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نواة | معهد العربي للبحوث والسياسات

ماهية عملية 
المراجعة:

ــم ذات  ُأرســلت إليكــم ورقــة السياســات المرفقــة للمراجعــة نظــرًا لخبرتك
الصلــة. فــي حــال عــدم تمكنكــم مــن االنتهــاء مــن مراجعــة الورقــة خــال 3 
أســابيع، برجــاء التواصــل مــع فريــق تحريــر نــواة علــى الفــور. الغــرض مــن 
مراجعتكــم هــو التأكــد مــن أنَّ ورقــة السياســات تغطــي الموضــوع بشــكل 
متــوازن وبهــا أدلــة قويــة ومكتوبــة بطريقــة يســهل علــى الجمهــور العــام 
ــة هــذا  ــم الموجــود فــي نهاي ــب منكــم مــلء التقيي اإلطــاع عليهــا. ونطل

الدليــل والــذي يغطــي عــدة معاييــر مهمــة.

مناقشة أبعاد الموضوع مع فريق تحرير نواة

يقدم المؤلف المسودة األوىل للورقة 

تراجع الورقة من قبل ثالث محكمين

ينجز المحكمين عملية المراجعة وملء بطاقة التقييم

يتلقى مؤلفي الورقة المالحظات

يدرج المؤلفين التعديالت ويقدموا الورقة بعد التعديل

استالم الورقة للمراجعة والمالحظات النهائية

نشر ورقة السياسات

نبذة عن بطاقة التقييم

توفر بطاقة التقييم مالحظات المحَّكمين بالدرجات 
والتعليقات عن كل جزء يف الورقة. كما يوفر دليالً للمراجعة 

ونمطاً معيارياً لتقديم المالحظات.

بطاقة التقييم لها ثالث وظائف على النحو التايل:
يف المقــام األول تعــد بمثابــة توصيــة للمحــرر. هــذه هــي الوظيفــة الحرفيــة لمراجعــة النظــراء بمســاعدة . 1

هيئــة التحريــر يف تحديــد مــا إذا كانــت الورقــة جاهــزة للنشــر أم ال ومــا هــي التعديــالت الالزمــة إلدراجهــا 
قبــل النشــر.

الوظيفــة الثانيــة هــي تقديــم المالحظــات لمؤلــف الورقــة. ويشــمل تقييــم الورقــة توضيــح نقــاط الضعف . 2
كثــر مــن مجــرد تعليقــات علــى األجــزاء المناســبة وغيــر  والقــوة بهــا. المراجعــة الجيــدة تقــدم مــا هــو أ

المناســبة، إذ تمتــد لتشــمل تقديــم المقترحــات بشــأن كيفيــة تحســين الورقــة.

الوظيفة الثالثة وظيفة غير مباشرة؛ تهدف لتشجيع التعاون المتبادل.. 3

تقوم أوراق السياسات باألساس على 
بحث عايل الجودة، واعي، غير حزيب، 

وموضوعي، يؤلفها خبراء يف المجال. 
سوف تمر األوراق بعملية مراجعة 

النظراء.

سيعمل مؤلفي األوراق مع هيئة 
التحرير. المراجعة الدقيقة والمفصلة 
يمكنها أن تحسن بشكل كبير جودة 

العمل وتفتح المجال أمام آفاق بحثية 
مستقبلية حول الموضوع.

الشكل التايل يوضح الخطوات 
األساسية بشكل عام. بعد تلقي 

التقرير النهايئ للمراجعة، سيختار 
المؤلف إدراج التعديالت من عدمها.
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نــواة ملتزمــة بتزويــد المؤلفيــن بمالحظــات بنــاءة ومناســبة )ســواء كانــت . 1
ونزيهــة  يــة  ثر تكــون  أن  يجــب  المراجعــة  أو ســلبية(. عمليــة  إيجابيــة 
علــى  يجــب  الورقــة.  لتحســين  منطقيــة  إقتراحــات  وتوفــر  ومتفتحــة 
يرجــى  مالئــم.  بشــكل  بانحيازتهــم  االعتــراف  المراجعين)المحكميــن( 
ذلــك  بمــا يف  تضــارب مصالــح  بــأي  الفــور  علــى  يــر  التحر هيئــة  إبــالغ 
التــي مــن شــأنها تقويــض قدرتكــم علــى توفيــر  اإلنحيــازات الشــديدة 

بنــاءة. مالحظــات 

لهجة التقييم ضرورية لمســاعدة المؤلف يف تحســين بحثه. واســتخدام . 2
لهجــة ســلبية ال يــؤدي إال إىل تنفيــر الباحثيــن مــن عــرض أعمالهــم آلليــة 
مراجعة النظراء. ولذلك يجب أن نضع يف الحســبان ما الذي ستســاهم 
بــه الورقــة يف مجــال البحــث ومــن ثــم نشــرع يف تقديــم األفــكار مــن أجــل 

تحســين المنتــج النهــايئ.

يــة علــى توفيــر مالحظــات شــاملة وواضحــة . 3 تنطــوي السياســة التحرير
للمؤلفيــن تســاعدهم علــى ترتيــب أفكارهــم بغــض النظــر عــن قابليــة 

الورقــة للنشــر. لذلــك ســنقدر اهتمامكــم بــكل أبعــاد الورقــة. 

بورقــة . 4 يــاً  جوهر المتعلــق  النقــد  علــى  المحكميــن  يركــز  أن  يجــب 
علــى  ركــز  بحــت.  خارجــي  نقــد  بتقديــم  االنشــغال  دون  السياســات 
مســاعدة المؤلــف يف تقويــة حجتــه أو قــدم البدائــل المتاحــة لقياســها. 
ينبغــي تقبــل األهــداف البحثيــة الــواردة مــن المؤلــف ومــن ثــم مســاعدته 

أهدافــه. يــز  لتعز يــة  الضرور اإلقتراحــات  تقديــم  خــالل  مــن 

عنــد النقــد حــاول تقديــم اقتراحــات عمليــة لتحســين الورقــة. يمكنكــم . 5
لــه ويمكنكــم   اختياركــم  للمؤلــف وســبب  المناســب  البديــل  توضيــح 

دعــم اقتراحاتكــم بالتوثيــق مــن األدبيــات الســابقة. 

ليــس مــن الضــروري أن يقبــل المراجــع منظــور المؤلــف أو إطــار بحثــه . 6
العام. ومع ذلك، من الضروري أن يســدى المراجع توجيهاته لتحســين 

الورقــة.

برجاء الحفاظ على سرية الورقة حتى يتم نشرها.. 7

برجــاء توفيــر معلومــات التوثيــق كاملــة يف حــال تقديــم مصــادر إضافيــة . 8
العتبارهــا يف الورقــة. ســوف يســاعد هــذا التوثيــق الباحثيــن يف إيجــاد 

المــوارد المقترحــة.

علــى . 9 يــر  التحر هيئــة  إىل  والمالحظــات  التقييــم  بطاقــة  إرســال  يجــب 
مــع  التواصــل  برجــاء   .sallyroshdy1@gmail.com اإللكتــروين يــد  البر
يــر إذا كنتــم بحاجــة لمســاعدة. ســوف يســتفيد المؤلفــون  هيئــة التحر
كثــر إفــادة  مــن كافــة المالحظــات. وكذلــك تدخــل هيئــة التحريــر ســيكون أ

إذا ارتبــط مباشــرة بمحتــوى المراجعــة.

إرشادات للمراجعين:
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-  اقرأ المسودة بالتفصيل من بدايتها لنهايتها.

-  كن نزيهاً وموضوعياً يف تقييم ورقة السياسات ويف كتابة التعليقات.

-  هــل طلبــت توثيقــاً لمقــال أو شــرح لمصــدر مــا بــدون إبــراز أهميتــه بالنســبة 
للمؤلــف؟ الرئيســية  للحجــة 

-  هــل يمكــن تقصيــر الورقــة؟ يرجــى تحديــد األجــزاء التــي تحتــاج إىل توضيــح أو 
إضافــة واألجــزاء التــي يمكــن تقصيرهــا.

وكيــف  الورقــة؟  بالنســبة لصالحيــة  مهــم  الورقــة  إطــار  علــى  تعليقاتــك  هــل    -
تحديــداً؟

-  هل مراجعتك بها نقد غير ضروري أو شخصي تجاه المؤلف؟

-  كــن محــدداً يف تعليقاتــك للمؤلــف. وانصحــه باألجــزاء التــي تحتــاج للحــذف أو 
التقصيــر. ركــز علــى األجــزاء المطنبــة وغيــر الواضحــة.

-  ادرس كل جزء يف الورقة بتمعن وأضف تعليقاتك عليها بالتفصيل.

-  إذا كانــت كل مالحظاتــك إيجابيــة، هــل شــرحت اإلســهام الجديــد للورقــة وأســباب 
اســتحقاقها للنشــر بشكل كاف.

قائمة مرجعية للمحكِّمين: 
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قيم الخاتمة:
هل الخاتمة موجزة 

ودقيقة؟ هل الحجج 
المعروضة يف الورقة 

تبرر النتيجة أو 
الخاتمة؟

قيم التوصيات 
المستندة على 

األدلة:

قيِّم أهداف الورقة:
هذه الخطوة تخدم هدفين- فهي أوالً تظهر أن الورقة تم مراجعتها بعناية، وهو ما 

يعطى صقل لمراجعتك ويساعد فريق التحرير يف اعتبار بعد األمور التي ربما لم 
تكن ظاهرة من قبل.

ثانياً: تساعد المؤلفين يف معرفة الرسائل األساسية التي تم توصيلها للقارئ.

حاول أن تدرج يف هذه الفقرة األوىل تقييماً إيجابياً لألبعاد التي نجحت الورقة يف 
تغطيتها، ويمكن تأجيل التعليقات السلبية لبقية الورقة حتى يعرف المؤلف األجزاء 

التي قام بتغطيتها جيداً.

قيِّم جودة البحث: 
ضع يف االعتبار أهمية 

المشكلة البحثية وجدة 
البحث. هل السؤال الرئيسي 
للورقة مثير ومهم؟ هل هذا 
الموضوع مناسب لجمهور 

الورقة؟ هل تم طرح هذا 
السؤال البحثي من قبل؟ إذا 

كان األمر كذلك، هل الورقة 
أضافت أي شيئاً جديداً؟ هل 

تم استخدام األدوات المناسبة 
لبحث هذه المشكلة؟ هل 

البيانات تدعم النتائج؟ قيم 
حجم التقدم الذي أحرزته 

الورقة يف مجالها البحثي، ويف 
سياق جمهور الورقة. هل 

الورقة تمثل تقدماً أو تغييراً 
يف التفكير المعتاد يف هذا 

المجال البحثي؟

قيم 
األسلوب:

انظر يف نمط 
الكتابة وتركيب 

الورقة. هل 
القارئ غير 

المطلع على 
موضوع الورقة 
سيفهم الورقة 

بسهولة؟

بطاقة التقييم
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 يرجى تقييم النقاط التالية بمقياس من 0 إىل 2 
)0= ال/ غير كاف، 1= مقبول/ إىل حد ما، 2= نعم/ ممتاز(

هل لخص المشكلة البحثية موضع 
التناول واإلسهام الجديد للورقة البحثية. 

هل السؤال محدد ومناسب للوقت 
الحايل؟

هل لخص األهداف والمناهج وما 
خلصت إليه الورقة؟

هل الهدف من الورقة واضح وموجز؟

 هل الورقة قائمة على بحث عايل 
، غير حزيب مع التركيز  الجودة، محكمَّ
على السياسات العامة ذات الصلة؟ 

هل توصيات البحث والسياسات 
متسقة بشكل واضح مع مضمون 

البحث وأهدافه؟

هل الورقة تستخدم لغة واضحة 
ومفهومة لجمهور كبير وباألخص 

الجمهور المستهدف؟

هل الرسالة األساسية للورقة مبرهنة يف 
الخاتمة؟

ما هو السؤال الرئيسي الذي ناقشته 
الورقة؟

المالحظات بشأن أسلوب الكتابة 
ومراجعة األخطاء اإلمالئية والنحوية

المالحظات والتعليقاتأجزاء التقييم الدرجة

توصية المراجع

دون مستوى النشرالنشر كم هيالنشر بعد التعديل
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برجاء إرسال بطاقة التقييم إىل البريد االلكتروين التايل مؤقتاً، ومراسلة 
 Sallyroshdy1@gmail.com :هيئة التحرير عليه إذا كان لديكم أي أسئلة

تعليقات موجهة هيئة التحرير:

مالحظات موجهة إىل مؤلف الورقة:
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Nawat Institute for Arab Policies and Studies
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
info@nawatinstitute.org
www.nawatinstitute.org
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