفتقر  أنه  يبدو  المراجع، أو وجود مرجع 
كان من الضرورة بمكان أن تكون لدى هؤالء األشخاص مهارات اتصال جيدة، ليتمكنوا من التصرف بلباقة وبصورة مباشرة مع 

ه كافُة االستفسارات عن طريق مكتب التحرير. المؤلفين نيابة عن المجلة. وتشترط مجالت أخرى أن توجَّ

وفي بعض المجالت الصغيرة، حيث تكون الموارد محدودة جدًا، يمكن أن ُيلقى عبء تحرير النص النهائي على كاهل المؤلفين 
الدقة  وبضمان  مقروءة،  المقالة  بجعل  المرتبطة  المشكالت  يحل  ال  وقد  العرض،  جودة  تدني  إلى  عادًة  يؤدي  وهذا  أنفسهم. 

والتماسك في أسلوبها.

الدور والمسؤوليات

متماسكة  المنشورة  المقاالت  أن  من  التأكد  هو  النهائي،  النص  ومحرري  اللغويين،  والمحررين  التقنيين،  المحررين  دور  إن 
المضمون، ودقيقة، ومقروءة.

ويضم الملحق 4 مجموعة من المهام التي ينتظر أن يقوم بها هؤالء المحررون على أنه ينتظر منهم بصورة عامة أن يقوموا  بما يلي:

• التأكد من االلتزام بالبنية الصحيحة للقسم املخصص من املجلة؛	
• حتسني العرض وصياغة التعابري بحيث يصبح النص سهاًل للقراءة والفهم؛	
• وضع وحفظ صحيفة أسلوب كسجٍل للقرارات املتخذة بشأن التهجئة، واهلمز )التمييز بني مهزة الوصل ومهزة القطع(، وتوزيع 	

الصفحة.
• التأكد من توافر عنرصي الصواب والتامسك يف استعامل التعابري، وال سيام العلمية منها؛	
• استبعاد املادة املكررة والتي ال لزوم هلا، وتبسيط اجلمل الطويلة واملعقدة، والتخلص من الكلامت غري الرضورية؛	
• التحقق من صحة االستشهاد باجلداول واألشكال يف النص؛	
• تقديم املشورة حول اختيار اجلداول والرسوم التوضيحية واستعامهلا االستعامل املفيد الفعال؛	
• التأكد من صحة عمليات اجلمع والنسب املئوية.	
• كافة 	 وأن  صحيحة،  النص(  نفس  من  أخرى  أجزاء  إىل  النص  من  أجزاء  )إحاالت  الرتافقية  اإلسنادات  كافة  أن  من  التأكد 

االستشهادات الببليوغرافية تتوافق مع ثبت )قائمة( املراجع؛
• تنقيح اجلداول واألشكال بحيث تثبت وجاهتها ومتانة ارتباطها بالنص؛	
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• التأكد من أن املراجع املستعملة ليست يف معظمها من القديم املهجور؛	
• التأكد من أن املقالة كاملة، أي أهنا تضم عناوين املؤلف، وأرقام الربيد اإللكرتوين، وما إىل ذلك؛	
• حتشية املخطوطة أو التجربة الطباعية بكافة التعليامت الالزمة للتنضيد والطبع.	

هيئات التحرير والمجالس االستشارية

إن هيئة التحرير هي هيئة مستقلة ال تعنى مباشرًة بإدارة شؤون المجلة، لكنها تقدم للمحرر المشورة والمعلومات االرتجاعية حول توجه 
المجلة، ونطاقها ومحتوياتها. وقد تأخذ هذه الهيئة أشكااًل مختلفة، تبعًا لطبيعة المجلة نفسها.

المشورة  يقدمون  متميزين  مراجعين  من  األول  المقام  في  مؤلفة  هيئة  دور  هو  المجالت،  بعض  في  الهيئة  لهذه  األساسي  والدور 
والمعلومات االرتجاعية لفريق عمل المجلة. ويطلب منهم كذلك أن يتبنوا أي تغيرات قد يرى المحرر ضرورة إلدخالها على المجلة، 
وأن يقدموا ما لديهم من معلومات حول التغيرات المتصلة بقواعد السلوك واالنضباط. كما يقدمون اقتراحاتهم حول محتويات المجلة 
في المستقبل. ويبدي الكثير من أعضاء هيئات التحرير رغبتهم في دعم المجلة عن طريق المشورة والمعلومات االرتجاعية، لكنهم إما 
أن يكونوا عديمي الخبرة، أو ال يملكون الوقت الكافي للعمل بتعاون وثيق مع المحرر، كما يفعل المحررون المشاركون. وتغلب على 
هذه الهيئات أو المجالس ضخامة عدد األعضاء الذين ُيختارون من مختلف أنحاء العالم. ويعين هؤالء األعضاء عادًة من قبل المحرر 

)رئيس التحرير(.

المجلس  أعضاء  من  ويتطلب  واإلدارة،  بالتنظيم  واالهتمام  العناية  تكون  ما  كأشد  التحرير  مجلس  دور   يعنى  المجالت  بعض  وفي 
انتخاب رئيس للمحررين  أو  التحرير،  إلى فريق  الموافقة على انضمام أعضاء جدد  إليهم  أنه قد ُيطلب  مزيدًا من االلتزام. ومثال ذلك 
التنفيذيين بالتشاور مع المالكين، أو تنفيذ عدد من اإلجراءات التنفيذية الواقعية المحسوسة التي تؤثر في أداء المجلة وعملها، باإلضافة 
إلى المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بسياسة العمل. وقد يكون المجلس مسؤواًل عن التقيد بالدالئل اإلرشادية واإلجراءات التي 
تعتمدها المنظمة الراعية، بما في ذلك المسؤولية المالية. ويتم تعيين أعضاء المجلس عادًة من قبل المالكين بناء على نصيحة المحرر 

ومشورته.

وسواء كان المجلس يضطلع بالدور الثاني أو الدور األول، فهو في كل األحوال يتألف من مجموعة على أعلى درجات األهلية، ويضم 
مهنيين متخصصين لهم سمعتهم وشهرتهم، أو علماء يتمتعون بخلفية بحثية قوية.

تبنيهم  يعني  التحرير  إلى مجلس  وانضمامهم  المثال.  المشاركين، على سبيل  كالمحررين  وهو يضم عادًة المحررين "العاملين" أيضًا، 
للمجلة على أساس جودة ونوعية المحتويات. ولضمان تحقق الكفاءة في عمل المجلس ينبغي أن تكون مهام ووظائف المجلس محددة 

بوضوح، وينبغي أن يتمتع أعضاؤه باهتمامات وخبرات متنوعة. ويعتمد حجم المجلس على حجم المجلة ونطاقها.

وينبغي أن تكون فترة خدمة كل عضو من أعضاء المجلس محددة، بغية تشجيع األفكار الجديدة، ومن الشائع أن تطلب المجلة من هؤالء 
األعضاء البقاء في خدمة المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. وعلى المجلس أن يعقد اجتماعات دورية تتم فيها مناقشة األفكار 

المفيدة لبنية المجلة ونطاقها.

ما هي الواجبات األخرى التي تنتظر من املحرر التقني، أو املحرر اللغوي، أو حمرر النص 
النهائي أن يضطلع هبا؟ وهل تطلب جملتك أن يقوم شخص واحد بكافة هذه األدوار، أم 
تراها تتطلب أكثر من شخص واحد هلذه الغاية؟ وهل من األفضل لك أن توظف شخصًا 

مؤقتًا عىل أساس تعاقدي؟
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الدور والمسؤوليات

إن الدور الرئيس لمجلس التحرير هو التصديق على محتويات المجلة، بما في ذلك نطاق المجلة وبنيتها أو هيكلها. كما ينتظر من 
مجلس التحرير أن يضطلع ببعض أو كل المهام التالية:

• العمل كمصدر للمشورة والدعم للمحرر؛	
• القيام بدور املراجعني، أو اقرتاح املراجعني؛	
• مناقشة وحل أي مشكالت قد تواجهها املجلة؛	
• اإلسهام يف كتابة املقاالت االفتتاحية واملقاالت املستكتبة؛	
• استجالب املقاالت للمجلة؛	
•  اختاذ القرارات املتعلقة بسياسة عمل املجلة واملوافقة عىل النظام الداخيل للمجلة؛	
• اإلرشاف عىل تطبيق سياسات املجلة ورصد النتائج؛	
• اختاذ القرارات حول األمور املالية؛	
• املساعدة عىل اختاذ القرار حني ختتلف آراء املراجعني حول املخطوطات املقدمة؛	
• القيام بدور ممثل املجلة يف األوساط العلمية الدولية؛	
• استعامل النفوذ املهني ألعضائه للمساعدة عىل االرتقاء بربوفيل املجلة.	

2-2 المؤلفــون
الهدف: يستطيع المحرر أن ُيِعدَّ وُيصدر تعليمات واضحة للمؤلفين، وأن يعتمد آليات فعالة لالتصال والتآثر مع المؤلفين. 

ومما ال جدال فيه أن على المجلة أن تقيم عالقات طيبة مع المؤلفين؛ وينتظر من المحرر ومكتب التحرير أن يقدما الخدمات التالية 
لكافة المؤلفين المساهمين أو المتقدمين بمقاالتهم.

االتصال مع المؤلفين

ينبغي أن يتسم االتصال بالمؤلفين بالكياسة والدماثة والصدق. والمحرر ومكتب التحرير مسؤوالن عن االتصال الفوري بالمؤلفين، 
في  المؤلفين  وُينتظر من  المثال.  السرية على سبيل  بالمعلومات  البوح  المعايير األخالقية،كعدم  بأرقى  يلتزمون  أنهم  والتأكد من 
المقابل، أن يتصرفوا مع المجلة بنفس األسلوب، أي أن يلتزموا بالتجاوب الفوري، ويراعوا معايير األدب والتهذيب في اتصاالتهم، 
وأن يراعوا االلتزام بالمعايير األخالقية للمجلة )كالكشف عن أي تضارب في المصالح(. والحصول على المعلومات االرتجاعية 
من المؤلفين، هو طريقة جيدة تستطيع المجلة من خاللها أن تقدر ما إذا كانت طرق االتصال التي يتبعونها مجدية ومفيدة. ويمكن 
أن يتم ذلك عن طريق المسوحات أو التقصيات الرسمية أو غير الرسمية للمؤلفين. وفي حال نشوب أي خالف يكون من مسؤولية 

المحررين أن يتدبروا األمر وديًا كلما كان ذلك في اإلمكان، وأن يتأكدوا من صحة البينات التي تقوم عليها قراراتهم.

ألق نظـرة عىل جملس التحرير أو املجلس االستشاري يف جملتك وحدد الدور الذي يقوم به 
حاليًا. هل تراك تستفيد من جملس التحرير عىل أحسن وجه؟ وهل لديك أي فجوات )يف 

اخلربة أو التمثيل اجلغرايف( أنت يف حاجة إىل سدها؟
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والنقاط الرئيسية لالتصال مع المؤلفين هي

• املواظبة؛	
• االحرتافية؛	
• األمانة؛	
• الكياسة؛	
• الرتكيز عىل التفصيل والوضوح؛	

ملكية حقوق التأليف والنشر

حينمـا يقـدم المؤلف مخطوطـة لمجلة مـن المجالت، فإن عليه أن يمنحها الحق في نشر هذه المخطوطة، فمجرد تقديم المخطوطة ال 
يضفي على المجلة مثل هـذا الحـق. ويطلـب معظم المجالت من المؤلف أن يتنازل لها عن ملكية حقوق التأليف والنشر – وهذا يعني 
أن المجلة قد أصبحت تملك بالفعل الحق في استنساخ )ونشر( المقالة وإذا تنازل المؤلف للمجلة عن هذا الحق فإن هذا يعني أنه لم َتُعْد 
له أي حقوق في استنساخ )أو نشر( المقالة في مكان آخر، ما لم تسمح المجلة بذلك. )وكثير من المجالت يضمن أنموذج التنازل نصًا 

يسمح للمؤلفين باستعمال مقاالتهم ألغراض "غير تجارية"(.

الحصرية  الحقوق  المجلة  المؤلف  يمنح  وهنا  بالنشر".  "الترخيص  هو  والنشر،  التأليف  حقوق  عن  التنازل  عن  بديل  وثمة 
مقررات  في  ذلك  كان  وربما  آخر،  مكان  في  استعمالها  ويستطيع  المخطوطة،  بملكية  لنفسه  يحتفظ  لكنه  مخطوطته،  بنشر 
والنشر  التأليف  حقوق  عن  يتنازلوا  أن  المؤلفين  من  تطلب  ال   BMJ البريطانية  الطبية  المجلة  أن  ذلك  ومثال  ما.  تعليمية  دورة 
اإلنترنت: على  المجلة  موقع  على  الموجودة  المعلومات  انظر   – حصرية  حقوقًا  يمنحها  بالنشر  ترخيصًا  تطلب  لكنها   للمجلة، 

.http://resources.bmj.com/bmj/authors/checklists-forms/licence-for-publication

الحظ أنه سواء تنازل المؤلف عن حقوق التأليف والنشر للمجلة، أم لم يتنازل، فإنه يظل محتفظًا بحقوق أخالقية في عمله.

وهذا يعني أنه ينبغي أن يشار إليه دائمًا بأنه مؤلف العمل، وأنه ال يجوز أن يشوه المقال بأي طريقة من الطرق )كأن يدخل تغييرًا على النص 
دون موافقة المؤلف(.

ومن األهمية بمكان أيضًا، أن ندرك أن المؤلف في بعض الحاالت ال يستطيع التنازل عن حقوق التأليف والنشر للمجلة. ومثال ذلك 
أن منظمة الصحة العالمية وبعض المؤسسات األخرى، ال تنقل ملكية حقوق النشر والتأليف ألي مادة أنتجها موظفوها )أو القائمون 
بالبحوث الممولة أحيانًا(، إلى أي جهة أخرى. ولذلك فإنه حتى ولو كانت سياسة المجلة تقضي بالحصول على التنازل من المؤلف، فإنه 
ينبغي أن يكون هنالك نظام معتمد للحصول على "الترخيص بالنشر" من المؤلفين الذين ال يستطيعون التنازل عن حقوق التأليف والنشر.

كيف تقيِّم اتصالك مع املؤلفني؟ وهل لديك رسائل )أو رسائل إلكرتونية( معيارية جاهزة 
هي  وهل  وهتذيبها؟  الرسائل  هذه  وضوح  مدى  هو  وما  واالتصال؟  املراسلة  ألغراض 

قصرية جدًا أم طويلة جدًا؟
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دعم عملية تقديم المخطوطات

ينبغي تزويد المؤلفين بتعليمات واضحة حول عملية تقديم المخطوطات. وينبغي أن تتضمن هذه التعليمات معلومات عن سياسة 
القياس، وأسلوب  المجلة، وعن كيفية االلتزام بالمعايير الدولية، كاألسلوب، والجداول، واألشكال، واالختصارات، ووحدات 
استعمال المراجع، وغير ذلك من األمور الهامة المتصلة بعملية التقديم. ولقد درجت العادة على أن تنشر هذه التعليمات في النسخة 

المطبوعة من المجلة على اإلنترنت. وقد تغني اإلشارة إلى هذه التعليمات على الموقع اإللكتروني عن الحاجة إلى طباعتها.

وثمة دليل مفيد في مجال تقديم المخطوطات، هو: "المتطلبات الموحدة للمخطوطات المقدمة إلى المجالت الطبية البيولوجية:كتابة 
وتحرير المنشورات الطبية البيولوجية"، الذي يوفر قدرًا كبيرًا من المعلومات، حول ما ينبغي أن يطلب من المؤلفين تقديمه. وعلى 

المحررين أن يدعوا إلى اعتماد هذا المصدر كمعلٍم يهتدى به في تقديم المادة الجيدة.

وعلى كل مجلة أن تزود المؤلفين بأحدث المعلومات حول كيفية تقديم مخطوطاتهم، كما تزودهم بالنماذج المالئمة، مثل تصريح 
التأليف، وصيغة حقوق التأليف والنشر، واإلجازة األخالقية، وما إلى ذلك..

والنقاط الرئيسية هي

• الدالئل اإلرشادية لتقديم املخطوطات؛	
• متطلبات التقديم السهلة؛	
• املساعدة املفيدة حني تنشأ املشكالت يف عملية التقديم؛	

الخدمات الجيدة المقدمة إلى المؤلفين

على المجلة أن تقدم خدمة جيدة للمؤلفين - وهذا يتضمن على وجه الخصوص المعالجة السريعة الفعالة للمخطوطة ألن الفترة 
الزمنية بين تقديم المخطوطة، واتخاذ القرار بشأنها؛ ثم بين قبول المخطوطة، ونشرها، من األمور األساسية بالنسبة للمؤلف. كما 
ينبغي لمكتب التحرير واإلنتاج أن يبذل جهده الختصار فترات التأخير )أو ما يسمى "ثمرات المعالجة والنشر"( إلى الحد األدنى 

كلما كان ذلك في اإلمكان.

والنقاط الرئيسية هي

• املعاجلة الفعالة للمخطوطات؛	
• التواصل املنتظم؛	
• اختصار الزمن بني التقديم والقرار؛	
• اختصار الزمن بني القبول والنرش؛	

ما مدى جودة إجراءات التقديم املتبعة لديك؟ ألق نظرة عىل املعلومات والدالئل اإلرشادية 
التي توفرها ملؤلفيك - هل تراها واضحة وموجزة ومهذبة؟
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دعم المؤلفين

المقالة  إعداد  على  المؤلفين  تساعد  أن  المجالت  إمكان  وفي  المقاالت؛  لكتابة  الكافيتين  والثقة  بالخبرة  يتمتع  مؤلف  كل  ليس 
الوسائل،  بشتى  العلمية  الكتابة  على  المحتملين،  أو  المنتظرين  والمؤلفين  للمؤلفين،  التدريب  تقدم  المجالت،  من  وكثير  األفضل. 
حول  وإرشادات  نصائح  على  تشتمل  التي  للمؤلفين  العملية  الحلقات  وعقد  النشر،  بحوث  حول  واإلرشادات  النصائح  كإعطائهم 
كيفية  حول  المتاحة  المعلومات  من  ثروة  وثمة  المؤلفين.  بين  التآثر  إيجاد  على  تشتمل  كما  للمجلة،  اإللكتروني  الموقع  على  الكتابة 
تعلم  على  لتشجيعهم  جيدة  طريقًة  الذاتي،  للتعلم  مختارة  مصادر  إلى  المؤلفين  توجيه  يكون  أن  يمكن  وبذا  البحوث.  نتائج  كتابة 
:BMJ البريطانية  الطبية  المجلة  تعتمدها  التي  للمؤلفين"  اإلرشادية  "الدالئل  المثال،  سبيل  على  انظر،  بحوثهم.  وعرض  كتابة   كيفية 

.http://resources.bmj.com/bmj/authors/types-of-article/research

د بها المؤلفون لمساعدتهم على تحسين مقاالتهم؛ كما  َع المراجعون على تقديم المعلومات االرتجاعية التي يمكن أن يزوَّ وينبغي أن يشجَّ
أن تلقي المعلومات االرتجاعية الجيدة من المراجعين يزيد من قيمة المجلة في نظر المؤلفين.

والنقاط الرئيسية هي

• اإلرشادات املفيدة حول كيفية الكتابة والتقديم.	
• املساعدة واملشورة الشخصيتان.	
• املعلومات االرجتاعية اجليدة حول ورقات البحوث املقدمة.	

فضُّ المنازعات

وعلى  الجوهرية.  والنزاعات  البسيطة،  االحتكاكات  بين  تتراوح  المؤلفين،  مع  المشكالت  بعض  دائمًا  ينشب  قد  أنه  المؤسف  من 
المؤلفين  تقيد  عدم  المشكالت:  من  النوع  هذا  على  األمثلة  ومن  إيجابية.  بطريقة  النزاع  مع  تتعامل  أنها  من  تتيقن  أن  المجالت   كافة 
)أو المراجعين( بالمواعيد المحددة، وتقديم المادة إلى جهة أخرى بعد تلقي مالحظات المراجعين؛ واالزدواجية في التقديم؛ واالحتيال؛ 
واالنتحال )السرقة األدبية(؛ والضغط على المحررين لتسريع قرارهم؛ وعدم القبول بقرار الرفض. وينبغي أن تكون لدى المجلة إجراءات 

هل تراك تراقب الزمن الذي تستغرقه عمليتا املعاجلة والنرش؟ وهل حتدد لنفسك مواعيد 
مستهدفة هلاتني العمليتني، وهل تقارن بني الزمن الفعيل والزمن املستهدف؟ وهل تستطيع 
كفاءة  أكثر  التحريري  عملك  جتعل  ناجعة  بطرق  فكرت  وهل  التأخري،  مواطن  حتدد  أن 

وفعالية؟ 

أن  املقاالت؟ وهل تستطيع  كتابة  تتعامل معهم حول  الذين  للمؤلفني  املساعدة  تقدم  هل 
تلمس أي فائدة مبارشة يف توفري هذا النوع من الدعم؟ وما هو نمط الدعم الذي تستطيع 

أن تقدمه؟
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معتمدة لمعالجة الطعون المقدمة من المؤلفين، وقد يقتضي األمر تعيين محقق متخصص مستقل )يفصل في المظالم(، ليتوسط في 
الحاالت التي تنشب فيها نزاعات يستعصي حلها بالطرق الودية.

والنقاط الرئيسية هي

• وجود سياسة أو عملية )إجراءات( شفافة ملعاجلة املشكالت.	
• عدم املبالغة يف ردود الفعل إزاء املشكالت.	
• حماولة حل املشكالت وديًا دائاًم وأبداً.	

2-3 المراجعون
الهدف: تمكين المحرر من إعداد دالئل إرشادية للمراجعين، ووضع خطة للتشجيع على انجاز المراجعات الجيدة في المواعيد 

المحددة، ووضع خطة لجذب مراجعين جدد. 

و المراجعون هم مستشارون للمؤلفين والمحررين حول نوعية المخطوطة وجودتها. وهم خبراء خارجيون يختارهم المحررون 
لإلدالء بآراء مكتوبة تتيح للمحرر أن يقرر ما إذا كانت المقالة المقدمة ستنشر أم ال، كما تزود هذه اآلراء المؤلفين بالمعلومات 
التأكد من دقة أي عمل ومتانة  "مراجعة أهل االختصاص"، هي  التي تساعدهم على تحسين المخطوطة. والغاية من  االرتجاعية 

سبكه، قبل أن ينشر على المأل.

ويتزايد عدد التجارب التي تجرى الختبار طرائق جديدة في المراجعة. كما يتم حاليًا اختبار العديد من المنهجيات في هذا المجال. 
إال أنه مهما تكن المنهجية التي تستعملها، فإن التشجيع والدعم من جانب المراجعين هما أفضل طريقة لضمان جودة محتوياته.

التواصل مع المراجعين

أن  للمجلة  ينبغي  ذلك  أجل  ومن  مراجعيها.  مجموعة  مع  طيبة  عالقات  تقيم  أن  المجالت  لكافة  بالنسبة  بمكان  األهمية  من  إن 
تفتح قنوات اتصال جيدة معهم، بما في ذلك االستجابة الفورية المهذبة. كما أن من األهمية بمكان أيضًا تزويد المراجعين بكافة 
ُيسأل  أن  المستحسن  من  أن  ذلك  ومثال  بالمراجعة.  القيام  تكليفهم  عند  أو  بهم  االتصال  عند  سواء  يطلبونها،  التي  المعلومات 
المراجع عما إذا كان غير مشغول ويستطيع أن يقوم بعملية المراجعة، بداًل من أن ُتْرَسل إليه المخطوطة دون علم مسبق منه، كما أن 

من المستحسن عندما يطلب إليه القيام بهذه العملية، أن ُيرسل إليه بعنوان المقالة وخالصتها والموعد المحدد إلعادة المراجعة.

وتبعًا لمنهجية المراجعة التي تعتمدها، ولطبيعة فريق المراجعين الذين تتعامل معهم، قد تستنسب تقاسم مالحظات المراجع مع 
مراجعين آخرين، وقد تقرر أيضًا نشر مالحظات المراجع إلى جوار المقالة نفسها.

الذي فعلته وما  املنازعات مع املؤلفني؟ وإذا كان األمر كذلك فام  هل لديك أي خربة يف 
الذي تعلمته؟
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والنقاط الرئيسية هي

• نرش وصف لسياسة املجلة حيال املراجعة وطريقة أدائها عىل املوقع اإللكرتوين للمجلة، وربام كان من األفضل أن يتم ذلك مع العدد 	
املطبوع األول من كل سنة.

• اختيار متخصصني أكفاء للقيام بأعامل املراجعة للمجلة، كلٌّ يف جمال ختصصه وخربته. وينبغي أن يعتمد هذا االختيار عىل معايري 	
سليمة )ويمكن مثاًل اعتامد معايري "منتدى املحررين الطبيني األفارقة" الختيار املراجعني(.

• التأكد من عدم إرسال املقاالت إىل املراجعني إال إذا كانت يف جمال ختصصهم.	
• إعالم املراجعني بالقرار النهائي حول املخطوطات التي قاموا بمراجعتها.	

دعم المراجعين

وكما هي الحال مع المؤلفين، يعتبر من األهمية بمكان أن تدعم المجلة مراجعيها ألنهم هم أيضّا مؤلفون محتملون أو أعضاء محتملون 
في هيئة التحرير. ومن األهمية بمكان على وجه الخصوص، أن يتم تزويدهم بدالئل إرشادية واضحة حول ما ينتظر منهم أن يفعلوه. وقد 
تستنسب أيضًا أن تضّمن هذه الدالئل نماذج )استمارات( وقوائم تفقد معيارية لتيسر عليهم مهمة تقديم المعلومات االرتجاعية المفيدة 
للمحررين والمؤلفين على حدٍّ سواء. وسواء كنت تريد منهم أن يجروا تغييرات أو يبدوا مالحظات على نسخة مطبوعة ويعيدوها إليك 
بالبريد ، أو أن يفعلوا ذلك على اإلنترنت، أو أن يرسلوا إليك بالبريد اإللكتروني قائمة بتغييراتهم المقترحة، فإن من المهم أيضًا أن تجعل 

هذه العملية برمتها ميسورة سهلة التنفيذ قدر اإلمكان.

ومن األمور الهامة أيضًا، أن ال تطلب الكثير من المراجعين – كأن تطلب منهم مثاًل، أن يقوموا بالمراجعة بطريقة معينة يتطلب إنجازها 
وقتًا زائدًا عن الحد. وال يقل عن ذلك أهمية أن تقر بالقيمة التي أضافوها إلى عملية التحرير. وال يتم ذلك بمجرد شكرهم سّرًا، ولكن 
بتحري السبل التي توصل إليهم الشكر على ما فعلوه، على المأل. ومن الشائع أن تتضمن المجالت قائمة بالمراجعين في آخر أعدادها 
يذكر أسماء  المجالت  المجلة. وبعض  ُيْهَدوا نسخًا مجانية من  أن  أو ربما  المراجعين،  لكبار  اشتراك مجاني  يقدم  أن  أو  من كل سنة، 

المراجعين في أواخر المقاالت المنشورة )في حال عدم استعمال المراجعة العمياء(. 

المعلومات  إليهم هذه  المفيدة لتحسين نوعية مقاالتهم، قد ترى من األفضل أن ترسل  بالمعلومات االرتجاعية  المؤلفين  وبغية تزويد 
من المراجعين مباشرًة ولتتمكن من فعل ذلك ينبغي لك أن تتأكد من أن هذه المعلومات مفيدة، وإيجابية ومكتوبة بأسلوب لبق مهذب. 
ولذلك كان من األهمية بمكان أن تتأكد من أن مراجعيك يدركون أن بعض مالحظاتهم سوف يرسل مباشرة إلى المؤلفين، وقد ترى من 
المناسب أن تؤكد على الحاجة إلى توخيهم األسلوب البنَّاء في نقدهم للورقات التي يراجعونها. وقد تكون قادرًا على توفير الحلقات 
العملية التدريبية، أو الدالئل اإلرشادية على أقل تقدير، مما يساعد على توجيه المراجعين وإحاطتهم بمهارات االتصال التالية: المواظبة 
التفصيل  على  والتركيز  المنازعات،  في  الحجة  واستعمال  والتهذيب،  والصدق،  والمسؤولية،  والمهنيَّة،  واإلخالص،  المواعيد،  ودقة 

والوضوح.

التي  املعلومات  املراجعني؟ وما هي  للتخاطب مع  لديك رسائل نموذجية )معيارية(  هل 
تزودهم هبا، وهل هذه املعلومات شاملة وخمترصة يف نفس الوقت؟
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والنقاط الرئيسية هي

• جتنب إثقال املراجعني املشغولني، بكميات كبرية من العمل - كأن متطرهم باملخطوطات بال هوادة.	
• تزويد املراجعني بالدالئل اإلرشادية للمجلة حول مراجعة املخطوطات.	
• اء والكياسة يف التعبري.	 أن يطلب من املراجعني توخي النقد البنَّ
• مكافأة املراجعني باحلوافز، كاالشرتاكات املجانية، وتقدير مسامهتهم واإلقرار بذلك.	

معالجة المنازعات

المنازعات  وقوع  لتحاشي  إرشادية واضحة،  لديها دالئل  يكون  أن  للمجلة  بمكان  األهمية  من  للمؤلفين،  بالنسبة  الحال  هو  كما 
تنازع  أحيانًا:  عليها  )ويطلق  المصالح  تضارب  مشكلة  هي  المراجعة  إطار  في  شيوعًا  المشكالت  وأكثر  المقاالت.  مراجعة  عند 

المصالح(. ويحدث هذا أكثر ما يحدث حينما يرسل إلى المراجع بحث في نفس المجال الذي يبحث فيه المراجع نفسه.

تذكر دائمًا أن المراجعين إنما ينصحون المحرر ويشيرون عليه فحسب. والفرصة قائمة دائمًا لتكليف شخص آخر بمراجعة البحث، 
إذا نشأ لديك أي شك في أن ثمة تحيزًا في المراجعة التي جاءتك من المراجع.

والنقاط الرئيسية هي

• اطلب من املراجعني أن يكشفوا لك عن أي تضارب حمتمل يف املصالح بالنسبة للبحث موضوع املراجعة.	
• اطلب من املراجعني أن حيرتموا ويراعوا الرسية جتاه حمتويات املخطوطة، وأن ال يكشفوا ألحد مضموهنا دون موافقة املحرر.	
• اطلب من املراجعني أال يستغلوا املخطوطة التي يراجعوهنا أو يقتبسوا منها قبل أن تنرش.	
• اطلب من املراجعني أن حيصلوا عىل موافقة املحرر اخلطية، إذا كانوا يريدون، وألي سبب من األسباب، أن يشريوا إىل املخطوطة 	

أمام زميل آخر.
• اطلب من املراجعني أن يتصلوا باملؤلف بشأن املخطوطة دون استشارة املحرر.	
• أرسل املخطوطات إىل مراجع أجنبي أو خارجي واحد عىل أقل تقدير، عندما يكون عملك يف جملة ختدم طائفة علمية صغرية 	

بغية جتنب تضارب املصالح.

وكيف  عملهم؟  أداء  عىل  ملساعدهتم  للمراجعني  تقدمه  أن  تستطيع  الذي  الدعم  هو  ما 
تستطيع أن تكافئ املراجعني الذي يعملون معك؟

ما الذي يمكنك أن تفعله حلرص مشكلة تضارب املصالح لدى املراجعني يف أضيق احلدود؟ 
وهل لديك نظام للتعرف بسهولة عىل موطن املشكلة؟
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2-4 الُقـــّراء
الهـدف: سـوف يتمكـن المـحرر من وضع خطة لتوسيع دائرة قراءة المجلة وتشجيع القراء على إرسال المعلومات االرتجاعية.

في  لينشروها  النوعية  جيدة  مقاالت  على  العثور  هي  المحررين  معظم   لدى  األولوية  ألن  القراء،  موضوع  نسيان  السهل  من  يكون  قد 
مجالتهم. ولكن قد يقول قائل إن القراء هم السبب الرئيسي لوجود أي مجلة، ولذا كان من األهمية بمكان أن نتذكر أن هذه الفئة من 

المجتمع ال تقل أهمية عن أي فئة أخرى.

وعلى المجلة أن تحدد بدقة، على وجه الخصوص، ما يريده القراء الذين تستهدفهم )احتياجاتهم واهتماماتهم(، وأن تتأكد من أنها تقدم 
لقرائها نوعية النصوص التي يطلبونها. وهذا يعني التأكد من أن محتويات المجلة تالئم القراء سواء من حيث الطريقة التي تقدم بها، ومن 
حيث نمط المقاالت التي تنشرها المجلة. وعلى محرري المجالت أن يكونوا ملمين بأفضل ممارسات التحرير، ومراجعة أهل االختصاص، 
وأخالقيات البحث، وطرائق التحقق من الجزئيات، واألساس المنطقي والداللي لهذه الطرائق، وأن يتأكدوا من أنهم يحددون بوضوح 
مختلف أنماط المحتويات )كالمقاالت واآلراء البحثية على سبيل المثال(. وللحصول على ثقة  القراء والحفاظ عليها، ينبغي أن تتوافر 
الشفافية في كافة عمليات المجلة )ومثال ذلك نمط مراجعة أهل االختصاص الذي تعتمده(، وأن تعرف الجهة التي تمول المجلة )ألن ذلك 

قد يفرض التحيز على عملياتها(، وأن تكون المجلة مستعدة لالعتراف باألخطاء – أخطاء النشر والتصويبات إذا دعت الحاجة.

بيئة اإلنترنت،  الحيوية في  التي تنشرها. ومن األمور  المواد  إتاحة  التأكد، كلما كان ذلك ممكنًا، من استمرار  المجلة  ومن مسؤوليات 
على وجه الخصوص، أن يتم التأكد من أن أرشفة الحلول جاهزة دائمًا حتى في حال توقف المجلة من الصدور، بحيث يستطيع القراء 
االطالع على القضايا والموضوعات القديمة. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التفاوض على اتفاقيات خاصة باألرشفة )حفظ المعلومات 
األمريكية: المتحدة  الواليات  في   PubMed Central كمنظمة  الدولية،  الهيئات  الوطنية،  المكتبات  مع  خاصة(،  سجالت   في 

.http://www.pubmedcentral.nih.gov

والحصول على المعلومات االرتجاعية من القراء، مسألة لها أهميتها في تطوير المجلة، ويمكن أن يتم ذلك بتشجيع القراء على إرسال 
الرسائل، أو بإجراء مسوحات للقراء. وقد تتاح الفرصة في بيئة اإلنترنت إلشراك الذين يستعملون وسائل  اإلنترنت الحديثة كمنتديات 

المناقشات مثاًل.

والنقاط الرئيسية هي

• النجاحات االقتصادية 	 أو  السياسات  للقراء، وليس عىل  العمل وأمهيته  التحرير عىل صحة  قرارات  أن تستند  ينبغي  ية:  االستقالل
للاملكني، أو املصالح الشخصية للمحررين.

• الشفافية: ينبغي أن تتوافر الشفافية حول ملكية املجلة ومتويلها والتأليف والبحث يف إطارها.	
• اإلتاحة: ينبغي أن تقدم املحتويات بالصيغ واألشكال املالئمة، كام ينبغي أن جتهز هلا قنوات التوزيع املناسبة، وذلك لضامن الوصول 	

إىل اجلمهور املستهدف.
• طول العمر )التعمري(: جيب أن تضمن املجلة استمرار إتاحة املعلومات التي تنرشها واحلفاظ عىل ذلك أمدًا طويالً.	
• التواصل: عىل املحرر أن يشجع ارجتاع املعلومات، ويكون ذلك مثاًل عن طريق توجيه الرسائل إىل املحرر، ومسوح أو تقصيات القراء.	
• التصويب: عىل املجلة أن تنرش التصويبات واإلسقاطات والنقد الذي يتناول املقاالت املنشورة.	

ما الذي ترى أن يف إمكانك تعلمه من قرائك؟ وهل سبق لك أن قمت بإجراء مسح للقراء؟  
وهل أنت عىل ثقة من أنك تعرف ما يقّدره قراؤك وحيبون قراءته يف جملتك؟ وهل تشجع 

القراء عىل إرسال املعلومات االرجتاعية عند الطلب؟



55

األشخاص

2-5 الناشرون، والمالكون أو الجمعية الراعية
النتائج المنتظرة: سيتمكن المحرر من توضيح وإقامة عالقات عمل قوية مع الناشرين، والمالكين أو القائمين برعاية المجلة.

يعتبر الناشرون، والمالكون أو الجمعية أو الهيئة الراعية أعضاء هامين في فريق عمل المجلة الشامل. وينبغي أن تكون ثمة عالقة 
مهنية قائمة على الثقة بينهم وبين فريق التحرير. وينبغي على وجه الخصوص، أن يتم توضيح مختلف األدوار واحترامها، وال سيما 

فيما يتعلق باحترام حرية التحرير )انظر القسم 1(.

وكذلك فإن على المحرر مسؤولية تجاه ناشر المجلة أو مالكها، وعليه أن يتأكد من أنه ال يتخذ أي قرارات يمكن أن تلحق تأثيرًا 
ضائرًا بتجارة المالك أو الناشر دون إعالمهما. ومن المرجح أن يقوم المالك أو الناشر بانتقاء الطابعين وغيرهم من الشركات التي 
توفر خدمات النشر، وعلى المحرر أن يعمل مع الجميع على أسس مهنية واضحة. وإذا كان المحرر هو الذي يختار األشخاص 
أو الشركات التي سيعمل معها، فإن عليه أن يفعل ذلك على أساس الجدارة والتكاليف، وأن يتمكن من شرح وتبرير االختيار أمام 

مالك المجلة عند الطلب.

والمحرر كذلك مسؤول عن حفظ السجالت ورفع التقارير إلى المالك سنويًا على ما استقرت عليه العادة. وينبغي أن تكون هذه 
التقارير دائمًا صادقة وشاملة. وباإلضافة إلى كتابة التقارير عن أنشطة المجلة، على المحرر أن ُيْعِلَم المالك أو المنظمة الراعية بأي 
سوء تصرف تم اكتشافه وتسويته خالل العام، وبأي تغييرات في بنية قسم التحرير. وعليه أيضًا أن يبقي المالك أو المنظمة الراعية، 

على علم بأي تغييرات في األنشطة قد يكون لها تأثير في مهمة التحرير، كأن يصبح موظفًا لدى شركة أدوية مثاًل.

والنقاط الرئيسية هي

• عىل املحرر أن يقدم تقاريره إىل أعىل سلطة حاكمة يف املنظمة.	
• عىل املحرر أن يتأكد من أن عمله فوق كل لوم أو تأنيب.	

المصادر والقراءات األخرى

COPE. Best practice guidelines for journal editors. UK, Committee on Publication Ethics )COPE(, 2002. Visited 29 
June 2009. http://publicationethics.org/code-conduct 

CSE. Editorial policy statements approved by the Council of Science Editors Board of Directors. [undated] USA, 
Council of Science Editors )CSE(. Visited 29 June 2009. http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_
approved.cfm

FAME. FAME guidelines for selecting reviewers. Kenya, Forum for African Medical Editors )FAME(, 2005. Visited 
29 June 2009. http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines

FAME. FAME guidelines on improving the quality of submissions. Kenya, Forum for African Medical Editors )FAME(, 
2005. Visited 29 June 2009.  http://apps.who.int/tdr/svc/resources/partnerships-networks/fame-guidelines

هل لك عالقة عمل واضحة مع النارش، أو املالك، أو اهليئة املمولة؟ وهل تشعر بوجود أي 
منازعات؟، وإذا كان األمر كذلك فام الذي تستطيع أن تفعله حللها وتسويتها؟ وهل تزود 
هذه اجلهات بمعلومات عن املجلة بصورة منتظمة، وأي نوع من املعلومات تعتربه ذا قيمة 

أكرب مما عداه؟
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3. امُلْنَتج

الغرض: تمكين المحررين من اعتماد عملية فعالة إلنتاج منشورة جيدة والمواظبة على االلتزام بهذه العملية.

3-1 عملية اإلنتاج
الهدف: سيكون في مقدور المحرر أن يعتمد نظامًا  كفؤًا إلنتاج المجلة:

ويتناول هذا القسم عمليات اإلنتاج الالزمة إلنتاج عدد كامل من أعداد المجلة. وال يتعرض هذا القسم للقرارات المعنية بسياسة 
تم  ما  اإلنترنت(، وهو  المنشور على شبكة  أو  المطبوع،  النشر  قرار  أو  أساسها،  المقاالت على  قبول  تم  التي  )كالمعايير  المجلة 

استيفاؤه في القسم األول.  ويبين الشكل 1 الخطوات التي تقتضيها عملية إنتاج المجلة.

ب )الحفاظ على تسلسل األفكار واألحداث( التعقُّ

من الضروري وجود نظام لتسجيل ورقات المقاالت من التقديم حتى النشر، حتى تستطيع إدارة عمليات المجلة بصورة فعالة. فإذا 
كانت المجلة تستعمل نظامًا يشمل تدبير عمليات تقديم المخطوطة ومراجعتها من قبل أهل االختصاص ثم نشرها )مثل الطباعة 
األفقية، ونظم المجالت المفتوحة(، فإن خاصية التعقب تكون جزءًا من هذا النظام، وتتولى أمر المخطوطة من التقديم إلى النشر، 
فإن  وإال  الطباعة(.  ومراجعة  الصفحات،  وتصميم  والتحرير،  والتنقيح،  )المراجعة،  المرحلتين  بين  العمليات  كافة  على  مشتملة 

الوضع يحتاج إلى نوع ما من التنظيم، يمكن أن يكون على هيئة صحيفة إكسل، أو قاعدة معطيات أكثر تعقيدًا.

أما البنود التي يترتب عليك تسجيلها فتشمل:

• املعلومات التفصيلية الوثيقة الصلة بورقة البحث – كالعنوان، واملؤلفني، وتاريخ االستالم والقبول، ونمط البحث )بحث أصيل، 	
أم مراجعة ، أم غري ذلك(، وعدد املجلة الذي ُخصصت له؛

• املؤلفني، وتصميم 	 إىل  املوجهة  التحرير، واالستفسارات  بام يف ذلك  املراحل،  املحرز عرب هذه  والتقدم  لإلنتاج  املختلفة  املراحل 
الصفحات واألشكال، وتصحيح التجارب الطباعية، والطباعة، والنرش النهائي )أو إرسال النسخة اإللكرتونية إىل اإلنرتنت(.

3-1 عملية اإلنتاج:
اهلدف: سيكون يف مقدور املحرر أن يعتمد نظامًا كفؤًا إلنتاج املجلة.

3-2 الجودة )النوعية(:
اهلدف: سيكون يف مقدور املحرر أن يضع نظم ضامن اجلودة ومراقبة اجلودة يف موضعها 

الصحيح.
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تقديم المقاالت أو التكليف بكتابتها

عمليات مراجعة أهل االختصاص

تحرير المقاالت )وتنقيحها(

تنفيذ المقاالت و )مراجعتها( التجارب الطباعية

تجميع العدد ومراجعة الشكل النهائي

العدد جاهز للطباعة

طباعة العدد

إعداد ملفات العدد لشبكة اإلنترنت

ملفات العدد التي ترسل على خدمات الفهرسة، وما إلى ذلك

التنبيه إلى صدور العدد

توزيع العدد

الشكل-1 الخطوات الرئيسية في إنتاج المجلة

الجدولة

لكي تضمن صدور األعداد في مواعيدها، فإن وجود الجدول الزمني مطلب أساسي إلنتاج كل عدد. وينبغي أن يشتمل هذا الجدول على 
بنود مفصلة لكل خطوة في اإلنتاج، والموعد المحدد لكل من هذه الخطوات. والمعتاد هو أن يقتصر الجدول على قائمة بالخطوات بدءًا 

من "اختيار المقالة للنشر"، ثم األعمال التالية.
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مثال مبسط من الجدول الخاص بمجلة ربعية . في الجدول 1 التالي:
الجدول 1 جدول لمجلة ربعية

التواريخالزمن المطلوبخطوة الجدول
العدد الرابعالعدد الثالثالعدد الثانيالعدد األول

1/252/165/188/17يوم واحداختيار العدد 

1/283/96/89/7ثالثة أيامتعليمات العدد للطابع والمنضد

2/13/306/299/28أربعة أيامتجارب طباعة العدد إلى المحرر والمؤلفين من أجل التصحيح

2/64/207/2010/19خمسة أيامالتجربة المصححة للعدد إلى الطابع والمنضد

2/95/118/1011/9ثالثة أيام الموافقة النهائية على طباعة العدد

2/145/168/1511/14خمسة أيامتحميل الملفات اإللكترونية على موقع اإلنترنت

3/26/18/3111/30واحد وعشرون يومًاالنسخة المطبوعة المسلمة جاهزة لإلرسال

ويجب أن تصل نسخة مطبوعة من العدد إلى المشترك خالل الشهر المثبت على الغالف – فعدد آذار/مارس ينبغي أن يصل خالل 
آذار /مارس . وهذا يعني أنه ينبغي عليك أن تستهدف إصدار عدد آذار /مارس في نهاية شباط /فبراير، أو مع بداية آذار /مارس 

حتًما.

"التدفق المستمر" في اإلنتاج . ففي هذا النظام ترسل كل ورقة بحث إلى قسم تصميم  ويعتمـد معظـم المجالت ما يدعى نظام 
المجلة بمجرد قبولها. ثم ترسل إلى المؤلفين ليدققوها كنوع من التصحيح الطباعي. وعندما تعاد المقاالت توضع "رهن الطبع". 

وهذا يعني أن تنتظر إلى تاريخ "اختيار العدد" الوارد في الجدول، وأثناء ذلك يتم انتقاؤها لُتَضمَّ إلى عدد المجلة .

"الدفعة الواحدة" في اإلنتاج. وفي هذا النظام يحتفظ بكل ورقة تحظى بالقبول إلى تاريخ اختيار العدد.  والبديل هو اعتماد نظام 
وفي أثناء ذلك يتم تنضيد هذه المقاالت جميعًا ثم تراجع مع المؤلفين وتصحح، ,قبل إرسالها للطباعة واإلجراءات األخرى، دفعة 

واحدة.

وعلى الرغم من أن نظام "الدفعة الواحدة" يبدو أكثر يسرًا وسهولة، إال أنه يفتقر إلى الكفاءة ويمكن أن يؤدي إلى تأخر صدور العدد 
في مراحل متعددة .

وأسباب ذلك هي األسباب التالية : 

• إذا تأخر املؤلف يف إعادة النص بعد مراجعته فإن هذا يمكن أن يعطل العدد بأكمله.	
• إذا تسببت التصويبات يف تغيري أرقام صفحات املقالة  )إطالًة أو تقصرياً(، فإن هذا قد يقتيض قدرًا كبريًا من التصحيح لسائر 	

مواد العدد.
• إذا كانت هنالك استفسارات تؤدي إىل إلغاء اختيار ورقة البحث، فإن هذا يمكن أن يؤدي إىل مشكلة ملء الفراغ الناجم عن 	

ذلك، أو إصدار عدد خمتزل.
وفي ضوء هذه المشكالت المنتظرة، يفضل عادًة اللجوء إلى نظام "التدفق المستمر".

لديك جدول سنوي ملجلتك؟ وهل هناك أي بنود مل تذكر أعاله ولكن ينبغي أن يشملها 
ي املواد اإلعالنية(؟ اجلدول )تلقِّ
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التحــريــر

على الرغم من أن المقالة قد تكون روجعت داخليًا، أو تمت مراجعتها من قبل أهل االختصاص، فإن من غير المرجح أن تصبح جاهزة 
للنشر. فقد ال تظهر المشكالت والعيوب التقنية في أي مقالة إال في مرحلة التحرير. ومن أجل ذلك فإنه ال بد من تعريض المقالة إلى 
قدر من التحرير، قلَّ أم كثر. ويعتمد مدى عملية التحرير وتحديد القائم بها على موارد المجلة. فالمجالت الصغيرة ذات الموارد القليلة، 
غالبًا ما تتطلب أن يقوم المحرر نفسه، أو ربما أعضاء من هيئة التحرير بأداء هذه المهمة. فإذا كان الحال كذلك في مجلتك، فإن عليك أن 
تضع في اعتبارك أن معظم هيئات التحرير تتألف من متطوعين مثقلين أصاًل بأعباء أعمالهم، وقد ال تكون لديهم المهارات المثلى لتحرير 
مقالة من المقاالت، وضمان التزامها بأسلوب عمل الدار التي تصدر المجلة. ولذلك فإنه يحسن في كل األحوال أن تحاول المجلة تأمين 

التمويل الالزم لتكليف المحرر المناسب )سواء كان من داخل المؤسسة أو كان مستأجرًا(.

ويمكن أن تقسم عملية التحرير بعد قبول المقالة إلى ثالثة أنماط، وأن يضطلع الشخص نفسه باألنماط الثالثة، أو يختار شخص واحد 
لكل نمط من هذه األنماط )انظر القسم 2 لمزيد من المعلومات(.

التحرير الميكانيكي: فيه يتم تدقيق المخطوطة من حيث كمالها )كافة الصفحات، وأسماء المؤلفين، واالرتباطات، والجداول واألشكال، 
مشمولة بهذه العملية(. ويمكن أن يقوم بهذا التحرير سكرتير)ة(، على أساس قائمة تفقد. وهذه العملية أساسية، ألن من السهل أن يسقط 

بعض المحتويات.

للنشر، وصحة  الجداول واألشكال  والتهجئة، ومالءمة  اللغة،  النحو وقواعد  المقالة من حيث  تحرير  يتم  وفيه  النهائي:  الشكل  تحرير 
المراجع، والتزام المقالة بأسلوب عمل الدار. وقد تشمل هذه العملية أيضًا إضافة بعض الزيادات، تمهيدًا لتصميم وتنسيق الصفحات 
واألشكال. وهذا يتطلب من القائم بالمهمة أن يكون متمكنًا من لغة المقالة. وعلى دراية بأسلوب المجلة ورسوم الزيادة المعتمدة لديها. 

وال شك في أن تحرير الشكل النهائي يشمل كذلك التحرير الميكانيكي.

التحرير التقني: وفيه يتم تحرير المخطوطة فعليًا من حيث اإليجاز، والوضوح، والدقة، وتماسك التعبير، وربما أدى ذلك إلى إرسال 
بعض التساؤالت واالستفسارات إلى المؤلف. وهذا يتطلب من القائم بالعمل أن يكون متمكنًا من لغة البحث، وأن تكون لديه معرفة 

بالبحث العلمي وكتابة البحوث. ويمكن للتحرير التقني أن يشتمل على تحرير الشكل النهائي، والتحرير الميكانيكي.

والمحررون  بالتحرير.  يقوم  الذي  والشخص  المجلة  لتكوين  تبعًا  الورقية  النسخة  على  أو  الشاشة  على  التحرير  عملية  إجراء  ويمكن 
المحترفون يفضلون العمل على الشاشة التي تتيح لهم تنظيم عمليات اإلنتاج )فتغني عن اإلرسال بالبريد وتسرع تنفيذ عملية تصميم 
الصفحات واألشكال من قبل الطابع والمنضد(. والتحرير على الشاشة عمومًا يكون أسهل ما يكون إذا نفذ بموجب برنامج لمعالجة 
 )Desk-top publishing DTP( على أن في اإلمكان تنفيذه كأحد تطبيقات برنامج النشر المكتبي ،Word "الكلمات، كبرنامج "وورد

.)Quark وكوارك ،InDesign وإن ديزاين ، PageMakerنفسه )ومثال ذلك بيج ميكر

تصميم الصفحات وتصميم التجارب الطباعية

ُترَسل  أن  ينبغي  المرحلة  استكمال هذه  وبعد  للتجميع(.  )ترسل  الصفحات  إلى مرحلة تصميم  تنقل  البحث  ورقة  تحرير  يتم  أن  بعـد 
التجارب الطباعية إلى المؤلفين للتدقيق. والسبب في ذلك أن المؤلفين يستطيعون هنا أن يتأكدوا من عدم حدوث أخطاء عند تحويل 

الملفات اإللكترونية التي أرسلوها، أو عندما يتحتم عليك إعادة رفق أي جزء من هذه الملفات.

من الذي يقوم بتحرير ورقات البحوث بعد قبوهلا يف جملتك؟ وما هي العملية التي تعتمدها 
هلذا العمل وملخاطبة املؤلفني 
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من الذي يجب أن يقوم بعملية التجميع؟ وهل تستطيع أن تجري عملية التجميع داخل الدار باستعمال تطبيقات النشر المكتبي، أو 
هل لديك األموال الالزمة لتدفع أجور شخص أو شركة أو طابع من الخارج إن كانت تتوفر لديهم التسهيالت الالزمة للقيام بهذا 

العمل؟ إن هذا القرار رهن بنمط المحتويات، وبالتمويل المتاح، وبنمط النشر اإللكتروني الذي تعتمده.

وحين تقوم بالنشر على اإلنترنت أو الطباعة على الورق، يمكن أن يصبح لديك نموذجان من التصميم، أحدهما للنسخة المطبوعة، 
والثاني نسخة اإلنترنت التي تعتمد "لغة تأشير النصوص الترابطية" Hyper Text Markup language HTML. وحين تصدر 
المجلة بالشكلين معًا، يكون من المألوف أن يؤخذ أكثرهما تعقيدًا )وهو التصميم الطباعي( أواًل؛ وهذه النسخة هي التي ترسل 
إلى المؤلف للتدقيق. وال يتم إعداد نسخة )لغة تأشير النصوص الترابطية( HTML، إال بعد تصحيح النسخة المطبوعة والموافقة 
للتأكد من جودة  HTML مسألة تحويلية بسيطة، وال تحتاج إال إلى تدقيق داخل المؤسسة  عليها. وغالبًا ما يكون إعداد نسخة 

التحويل. 

 "PDF " صيغة الوثيقة المحمولة  وتسـلم التجـارب الطباعيـة عادًة في الوقت الراهن إلى المؤلفين في هيئة ملفات على طريقة 
لتوفير الوقت والنفقات التي تترتب على إرسال النسخة الورقية بالبريد، على أن معظم المؤلفين يبادرون إلى استنساخ هذه التجارب 
وكتابة تعليقاتهم ومالحظاتهم عليها ثم إرسالها بالبريد أو الفاكس أو يحولونها بالماسحة إلى نص يعيدونه بالبريد اإللكتروني إلى 
/9 72 ساعة(. وإذا كانت لديهم البرمجيات المناسبة )كبرنامج أدوبي أكروبات  المجلة، في إطار زمني محدد )قد ال يزيد على 
Adobe Acrobat 9.0 ( فإنهم يستطيعون أن ُيْثبِتوا مالحظاتهم على ملف PDF مباشرًة ويعيدوه إلكترونيًا. غير أن الكثيرين من 
المؤلفين ال يملكون هذه الوسيلة )وقد يترتب عليهم شراؤها(، ولذلك فإن المجلة ال تصر على أن يقوموا بالمهمة على هذا النحو. 
وإذا كنت تستعمل أحد نظم نشر المجلة على شبكة اإلنترنت )كنظام المجالت المفتوحة مثاًل(، فإن هذا من شأنه أن يوفر الوسيلة 
الالزمة لتنبيه المؤلفين إلى أن تجربتهم الطباعية جاهزة، ولتذكيرهم بالموعد المتوقع لعودتها من عندهم، وإذا لم يكن لديك نظام 

كهذا النظام، فسوف تحتاج إلى نظام بديل إلرسال التجارب الطباعية، ومالحقة عودتها، ورصد الوضع الذي وصلت إليه.

حول  معلقة  استفسارات  ثمة  األحيان  بعض  في  تكون  وقد  التجربة.  مرحلة  في  التصويبات  بعض  إدخال  تتوقع  أن  دائمًا  وعليك 
تصميم  في  األخطاء  بعض  تقع  أخرى  أحيان  وفي  التجربة  مراجعة  أثناء  المؤلف  من  إجابة  وتتطلب  بعد  تحسم  لم  المخطوطة 
الصفحات واألشكال، وفي حاالٍت غيرها، قد يرغب المؤلف في إجراء تغييرات في النص. والحل األمثل هو أن تستهدف دائمًا 
وجود الحد األدنى من التصويبات في التجربة الطباعية – وإذا كان لديك نظام تحرير جيد يعتمد عليه، فإنه سوف يساعدك على 

حصر تصويبات التجربة في أضيق الحدود.

ويقتصر بعض الناشرين على أن يطلبوا من المؤلفين تدقيق التجارب فحسب. لكن من األفضل للمجلة أن يتم تدقيق هذه التجارب 
مرة أخرى. وفي اإلمكان تكليف العاملين في قسم التحرير، أو شخص من الخارج القيام بهذه المهمة. ومن الشائع أن يقوم العاملون 
في قسم التحرير، المسؤولون عن هذا العمل، بتدقيق التجارب التي أعادها المؤلف، ولذلك فإن في إمكانهم النظر في أي تغييرات 
يطلب المؤلف إدخالها )ألن المؤلف قد يكون على خطأ في طلب إجراء بعض التغييرات(، هذا باإلضافة إلى إمكانية نظرهم في 
صحة أسلوب التعبير )أي أن تصميم الصفحة صحيح، وأن المقالة تتضمن كافة المحتويات المطلوبة - من أشكال، ومراجع، وما 

إلى ذلك(.

ما هو النظام الذي تعتمده إليصال التجارب إىل املؤلفني ولضامهنم إعادة هذه التجارب يف 
املوعد املحدد؟ وهل يمكن حتسني هذا النظام؟
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تجميـــع العــدد

انتقـــاء العــدد

عندما يحين موعد تجميع العدد، ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

• ن يف العدد – فقد ُتقرر استبقاء بعضها للعدد التايل(؛	 تقريـر ترتيب البحـوث املعدة للنشـر )وأي البحوث ستضمَّ
• كتابة املقال االفتتاحي، أو "قبسات من العدد" إذا كنت تنوي تضمني بند هبذا العنوان؛	
• اختيار املالحظات وبنود األخبار، واإلعالنات، والنصوص )العبارات( التكميلية، وجدول 	

اخلطأ والصواب، وسواها، يف حال تقريرك تضمني هذا النوع من املحتويات؛
• إعداد قائمة حمتويات، وحتديث الغالف؛	

وبصورة عامة، يقوم المحرر بهذا العمل بمساعدة من العاملين في مكتب التحرير.

تصميم العدد وتدقيق نصوصه وإجازتها

بعد أن تتم عملية االنتقاء، ينبغي إنجاز التصميم النهائي للعدد. وفي حال تطبيق نظام "التدفق المستمر"، يقتضي األمر إجراء التصحيح 
النهائي لكل مقالة على حدة، باإلضافة إلى تنضيد أي محتويات إضافية، وتضمين أي رسوم أو زخارف إعالنية، وما إلى ذلك، وترقيم 

صفحات العدد بأكمله.

سوى  المتأنية  القراءة  إلى  يحتاج  ال  المرحلة،  هذه  وفي  والتصحيح.  للمراجعة  تخضع  أن  ينبغي  العدد،  تصميم  مرحلة  تنتهي  وحين   
المحتويات الجديدة، أما التصميم العام وترقيم الصفحات فيحتاجان إلى التدقيق بكل حرٍص وعناية.

بالتدقيق  القيام  بالنشر واإلصدار. لكن من الممكن أن نتوقع منه  النهائية، لكي يصرح  ومن المعتاد أن يطلع المحرر على تجربة العدد 
النهائي للتصويبات وسواها. فدوره هو اعتماد المحتوى كله - وليس مجرد انتقاء المقاالت، كما يشمل أي أعمال إعالنية وسواها.

طباعــة العــدد

حين يتم تجميع العدد، وتنفيذه، وتصحيح تجاربه، يصبح جاهزًا للطباعة، وللنشر على اإلنترنت وفي هذه النقطة بالذات، ينبغي تسليم 
الملفات اإللكترونية إلى الطابع، وإلى الشخص المسؤول عن إدارة موقع اإلنترنت،كائنًا من كان.

ومن المعتاد أن يتم التعاقد مع طابع للسنة بأكملها – أي لطباعة كل عدد خالل تلك السنة بأكملها – وأن يتم االتفاق معه على جدول 
زمني محدد. فهذا من شأنه تجنب المشكالت في مجالي التمويل واالتفاق على الشروط الخاصة بكل عدد، كما يضمن االلتزام بالطباعة 
طوال العام. ومن األهمية بمكان حينما تعقد اتفاقًا مع الطابع الذي تتعامل معه، أن تبحث وتتفق معه على تفصيالت التسليم. فللطابعين 
أفضليات مختلفة حيال أنماط الملفات وكيفية إعدادها. كما أن من األهمية بمكان أن تناقش مع الطابع هذه النقطة حينما تعقد أول اتفاق 
معه. وإذا ما غيَّرت أيًا من البرمجيات التي تستخدم إلعداد العدد للطباعة، فإن عليك أيضًا أن تنبه الطابع إلى ذلك، ألن عدم تنبيهه قد 

يسبب مشكالت عند تسلمهم الملفات.

العدد؟ وما مدى  انتقائك وإعدادك مواد  فيها عند  النظر  التي يرتتب عليك  البنود  ما هي 
كفاءة الطريقة التي تنتهجها يف إنجاز هذه املهمة، وهل ترى أن ثمة جمااًل بعينه يمكن حتسينه 

وجتويده؟
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إلى  )أو  المشتركين  إلى  بالبريد  يرسلونها  الطابعين  فبعض  المطبوعة.  النسخ  تسليمه  كيفية  الطابع على  مع  تتفق  أن  أيضًا  وعليك 
أعضاء المؤسسة(، لكنهم يتطلبون منك أن تزودهم ببطاقات أو لصائق العناوين. وعليك أن تتفق معهم أيضًا على كيفية توصيل 
النسخ المطبوعة: وإذا كانوا يرسلونها بالبريد فما هو نوع المغلف الذي يستعملونه، أم إذا كانوا سيرسلونها إليك في رزم كبيرة فما 

هو حجم الرزمة المعتمد،  وأن تقرر ما إذا كنت تريد منهم أن يضعوا النسخ في صناديق أو يتركوها في رزم مكشوفة.

ومن الموصى به أن تطلب من الطابع أن يوافيك بتجربة طباعية للموافقة عليها، قبل طبع النسخ وتجليدها. فهذا من شأنه أن يضمن 
عدم وجود أي مشكالت عندما يستوردون ملفاتك اإللكترونية. أما حينما يكون قد مضى زمن طويل على تعاملك مع نفس الطابع، 

وال تعاني أي مشكلة معه، فقد تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة )مما يوفر عليك الوقت والمال(.

ويزود بعض الناشرين مؤلفيهم بكمية صغيرة من مقاالتهم مطبوعة ومشبوكة )بل مغلفة في بعض األحيان( مما يمكن المؤلفين من 
استعمالها ألغراض الترويج. غير أن هذا اإلجراء آخذ في االنحسار، والغالب اآلن أن تقوم المجالت بتزويد كّتابها  على شاكلة 
وثيقة محمولة PDF بداًل من نسخة مطبوعة. وسواء اعتمدت النسخة المطبوعة أم شاكلة الوثيقة المحمولة، فإن عليك أن تتذكر 

ضرورة تطبيق نظام يستطيع إنتاج هذه المواد بكفاءة عالية.

وتتيح بعض المجالت الفرصة لكتابها لشراء مطبوعة إضافية، كما أنها قد تعرض هذه النسخ للبيع إلى شركات أخرى، كشركات 
األدوية. وتبعًا لنمط المجلة، يمكن لهذه النسخ أن تكون مصدرًا ثمينًا للدخل. فإذا كنت تقوم بهذا النوع من العمل فإنك تحتاج 
إلى أن يكون لديك نظام إلدارة وتدبير طلبات الحصول على هذه النسخ وتسليمها لطالبيها، باإلضافة إلى أعمال تنظيم الفواتير 

والموارد، المترتبة على عملية البيع.

ويعتبر من الممارسات الجيدة أن ترسل إلى الطابع أمر طباعة لكل عدد على حدة. وينبغي أن يشتمل هذا األمر على البنود التالية:

• عنوان املجلة ورقم العدد؛	
• عدد الصفحات، مع تعليامت خاصة )حول ما إذا كان جزء من العدد سوف يطبع باأللوان، مثالً(؛	
• الكمية املطلوب طبعها )عىل الرغم من أن هذا األمر يتم االتفاق عليه يف بداية السنة، ولكنك قد ترغب يف تغيريه(؛	
• كمية مستنسخات املقاالت )عند الطلب(؛	
• تاريخ التسليم املطلوب؛	

نشر العدد على اإلنترنت

تقتصر بعض المجالت على النشر على اإلنترنت، وُتْنَشر مجالت أخرى مطبوعًة وعلى اإلنترنت في آٍن معًا. فإذا كانت مجلتك 
تنشر على اإلنترنت فقط، فإن عمليات نشر العدد تكون شديدة الشبه بالعمليات المتبعة في أي مجلة "تقليدية"، ألنك تظل في حاجة 
إلى تحرير كل مقالة على حدة، كما تحتاج إلى تدقيق المقاالت من قبل مؤلفيها قبل أن تبثها "حية" على موقع المجلة )على شبكة 
اإلنترنت(. وإذا كنت تنشرها مقالة فمقالة على التوالي )أي غير مجمعة في عدد واحد(، فإنك لن تحتاج إلى القيام بعملية "انتقاء" 
ع المقاالت في عدد واحد، فإن عمليات  العدد، وبالتالي فإن عمليات اإلنتاج تصبح سهلة بسيطة إلى أقصى الحدود. وإذا كنت ُتَجمِّ
تجميع العدد تكون مماثلة للعمليات المتبعة في المجالت المطبوعة. أما إذا كنت تنشر المجلة طباعًة وعلى اإلنترنت، فقد يكون 

الطباعة  نوعية  حيث  من  )ليس  عليها  حتصل  التي  الطباعة  خدمات  عن  راٍض  أنت  هل 
حتسينات  أي  ذهنك  يف  خيطر  هل  أيضًا(؟  الزبون  وخدمة  باملواعيد  التقيد  وإنام  فحسب، 

تستطيع إدخاهلا عىل النهج الذي تسلكه يف تعاملك؟
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لكل نسخة محتويات تختلف عن محتويات النسخة األخرى. وفي هذه الحالة تحتاج إلى اعتماد إجراءات تتم تلقائيًا أثناء مراحل تجميع 
العدد تمكنك من إعداد عددين منفصلين )مطبوع وعلى اإلنترنت(.

وفي حال إصدار المجلة على اإلنترنت، يترتب عليك أن تهيئ الملفات المالئمة للنشر على اإلنترنت وأن تتيحها لمن يقوم بتحميلها 
ويتولى الحفاظ على موقعك على الشبكة وصيانته؛ وذلك بنفس الطريقة التي تهيئ فيها الملفات من أجل تسليمها إلى الطابع )عندما يكون 
النشر طباعًة(؛ وإذا كنت تنشر المقاالت على اإلنترنت في هيئة الوثيقة المحمولة "PDF"، فإنه سيترتب عليك أن ُتِعدَّ قائمة المحتويات 
المستعمل في   PDF النشر على اإلنترنت يختلف عن نظام  المستعمل في   PDF ر أن نظام  بها. وتذكَّ المتصل    PDF في ضوء نظام  
PDF  لترسلها إلى الطابع فإن هذه  الطباعة )حيث يكون حجم الملف أصغر، من أجل تحميل أسرع(. وإذا كنت تنشئ ملفات بنظام 
الملفات تكون فائقة الَمْيز أو الدقة، لكنها أضخم من أن تنشر على اإلنترنت )فاإلنترنت تتطلب ميزًا أدنى مما تتطلبه الطباعة(. وعليك أن 

تلتمس المشورة قبل تقرير أفضل طريقة للنشر على اإلنترنت، ويتحدد ذلك، في جانب منه، في ضوء ما يتاح لك من تمويل.

وينبغي أن تفكر بما أمكن من العناية والتأني في مسألة تنـزيل مجلتك على المضيف المناسب على اإلنترنت وثمة خياران في هذا المجال 
موقع  التنـزيل على  يكون  وقد  تجميعية.  إلى خدمة  تنضم  أن  أو  بالذات،  فيها  تعمل  التي  المؤسسة  موقع  المجلة على  تنـزل  أن  هما: 
المؤسسة أقل تكلفة، لكن أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات لديك قد ال تكون لديهم المهارات والمعارف التخصصية، التي تضمن 
لك خدمة متميزة رفيعة تستطيع أن توفر نوع خصائص االستخدام التي يتزايد الطلب عليها من قبل المؤلفين والقراء وأمناء المكتبات. 
الثمينة  HighWire وAtypon( نوعية جيدة من الخدمات والنصائح  و   IngentaConnect التجميعية )كخدمات  وتوفر الخدمات 
للمجالت، ولكنها قد تكون باهظة التكاليف. وإذا ما قررت تنـزيل المجلة على موقعك على اإلنترنت  دون سواه، فإن برمجيات المصدر 
المفتوح "نظم المجلة المفتوحة" تستطيع أن توفر لك برمجيات النشر المالئمة، التي تتكامل مع عملية تقديم المخطوطات عن طريق 

اإلنترنت، ومع نظام التتبع )الذي ناقشناه آنفًا(.

3-2 الجودة
الهدف: تمكين المحرر من اعتماد نظم لضمان ومراقبة الجودة.

المبادئ

تبرز قضية الجودة في مستهل عمل المجلة. ومن األمور األساسية مسألة الميزانية المتاحة. فالميزانية السخية مزية ملحوظة، غير أن هذا 
ال يعني أنك ال تستطيع أن تصدر مجلة جيدة بميزانية محدودة، فاألمر أكثر صعوبة فحسب. والعكس أيضًا صحيح، فالميزانية الضخمة 
ال تضمن بالضرورة صدور مجلة جيدة. ومن األهمية بمكان في هذا المجال أن تكون هناك رؤية واضحة للمجلة ونطاقها. ال تكن مغرقًا 
في طموحاتك، فبضع ورقات بحث جيدة تنشر في موعدها كل ثالثة أشهر، أفضل من مجلة شهرية بحوثها ضعيفة أو متذبذبة المستوى، 
وتصدر متأخرة عن موعدها. وعلى الرغم من أن سرعة تعاقب صدور أعداد المجلة، قد تكون غاية في حد ذاتها، إال أن هذا ال ينبغي 
له أن يكون على حساب الجودة. وجودة المجلة ال تعدو جودة البحوث التي تنشرها. فال االستفاضة والتفصيل في التحرير والتنقيح، 
الطباعة  الجيد، وال  العام  التصميم  المحددة، وال  المواعيد  الصدور في  الصفحات واألشكال وإخراجها، وال  الحرفية في تصميم  وال 
األنيقة المتميزة، تستطيع مجتمعة أن تخفي المحتويات )المادة( الضعيفة. وإنفاق القدر الثمين من التحرير والتنقيح، ومهارات اإلخراج، 

تقدم  وكيف  الغرض؟  هلذا  كافية  إجراءاتك  أن  تظن  فهل  اإلنرتنت  عىل  النرش  قررت  إذا 
حمتويات املجلة عىل اإلنرتنت؟ انظر إىل املجالت األخرى التي حتبها وتبني ما إذا كانت هذه 

املجالت تفعل أشياء يف مقدورك أن تضاهيها.
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والوقت على بحوث سيئة النوعية إنما هو مضيعة للوقت وهدر لإلمكانيات. على أنه إذا كان البحث سليمًا في أساسه لكنه ربما 
أخذت عليه بعض المآخذ اللغوية أو ظهرت فيه عيوب النقل والتسجيل والتقديم، يصبح الوقت الذي ينفق في صقل المقالة )ال 
سيما في مرحلتي المراجعة والتحرير( مثمرًا ويستحق الجهد الذي بذل فيه. ويحسن بنا أن نذكر هنا أن كثيرًا من الباحثين يعدون 
بحوثهم أحيانًا بلغة غير لغتهم األم، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في طريقة عرض المادة ولهذا فإن قبول مقالة من المقاالت ينبغي أن 

يبنى على أساس العلم ال على نوعية اللغة وجودتها. 

ولقد عالجنا قضية ضمان جودة البحوث المقدمة والمقبولة، في مديوالت سابقة. ونحن إنما نركز هنا على قضية جودة المنَتج. 
مفترضين أن المضمون )المحتوى( يلبي المعايير المطلوبة. غير أن من الصعب أن نبالغ في التأكيد على أهمية الجودة، فمهما كانت 
المجلة صغيرة ومحدودة، ولكنها تحافظ على مستوى جيد من النوعية، فيما يخص المحتوى، والتصميم العام، وانتظام الصدور، 
فإن هذه األمور تسهم إلى حد كبير في جذب االهتمام، األمر الذي يؤدي إلى رفعة مكانتها، وإلى استقطاب أفضل البحوث التي 
رديئة  نوعية  ذات  مجلة  وإنتاج  كثير.  ذلك  وغير  الدولية،  الفهرسة  نظم  في  المجلة  تفهرس  أن  وإلى  والمؤلفون،  الكتاب  يقدمها 
وتذبذب في مستويات النشر، يؤدي إلى تدني درجة االهتمام وضعف البحوث المقدمة، وربما إلى إغالق المجلة في نهاية المطاف.

األمور الرئيسية في مجال الجودة

الرؤية

إن الرؤية الواضحة للمجلة ونطاقها شرط الزم )انظر القسم 1-1( وبدون هذه الرؤية يصبح الحفاظ على الجودة أمرًا عسيرًا.

الميزانية

يضمن  ال  مجلة  إصدار  في  الشروع  إلى  الداعي  وما  المجلة.  استمرارية  لضمان  ومضمونة،  كافية  ميزانية  وجود  األمر  يقتضي 
استمرارها إال لبضعة أعداد؟. إن للميزانية تأثيرًا جوهريًا على المجلة، وهي التي تقرر إلى حد بعيد مقدار الخدمات التي يمكن 

تقديمها. وعليك أن تضمن تقديم أفضل نوعية ممكنة في حدود القيود التي تفرضها الميزانية.

وقضايا الجودة التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار في سياق الميزانية هي:

• مراقبة جودة عملية املراجعة – عىل الرغم من أهنا تتم عمومًا عىل أساس تطوعي، فإن ثمة تكاليف معينة تفرضها إدارة العملية 	
نفسها؛

• مراقبة جودة التحرير – ويمكن أن يقوم هبا عاملون متطوعون أو رشكات خارجية، تبعًا للمهارات وامليزانية املتاحة؛	
• مراقبة جودة التصميم العام واإلخراج – يمكن أن تتم أيضًا من قبل متطوعني، أو متعاقدين من داخل املؤسسة أو متعاقدين 	

خارجيني، تبعًا للميزانية املتاحة؛
• مراقبة جودة الطباعة، بام يف ذلك نوع الورق وعياره )وزنه(، وطباعة األلوان أو األسود واألبيض، وتصميم الغالف وألوانه، والتجليد 	

واإلهناء؛
• عدد النسخ املطبوعة، وتوايل األعداد يف مواعيد وفرتات حمددة؛	
• تكاليف التوزيع والتداول.	

متى حتس بأن جملتك تشكل إضافة جيدة إىل سلسلة التواصل العلمي؟
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جودة مراجعة أهل االختصاص

العملية  د  تجوِّ أن  للمجلة  ويمكن  المراجعة.  عملية  به  تدار  الذي  واألسلوب  المراجعون  االختصاص،  أهل  مراجعة  جودة  مدى  ُر  يقرِّ
بالكفاءة في إدارتها، وبانتقاء المراجعين المتمكنين، وبتقديم الدعم للمراجعين لمساعدتهم على إجراء المراجعات الجيدة بسرعة. ومثال 
ذلك، أن على المجلة أن توفر إرشادات واضحة حول ما تبتغي نشره من نصوص، وحول كيفية إعداد المراجعات المطلوبة للمجلة. 
وعلى المجلة أيضًا أن تحتفظ بسجالت للمراجعين، بحيث تتمكن من معرفة من ينبغي أن تختارهم للبحوث المختلفة، وبحيث تكون 

عملية االختيار أقرب ما تكون إلى الكمال.

اإلنتاج والتوزيع في األوقات المحددة، وبصورة منتظمة

إن المجلة التي ال تصدر بصورة منتظمة وفي المواعيد التي وعدت بها، سرعان ما تعتبر منشورة فاقدة للجودة. ومن األهمية بمكان بالنسبة 
للقراء والكّتاب على حد سواء، أن ُتْنَشَر المادة بسرعة وبانتظام. وهذا أيضًا شرط الزم ألي مؤسسة من مؤسسات الفهرسة والتلخيص، 
كالفهرس الطبي Index Medicus ولذلك فإن وضع جدول زمني للنشر، وااللتزام به، ال يقالن أهمية عن معالجة ونشر كل مقالة من 
المقاالت على وجه السرعة. ويعمد كثير من المجالت حاليًا إلى ذكر تاريخ القبول لكل مقالة حتى يتبين القراء )والكّتاب المحتملون( 

مدى السرعة في نشر المقالة.

 التصميم

إن من األهمية بمكان أن تعرض محتويات المجلة بطريقة مهنية )احترافية( تشد القراء وتنال إعجابهم. وليس من الضروري أن يكون 
التصميم العام معقدًا، لكن من المهم أن تعتمد المجلة لنفسها أسلوبًا يجعل المحتويات سهلة القراءة. وأن تراعي التناسق في الطريقة 
التي تقدم بها هذه المحتويات وغالبًا ما ُتستعَمل األلوان )خطًأ( مقياسًا للجودة، غير أنه ما من ضرورة للنشر باأللوان، ما لم يكن نمط 
الصور أو الرسوم التوضيحية األخرى يقتضي ذلك. واألهم من ذلك هو مدى السهولة في عثور القارئ على ما يريده من المحتويات، 
سواء في النسخة المطبوعة أم على اإلنترنت )مثال ذلك: مقاالت بعينها، أو مراجع يشار إليها في النص، أو سواها(، باإلضافة إلى مدى 

سهولة القراءة.

ولما كان التصميم العام للمجلة ال يتغير من حين آلخر، فإنه يحسن إنفاق الوقت والمال الالزمين منذ البداية، للخروج بتصميم مؤثر 
وجذاب في آن معًا. وإذا ما قررت تغيير التصميم في أي وقت فإن هذا التغيير ينبغي أن يطبق في بداية المجلد، للحفاظ على التجانس 

والتطابق )بين أعداد المجلد الواحد(.

ما هي القيمة التي تضيفها إىل عملية مراجعة أهل االختصاص، من خالل العمليات التي 
جترهيا أنت داخليًا؟

هل تصدر جملتك يف املواعيد املحددة؟ ما هو متوسط املدة الالزمة من التقديم إىل القبول، 
ومن القبول إىل النرش؟ وهل تستطيع أن ُتْدِخل أي حتسني عىل هذه املدة؟
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االتصال

أن يتاح االتصال الجيد في حينه، مع )وفي ما بين( كافة المعنيين باألمر في مجال إصدار المجلة )كالكتاب أو المؤلفين، والطابعين، 
وسواهم( أمر له أهميته، ومن المفيد تخصيص الوقت الالزم إلقامة خطوط اتصال جيدة وسريعة بين كافة المعنيين الذين يفترض 

فيهم أن يتآثروا ويضمنوا أن المجلة تستجيب على الفور لكل استفسار وتساؤل.

النظم

ثمة نظم تكنولوجية وعملية ينبغي لكل المجالت أن تعتمدها وتأخذ بها إذا أرادت أن تجود نظام االتصال العلمي. والنظم العملية 
النظم  أما  إلى ذلك.  بذلك، وما  للقيام  يحتاج  الوقت  منها، هي العمليات الفعلية: كمعرفة "من" يجب أن يقوم بـ "ماذا"، وكم من 

التكنولوجية فتعني استعمال التكنولوجيا إلى أبعد الحدود لتساعدك على زيادة كفاءتك.

وتشمل النظم التي تساعد على ضمان جودة الُمنَتج ما يلي:

نظام التتبع )اقتفاء األثر(: لضمان تدفق المادة، بصورة مالئمة وسلسة وفي حينها، من االستالم، إلى قرار التحرير، إلى النشر. وهذا 
التأكد  بمكان  األهمية  ومن  والتخزين.  لألرشفة  آخر  نظام  أي  يقتضي وجود قاعدة معطيات أو ملف برنامج "إكسل Excel" أو 
من تحديث هذا النظام، وال يقل عن ذلك أهمية استعمال المعلومات المتحصلة، من أجل تحسين النوعية، كمسألة تحديد متوسط 

الزمن الذي تستغرقه مراجعة المقاالت من قبل أهل االختصاص.

المراجعين،  انتقاء  يشمل  وهذا  وفوريًا.  بّناًء  تقييمًا  المخطوطات  تقييم  لضمان   :)1 القسم  )انظر  االختصاص  أهل  مراجعة  نظام 
المراجعين  ومراقبة  انتقاء  في  التكنولوجية  النظم  تساعد  وقد  ذلك.  إلى  وما  المتأخرة،  المراجعات  ومالحقة  الدعوات،  وتوجيه 

)ابتكار طرق التذكير اآللي(، والمساعدة على تقديم المراجعات على شبكة اإلنترنت.

ت على أرفع المستويات وتلتزم األسلوب الذي تعتمده  ة للنشر قد ُأِعدَّ نظام التحرير والتصحيح: للتأكد من أن كافة المواد المعدَّ
الدار )انظر أيضًا قوائم التفقد في الملحق 4(.

• القراء من احلصول 	 نظام اإلنتاج والتوزيع: لضامن توزيع املجلة عىل أوسع نطاق ودون تأخري بمجرد صدورها، وبشكل يمكن 
عليها وقراءهتا بيرس وسهولة.

انظر يف املجالت األخرى التي حتبها، والحظ التصاميم التي تعتمدها. هل تظن أن تصميم 
جملتك قد بلغ من اجلودة حد الكفاية، أم أنه حيتاج إىل يشء من إعادة النظر؟

كيف تستعمل التكنولوجيا يف ُنُظمك املختلفة؟ وهل هنالك فرصة لتبسيط بعض هذه النظم 
من أجل جعل املجلة أكثر كفاءة وأرقى نوعية؟
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SWOT امللحق 1 حتليل

SWOT "تحليل "نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص، ومصادر الخطر
يمكن  والتي  المجلة  في  اإلجادة  مواضع  الستعراف  مفيدة  طريقة  هو  المجلة،  في  الضعف  ونقاط  القوة  لنقاط  تحليل  إجراء  إن   
الفرص  استعراف  أن  كما  والمعالجة.  االهتمام  إلى  تحتاج  التي  اإلخفاق  مواطن  واستعراف  التقدم،   من  لمزيد  أساسًا  تتخذ  أن 
ومصادر الخطر )التي تتصل "بالبيئة الخارجية" وتحدث أثرها في المجلة( يمكن أن يساعدك على تطوير المجلة، وضمان النجاح 

في مسيرتها، في بيئة اقتصادية وأكاديمية معقدة.

وتشمل نقاط القوة بنودًا منها:
• املحررون اجليدون؛	
• الرسعة وقرص وقت معاجلة املخطوطات؛	
• وضوح أهداف املجلة ونطاق اهتاممها.	

كما تشمل نقاط الضعف بنودًا منها:
• قلة املراجعني؛	
• بطء معاجلة املخطوطات وطول الوقت الذي تستغرقه؛	
• التغريات التي تطرأ عىل سياسة احلكومة؛	

وتشمل الفرص بنودًا منها:
• موضوعات ساخنة جديدة ضمن املجال اخلاص بك؛	
• النرش عىل اإلنرتنت؛	
• وجود تغريات عىل سياسة احلكومة؛	

وتشمل مصادر الخطر أمورًا منها:
• املجالت املنافسة؛	
• التكنولوجيا الباهظة التكاليف؛	
• تناقص ميزانيات املكتبات؛	

SWOT كيف ُتجري تحليل

ال توجد قواعد ثابتة إلجراء هذا التحليل: فيمكن للمحرر أن يجريه بمفرده، أو أن يطلب إلى أعضاء فريق النشر أن يقوم كل منهم 
بإجراء التحليل )وقد تكون هذه طريقة مفيدة للحصول على عدة آراء مختلفة(. والغاية من إجراء التحليل هي استعمال النتائج من 

أجل ترتيب أولويات القضايا والموضوعات التي ينبغي للمجلة أن تطرقها، لكي تحقق المزيد من النجاح والتقدم.

نقاط الضعفنقاط القوة

مصادر اخلطرالفرص

ضعف نوعية البحوثطلب المؤلفين

عدم وجود الميزانية عدم وجود منافسة
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امللحق 2 خدمات الفهرسة

  مالحظة: هذه القائمة تضم مختارات فقط وليست شاملة مستوفية.

الفهرس الطبي اإلفريقي )منظمة الصحة العالمية(:
 األدبيات الصحية ومصادر المعلومات اإلفريقية

http://indexmedicus.afro.who.int

BIOSIS )الحياة(
 ملخصات بيولوجية

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_prodocts/life_sciences/biology/biosis

ملخصات كيميائية
 الكيمياء والعلوم المتصلة بها

http://info.cas.org

CAB ملخصات
 علوم الحياة التطبيقية

http://www.cabi.org/datapage.asp?iDoclD=165

ملخصات CAB للصحة العالمية
 بحوث الصحة العمومية وممارساتها

http://www.cabi.org/datapage.asp?iDoclD=169

)CSA( ملخصات كيمبردج العلمية
 العلوم البيولوجية

http://www.csa.com/factsheets/biolclust-set-c.php

ملخصات كيمبردج للعلوم العصبية
 العلوم العصبية للفقاريات والالفقاريات، مع التركيز على البحوث

http://www.csa.com/factsheets/neurosciences-set-c.php

CINAHL
 الفهرس التراكمي للتمريض واألدبيات الصحية المساعدة

http://www.ebscohost.com/cinahl 
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المحتويات الدارجة
تشمل أقسامًا عن الطب السريري، وعلوم الحياة، والعلوم السلوكية

http://www.thomsonreuters.com/products_services/science/sience-products/scholarly_research 
discovery/current_contents?parentKey=433717

EMBASE قاعدة شرق المتوسط
 قاعدة المعطيات الطبية البيولوجية والدوائية الببليوغرافية

http://www.info.embase.com/about/coverage.shtml

EMRMEDEX ميديكس إقليم شرق المتوسط
 المجالت الطبية البيولوجية التي تصدر في إقليم شرق المتوسط

http://www.emrmedex.com/list.asp

سيها آرت )منظمة الصحة العالمية( )WHO( CEHAART )الخاصة بمركز أنشطة صحة البيئة(:
 قاعدة المعطيات الخاصة بمقاالت صحة البيئة

http://www.emro.who.int/library/databases/wxis.exe/library/databases/iah/?IsisScript=iah 
iah.xic&base=cehaart&lanq=i

الفهرس الطبي إلقليم شرق المتوسط
.)Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region )WHO( IMEMR

األدبيات الصحية والمتصلة بالصحة في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية
http://www.emro.who.int/LIN/imemr.htm

)IDA( الملخصات الدوائية
 العلوم الدوائية واألدبيات الصحية المتصلة بها

http://www.csa.com/factsheets/supplements/ipa.php

شبكة ISI للعلوم
قاعدة معطيات واسعة تغطي مختلف التخصصات – الحظ أن قاعدة المعطيات تنتج تقارير استشهادات المجالت التي تحدد مواقع 

 العوامل المؤثرة
http://scientific.thomson.com/mjl/selection

 )PubMed and MEDLINE( َبْب مد ومدالين
 أدبيات المجالت الطبية البيولوجية

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/pubmed.html
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)PSYCINFO( سايك إنفو
 أدبيات علم النفس )السيكولوجيا(

http://www.apa.org/psycinfo

)SCOPUS( سكوَبس
 قاعدة معطيات عريضة تغطي مختلف التخصصات 

http://www.info.scopus.com

 )Zoological Record( سجل الحيوانات
 بيولوجيا الحيوان

http://science.thomsonreuters.com/training/zr
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امللحق 3 عّينة ملخطط جمريات املخطوطة

تقديم المخطوطة من قبل المؤلف

إرسال المقالة إلى المراجع

قبول

قبول

المؤلف يعيد التقديم

المحرر يتخذ القرار يطلب المزيد من المراجعة

رفض

رفض

تسجيل التقديم في مكتب التحرير

دعوة المراجعين إلى المراجعة

المالحظات الواردة من المراجع

المحرر يتخذ القرار األول

مقارنة مالحظات المراجع

طلب إرسال مالحظات 
المراجعة إلى المؤلف

المحرر يجري عملية التحري 
داخل المؤسسة وينتقي 

المراجع/المراجعين
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امللحق 4 قوائم التفقد

التحرير الميكانيكي

• إعداد 	 يف  املتبع  هو  الدار  أسلوب  وأن  منقوصة،  غري  واجلداول  واألشكال  موجودة،  الصفحات  كافة  كاملة:  املخطوطة  أن  من  تأكد 
املخطوطة.

• حتقق من أن صفحة العنوان حتتوي عىل كافة املعلومات الالزمة )عنوان املقالة، وأسامء املؤلفني وارتباطاهتم بالكامل، وعنوان املراسلة(.	
• حتقق من أن امللخص بالطول الصحيح وأن الكلامت الدليلية مدرجة يف قائمة مناسبة.	

التحرير النهائي للنص

• حتقق من صحة تصميم رؤوس املوضوعات والفقرات ومالءمتها.	
• تأكد من صحة القواعد النحوية والتهجئة والتشكيل، ومن أهنا تتفق وأسلوب الدار.	
• حتقق من مالءمة املخترصات )الواردة بغري اللغة العربية( ومن رشحها عند استعامهلا ألول مرة.	
• تأكد من حسن استعامل احلرف األسود أو الثخني واالقتباسات، دون اإلفراط يف استعامهلا.	
• 	.)SI تأكد من استعامل وحدات القياس الصحيحة بصورة صحيحة عند اللزوم )كوحدات القياس املعيارية الدولية
• تأكد من الرتتيب الرقمي الصحيح لألشكال واجلداول التي يشار إليها يف النص.	
• تأكد من عدم اإلفراط يف عدد اجلداول واألشكال وأنه يتناسب مع طول املقالة.	
• تأكد من وضوح عناوين اجلداول ورؤوس األعمدة.	
• تأكد من أن كافة املخترصات )األجنبية( الواردة يف اجلداول، مرشوحة يف القائمة التفسريية.	
• تأكد من وضوح الرسوم والصور وجودة نوعيتها، وأن العبارة التفسريية تتوافق مع ما يظهره الشكل.	
• حتقق من أن كافة املراجع الواردة يف النص، قد وردت أيضًا يف ثبت املراجع بالرتتيب الصحيح، وأن كافة املراجع الواردة يف الثبت قد 	

وردت بالصيغة الصحيحة وتتوافق مع أسلوب )هنج( املجلة.
• سّجل أن النص جاهز للتصميم النهائي )مبينًا املواضع التي تثَبُت فيها األشكال واجلداول، وسواها، يف النص وأضف ما يتطلبه املقام 	

من معلومات تفيد املجلة(.

التحرير التقني

العموميات

• توخ يف عملية التحرير إجياز النص ووضوحه )ختلص من التكرار ومن النصوص التي ال لزوم هلا، وتأكد من سالمة القواعد "النحو 	
والرصف"، وبّسط اللغة، وجتنب التقّعر وحويش الكالم واإلطناب(.

• توخ الدقة يف عملية التحرير )حتقق من األخطاء يف املسّلامت، وتأكد من أن التقريرات املحددة مدعمة باملراجع املناسبة، وحتقق من 	
األرقام والنسب املئوية، واإلضافات، واإلسنادات الرتافقية "اإلحاالت من جزء من املوضوع إىل جزء آخر"، وال سيام يف اجلداول والنصوص 

العارضة وامللخصات، واملراجع(.
• ركز يف عملية التحرير عىل متاسك النص والتصميم العام )اإلخراج(، وحتقق من صحة مستوى رؤوس املوضوعات وحتقق من مالءمة 	

النص الوارد حتت كل رأسية من هذه الرأسيات.
• قم بتحرير اجلداول واألشكال وتأكد من مدى الدقة وسهولة القراءة والفهم.	
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• تأكد من استعامل وحدات القياس الصحيحة كلام دعت الرضورة إىل استعامهلا، وأهنا هي الوحدات الصحيحة فعاًل )ويفضل أن 	
.)SI تكون وحدات املعايري الدولية

• قم بتطبيق أسلوب الدار عىل النصوص.	
• قم بتجميع االستفسارات التي ستوجه إىل املؤلفني.	

العنوان

• هل يدل عىل ما يدور املوضوع حوله؟	
• هل هو واضح، وخمترص، وحمكم؟	
• هل هو يف حدود عدد الكلامت الذي حتدده املجلة )العدد من عرش كلامت إىل اثنتي عرشة كلمة هو حد معقول(؟	
• هل هو بسيط وخاٍل من املخترصات )األجنبية(، والرطانة، واإلفراط يف الصفات، ومنظومات األسامء؟	

الملخصات

• ب أم مركب(؟	 هل هي يف حدود عدد الكلامت الذي حتدده املجلة، وبالشكل والتصميم الذي حتدده املجلة أيضًا )غري مركَّ
• هل تبني:	

• ملاذا أجريت الدراسة أصالً.	
• ما هي القضية املحورية يف الدراسة.	
• ما هو العمل الذي تم وكيف تم، والطرائق املستعملة.	
• ما الذي انتهت إليه الدراسة. موجز النتائج، مع أحجام جمموعات الدراسة واألرقام األساسية.	
• ماذا تعني النتائج. وما الذي يمكن أن يستفاد من الدراسة.	
• هل تتوافق املعطيات مع ما ورد يف النص واجلداول؟	

المقدمة

• هل تراها تعطي معلومات عامة عن الدراسة ومكاهنا؟	
• هل الدراسة مربَّرة )ملاذا كان من األمهية بمكان إجراء الدراسة وما الذي ستضيفه إىل عامل املعرفة(؟	
• هل أهداف الدراسة مذكورة بوضوح؟	

الطرائق )تبعًا لنمط الدراسة(

• هل تم بيان تصميم الدراسة )جمموعي، أم مقطعي، أم رقايب، أم سوى ذلك(؟	
• هل تم بيان زمان ومكان الدراسة؟	
• هل تم وصف الطريقة التي تم هبا انتقاء املشاركني وتكليفهم العمل؟	
• هل تم وصف معايري االستيعاب واالستبعاد وصفًا كافياً؟	
• هل ذكرت حاالت رفض االشرتاك )وكيف تم التعامل معها(، وهل نوقش تأثري هذه احلاالت عىل الدراسة؟ 	

وهل ثمة إخفاق يف املتابعة وكيف تم التعامل مع هذا اإلخفاق وتأثريه عىل الدراسة املعروضة؟
• هل تم وصف كافة خصائص املشاركني ذات الصلة باملوضوع؟	
• هل تم وصف إجراءات املوافقة والرضا عن علم مسبق، وغري ذلك من اجلوانب األخالقية؟	
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• يف حال استعامل استبيان معني، هل تم وصف هذا االستبيان وصفًا كافياً؟	
• هل تم وصف الطرائق أو اإلجراءات والوسائل التجريبية واإلشارة إليها بصورة كافية عند 	

اللزوم؟ وهل تم بيان أسباب استعامل أي طريقة جديدة وحدودها املمكنة؟
• هل تم ذكر أجناس، وأنواع، وذراري )سالالت( احليوانات، والنباتات، وسواها؟	
• هل تم ذكر جرعات الدواء، وشكل املعاجلة، وكيفية حتضري املحاليل بالرتكيزات الدقيقة؟	
• هل تم تعريف نقاط النهاية أو النتائج؟	
• هل تم تربير حجوم العينات؟	
• لة امللكية، واملستحرضات التجارية )املسجلة امللكية(، إذا كان لألمر صلة باملوضوع؟	 هل اقُترِص عىل ذكر األسامء غري مسجَّ
• هل ذكر الوصف الكايف لتفاصيل الطرائق اإلحصائية املستعملة، بام يف ذلك )نسخة( 	

الربجميات؟ وهل ذكرت قيمة الداللة اإلحصائية هلذه التفاصيل؟
• هل يمكن إجراء نسخة مكررة ومطابقة من هذه الدراسة، من خالل التفاصيل الواردة فيها؟	

النتائج

• هل النتائج مذكورة بتسلسل منطقي؟	
• هل ذكرت كافة النتائج املناسبة؟	
• هل يشدُّ النص االنتباه نحو أكثر اجلوانب أمهية يف هذه النتائج؟	
• هل ُذكرت األرقام بالدقة املطلوبة؟	
• هل ُذكرت القيم الرتجيحية )أو االسمية( بالصورة املالئمة؟	
• هل ذكر املدى اإلحصائي االحتاميل؟	

الجداول واألشكال

• هل كل اجلداول واألشكال وغريها من الرسوم التوضيحية قد أشري إليها يف النص، ورقمت بالرتتيب الذي أشري إليها به أول مرة؟	
• هل املعطيات الواردة يف اجلداول واألشكال هي نفس املعطيات الواردة يف النص ويف امللخص؟	
• هل كل األشكال واجلداول مفيدة، ورضورية، وفعالة؟	
• هل تؤدي اجلداول واألشكال معنًى كاماًل بذاهتا ودون اإلشارة إىل النص؟	
• إذا كان اجلدول واحدًا من سلسلة جداول، فهل جاءت املعلومات الواردة فيه بنفس الرتتيب 	

الوارد يف كل من هذه اجلداول، وهل سميت اجلداول باألسلوب املوازي؟
• هل للجداول واألشكال عناوين )ملخص حمتويات الشكل أو اجلدول عىل وجه الدقة(؟ 	

وهل هي مقرونة بأي إقرار بالفضل – وهل هي يف حاجة إىل هذا اإلقرار؟
• هل لكل عمود يف اجلدول رأسية أو عنوان؟	
• هل اجلداول واألشكال سهلة عىل الفهم؟	
• هل اجلداول أكرب أو أعقد من الالزم؟ وهل يف اإلمكان قلبها وتدويرها أو قسمتها إىل جدولني؟	
•  هل اجلداول أصغر من الالزم؟ وهل يف اإلمكان وضع معلوماهتا يف النص )ما مل تكن املعطيات بالغة األمهية(	

وهل يمكن دمج جداول صغرية متعددة يف جدول واحد؟
• هل تم رشح كافة القيم؟	
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• هل املعلومات الواردة عىل درجة مالئمة من الدقة؟ ومثال ذلك تعترب النسب املئوية املحسوبة بعد 	
خانتني عرشيتني يف عينٍة مؤلفة من أربعني عنرصاً، نوعًا من العبث ال طائل حتته.

• هل تم حساب كافة النسب املئوية حسابًا صحيحاً؟ وهل األرقام الواردة يف اجلداول تضفي مزيدًا من الدقة؟	
• هل مقاييس الرسم املعتمدة يف األشكال متامثلة؟	
• هل حتتوي الرسوم البيانية عىل تعريفات واضحة ملحور السني X-axis وحمور العني Y-axis؟	

المناقشة

• هل النتائج الرئيسية مذكورة باختصار، وهل من إجابة عن السؤال املطروح؟	
• هل تم تقدير صحة النتائج، وهل أبرزت أي عيوب يف الطرائق املتبعة؟	
• هل متت مقارنة النتائج مع أي نتائج منشورة أخرى، دون إفراط، ولكن باالقتصار عىل ما له عالقة باملوضوع؟	
• هل نوقشت أي من النتائج التي ال تتوافق مع مقتىض احلال؟	
• هل نوقشت أمهية النتائج ومدلوالهتا؟	
• هل تم ذكر األسئلة التي هلا إجابة، والبحوث املستقبلية يف نفس املجال؟	

المراجــــع

• هل اقترص األمر عىل ذكر املراجع التي هلا عالقة مبارشة بالعمل املوصوف؟	
• هل هذه املراجع هي األحدث يف باهبا؟ وهل هي أكثر من اللزوم أم أقل من اللزوم؟	
• هل مراجع الكتب، واالتصاالت الشخصية، والتقارير غري املنشورة، زائدة عىل احلد أم دون احلد املطلوب؟	
• هل تم االستشهاد باملراجع، بصورة صحيحة وكاملة؟	
• هل ذكرت كافة املراجع يف النص )وليس يف امللخص(، وهل تم االستشهاد هبا وترقيمها يف النص بصورة صحيحة؟	

تدقيق التجارب الطباعية

توجيهات عامة

• تأكد من صحة تصميم الصفحات وإخراجها.	
• حتقق من صحة معلومات رأس الصفحة وذيلها )اقرأ رأسية الصفحة بحثًا عن 	

األخطاء – وقارهنا بالعنوان وأسامء املؤلفني بحسب مقتىض احلال(.
• اقرأ كافة الرأسيات. وتأكد من صحتها مجيعاً، ومن صحة مكاهنا يف الصفحة واملسافات يف ما بني أجزائها.	
• قابل بني قائمة املحتويات وبني عناوين املقاالت وأرقام الصفحات.	
• حتقق من حسن ختام هنايات الفقرات )ال متأل السطر حتى هنايته فتكون كبقية سطور الفقرة(.	
• حتقق من أن املسافات بني الفقرات، وبني العناوين، وبني الرأسيات والنص، وبني السطور، صحيحة ومتناسقة.	
• تأكد من أن احلوايش مرقمة بصورة صحيحة ومتناسقة، ومن عدم ضياع أي منها.	
• تأكد من أن تباعد األسطر يف احلوايش يناسب صغر حجم احلرف )وليس كالنص الرئييس(.	
• إذا كان النص عىل أكثر من عمود واحد، فتأكد من تناسق األعمدة.	
• الحظ استعامل الفراغات البيضاء: هل فيه إفراط أم أنه دون احلد املطلوب؟	
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دليـل محـرري مجـالت العـلوم الصحـية

األشـــكال

• اقرأ كافة العلامات املميزة، واألرقام، والكلامت.	
• تأكد من صحة عالقة الشكل بالنص.	
• تأكد من أن األشكال يف مواضعها الصحيحة )وحاول قدر اإلمكان أن تكون يف رأس 	

الصفحة أو يف أسفلها بعد اإلشارة إليها يف النص مبارشًة ما أمكن(.
• تأكد من أن الصور قد أوردت يف أماكنها الصحيحة، وأهنا منظمة وباحلجم الصحيح املناسب، وأهنا ال تؤثر يف إمكانية قراءة النص.	

الجداول، والمحتويات الرياضية

• حتقق من املسافات بني احلقول، ومن النص الوارد داخل هذه احلقول.	
• تأكد من أن رؤوس األعمدة قد وردت بصورة صحيحة.	
• تأكد من صحة ترتيب وانتظام كافة األعمدة واحلقول.	
• تأكد من أن كاًل منها يف مكانه الصحيح )وأن تكون، قدر اإلمكان، يف رأس الصفحة 	

أو أسفلها بعد اإلشارة إليها يف النص مبارشة كلام أمكن ذلك(.
• 	.)μ χ α β ≥ :حتقق من أن الرموز النوعية قد تم حتويلها بصورة صحيحة من برنامج إىل برنامج آخر )ومثال ذلك
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