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متهيد

نسخة معدلة مع كلمة افتتاحية جديدة من المدير التنفيذي السيد "أوليفر دومون" .أغسطس .2012

يمثل القرن الحادي والعشرون فترة رائعة للعمل كباحث ،فالتقدم الذي شهدته الخمسة
والعشرون عاما ً الماضية قد فتح آفاقا ً جديدة وغير مألوفة من االكتشافات العلمية التي لم يكن
ليتصورها عقل في الماضي القريب .وبفضل اإلنترنت ،تيسرت اآلن سبل وصول الباحثين
بشكل أسهل وأسرع إلى قدر غير مسبوق من المعلومات حول العالم ،من خالل أدوات البحث
عبر اإلنترنت المخصصة لالكتشافات العملية ،مثل  ScienceDirectو Scopusاللتين
توفرهما شركة إلسيفير .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تمكنت تكنولوجيا االتصاالت العالمية من
تذليل العوائق المادية والمعنوية ،لتتيح التعاون الفوري بين زمالء األبحاث بغض النظر عن
مكان تواجدهم ،سوا ًء كانوا في الطرف اآلخر من نفس القاعة أو في الطرف المقابل من العالم.
إال أن تزايد االنفتاح الذي يسود مجال البحث – فضالً عن النهضة التي تشهدها البلدان النامية
– قد خلق بيئة لألبحاث يسودها جو من التنافس لم يكن معهو ًدا من قبل ،فهناك عدد أكبر من
المتقدمين لنيل المنح البحثية يتنافسون على عدد يتضاءل تدريجيا ً من فرص التمويل مع فرض
العديد من الشروط على المتطلبات المفروضة عليهم والنتائج المنتظر منهم تحقيقها .ويتمثل
االنقسام في أنه تتوافر للباحثين سبل وصول أفضل وأوسع وأسرع إلى قدر من المعلومات
والتكنولوجيا أكبر من القدر الذي كان متاحً ا في أي وق ٍ
ت آخر على مر التاريخ ،إال أنهم
يواجهون في نفس الوقت التناقص المتزايد في حجم التمويل الالزم لالستفادة من هذه المصادر
وتحقيق جميع إمكانات العمل في المسار البحثي.
يمكن للباحثين في بداية مسارهم المهني في مجال البحوث والمفعمين باألفكار والرؤى الجديدة
أن يضخوا دما ًء جديداً في عملية البحث ،إال أن كبار الباحثين ممن يواجهون صعوبة في
مواكبة التزايد الكبير في عبء العمل الواقع عليهم مع قلة عدد العاملين وندرة الموارد ،أصبح
وقتهم ضي ًقا بما ال يسمح لهم بتوجيه الزمالء المستجدين وإعداد فرق بحثية ،وهو ما قد يكون
له تأثير محتمل على تطوير المهارات في المستقبل .وبدون اإلشراف والتوجيه الضروري،
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يواجه شباب الباحثين خطر عدم تلقي التمويل الضروري لنشر أعمالهم واإلسهام في إنتاجية
مؤسستهم البحثية ،وهو ما يمثل خطوة ضرورية في طريقهم إلى النجاح.
يحتل البحث العلمي مكانة محورية في جوهر االقتصاد العالمي .ومن خالل تقديم األدوات
الالزمة إلتاحة الفرصة أمام المواهب الناشئة إلقامة شبكة عالقات للتواصل مع األوساط
البحثية ونشر أعمالهم والتحقق من نتائجها ،وتقييم أعمال الزمالء اآلخرين ،وإيجاد جهات
التمويل واألطراف الراغبة في التعاون ،فإن إلسيفير تقدم سبالً لدفع عملية البحث العملي
تساعد في حل بعض المشكالت األكثر صعوبة في العالم.
وكما قال يوما ً عالم الوراثة البريطاني جيه بي إس هالدان“ :ال يمكننا التنبؤ بالمستقبل ،ولكن
يمكننا تشكيل معالمه" .إن دليل البروفيسور جونسون يقدم العناصر األساسية لتشكيل معالم
المستقبل للجيل القادم من أصحاب المهارات البحثية.
جاي كاتزن
العضو المنتدب ،لشؤون األسواق األكاديم ّية والحكوم ّية ،شركة Elsevier
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مق ّد مة
تهانينا!
لقد عملتَ باجتهاد على مدار األعوام القليلة الماضية إلتمام درجة الدكتوراه (أو ما
يُعرف باسم ) (Ph.D.في اإلنجليزيّة أو ما يعادلها من درجات مثل ) (Dr.rer.natفي
المجتمع الناطق باأللمانيّة ،أو دكتوراه الفلسفة عمومًا) أو أنك بصدد إتمامها .ولديك اآلن
ُ
المهارات والخبرة ،بل وقبل ك ّل شيء االعترافُ الدّولي؛ بما يؤهّلك لبدء خطواتك األولى في
المسار البحثيّ .
على مدار آخر خمسة إلى عشرة أعوام ،أصبح السعي إلى الفوز بالمناصب البحثيّة
المرموقة ي ّتسم بقدر أكبر من التنافسيّة .ومن َث َّم ،برغم أنه ليس من بديل لسجل مشرِّ ف من
ً
باحثا يبدأ خطواته األولى في مساره
األبحاث المتميّزة ،فإنه يتعيّن عليك أيضًا  -بوصفك

ّ
تخطط وتن ّفذ عد ًدا من األنشطة المهمّة التي تكمل سجلك البحثيّ حتى يتس ّنى لك
البحثيّ – أن
ّ
تحسين مسارك البحثيّ على ال ّنحو األمثل .أنت بحاجة إلى خطة ،ويحدّد لك هذا الدليل النقاط
الرئيسة التي يلزمك مراعاتها من أجل وضع ّ
ً
مالءمة لك.
خطة للمسار المهنيّ األكثر

مع أنّ هذا الدليل يخاطب الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ  ،إال أ ّنه من المه ّم للغاية
َ
أيضًا أن يكون الباحثون القدامى ومديرو األبحاث األقدم على دراية باإلرشاد والعون الذي
يتطلّبه هؤالء الباحثون في بداية مسارهم المهنيّ في وقتنا الراهن .لذا ،يجدر بك أن تزوِّ دهم
بنسخة من الدليل أو أن تمرِّ ر لهم نسختك بعد انتهائك من قراءتها.
يجب أن ي ّتسم أيّ دليل يتناول اإلرشاد في المجال البحثيّ بمنظور رحب للغاية ،بما
يميّز الفروق بين التخصّصات البحثيّة والتفاوتات بين البلدان واالختالفات بين أنواع األبحاث
والمؤسّسات .فعلى سبيل المثال ،تختلف أنساق التدريب على أبحاث الدكتوراه باختالف
البلدان ،كما أنّ هناك تباينات دوليّة في التعريف الرّ سميّ الصطالح الباحثين في بداية مسارهم
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ُ
أصادق على تعريف رسميّ بعينه الصطالح الباحثين في بداية
المهنيّ  .وفي هذا الدليل ،ال
مسارهم المهنيّ  ،كما أ ّنني استخدم اصطالح درجة الدكتوراه لجميع درجات التدريبات البحثيّة
ُ
كتبت هذا الدليل خصيصًا للباحثين الذين لم ينتهوا بع ُد من
المماثلة المعترف بها دول ًّيا .ولقد
تخطيط مسارهم البحثيّ وتصميمه ،أ ًّيا كانت المدّة التي انقضت منذ حصولهم على درجة
الدكتوراه.
بطبيعة الحال ،ثمّة فروق عديدة وكبيرة بين التخصّصات البحثيّة المختلفة .فمن ناحية،
يميل الباحثون في العلوم اإلنسانيّة والفنون اإلبداعيّة إلى العمل بمفردهم أو في مجموعات
صغيرة عالية التركيز .كما أنهم يحتاجون في الغالب إلى مواردَ ما ّد ّي ٍة أقلّ ،مثل تمويل
المحافظة على البنية البحثيّة ،ممّا يتطلّبه الباحثون في المجاالت التخصّصيّة األخرى .وفي
الجانب المقابل ،قد يكون األكثر شيوعًا هو وجود مجموعات كبيرة للعلوم البيولوجيّة أو
مراكز لألبحاث العلميّة تتطلب ك ًّما هائالً من تمويل األبحاث لشراء البنيات التحتيّة البحثيّة
الضخمة والمحافظة عليها.
وبالمثل ،ثمّة فروق عديدة بين أنواع األبحاث التي ُتن ّفذ ضمن هذه التخصّصات

البحثيّة .ويستخدم االتحاد األوروبي تعريف فراسكاتي للباحثين بوصفهم "مهنيين يشاركون
في تصوّ ر أو تكوين معارف ومنتجات وعمليّات ومناهج ونظم جديدة ،وفي إدارة المشاريع
المعنيّة" ]1[ .ويتم تعريف األبحاث على النحو اآلتي" :يشتمل البحث والتطوير التجريبيّ
نحو منتظم؛ بهدف زيادة الرصيد
( )R&Dعلى األعمال الخالقة التي يتم االضطالع بها على ٍ
المعرفيّ  ،بما في ذلك المعرفة اإلنسانيّة والثقافيّة والمجتمعيّة ،واستخدام هذا الرصيد المعرفيّ
[]1
البتكار تطبيقات جديدة".
يمكن القول ببساطة إنّ األبحاث تنقسم في الغالب إلى ثالثة أنواع بحثيّة واسعة النطاق،
كما هو مبيّن على النحو اآلتي:
1 .1األبحاث األساسيّة الصّرفة :وهي أعمال تجريبيّة وتنظيريّة غالبًا ما يُطلق
عليها اسم األبحاث الجوهريّة أو "غير الواقعيّة" ،أو بمعنى آخر "المعرفة من
أجل المعرفة".
2 .2األبحاث األساسيّة االستراتيجيّة :وهي أبحاث تجريبيّة وتنظيريّة ،إال أ ّنه غالبًا
معارف جديدة والتوصّل إلى اكتشافات
ما يت ّم االضطالع بها بهدف اكتساب
َ
مفيدة أو ح ّل مشكالت عمليّة.
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3 .3األبحاث التطبيقيّة :وهي أعمال مبتكرة يُحتمل أن تؤ ّدي إلى تحديد طرائق
جديدة لتحقيق أهداف معيّنة أو تطوير أساليب جديدة.
ولع ّل آخر التحدّيات الرّ ئيسة  -التي يواجهها مثل هذا الدليل الصغير نسب ًّيا ،التي
ينصبّ تركيزها على الصعيد الدّولي  -هو أنّ األنواع المختلفة من األبحاث ضمن مختلف
التخصّصات البحثيّة يجري تنفيذها غالبًا في أنواع مختلفة من المؤسّسات .فعالو ًة على
الجامعات العامّة والخاصّة ،يعمل الباحثون في مجموعة واسعة من المؤسّسات غير الجامعيّة
من قبيل المعاهد البحثيّة الحكوميّة والمعاهد البحثيّة الخاصّة والمؤسّسات غير الربحيّة ومعاهد
األبحاث الط ّبيّة وشركات األبحاث التجاريّة والصناعيّة الخاصّة.
ّ
يغط َي هذا الدّليل عشرات اآلالف من
إ ّنني أقب ُل ك َّل هذه االختالفات ،وأعتزم أن
الباحثين ممّن يؤدّون عملهم في تخصّصات بحثيّة مختلفة ،وفي مؤسّسات بحثيّة مختلفة،
ويضطلعون بأنواع مختلفة من األبحاث ،في مختلف البلدان .لذا ،سوا ٌء كنت ً
باحثا في الفيزياء
باحثا في القانون بجامعة برازيليّة ،أو ً
بشركة ألمانيّة ،أو ً
باحثا في الفنون بمعهد بحثيّ حكوميّ
ياباني ،أنا على ثقة من أ ّنك ستجني قدرً ا هائالً من اإلفادة عند قراءة هذا الدليل .والعمل البحثيّ
 بطبيعة الحال  -مهنة دوليّة؛ فحتى لو كنت تعمل اليوم ًباحثا في معهد حكوميّ وطنيّ  ،فقد
تشغل في العام المقبل وظيفة في إحدى الجامعات على الجانب اآلخر من الكرة األرضيّة.
فدرجة الدكتوراه وما يعادلها هي مؤهّالت معترف بها دول ًّيا .لذلك ،فإنّ امتالك القدرة على
التخطيط لبيئة بحثيّة عالميّة يُع ّد هد ًفا مثال ًّيا يصبو إلى تحقيقه الباحثون جميعهم في بداية
مسارهم المهنيّ .
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التخطيط للمسار
املهني
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إنّ من يعملون منكم في الجامعات ،يكون لديهم أيضًا مسؤوليّات في التدريس والخدمة
المجتمعيّة واإلدارة الداخليّة .كما أنّ الباحثين الذين يعملون في المعاهد البحثيّة أو من
يعملون في الشركات التجاريّة يتحمّلون أيضًا مجموعة من المسؤوليّات األخرى إلى
جانب األبحاث التي يرغبون في تنفيذها .وال يتس ّنى سوى لعد ٍد قليل للغاية من الباحثين،
وعلى األخصّ في بداية مسارهم المهنيّ  ،التركي ُز على أبحاثهم وحدها .كما أنّ هناك
عد ًدا كبيرً ا من المتطلبات األخرى التي تستقطع جانبًا من وقتك عالو ًة على البحث الذي
تتولّى تنفيذه ،إال أنّ هذا الدليل ال يسعى إلى تخطيط مسار أكاديميّ أو تجاريّ في مجمله؛
حيث يتعيّن أن ير ّكز بالضّرورة على العنصر الخاصّ بالبحث في هذه المسارات المهنيّة،
وإن كان ال يسعى إلى أخذ المتطلّبات األخرى في وقتك بالحسبان.
يعود األمر إليك بدرجة كبيرة في تحديد مقدار الوقت والجهد الالزمين إلدراج ك ٍّل من
هذه المتطلّبات األخرى التي تستقطع جانبًا من وقتك .وفي حقيقة األمر ،في ظ ّل وجود هذه
نحو استراتيجيّ في
المتطلّبات األخرى ،قد يكون من األكثر أهميّة أن تعمد إلى إدراجها على ٍ

َ
مخطط مسارك البحثيّ .
أثناء رسمك
ّ
ّ
ّ
يلزمك وضع خطة .وربّما ال تتحقق بعض المراحل في خطتك على اإلطالق ،وقد
تتغيّر بسرعة ،أو تتعرّ ض لمشكالت أو حتى تتقدّم بصورة أسرع ممّا تصوّ رت أصالً ،إال أ ّنه
ّ
الخطة؛ من أجل المساعدة على إحراز
يمكنك التعامل مع ك ّل هذه األمور ،إلى جانب مراجعة

أهدافك البحثيّة .وغنيّ عن الذكر أنّ وجود ّ
خطة تتطلّب قدرً ا من التعديل على مدار الوقت هو
أفضل كثيرً ا من عدم توافر أيّ ّ
خطة بتا ًتا.
أ ًّيا كان ما تفعله ،فعليك أن ُتجري اختيارا ٍ
ت بشأن المسارات التي ت ّتخذها بنا ًء على قرارات

ب
تدع مسارك البحثيّ "ينساق" َح َس َ
مستنيرة .ولم يعد من قبيل المنافسة أن تنا َل درجة دكتوراه وأن َ
ّ
ً
ما يُستج ّد من أمور .بل يجب عليك باألحرى أن تستبق الفعل أو تتولى زمام المبادرة بدال من ا ّتخاذ
مع مسارك البحثيّ .وفي الواقع،
دور ر ّد الفعل أو االستجابة في ما يتعلّق بالطريقة التي تتعامل بها َ
حتى هؤالء الذين قد يقرِّرون التركيز أكثر على التدريس أو الخدمة المجتمعيّة أو المحصّالت
التجاريّة في األبحاث ،يجدر بهم أيضًا االستعانة بخطة لتلك المناحي كذلك.

ولع ّل المرحلة األولى في وضع ّ
خطة لمسارك البحثيّ هي أن تسأل نفسك أين تريد أن

تصبح في غضون خمسة أو عشرة أو خمسة عشر عامًا؟ هل ترغب في االستمرار في نوع
معه اآلن ،وتعزيز أنشطتك في هذا المنحى؟ أم أ ّنك
المؤسّسة والمجال البحثيّ الذي تتعامل َ
ترغب في االنضمام إلى نوع آخر من المؤسّسات األكاديمية أو التجاريّة؟ أم ترغب في تغيير
مجاالتك البحثيّة؟ هذه القرارات محوريّة ،وهي بيدك ،ولكنك الوحيد الذي يمكنه تحديد ما
ترغب في فعله.
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يلزم أن تكون ّ
خطتك البحثيّة وأهدافك على قدر من التفاؤل وال ّتحدّي ،وإن كان يجب
بقدر بالغ من التنافسية على الصعيد الدّولي ،فيما
أن تكون واقعيّة أيضًا .وت ّتسم البيئة البحثيّة ٍ
يفترض أن يكون إحراز النجاح في متناول الجميع ،كما أنّ وجود ّ
خطة لمسارك البحثيّ
سيجعلك بالتأكيد أقرب إلى بلوغ أهدافك ونجاحك ،إال أ ّنه من المه ّم أن تكون تلك األهداف
ممكنة التحقيق .وستساعدك األقسام اآلتية على تحقيق هذا التوازن.
ال يهدف هذا الدليل إلى عرض جميع المهارات العامّة لإلدارة وشؤون األفراد ،ولكن
لع ّل المهارة الوحيدة التي ينبغي ال ّتركيز عليها هنا هي القدرة على قول "ال" عندما يكون األمر
مالئمًا أو ضرور ًّيا .وقد تكون هناك مواقف يجب عليك فيها أن تقول "نعم" من أجل تج ّنب
آثار سلبيّة محتملة في المستقبل .ومع ذلك ،يجب أال تكون " نعم" هي إجابتك المعتادة .ونكرِّ ر
ك في أنّ الباحث
القول بأنّ هذا قرار يلزمك ا ّتخاذه بنا ًء على الظروف السائدة في حينه .وال ش ّ
لجان داخليّة من
مجالس أو
في المجال األكاديميّ يتل ّقى العديد من الطلبات لتأدية مهمّات في
َ
ٍ
شأنها تعزيز مساره األكاديميّ  ،ولكن ليس بالضرورة مساره البحثيّ  .وعلى الرّ غم من أهميّة
هذه المجالس واللجان بالنسبة للطريقة الذي تؤدّي بها الجامعات والمعاهد البحثيّة والشركات
التجاريّة أنشطتها ،فإ ّنه يلزمك أن ت ّتخذ قرارً ا يقوم على أنّ االنضمام إلى تلك المجالس واللجان
وتأدية الدور المناط بك وف ًقا ألفضل إمكاناتك هو قرار نابع بالفعل من رغبتك في شأن ما تريد
القيام به ،حتى لو كان ذلك يؤدّي إلى خفض إنتاجيّتك البحثيّة .وإذا كنت عازمًا بدرجة أكبر
على التركيز على مسارك البحثيّ وحده ،فإنه يلزمك أن ت ّتخذ قرارً ا بعدم قبول التكليفات من
هذه األنواع من المجالس أو اللجان.
ت البحث ّي َة؛ فالعمل في التحكيم العلميّ  ،أو
هناك مجالسُ ولجانٌ متنوّ عة ته ّم المسارا ِ
بعبارة أخرى االشتراك في هيئة تحرير إلحدى الدوريّات أو لجنة تقييم إلصدار المنح ،يساعد
ج ّي ًدا في ذيوع الصيت والمكانة (إلضافته إلى سيرتك الذاتيّة ] )[CVكما أ ّنه يع ّد أيضًا تجربة
تعلُّم متميّزة ّ
تتمثل في تقييم عمل اآلخرين نقد ًّيا ،واكتساب خبرة في تلك األثناء تؤهّلك إلى
تنظيم بحثك بصور ٍة أفضل ،أو كتابة عرض منحة أو منشور أفضل بنفسك.
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من المؤ ّكد أ ّنه على الرّ غم من أهميّة المسار البحثيّ  ،فحتى الباحثون البارزون يعيشون
بدورهم في إطار اجتماعيّ ؛ ويهمّهم للغاية تحقيق توازن مالئم بين العمل والحياة .لذا ،فالعديد
من الباحثين البارزين يعملون بالتدريس بامتياز ،ويتم ّتعون بحياة شخصيّة ومهنيّة نشيطة جنبًا
مع مساراتهم البحثيّة .وكثيرً ا ما يأتي هذا كإضافة مُكمِّلة لمنجزاتهم البحثيّة المتزايدة،
إلى جنب َ
ومن المرجّ ح أن يكون مدعومًا بمهارات إدارة الموارد البشريّة والمهارات اإلداريّة التي
َ
استخدموها وصقلوها طوال مساراتهم البحثيّة.
وبالطبع ،يتو ّقف الكثير على عملك الدؤوب .فعلى الرّ غم من أهميّة تحقيق التوازن بين
العمل والحياة ،فإنّ األمر يعود إليك لتحديد مقدار الوقت الذي تريد تخصيصه لك ّل جز ٍء من
مسارك البحثيّ  .ولكن أ ًّيا كان نوع البحث الذي تتولّى تنفيذه أو نوع المؤسّسة التي تتعامل
معها ،فليس هناك من بديل ح ًّقا للعمل الدؤوب الموسوم بالتركيز والتخطيط الجيّد ،الذي ي ّتسم
َ

من َث َّم بالجهد والكفاءة العالية .وكما سيت ّم توضيحه في األقسام اآلتية ،ينبغي أن ينصبّ العمل
الدؤوب الذي نتحدّث عنه على التخطيط لألبحاث المتميّزة ،بحيث إ ّنه حينما تبدأ التجارب
المعمليّة أو التحليل األدبيّ أو العمل اإلبداعيّ  ،ينخفض مقدار الجهد المطلوب إلى الح ّد األدنى
المالئم .وربّما يجدر بنا أن نسمّيه العمل " األكثر ذكاءً" وليس " األكثر جه ًدا" .وسوف
نحو أكثر ذكاءً.
تساعدك المعلومات الواردة في هذا الدليل على العمل على ٍ
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وليال طويلة على مدار
لعلّك قد قضيتَ ثالثة أعوام أو أكثر وأنت تعمل في الغالب أليام
ٍ
س ّتة أو سبعة أيام في األسبوع ،حتى تضمن التفوّ ق في درجة الدكتوراه .وربّما أنت اآلن
الخبير العالمي في المجال البحثيّ الذي اخترته لدرجة الدكتوراه ،سواء كان علم اللُّغويّات
للبابليين األوائل أو التاريخ االقتصاديّ للطباعة على األلواح الخشبيّة التي تنتسب إلى
مدرسة "أوكيو -إي" في اليابان .ولعلّك اكتشفت نظريّا ٍ
ت جديد ًة في علم الفلك عن نشأة
المجرّ ات ،أو كنت الشخص الوحيد في العالم الذي يعرف التسلسل الجينيّ لتلك الساللة
بعينها من فيروس االلتهاب الرئويّ الحا ّد (سارس) .ومن الواضح أنّ هذه النتائج البحثيّة
ألطروحتك الجامعيّة على قدر بالغ من األهميّة ،ولكن ليس هذا ما ّ
يمثل درجة الدكتوراه
في حقيقتها؛ إذ إنّ الدكتوراه درجة في التدريب البحثيّ  ،ومن المفترض  -في أثناء فهمك
نحو إضافي
أو استقصائك لمجالك البحثيّ المحدّد  -أن تكون قد اكتسبت وطورّ ت على ٍ
والتدريب والخبرة البحثيّة الالزمة لتنفيذ األبحاث في مجموعة من التخصّصات
ت
المهارا ِ
َ
المشابهة.
بينما تكون درجات الدكتوراه في أغلب األحيان مر ّكزة للغاية على موضوع بعينه،
فينبغي في العادة أن توضع األبحاث المنتجة في سياق دوليّ  .بل وينبغي أن ُتع ّد مشاريع
الدكتوراه المحليّة المحدّدة للغاية على نحو يجعلها جديرة باهتمام مجتمع الباحثين المعنيين
بذلك التخصّص على األقلّ ،وذلك لزيادة مدى مالءمتها لمجموعة أوسع نطا ًقا؛ بخالفك أنت
ّ
سيمثل هذا قدرً ا أكبر
وأفراد عائلتك ومشرف الدكتوراه والمناقشين الذين امتحنوك فيها؛ إذ
من األهميّة في مرحلة الحقة من مسارك البحثيّ  .وفي التخصّص البحثيّ الذي اخترته لنفسك،
ينبغي أن ته ّم أبحاثك مجتمع الباحثين ككلّ ،وأن تكون متميّزة دائمًا؛ وهو ما يضفي تأثيرً ا أبعد
من مجموعة محليّة ذات اهتمام خاصّ  .ومن المفترض أن تشتمل األبحاث المتميّزة على:
نحو جيّد.
	•أهداف/فرضيّات مدروسة ومحدّدة على ٍ
نحو شامل ودقيق.
	•جمع بيانات/تجريب فنيّ على ٍ
	•تفسير وتحليل للبيانات في إطار موضوعيّ .
	•نتائج جديدة ومبتكرة تكون مقبولة على نطاق واسع من مجتمع الباحثين المعنيين
بذلك التخصّص على األقلّ.
في حين يواصل الغالبيّة العظمى من الحاصلين على درجة الدكتوراه مسارهم البحثيّ
في الموضوع البحثي نفسه ،أو مجال التخصّص ذاته الذي ر ّكزت عليه أطروحة الدكتوراه.
وبذا ،فإنّ الوقت مالئم اآلن لتأمّل هذه المسألة والتفكير مل ًّيا في ما إذا كان ذلك هو ما تريد
القيام به بالضبط أم ال.
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ثمّة مزايا عديدة لمواصلة مسارك البحثيّ في الموضوع نفسه الذي تناولته في برنامج
الحصول على درجة الدكتوراه .ومن بين هذه المزايا أن تكون قد نشرت بالفعل جزءًا من
نحو جيّد في هذا المجال البحثيّ  ،وأن يعمل مشرفك
أطروحتك ،وأن تكون معرو ًفا على
ٍ
وزمالؤك من باحثي الدراسات العليا وحتى المناقشون الذين امتحنوك في درجة الدكتوراه
على توفير شبكة تتيح لك سبل الوصول إلى بيئة بحثيّة مستقرّ ة.
ومع ذلك ،فقد تكون قد اخترت المجال البحثيّ لبرنامج الدكتوراه استنا ًدا إلى عد ٍد من
َ
نحو كبير أن تتغيّر في المستقبل .فاألبحاث في
العوامل التي تغيّرت اآلن أو التي يُرجّ ح على ٍ
ً
نحو متسارع استنادا إلى المنافسة المتزايدة،
التخصّصات جميعها تتطوّ ر وتتغيّر على
ٍ
ومعدّالت التمويل ،ومدى أهميّتها بالنسبة للمجتمع ،وشيوعها على الصعيدين الوطنيّ والدّوليّ .
وتعمد بعض البلدان إلى التركيز على مجاالتها البحثيّة عن طريق أنشطة من قبيل عمليّة تقييم
األبحاث ) (RAEويُطلق على المرحلة الالحقة اسم إطار التفوّ ق البحثي [ (REF) ]2في المملكة
الم ّتحدة ،وبرنامج التفوّ ق في األبحاث في أستراليا [ ،(ERA) ]3ومبادرة التفوّ ق اال ّتحاديّة في
ألمانيا [ .]4وعلى الرّ غم من أ ّنها قد ال ّ
تمثل السبب الرئيس العتماد هذه المبادرات ،فإنّ هذه
البرامج الوطنيّة والدّوليّة تؤثر في الطريقة التي يت ّم بها تنفيذ األبحاث في الوقت الحالي،
ك في المستقبل.
وسوف يستمرّ هذا التأثير بال ش ّ
ُترى ،هل ستكون الفرص والموارد نفسها متاحة لمجال تخصّصك البحثيّ  ،ومن ث َّمَ
متاحة لك ،في غضون خمسة أو عشرة أعوام؟ بينما قد تشعر بالرضا التا ّم عن بيئتك في
ّ
سيتأثر مسارك البحثيّ بال ّتغييرات
الوقت الراهن ،فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا :كيف
المحتملة التي تطرأ على المجال مستقبالً؟
تجدر اإلشارة إلى أنّ األزمة الماليّة العالميّة التي حدثت مؤخرً ا وتأثيراتها البالغة في
تمويل الجامعات  -ال سيّما في المملكة الم ّتحدة والواليات الم ّتحدة األمريكيّة واليابان –
ستخلّف تداعيا ٍ
ت كبير ًة لبعض الوقت على معدّالت تمويل األبحاث ،وكذلك المجاالت التي من
المُرجّ ح أن ير ّكز عليها التمويل.
ّ
مؤخرً ا عن مؤسّسة [(Universities UK) ]5
على سبيل المثال ،أشار تقرير صادر
[ إلى أ ّنه" :في الوقت نفسه ،ستثبت أبحاث الجامعات بصور ٍة أكثر شفافيّة مدى صلتها

المتزايدة بالمنفعة ،وكيف أنّ التأثير االقتصاديّ واالجتماعيّ ينشأ بصور ٍة طبيعيّة من األبحاث
القائمة على المهمّات الموكلة في التخصّصات جميعها .وليس ثمّة اختيار مطلق بين األبحاث
األكاديميّة/أبحاث االكتشاف أو األبحاث االقتصاديّة /أبحاث التنمية ،ولكن يلزم إجراء تعديل
ت ستخضع للتغيير".
في المفاهيم حتى يمكن تعزيز التوازن والتعليقات بينهما .كما أنّ الشراكا ِ
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وال يعني هذا أ ّنه ينبغي لك تغيير تخصّصك أو مجالك البحثيّ على
نحو فوريّ
ٍ
مع أنّ هناك أمثلة لهذه الحاالت القصوى .أنا شخص ًّيا على علم ببعض الحاصلين
وجذريّ َ ،
على درجة الدكتوراه ممّن استكملوا درجة دكتوراه في الفيزياء بعد انتهائهم من واحدة في
ُ
أكملت درجة ماجستير (مع مرتبة الشرف) في
الرّ ياضيّات .وأو ّد أن أذكر في هذا المقام أنني
القيادة واإلدارة التعليميّة بعد نيل درجة الدكتوراه في علم المناعة للطفيليّات؛ وذلك لتوسيع
جوانب العلوم االجتماعيّة في مساري البحثيّ .
ما أقترحه هنا هو أ ّنه ينبغي لك على األقل تأمّل الظروف الراهنة في حقلك البحثيّ ،
ومحاولة تقييم ما يمكن أن يحدث في هذا المجال في األعوام القليلة المقبلة .ومن الممكن أن
تقرِّ ر مواصلة أبحاثك األصليّة لدرجة الدكتوراه والتوسّع فيها ،مثلما يفعل أغلب الباحثين في
بداية مسارهم المهنيّ  .وإنْ كان ممك ًنا أال تختار ذلك.
من الواضح أنّ التغيير الجذريّ في حقلك البحثيّ قد ال يكون مالئمًا لك .وهناك عدد من
المجاالت البحثيّة كانت ُتع ّد منفصلة ومحدّدة مسب ًقا ،وأصبحت تتالقى اآلن في مسارات
التخصّصات المتقاطعة .وينبغي للحاصلين على درجة الدكتوراه مؤخرً ا  -ممّن اكتسبوا وأتقنوا
مجموعة متنوّ عة من المهارات البحثيّة في أثناء برنامجهم التدريبيّ على أبحاث الدكتوراه -أال
يقتصروا على مواصلة العمل المنجز في األطروحة ،وإ ّنما يجدر بهم توسيع نطاق مسارهم
البحثيّ بحيث يشمل سلسلة أخرى من مجاالت بحثيّة مختلفة ،ولكنها ذات صلة.
أ ًّيا كان ما تفعله ،يعود األمر إليك في اتخاذ قرار مستنير .وبعد مرور عشرة أعوام،
سيكون األوان قد فات ألن تقول شي ًئا من قبيل" :أتم ّنى لو كنت قد اخترت ذلك المجال بدالً من
هذا" .وكما هو واضح ،ليس من السهل أن ترى بد ّقة المستقبل المحدّد للمجاالت البحثيّة "من
خالل كرة سحريّة" ،ولكن يمكن للمرء أن يبادر إلى اتخاذ أحكام مستنيرة إلى ح ٍّد معقول استنا ًدا
إلى التطوّ رات التجاريّة ،وتلك المتعلقة بالسياسات في بلدك أو البلدان األخرى التي قد ترغب في
العمل بها مستقبالً .ما المجاالت البحثيّة التي تستكشفها وكاالت التمويل الوطنيّة الكبرى؟ وما
الذي يصرّح به وزراء البحث العلميّ/الثقافة /التعليم في بياناتهم الصحافيّة؟ وأين تقع الشركات
التجارية الكبرى في بلدك التي تستثمر اعتماداتها الماليّة المخصّصة لألبحاث؟
ثمّة فروق عديدة ،من قبيل الموارد والوقت ،بين الحقول البحثيّة يمكن أن تؤثر في
ومجز ماد ًّيا في آن .فبعض المجاالت البحثيّة تحظى بشعبيّة
لمسار بحثيّ منتج وممتع
اختيارك
ٍ
ٍ

كبيرة في أوساط المهن الوظيفيّة ،كما تجذب الدعاية وكذلك االستثمارات الحكوميّة والتجاريّة
نحو خاصّ  ،وقد ال يُع ّد
في وقت الحق .في حين أنّ بعضها اآلخر يكون أكثر محدوديّة على ٍ
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ّ
وجذابًا" .وبرغم أ ّنها قد تكون مستقرّ ة وراسخة إلى أبعد الحدود ،فإنّ التخصّصات
"مثيرً ا
البحثيّة ذات التقدير الكبير والتنظيم العالي – التي ح ّققت المحصّالت البحثيّة البارزة على مدار
القرون القليلة الماضية – ربّما تكون قد" ع ّفى عليها ّ
الزمن".
يمكنك استخدام خدمة ) (Scopusلتحليل مراجع االستشهاد للدّوريّات والمؤلفين؛
إذ تسمح لك بقياس أثر المجاالت البحثية وتأثير المؤلفين والدّوريّات في ا ّتجاهات
ّ
للملخصات ومراجع االستشهاد
األبحاث اليوم .ويُع ّد ) (Scopusقاعدة بيانات
للمجلّدات والمؤلّفات المح ّكمة علم ًّيا ومصادر الويب المزوّ دة بأدوات لتتبّع
المعلومات:
من
للمزيد
مفاهيمها.
وتصوّ ر
وتحليلها
األبحاث
www.Scopus.com
نحو
من المؤ ّكد أنّ ا ّتجاهات األبحاث تعلو وتنخفض ،وقد ينصبّ تركيزها -ربّما على ٍ
مناسب -على بعض البلدان أكثر من غيرها .ويمكن أن ّ
يمثل لك هذا مزايا أو عيوبًا ،إال أ ّنه
يبرز ح ًّقا مدى التنوّ ع الكبير للموارد بين المجاالت البحثيّة ،وكيف ينبغي لك أن تكون على
دراية بهذه اإلمكانيّة عند التخطيط لمسارك المهنيّ .
ً
هائلة في البنية ال ّتحتيّة،
تتطلّب التجارب في بعض المجاالت ،مثل علم الفلك ،مواردَ
ويمكن أن تستغرق أعوامًا عدّة حتى تكتمل .وفي المجاالت البيولوجيّة أيضًا ،ثمّة تنوّ ع كبير
في الجداول ّ
الزمنيّة؛ فالعلوم البيطريّة -التي تض ّم تجاربّ ميداني ًّة كبيرة للحيوانات أو دراسا ٍ
ت
بيئي ًّة واسعة النطاق -يمكن أن تستغرق وق ًتا طويالً ،قد يصل إلى أعوام عدّة ،أكثر ممّا تتطلّبه
ُ
دراسات البيولوجيا الجزيئيّة التي تت ّم على طاوالت المختبرات  ،ويمكن إنجازها في غضون
أسابيع قليلةٍ.
أشهر أو حتى
َ
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يبدأ معظم الحاصلين على درجة الدكتوراه مساراهم البحثيّ في مجال يهتمّون به
ويتحمّسون له .وسيظ ّل هذا المجال البحثيّ مح ّل التركيز الرئيس بالنسبة لهم ،إال أنّ اهتمامهم
وتحمّسهم يمكن أن يتطوّ ر بمرور الوقت إلى مجال يتجاوز مشروعهم البحثيّ لدرجة
الدكتوراه.
ومن الواضح أ ّنك إذا كنت تعمل في شركة تجاريّة أو معهد بحثيّ حكوميّ  ،فإنّ
المشاريع التي يمكن إسناد أبحاثها إليك قد تقف وراءها عوام ُل محرّ ٌ
كة بخالف اهتمامك
وتحمّسك الشخصيّ  .وكثيرً ا ما يتوازن هذا بتزايد الموارد الداخليّة التي يسهُل الحصول عليها
نسب ًّيا وتحقيق وضع توظيف دائم بصور ٍة أكبر .ويكون لألكاديميين في الجامعات مطلق
الحرّ يّة األكاديميّة في اختيار المجال البحثيّ  ،ولكن كما ذكرنا في موضع سابق ،غالبًا ما
تتوازن األبحاث األكاديميّة بواجبات التدريس والمهمّات اإلداريّة .وهذه كلّها أمور مهمّة
للغاية يلزم أن تأخذها بالحسبان عند تخطيطك لمسارك البحثيّ  .وكح ٍّد أدنى ،حاول أن تف ِّكر
مل ًّيا للترجيح بين مزايا وعيوب مواصلة مسارك البحثيّ في المجال نفسه على مدار األعوام
العشرة أو العشرين المقبلة مثالً؛ نظرً ا ألنّ إجراء تغيير في الوقت الحالي يكون أكثر سهولة
منه بعد مرور خمسة أو عشرة أعوام.
ّ
لع ّل العامل الرئيس األخير الذي يمثل أهميّة بالغة في مسارك البحثيّ هو األخذ في
الحسبان ما إذا كنت ترغب في العمل في مجموعات/فِرق كبيرة ،أو العمل بصورة أكثر
استقالليّة .وثمّة مزايا وعيوب لكال المنهجين .ويتو ّقف ذلك على المكان الذي ُتجري فيه
أبحاثك ،وقبل ك ّل شيء الجهة التي تدفع لك أجرك وتموّ ل أبحاثك .ومع ذلك ،فإذا سنحت لك
الفرصة ،يلزم النظر جد ًّيا إلى حجم الفريق البحثي الذي ستعمل معه ،ونوعه.
ثمّة أبحاث مفصّلة اآلن تشير إلى أنّ مناهج الفِرق أو المجموعات الكبيرة توشك أن
تكون القاعدة الم ّتبعة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا ،إال أ ّنها باتت أيضًا أكثر شيوعًا في
العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أنّ نسبة المنشورات الموضوعة من قِبل مؤلف واحد في علوم الفلك
والفيزياء والكيمياء واألحياء قد انخفضت ّ
باطراد على مدار األربعين عامًا الماضية []6؛ حيث
نحو متزايد في العلوم تطلّبت قدرً ا أكبر من الموارد و/أو
إنّ المسائل البحثيّة المع ّقدة على ٍ
الخبرة في تخصّصات متعدّدة ،وُ ّ
ظف للعثور على حلول لمسائ َل بحث ّي ٍة بعينها.
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ً
َ
بحثية لتغيّر
مراكز
على سبيل المثال ،تض ّم العديد من الجامعات في شتى أنحاء العالم
ومراكز لالبتكار ّ
َ
َ
الزراعيّ ،
ومراكز ألبحاث السّرطان،
المُناخ ،ومعاهدَ للسّياسات االجتماعيّة،
على أساس أنّ مثل هذه المسائل البحثيّة الكبيرة تتطلّب إسهامات من الباحثين في العديد من
التخصّصات البحثيّة المختلفة.
الجدير بالذكر أنّ هذه الخطوة نحو تشكيل المجموعات البحثيّة والحجم المتزايد
للمجموعات البحثيّة أصبحت مسألة معروفة ومقبولة على نطاق واسع في العلوم .إال أ ّنها
كانت تحدث أيضًا في الرّ ياضيّات واالقتصاد واالجتماع .ولع ّل األكثر إثارة للدهشة أنّ
ت نموّ حجوم الفِرق في العلوم االجتماعيّة والفنون والعلوم اإلنسانيّة كانت كبيرة كما هو
معدّال ِ
الحال في األبحاث العلميّة والهندسيّة [ .]7وعالو ًة على ذلك ،فإنّ تشكيل الفِرق األكبر حجمًا
في ال ّتخصّصات البحثيّة المتنوّ عة ،مثل :علم النفس االجتماعيّ  ،واالقتصاد ،والبيئة ،والفلك
يتطوّ ر بمرور الوقت ،ومن المحتمل أن يصل ذلك إلى الحجم األمثل [ .]8وهناك اآلن جوانب
رئيسة في األبحاث الدوليّة تتناول ماهيّة الفِرق البحثيّة وكيفيّة تشكيلها والسبب الذي يُعزى إليه
هذا التشكيل [ ،]10،9وكذلك هناك أدوات يجري تطويرها لتحليل شبكات الباحثين [.]11
ك تتعلّق باألبحاث والنطاق" :أوالً:
على سبيل المثال ،هناك حجج عامّة جيّدة بال ش ّ

البيئة الفكريّة التي يت ّم توفيرها ،وثانيًا :التكاليف الثانويّة لك ّل فرد من طاقم العاملين في دعم
ً
وثالثا :تكلفة المعدّات والمرافق الرّئيسة ،ورابعًا :تضافر الجهود ودفع
األبحاث وإدارتها،
[]12
ومع ذلك،
.
األبحاث"
على
للتدريب
الداعمة
البيئة
ًا:
س
وخام
عام،
نحو
على
عجلة األبحاث
َ
ٍ
[]13
كما هو مسجّ ل في أحد تحليالت مؤسّسة )" ،(Universities UKال يش ّكل الحجم وحده
ً
مستوى
عائ ًقا أمام تحقيق األداء ،وليس ثمّة نمط عام في بياناتنا يربط األبحاث األفضل
ً
أبحاثا أفضل من الوحدات
بوحدات العمل األكبر حجمًا .وفي المتوسّط ،تنجز الوحدات الكبيرة
األصغر حجمًا ،إال أنّ متوسّط هذه الوحدات األصغر يتضمّن بعض المؤ ّشرات التي تح ّقق
ً
ً
مقارنة بالوحدات األكبر ---- .وليس ثمّة دليل عا ّم يدعم الفرضيّة السائدة على
مستوى أعلى
ً
نطاق واسع ،التي تقول إنّ الوحدات األكبر حجمًا تنجز بالضرورة أبحاثا أفضل"" .وقد يكون
هناك حجم أمثل للوحدات البحثيّة على مستوى الفِرق ،ولعلّه من الشائع أن يتراوح الحجم
األمثل للمجموعات من خمسة أفراد إلى ثمانية .ويبدو أنّ هذا الحجم األمثل للمجموعات يتالءم
ج ّي ًدا مع مجموعة واسعة للغاية من نظم معالجة المعلومات" [.]15،14
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ومع ذلك ،فإنّ إنشاء بنية الفريق البحثيّ وتنظيمه ،رغم أ ّنه ينطوي على تحدّيات
َ
ّ
ويستحق الجهد المبذول في صدده ،سيعتمد إلى ح ٍّد كبير على األشخاص والعمليّات المستخدمة
داخل البنيات للوصول إلى النتائج المرجوّ ة لألبحاث [. ]16
ال ي ّتسع المجال في هذا الدليل ألن نتطرّ ق إلى سوسيولوجيّة تشكيل الفريق البحثيّ أو
الوظيفة التي يؤدّيها .ولقد ورد ذكرها هنا فقط لتسليط الضوء على حقيقة مفادها أ ّنه – في
عصرنا الحالي  -أ ًّيا كان مجال األبحاث التنافسيّة على الصعيد الدّوليّ أو المكان الذي تعمل
به ،فمن المرجّ ح إلى ح ٍّد بعيد أن تحتاج إلى التفكير مل ًّيا في دورك ومركزك في مثل هذا
الفريق ،إذا اخترت فعالً أن تنض ّم إلى أحد الفِرق البحثيّة .وهذا قرار حاسم آخر يتطلّب منك
األمر اتخاذه عند التخطيط لمسارك البحثيّ .
ينبغي أن نضع في الحسبان أيضًا أ ّنه ال يت ّم إنجاز األبحاث البارزة جميعها من خالل
الفِرق الكبيرة وحدها .فالعديد من الشركات "المنبثقة عن الفِرق البحثية" والقائمة على الويب،
التي ح ّققت منجزا ٍ
ت اجتماعي ًّة واقتصاديّة ضخمة قد ت ّم تطويرها من قِبل حفنة من الباحثين،
بل وكان بعضهم لم يتخرّ ج بع ُد في الجامعة في الوقت الذي توصّلوا فيه إلى اختراعاتهم .ومن
ناحية أخرى" ،ال ّ
يمثل الحجم عامالً جوهر ًّيا فعالً للعديد من األنشطة المبتكِرة كما يُصوَّ ر في

أحيان كثيرة .وعلى الصعيد الدّوليّ  ،يص ّح القول إنّ أغلب جوائز نوبل ذهبت إلى باحثين
ٍ
تقديرً ا ألعمالهم المنجزة في مختبرات بحجم يقارب عائلة صغيرة من أصل واحد – أي
عشر ،مثالً .كما أنّ العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة
يتراوح من س ّتة أفراد إلى اثني
َ
عالم ًّيا واألكثر إثارة لالهتمام قد بدأت بعدد قليل من الموظفين .ولحسن الحظ أ ّنه في إطار
ابتكار األفكار ،ما زال التم ّتع بالذكاء أه ّم من كونك كبير الحجم" [.]17
المعروف أنّ ك ّل حكومة أو فريق بحثيّ معنيّ بإحدى الصناعات أو مركز بحثيّ في
إحدى الجامعات يتصدّره رئيس أو مدير .وسوا ٌء أكان األمر كذلك ،أم كان هناك قائد فريق
بحثيّ يتبع هذا الرئيس أو المدير ،فسيكون لديك مشرف على البحث .ويلزمك أن تف ّكر مل ًّيا
في نوع الفريق الذي تنض ّم إليه ،وكيف أنّ رئيسه  -الذي سيكون مشر ًفا على بحثك – قد ّ
يؤثر
في مسارك البحثيّ في ما بعدُ.
قد ال يكون بعض المشرفين "عباقرة" ،إال أ ّنه يُفترض بهم على األق ّل  -استنا ًدا إلى
تجاربهم وخبراتهم الشخصيّة  -أن يقدّموا "المشورة" بحكمة.
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لقد كانت درجة الدكتوراه التي حصلتَ عليها بمثابة شهادة في التدريب على األبحاث،
كما أ ّنك خضعت  -إلى ح ٍّد ما – لمرحلة من التدريب المهنيّ أو التلمذة بغرض اكتساب وصقل
مهاراتك في تنفيذ األبحاث .ومع ذلك ،فحتى بعد تعيينك في وظيفتك األولى كباحث لدراسات
ما بعد الدكتوراه ،أو باحث في مؤسّسة بحثيّة ،أو مدرّ س/أستاذ مساعد ،فإ ّنك ال زلت ُتع ّد إلى
ً
ح ٍّد بعيد
تلميذا تحت التدريب .ويسري هذا الوضع بصرف النظر عن مجال ال ّتخصّص البحثيّ
الذي تعمل به ،وإن كانت هناك فروق طفيفة في هذا الصّدد بين ال ّتخصّصات المختلفة.
كانت مالحظاتي حتى اآلن تتناول اختيار تخصّصك البحثيّ ومجالك البحثيّ وما إذا
كان يجدر بك االنضمام إلى فريق كبير أم إجراء األبحاث بصور ٍة أكثر استقالليّة .ومع ذلك،
فإنّ أحد العوامل المهمّة ،وربّما العامل الرئيس الواجب مراعاته في التخطيط لمسارك
البحثيّ  ،هو اختيار المشرف على أبحاثك.
قد يكون مشرفك الذي تختاره هنا هو المشرف نفسه على أطروحتك لنيل درجة
الدكتوراه ،وكثيرً ا ما يكون كذلك .فالمشرف على أطروحتك لدرجة الدكتوراه قد عمل معك
معه ،بدليل أ ّنك قد حصلت على درجة
أعوامًا عدّة .كما أ ّنك طورّ ت عالقة عمل بحثيّ ناجح َ
الدكتوراه أو توشك على الحصول عليها قريبًا .ولعلّك قد شاركته في نشر بعض األوراق

البحثيّة أو استعراضها في مؤتمرات ،وربط بينكما احترام متبادل .وعندما يحصل مشرُفك
على درجة الدكتوراه إمّا على تمويل تجاريّ لوظيفة بحثيّة جديدة ،أو ربّما على منحة من
نحو جيّد على المستويين الشخصيّ والبحثيّ ألن
وكالة لتمويل بحثيّ  ،فإ ّنك تكون ُم ّع ًدا على ٍ
تنسجم مع برنامجه بسرعة وسهولة في آن .وبطبيعة الحال ،يشير هذا أيضًا إلى أ ّنك قد عقدت
العزم على مواصلة مسارك البحثيّ في المجال نفسه الذي أجريت فيه أطروحة الدكتوراه أو
في مجال مشابه ،بما أنّ كليهما يندرج تحت إشراف مشرفك على درجة الدكتوراه.
ومع ذلك ،فكثيرً ا ما يحدث أنّ بعض المشرفين على درجة الدكتوراه  -وال سيّما
المشرفين األكثر نجاحً ا  -يتوافد عليهم عدد من الطالب أكبر ممّا يمكنهم قبوله في وظائف
بحثيّة مدفوعة األجر .ويو ّد العديد من المشرفين على درجة الدكتوراه أن يروا طالبهم
الدارسين للدكتوراه وهم يتن ّقلون من مؤسّسة إلى أخرى ويشغلون وظائف بعد الدكتوراه في
مؤسّسات بارزة أو جامعات مرموقة في خارج البالد.
وربّما ينبغي عليك في أثناء التفكير مل ًّيا في اختيار مشرفك البحثيّ أن تأخذ بالحسبان
ما حدّده روبرت مرتون على أنه "تأثير ماثيو" من وقت مبكر ،وبالتحديد في عام .]18[ 1968
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إ ّنه الظاهرة التي ّ
تتمثل في أنّ الشهرة تولِّد الشهرة ،وأنّ األوراق البحثيّة المُستش َهد بها كثيرً ا
ّ
المؤثرين يكتسبون تأثيرً ا أكبر .ولقد ت ّم
يزداد االستشهاد بها مرّ ات أكثر ،وأنّ المؤلّفين

اختبارهذه الظاهرة في العديد من ال ّتخصّصات المختلفة باستخدام عد ٍٍد من المعايير المختلفة
لقياس النجاح في األبحاث ،مثل :مراجع االستشهاد للمنشورات [ ،]20،19ونوعيّة المنشورات

وعددها ،ونجاح التمويل البحثيّ [ .]22،21سينظر المتخصّصون في الرّ ياضيّات التطبيقيّة أو
المهندسون إلى تأثير ماثيو على أ ّنه تأثير ال ّتعليقات اإليجابيّة ،كما أ ّنك إذا وصلت إلى وظيفة
موضع تقدير كبير على الصعيد الدّوليّ  ،فمن المُرجّ ح عندئ ٍذ أن ينطوي
يكون فيها مشرفك
َ
ّ
تأثير ماثيو على مزايا إيجابيّة بالنسبة لك ولمسارك البحثيّ  .وبرغم أنه ليس هناك على
اإلطالق أيّ بديل للتفوّ ق في األبحاث ،فإنّ استيعاب بعض هذه الجوانب السوسيولوجيّة
لألبحاث يمكن أن يعود على مسارك المهنيّ بفائدة كبيرة.
ومع ذلك ،فكما يشير تول [" :]23تؤ ّكد النتائج أنّ األمر يتطلّب رحلة شا ّقة من كونك

شخصًا مُحدث نعمة ومغمورً ا لتصبح رجل اقتصاد شهيرً ا .ويأخذ الشيوخ المشاهير أكثر من
ح ّقهم في األضواء ،كما يرجع فقط نصيبهم من االهتمام  -بدرجة ما  -إلى جودتهم الفائقة؛ بل
وبعضهم باألحرى يكون مشهورً ا نظرً ا لذيوع صيته .ومع ذلك ،فإنّ الرحلة ليست شا ّقة طوال
الطريق؛ وإ ّنما هي شا ّقة في معظم الطريق .فعند نقطة معيّنة ،يتم ّكن المرء من عبور العتبة
الفاصلة ،ويندفع حينها إلى آفاق الشهرة".
ً
عضوا
في أثناء عملي مديرً ا تنفيذ ًّيا للمجلس األستراليّ لألبحاث ) ،(ARCوعملي
منتدبًا لشركة ) (Research Management Services Internationalفي اآلونة
األخيرة ،تم ّك ُ
نت من التعاون مع عد ٍد من وكاالت تمويل المِنح الدّوليّة والتواصل مع العديد من
الباحثين البارزين ذوي المكانة المرموقة دول ًّيا .ويمكنني القول إنّ تعليق تول في ما يتعلّق
بالشيوخ الذين يأخذون أكثر من ح ّقهم في األضواء هو لألسف ظاهرة ليست نادرة الحدوث
المقترح ونمطه على أبحاثك
تولي شخصيّة المشرف
كما قد يتصوّ ر بعضهم ،لذا يلزمك أن
َ
َ
قدرً ا كبيرً ا من الدراسة.
ً
ً
ّ
ّ
يعطي بعض الباحثين األكبر سنا دفعة قويّة بحق الباحثين األصغر سنا؛ ممّا يسهم إلى
ح ٍّد كبير في تدعيم خطى الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ  .ومن ناحية أخرى ،قد يستغل
مشرفون آخرون هؤالء الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ لزيادة شهرتهم ،وكثيرً ا ما يحدث
ذلك بطريقة تكافليّة ،ولكن أحيا ًنا ما يأتي ذلك لألسف على حساب المسار المهنيّ لهؤالء
الباحثين الصغار.
يلزمك معرفة السجل التدريبيّ لمشرفك المحتمل ،إذا كان ممك ًنا .ولع ّل الطريقة األكثر
معه أو في أثناء التحدّث
وضوحً ا وجال ًء التي تم ّكنك من ذلك هي في أثناء المقابلة التي ُتجريها َ
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إليه ،مع طرح المسألة بأسلوب رقيق ومالئم .ويمكنك أن تطرحها على النحو اآلتي" :أنا
حريص تمامًا على بناء مسار بحثيّ رفيع المستوى في إطار عالقة عملي معك .أرجو أن
توضّح لي أسلوبك في إدارة األفراد واإلشراف ،حتى يتس ّنى لي تحسين عالقة عملنا إلى أبعد
ح ٍّد ممكن" .إذا طرحت سؤالك بأسلوب مالئم وفي الوقت المناسب ،فسيتقبّل عندئ ٍذ أيّ مشرف
نحو معقول .ويُفترض بالمشرف الجيّد المحتمل أن يق ِّدر
حصيف سماعه واإلجابة عنه على ٍ
ً
لك تفكيرك في هذه الجوانب األوسع نطاقا لمسارك البحثيّ  ،وأن ينظر إلى هذه المسألة بع ِّدها
مؤ ّ
شرً ا إيجاب ًّيا على رغبتك في تحقيق أداء جيّد.
عالو ًة على ذلك ،يمكنك أن تشاهد المشرفين المُحتملين وهم يؤدّون عملهم؛ في أثناء
نحو شخصيّ ومباشر عن طريق
المؤتمرات أو غيرها من المحافل الدّوليّة ،سواء على
ٍ
نحو غير مباشر من خالل التعليقات الواردة من أشخاص
حضور تلك المحافل بنفسك ،أو على ٍ
حضروا المؤتمر واستمعوا إلى هؤالء المشرفين المحتملين.
قد يكون مشرفك على درجة الدكتوراه أيضًا على معرفة شخصيّة أو غير مباشرة
بالمشرف الجديد المُحتمل ،ويمكن أن يقدّم لك المشورة بشأن خططك المستقبليّة لمسارك
المهنيّ  .ومن الممكن أيضًا من الناحية النظريّة أن تطلب مالحظات من باحثين آخرين في
بداية مسارهم المهنيّ ممّن يعملون بالفعل مع المشرف المحتمل ،ولعلّه من األفضل أن تستقي
مالحظات من أولئك الباحثين الذين تركوا العمل مع ذلك المشرف وانتقلوا إلى مشرف آخر.
ومن الواضح أنّ ذلك يجب أن يت ّم بطريق ٍة رقيقة وحذرة ومالئمة في آن .وإذا ما عُرض عليك
شغل وظيفة مرموقة وعالية الجودة ،فإ ّنني ال أشير عليك بالتأكيد بأن ُتجري محاوالت غير
حكيمة أو غير مالئمة لل ّتحرّ ي عن ال ّنمط الشخصيّ للمشرف المحتمل .ومع ذلك ،فمن المؤ ّكد
أنّ تلك مسألة ينبغي عليك محاولة الحصول على بعض المعلومات العامّة عنها ،أو على األقل
أخذها بالحسبان .وفي حين أ ّنها قد تكون وظيفة مرموقة ،فإ ّنه من غير المحتمل أن تسمح لك
العالقة المتو ّترة مع مشرفك بأن تتفوّ ق في تلك الوظيفة ،بصرف النظر عن عملك الدؤوب
وعالي الجودة الذي قد ُتنجزه فيها.
وفي هذه الحالة ،قد تكون أفضل حاالً عند االنضمام إلى فريق أو مؤسّسة أو قسم بكلّيّة
جامعيّة؛ حيث يمكنك أن تتفوّ ق من خالل عملك الدؤوب ومنجزاتك رفيعة المستوى من غير
أن تصادفك عوائق ومشكالت في العالقة مع المشرف ،ويتطلّب منك األمر التغلّب عليها.
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من ناحية أخرى ،برغم أنّ الغالبيّة العظمى من المشرفين على األبحاث فوق ال ّ
شبهات
من الناحية األخالقيّة ،فإنّ هناك لألسف حاالت كثيرة للخداع واالحتيال في األبحاث رفيعة
[]27،26،25،24
نحو مناسب عن الفريق البحثيّ أو المؤسّسة أو
المستوى
 .لذا ،فإنّ االستعالم على ٍ
ّ
ّ
يستحق ك ّل الجهد المبذول
قسم الكلّيّة الجامعيّة التي تخطط لربط مسارك البحثيّ بها هو أمر

في هذا الصّدد.
ُ
ما أشير عليك به هنا هو أن تبدي العناية الواجبة للوظائف التي تتقدّم لها ،وأال تقبل
بالضرورة أول وظيفة ُتعرض عليك .ويجب أن تتحلّى بروح المبادرة وتستبق الفعل في
السعي إلى شغل وظيفة ،بدالً من ا ّتخاذ دور ر ّد الفعل أو االستجابة .ويُعيدنا هذا أيضًا إلى
مسألة ما إذا كنت تفضّل العمل بمفردك في مجالك البحثيّ مع مزي ٍد من الحرّ يّة في أنشطتك
ً
عرضة للمشاركات الموجَّ هة والسّياسات
األكاديميّة ،أم االنضمام إلى فريق كبير قد يكون أكثر
واإلجراءات المفروضة على الفريق.
سيكون المرشد هو الشخص األمثل لتوجيهك في هذا الشأن.
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ك في أنّ توافر مرشد جيّد على أهبّة االستعداد لتزويدك بمشورة مجانيّة وصريحة،
ال ش ّ
وإن كانت حاسمة في ما يتعلّق بأبحاثك هو مسألة فائقة القيمة وال تقدّر بثمن .إال أ ّنه يندر
وجود هؤالء المرشدين؛ لذا لم يتوصّل بالضرورة ك ّل باحث متميّز إلى منجزه رفيع المستوى
بمساعدة مرشد .ومع ذلك ،إذا كان بمقدورك الحصول على الدعم وااللتزام من مرشد ،فمن
المرجّ ح إلى ح ٍّد بعيد أن يصبح مسارك البحثيّ أكثر فعاليّة ويصل إلى مستويات أعلى ممّا هو
الحال في حالة عدم توافر مرشد.
ّ
ثمّة مؤسّسات إرشاديّة في بعض البلدان تعمل بأجر مقابل الخدمة المقدّمة ،وبرغم أنها
قد تكون فعّالة من حيث المشورةُ على المدى القصير ،فإ ّنها ال ُتع ّد مثاليّة لعالقة طويلة المدى.
ومن الممكن نظر ًّيا أن يكون المشرف على أبحاثك هو مرشدك في الوقت نفسه .إال
أنّ هذا األمر غير مستحبّ  ،فهناك عدد من األسباب التي تجعله فكرة غير سديدة .قد ال يتم ّكن
نحو مع ّقد في إنتاجيّة أبحاثك ونتائجها – من
المشرف على أبحاثك – الذي يشارك على ٍ

تزويدك بمشورة غير منحازة تالئمك شخص ًّيا على أفضل وجه؛ حيث إ ّنها قد ال تكون مثاليّة
لمنجزاتك البحثيّة المشتركة معه .لذا ،فالمرشد األفضل ّ
يتمثل في شخص قد ال يكون حتى في
ال ّتخصّص البحثيّ نفسه أو حتى في المؤسّسة نفسها أو قسم الكلّيّة الجامعيّة .وال يلزم أن تتوافر
لديه خبرة في تخصّصك البحثيّ بعينه ،وإ ّنما مجرّ د دراية عامّة بالبيئة البحثيّة ككلّ ،بحيث
يكون بمقدوره تقديم نصائح شخصيّة عامّة حول المسار المهنيّ .
بنصائح واقتراحاتٍ .ويعود األمر إليك
بطبيعة الحال ،يمكن للمرشد أن يزوّ دك فقط
َ
إزاء المسار الذي تسلكه في نهاية المطاف .ومع ذلك ،فإنّ الشخص الذي يعرفك ج ّي ًدا  -من
نحو مباشر في أبحاثك  -يمكن أن يطرح مالحظات أو اقتراحات
غير أن يكون ضالعًا على ٍ
قد ال تطرأ على بالك بسبب قربك الشديد من إطار العمل.
لع ّل أه ّم عامل في تحديد المرشد هو مقدرته واستعداده لتقديم تعليقات جوهريّة
وحاسمة .ويجب أن يربط بينكما االحترام المتبادل بحيث يتس ّنى له نصحك أو إعالمك بأ ّنك
قد تكون مخط ًئا أو أنّ أفكارك وبؤرة اهتمامك قد تكون غير صحيحة .وقد يلمّح مرشدك إلى
أ ّنه يلزمك العثور على وظيفة أخرى ،أو ينبغي لك تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة
الشخصيّة ،أو أنّ مشرفك البحثيّ يمكن أن يمنحك مزي ًدا من الحرّ يّة أو الدعم في أبحاثك.
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لع ّل هذا هو السبب في أنّ العثور على مرشد جيّد مسألة في غاية الصعوبة .وال توجد
مسوّ غات واضحة تدفع مرشدك إلى تخصيص الوقت أو الجهد لك ،وربّما تقديم مشورة ال
نحو خاصّ ُ .ترى ،ما الفائدة التي
تتواءم مع وظيفة هادئة باستمرار وإن كانت غير مثمرة على ٍ
الكثير في صورة حوافز
تعود عليه من ذلك؟ على المدى القصير ،ال يتل ّقى معظم المرشدين
َ
مقابل وقتهم وجهدهم .إال أنّ الشيوخ الذين ح ّققوا منجزا ٍ
ت كبير ًة على مدار مسارهم المهنيّ

الطويل ،بمساعدة من مرشديهم في كثير من األحيان ،قد يسعدهم أن يعملوا كمرشدين لعدد
قليل من الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ .
ليس ضرور ًّيا أن تجد مرش ًدا لك ،ولكن إذا سنحت الفرصة ،أوصيك بشدّة أن تخصّص
بعض الوقت لمحاولة العثور على مرشد مالئم .وأعتقد أنّ إسهام مرشدك وكيفيّة استخدامك
لها ستساعد في تعزيز مسارك البحثيّ إلى ح ٍّد كبير.
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ّ
يتجزأ من التواصل .كما أ ّنه موضوع في غاية األه ّميّة لدرجة أ ّنني
يع ّد التعاون جزءًا ال
أخصّص له هذا القسم وأتناول بقيّة جوانب التواصل في القسم التالي.
التعاون هو أحد المكوّ نات الرئيسة لإلنتاجيّة البحثيّة في معظمها .ومع ذلك ،فمن
مع غيرك من الباحثين نظرً ا ألنك قد عقدت العزم على تحقيق ذلك
الضّروريّ أن تتعاون َ
ووضعت في حسبانك أنّ مزايا التعاون تفوق أيّ مساوئ محتملة .ويجب أن تتساءل في قرارة
نفسك عن السبب الذي يدفعك إلى االضطالع بهذا التعاون البحثيّ بعينه ،وكذلك أن تكون
مح ّد ًدا في ما يتعلّق باألهداف والعمليّة والجداول ّ
الزمنيّة والغايات المشتركة .وإذا كنت لن
تجني فائدة كافية من ذلك التعاون ،فال تأخذه على عاتقك؛ إذ ستتوافر لك فرص عديدة أخرى
للتعاون البحثيّ اإليجابيّ طوال مسارك البحثيّ  .واألفضل بكثير أن تشارك في عدد قليل من
برامج التعاون اإليجابيّة للغاية بدالً من عدد ضخم من برامج التعاون محدودة القيمة التي يمكن
أن تأتي أيضًا على حساب مسارك المهنيّ .
ّ
ثمّة عدد من األسباب الوجيهة للنظر في التعاون البحثيّ نظرة تتمثل فيها أهميّة هذا
ومعارف ومهارا ٍ
التعاون؛ إذ يمكن أن يو ّفر لك سبل الوصول إلى أدوا ٍ
ت جديد ًة ،كما يمكن
ت
َ
أن يزوّ دك بمنظور دوليّ قد تستغرق أعوامًا طويلة لتحقيقه ،في حالة العمل بمفردك.
يمكنك استخدام أداة ( )SciVal Expertsللتعرّ ف إلى المتعاونين المحتملين
وتكوين عالقات جديدة .وتسمح لك هذه األداة أيضًا بالعثور على معلومات عن
الدّوريّات التي نشر فيها المؤلفون أبحاثهم والمِنح التي حصلوا عليها .للمزيد من
المعلوماتwww.SciVal.com/Experts :
قد تحتاج إلى االستعانة بخبرات أخرى حتى تستكمل مهاراتك الخاصّةُ .ترى ،هل
تحتاج إلى متحدّث باللغة اإلسبانيّة حتى يعمل معك في بحثك الذي يتناول التاريخ االقتصاديّ
للسيجار الكوبيّ ؟ وهل تتطلّب عينة من األجسام المضادّة أحاديّة المنشأ لنوع معيّن من
السرطان تحاول عالجه؟ وهل ستحقق فائدة من إسهام مهندس معماريّ في دراساتك عن
الثقافة االجتماعيّة الستخدام معابد المايا؟
قد يساعدك التعاون البحثيّ كذلك في توسيع آفاق أبحاثك بحيث تشمل مجاالت
تخصّصات بحثيّة أخرى ،كما هو موضّح في قسم سابق من هذا الدليل .ومن المؤ ّكد أنّ
ّ
تعاونك مع فرد أو مجموعة ذات شهرة دوليّة
سيعزز مكانتك على الصعيدين الوطنيّ والدّوليّ
معًا .ويمكن للتعاون البحثي المشترك أن يح ّقق التآزر وتضافر الجهود لك وللمتعاونين معك،
ممّا يؤدّي إلى تزايد المنجزات البحثيّة ّ
باطراد لكلتا المجموعتين.

 • 30ال ّتعاون البحثيّ

إذا كان التعاون في أبحاثك يُحتمل أ ّنه ينطوي على قيمة بالغة ،فلماذا إذن أشي ُر إلى أنّ
األمر يتطلّب تحليالً جا ًّدا قبل االلتزام بالتعاون أو االضطالع به؟ بطبيعة الحال ،يتو ّقف الكثير
على ما إذا كنتَ صاحب مبادرة التعاون أو ما إذا كان المتعاون المُحتمل قد ا ّتصل بك واقترح
عليك التعاون نظرً ا لما تتم ّتع به من مهارات وخبرات .هل سيحمل التعاون منفعة متبادلة أم
سيت ّم االستيالء على عملك وإدراجه ضمن مشروع بحثيّ آخر؟
ب َع ِّد َك ً
باحثا في بداية مساره المهنيّ  ،فمن المفترض أ ّنك تعمل ضمن فريق أو مجموعة
ِ

صغيرة نسب ًّيا ،أو حتى تعمل بمفردك جنبًا إلى جنب مع مشرفك البحثيّ  .وفي كلتا الحالتين،
ستكون أنت المؤلّف األوّ ل لورقة بحثيّة موضوعة من اثنين من المؤلّفين ،أو قد تكون المؤلّف
الثاني لتلك الورقة البحثيّة إذا كان الطالب الذي يتمرّ ن تحت إشرافك هو المؤلّف األوّ ل.
ك في أنّ ترتيب
يكون ترتيب المؤلّفين في هذه الحاالت غير مع ّقد نسب ًّيا [ .]28وال ش ّ
موضع المؤلّفين في المنشورات يُع ّد أمرً ا على درجة حاسمة من األه ّميّة في مجاالت بحثيّة
عديدة ،وال سيّما العلوم والهندسة والتكنولوجيا [ ،]30،29مع أنّ التح ّفظات على ترتيب المؤلّفين
ال تقتصر على العلوم وحدها [ .]31حيث إنّ تحديد الشخص الذي يت ّم إدراجه كمؤلّف في
منشور ،والترتيب الذي يت ّم وضعه فيه ،يمكن أن يش ّكل معضلة .وال يُدرك العديد من الباحثين
ً
أحيان كثيرة أنّ هناك بروتوكوال ٍ
مقبولة ومعموالً بها دول ًّيا لتحديد من ينبغي أن يُنسب
ت
في
ٍ
إليه الفضل كمؤلّف .و ُتعرف هذه باسم بروتوكوالت فانكوفر [ ،]32وهي ُتوصي بأن يُنسب

الفضل في التأليف بنا ًء على )1( :اإلسهامات الكبيرة في وضع التصوّ ر والتصميم وجمع
البيانات ،أو تحليل البيانات وتفسيرها )2( .صياغة مسوّ دة المقالة أو مراجعتها نقد ًّيا لمحتوى
فكريّ مه ّم )3( .االعتماد ال ّنهائيّ للنسخة المراد نشرها .علمًا بأنّ المؤلّفين يجب أن يوفوا
بالشروط جميعها  1و 2و .3وترتكز عمليّة ) (Authorderعلى هذه البروتوكوالت ،وهي
أداة بسيطة يمكن استخدامها من قِبل أيّ شخص لتعيين ترتيب المؤلّفين .وتو ّفر )(Authorder
إطارً ا عقالن ًّيا ومسؤوالً لمساعدة المؤلّفين المشاركين في تحديد الترتيب الصحيح للمؤلّفين،
كما أ ّنها أداة متوافرة مجا ًنا [. ]33
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قد يعتمد نجاح مسارك المهنيّ في المستقبل على موضعك في ترتيب المؤلّفين ألوّ ل
خمسة أو س ّتة منشورات لك ،أو يمكن على األق ّل أن ّ
يتأثر بذلك إلى ح ٍّد كبير .وإذا دخلت في
تعاون بحثيّ يشمل عد ًدا أكبر من األفراد ،فقد ينتهي بك المطاف ألن تصبح المؤلّف الرّ ابع
لورقة بحثيّة موضوعة من قِبل س ّتة مؤلّفين .وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه في عمليّات التقييم على
الصّعيدين :الوطنيّ والدوليّ  ،مثل إطار التفوّ ق البحثيّ ) (REFفي المملكة الم ّتحدة ،وبرنامج
التفوّ ق في األبحاث في أستراليا ) ،(ERAوصندوق األبحاث القائمة على األداء في نيوزيلندا،
يت ّم التدقيق إلى أبعد الحدود في موضع المؤلّفين بقائمة المشاركين في أحد المنشورات.

وبالمثل ،يت ّم منح ترتيب المؤلّفين أه ّميّة بالغة عندما تتقدّم بطلب للحصول على تمويل منحة
نحو دقيق ومشروع أنّ
بحثيّة استنا ًدا إلى مهاراتك ومؤهّالتك .ومن الصعب أن تزعم على ٍ
الجزء األكبر من البحث الصادر في أحد المنشورات يخصّك أنت ،إذا كان اسمك يقع في وسط
س ّتة مؤلّفين ،حتى إذا كنتَ مسؤوالً بالفعل عن أغلب العمل المنجز.
معه هو إمّا أن تحاول المحافظة على
ولع ّل القرار الذي يتعيّن عليك ا ّتخاذه والتعايش َ
مكانتك المرموقة ضمن مجموعة صغيرة ،أو أن تؤدّي دورً ا متد ّنيًا في إطار تعاون بحثيّ
ضخم .ومن الواضح أ ّنه في حالة اال ّتصال بك للدّخول في تعاون بحثيّ بسبب المهارات
والخبرات التي تتم ّتع بها ،ينبغي عليك عندئ ٍذ أن تأخذ بالحسبان إمكانيّة أن تتصدّر موضع
المؤلّف األوّ ل في منشورات مجموعة أكبر حجمًا؛ حيث ستكون مجدية ومستحقة للعناء الذي
تبذله إلى أبعد حدٍّ.
ومع ذلك ،أ ًّيا كان ما تفعله في ما يتعلّق بالتعاون البحثيّ  ،فمن الضروريّ أن يت ّم
اال ّتفاق على بعض المسائل وإقرارها من قبيل التأليف وحيازة حقوق الملكيّة الفكريّة والعرض
التقديميّ في المؤتمرات ،وذلك قبل الشروع في العمل .وفي حين قد يبدو ذلك كما لو كان بدافع
الغرور والتسلّط ،وكنت تخشى أال يتقبّل هؤالء المتعاونين المرموقين دول ًّيا مثل هذه الترتيبات
المفصّلة ،فإ ّنني أرى أنّ المتعاونين المنتجين في األبحاث سيقدّرون أ ّنك تحرص بقدر
المستطاع على أن تكون اإلنتاجيّة البحثيّة في إطار التعاون على المستوى األمثل األطراف
المشاركة جميعها.

ً
باحثا في بداية مسارك المهنيّ  ،وتشغل منصب زميل لدراسات ما بعد
إذا كنت

الدكتوراه ،أو تشغل وظيفة في مؤسّسة بأحد القطاعات التجاريّة ،فسيتطلب األمر أن تحصل
على الموافقة والمشورة من مشرفك البحثيّ أو قائد فريقك التخصّصيّ قبل أن ت ّتصل بمتعاون
بحثيّ محتمل ،أو أن توافق على العمل مع متعاون آخر بادر باال ّتصال بكُ .ترى ،ما الدور
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 إن وُ جد -الذي سيؤدّيه مشرفك في هذا التعاون؟ وهل يتقبّل مشرفك ومؤسّستك أن تقدّممعلوما ٍ
ت يُحتمل أ ّنها ذات قيمة عالية من الناحية األكاديميّة أو الماليّة ألشخاص من خارج
مؤسّستك؟ وما نوع األوراق الرّ سميّة ،مثل :اتفاقيّة نقل موادّ ،أو اتفاقيّة سرّ يّة ،التي تتطلّبها
مؤسّستك قبل أن تتم ّكن من الدخول في تعاون بحثيّ ؟
عالو ًة على ذلك ،إذا ت ّم اال ّتصال بك للمشاركة في تعاون بحثيّ  ،فمن المؤ ّكد أ ّنه يجدر
بك تطبيق المسائل التي أثيرت في موضع سابق  -عن الحصول على مشرف بحثيّ  -في ما
يتعلّق بالمتعاونين المحتملين في األبحاث .ما الخلفيّة األكاديميّة لهؤالء المتعاونين؟ وكيف
يعمدون إلى تنفيذ عملياتِهم البحثيّة ،وهل سيكون مفي ًدا أو حتى ممك ًنا بالنسبة لك أن تعمل معهم
نحو تعاونيّ ؟
على ٍ
عال من اإلنتاجيّة لألطراف المشاركة
بقدر ٍ
ت ّتسم العديد من مبادرات التعاون البحثيّة ٍ
جميعها ،كما أ ّنها تستمرّ لفترات زمنيّة مطوّ لة .وقد تكون هناك مبادرات تعاون أخرى ذات
طبيعة أكثر تحدي ًدا وأطر زمنيّة أقصر ،وقد تنطوي مثالً على التبرّ ع بكواشف مختبريّة أو
ترجمة نصوص اجتماعيّة .وتجدر اإلشارة إلى أنّ مبادرات التعاون البحثيّ الصّحّ يّة يمكن أن
تعلو وتخفض؛ لذا أ ًّيا كان التعاون الذي تدخل فيه في أثناء مسارك البحثيّ  ،فمن الضّروريّ
أن تف ّكر مل ًّيا من الناحية االستراتيجيّة في المزايا والمكاسب اإلجماليّة التي قد يح ّققها لمسارك
المهنيّ .
على جانب آخر ،نجد أنّ ال ّتواصل يدوم مدّة أطول بكثير ،وإن كان ملموسًا بدرجة أق ّل
ً
عامال جوهر ًّيا لمسارك المهنيّ .
بكثير ،إال أ ّنه يبقى كذلك
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ال أعتقد أ ّنه يمكن المبالغة في مدى قيمة الشبكة المنتجة المجديّة للباحث في بداية مساره
ُ
ذكرت من قبل أربعة أطراف رئيسة مشاركة في شبكتك؛ وهم :مشرفك
المهنيّ  .ولقد
على درجة الدكتوراه ،ومشرفك البحثيّ  ،والمتعاونون في أبحاثك ،ومرشدك .وهناك
أيضًا أشخاص آخرون عديدون ستفيد منهم وستضفي قيمة عليهم ،عندما تجعلهم جزءًا
من شبكتك.
من األه ّميّة بمكان أن تؤسّس شبكة قويّة ومجدية في وقت مبكر؛ إذ ستقدّم لك بالتأكيد
يدَ العون في مسارك البحثيّ  .إال أ ّنه ليس مه ًّما أن يكون لك شبكة واسعة للغاية؛ فالشبكات
القليلة األكثر فعاليّة مع أ ّنها أصغر حجمًا ستكون مجدية ومستحقة للعناء بدرجة أكبر من
الشبكات المتعدّدة الضعيفة أو من شبكة واحدة ضعيفة وواسعة للغاية .وإلى جانب الفئات
األربع من األشخاص التي أوردنا ذكرها آن ًفا ،يمكن أن يض ّم أعضاء شبكتك الطالب الدارسين
معهم في أثناء استكمالك ألطروحتك ،أو المناقشين الذين
لدرجة الدكتوراه ممّن عملت َ
امتحنوك في درجة الدكتوراه ،أو أعضاء الجمعيّات المهنيّة الذين تتعامل معهم ،أو الزمالء
في المؤتمرات التي شاركت فيها ممّن كوّ نت عالقة أليفة معهم ،أو األفراد في فِرقك البحثيّة
ّ
الموظفين في المكتب البحثيّ أو المكتبة بمؤسّستك ،أو
الحاليّة أو مؤسّستك ككلّ ،أو طاقم
نحو مستمرّ  .باختصار ،يمكن
محرّ ري الدّوريّات العلميّة التي ترسل إليها أوراقك البحثيّة على ٍ
نحو خاصّ بمسارك البحثيّ أو قد يعود عليه بالنفع.
أن تض ّم شبكتك أيّ شخص يهت ّم على ٍ
على الرّ غم من أنّ هذا الدليل ير ّكز في مجمله على التخطيط االستراتيجيّ  ،فإ ّنه ّ
يتعذر
التخطيط للشبكات في أغلب األحيان .ومع ذلك ،عندما تسنح لك الفرصة ،أوصيك بالتفكير
مل ًّيا في األشخاص الذين تو ّد أن تتواصل معهم .وثمّة عدد من األدوات المتاحة لتسهيل هذه
العمليّة ،مثل LinkedIn :و Facebookو Twitterو Myspaceو Plaxoو.YouTube
نحو طبيعيّ بمرور الوقت؛ حيث يعرّ فك مرشدك ومشرفك
وفي العادة ،تتطوّ ر الشبكة على ٍ
البحثيّ والمتعاونون معك إلى أعضا َء محتملين آخرين في الشبكة.
تبعًا للوظائف التي يشغلونها ،قد ّ
يمثل أعضاء شبكتك فائدة كبيرة لك اآلن ،أو في
مرحلة الحقة من مسارك المهنيّ  .على سبيل المثال ،قد تحتاج إلى مساعدة مباشرة ملموسة
مثل شخصيّات مرجعيّة لوظيفة أخرى أو زمالة ،ومن هنا قد تكون شبكتك ذات قيمة بالغة
نحو غير مباشر عن طريق "كيل المديح والثناء لك ولعملك" لدى اآلخرين .ومن المؤ ّكد
على ٍ

أ ّنه ليس هناك ما يوازي ترسيخ الجودة العالية ألبحاثك الدّوليّة عن طريق نشرها في الدّوريّات
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المرموقة وعرضها في المؤتمرات رفيعة المستوى .ولكن يمكن أن يتطلّب األمر وق ًتا طويالً
لبلوغ هذه المنجزات ،وحتى ذلك الحين ال يمكن أن ُنغالي في أه ّميّة أن يذيع اآلخرون ويتناقلوا
معلومات عن مدى جودة أدائك وجودة أبحاثك .وليس هذا أمرً ا س ّي ًئا ،بل سيؤدّي قطعًا إلى
تيسير مسارك البحثيّ .
ال أو ّد أن أخلّف انطباعًا بأنّ السبب الوحيد إلنشاء شبكة قويّة هو اإلفادة منها في
قدر
مسارك المهنيّ  ،وإن كان هذا يش ّكل أحد المحصّالت الرّ ئيسة لكونك جزءًا من شبكة على ٍ

كبير من الفعاليّة .وال شك في أنّ لديك أيضًا المهارات والنصائح والخبرات التي يمكن أن
تساعد اآلخرين في شبكتك ،وكلّما تقدّمت في عملك ووصلت إلى عتبات النضج في مسارك

البحثيّ  ،سيكون بمقدورك تقديم إسهامات أكثر لآلخرين .فال ّتواصل ينبغي أن يكون عمليّة
عادلة من األخذ والعطاء .وفي المراحل المب ّكرة من مسارك البحثيّ  ،قد تحتاج إلى أخذ أكثر
ممّا تعطي ،إال أنّ هذا المسلك سيعكس ا ّتجاهه على األرجح بعدما تتقدّم في مسارك البحثيّ .
ومن َث َّم ،فإ ّنها تستوي وتتعادل تمامًا ،وتصبح عادلة ومعقولة إلى أبعد حٍّ د في نهاية المطاف.
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يمكن القول إنّ عمليّة األخذ والعطاء في ما يتعلّق بمهاراتك وخبراتك البحثية  -كجز ٍء
ّ
وتمثل
من شبكتك بمرور الوقت  -يمكن اعتبارها نهجً ا معقوالً ألخالقيّات البحث العلميّ .
أخالقيّات البحث العلميّ جزءًا جوهر ًّيا من مسارك البحثيّ  ،ولن أتطرّ ق إليها باستفاضة
هنا ألنّ ا ّتباع أعلى المعايير األخالقيّة في األبحاث هو أمر مسلّم به ومفروغ منه .وال ب ّد
آن.
أن ت ّتسم األبحاث التي تن ّفذها باألمانة وال ّد ّقة واألخالقيّة في ٍ
على وجه الخصوص ،كانت هناك العديد من المبادرات الوطنيّة وبعض المبادرات
الدّوليّة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ األبحاث بما ي ّتفق مع أعلى المعايير األخالقيّة .ولدى كثير
من البلدان اآلن سياسات وإجراءات موضوعة لضمان تح ّقق أخالقيّات البحث العلميّ  ،كما ت ّم
ّ
مؤخرً ا تحت اسم "بيان سنغافورة بشأن ال ّنزاهة البحثيّة" كجز ٍء من
تطوير مبادرة دوليّة
المؤتمر العالميّ ّ
الثاني المعنيّ بال ّنزاهة البحثيّة ،في المدّة ما بين  21و 24من يوليو /تمّوز
عام  .]34[ 2010وتض ّم هذه المبادرة أربعة مبادئ ،هي:
1 .1ال ّنزاهة في مناحي األبحاث جميعها.
2 .2المساءلة في إجراء األبحاث.
3 .3الكياسة المهنيّة واإلنصاف في التعامل مع اآلخرين.
ً
نيابة عن اآلخرين.
4 .4اإلشراف الجيّد على األبحاث
أربع عشر َة مسؤوليّة ،وبرغم أ ّنه ال يُع ّد وثيقة تنظيميّة
كما يشتمل البيان أيضًا على
َ
وال ّ
يمثل السياسات الرّ سميّة للبلدان والمؤسسات التي موّ لت المؤتمر أو شاركت فيه أو كال
األمرين معًا ،إال أنّ هذه المبادئ التوجيهيّة تو ّفر ّ
بحق نظرة عامّة متميّزة على هذا المنحى.
ً
إضافة إلى ما وصفته بال ّنزاهة واألخالقيّات البحثيّة ،هناك جوانب أخرى عديدة
لألخالقيّات قد يلزمك مراعاتها في أثناء مسارك البحثيّ  .وسوف أصف هذه الجوانب
الح َيوانيّة والبشريّة والبيولوجيّة/اإلشعاعيّة.
باصطالح األخالقيّات َ
الح َيوانية على مدار األعوام القليلة
ثمّة تقدّمات هائلة محرزة في مجال األخالقيّات َ
الماضية ،كما يت َّم تب ّني سياسة "التقليل واالستبدال والتحسين" والترويج لها على نطاق واسع.
الح َيوانات في األبحاث .ومع ذلك،
وليس من دور هذا الدليل أن يعلِّق على الحاجة إلى استخدام َ
للح َيوانات ال غ ًنى عنه في البحث
فإذا حدّدت أنت وزمالؤك من الباحثين أنّ االستخدام المالئم َ
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الذي تعكف عليه ،فمن الضروري للغاية حينها أن تتبّع القواعد والسياسات التي أقرّ تها
مؤسّستك في هذا الشأن .ويجب أال يبدأ تنفيذ البحث مطل ًقا إال بعد قبوله واعتماده من لجنة
الح َيوان بمؤسّستك.هذا على الرّ غم من أ ّنه كثيرً ا ما
اآلخالقيات والنزاهة البحثية و أخالقيّات َ
يتطلّب األمر إنجاز ك ّم كبير من األعمال المكتبيّة للحصول على اعتماد لجنة األخالقيّات .ومن
الح َيوانات
الضّروريّ أن يت ّم القيام بذلك ،ليس فقط لضمان الح ّد األدنى من اآلثار الضّارة على َ
أو انعدام حدوثها أصالً ،ولكن أيضًا لكي تستوفي المتط َلبات القانونيّة لهذا البحث.
الح َيوان في كثير من األحيان ك ًّما هائالً من المستندات ،وينبغي
تتطلّب لجان أخالقيّات َ
أن يُنظر إلى ذلك كما هو في جوهره؛ أي التخطيط الالزم لضمان مالءمة المشروع المزمع
الح َيوان للوقوف كحجر عثرة في طريقك ،وإ ّنما لكي تؤدّي
تنفيذه .وال تتواجد لجنة أخالقيّات َ
وللح َيوانات.
ما يُشبه دور الوسيط لك ولبحثك ،بما يضمن أفضل وضع لك
َ
وبالمثل ،باتت لجان أخالقيّات البشر تش ّكل جزءًا جوهر ًّيا للغاية من األبحاث البيولوجيّة
والط ّبيّة ،بل وأيضًا من ك ّم كبير من أبحاث العلوم االجتماعيّة .ومن الضّروريّ أن تت ّم حماية
حقوق وخصوصيّة األشخاص جميعهم المشاركين في أيّ بحث قد ُتجريه ،وستساعدك لجنة
أخالقيّات البشر بمؤسّستك على ضمان حدوث ذلك .وحتى اإلجراءات التي يُحتمل أن تكون
غير مؤذية ،مثل المقابالت عبر الهاتف ،قد تنطوي على تأثيرات بالغة في ما يتعلّق بأخالقيّات
البشر؛ ومن َث َّم فإنها تستلزم الحصول على اعتماد مسبق.

الملمح األخير من األخالقيّات الذي سأناقشه هنا هو ما أُسمّيه بالجوانب البيولوجيّة/
اإلشعاعيّة .وفي حين أنّ هذا الملمح قد ينطبق فقط على نسبة ضئيلة للغاية من الباحثين ،فإ ّنه
على درجة بالغة من األه ّميّة إلى جانب أ ّنه في وقتنا هذا يجذب الرقابة األمنيّة .لذا ،فمن
الضّروريّ مرّ ًة أخرى  -قبل أن تف ّكر أصالً في بدء تنفيذ أيّ بحث في هذه المجاالت -أن
تحصل أوالً على اعتماد اللجان المعنيّة في مؤسّستك ،وهو ما قد يستلزم أيضًا حصولها هي
األخرى على اعتماد الوكاالت الوطنيّة.
في حين أنّ النهج الم ّتبع في هذه الجوانب الثالثة المختلفة لألخالقيّات قد يحظى
بدرجات متفاوتة من التركيز من بلد إلى آخر ،مع اهتمام بعض البلدان بمكوّ ن أو مكوّ نين منها
نحو أكبر ممّا تفعله بلدان أخرى ،فإ ّنه يجب عليك االلتزام بالقواعد واللوائح التنظيميّة
على ٍ
السّارية على مؤسّستك في حينه.
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الح َيوان
إذا ما تبادر تساؤل بخصوص أيّ ملمح من بحثك ،فقد تكون لجان أخالقيّات َ
أو البشر أو األخالقيّات البيولوجيّة /اإلشعاعيّة  -التي اعتمدت بحثك -هي أفضل صديق
ومستشار لك في هذا الصّدد .واألمر متروك لك لضمان حصولك على اعتماد تلك اللجان،
وكذا ضمان التزام بحثك بال ّتوصيات التي أقرتها.
هذا هو المسلك "الصحيح" الذي يجب ا ّتباعه للعديد من األسباب األخالقيّة واالجتماعيّة،
ّ
تخطط أبحاثك وتن ّفذها على هذا النحو.
ومن قبيل المنطق السليم أن
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يجب عليك أال ُتجري ً
بحثا على اإلطالق فقط لمجرّ د نشره في أيّ نسق معيّن ،وهناك
الكثير ممّا يمكن قوله عن مسألة تحديد نسق لنشر منجزك البحثيّ في وقت مبكر ،أو حتى
قبل أن تشرع في العمل.
من المؤ ّكد أنّ نشر بحثك أمر ضروريّ  ،بصرف النظر عن النسق الذي تختاره .وإذا
لم تعمد إلى نشر نتائج بحثك ،فلن يتس ّنى أليّ أحد أن يعرف بوجوده أصالً .وإنتاج المنشورات
ليس باألمر الهيّن ،وهو ال يندرج في حقيقته ضمن األبحاث ،وإن كان ضرور ًّيا إلبراز
مجهودك البحثي؛ حيث إنّ المِنح وال ّترقيات والفرص الوظيفيّة األخرى التي يمكن أن تأتيك
في المستقبل ستعتمد على المنجزات البحثيّة األساسيّة ذات الجودة العالية التي ّ
توثقها في
سيرتك الذاتيّة .وما لم تتوافر لك الوثائق التي تشير إلى قبول أقرانك لمنجزاتك البحثيّة ،فلن
يكون بمقدورك حينئ ٍذ أن تثبت لمموّ لي المِنح المحتملة أو لجان الترقية أو أرباب العمل الجدد
مدى جودة منجزاتك البحثيّة ،أو ما إذا كنت منتجً ا أليٍّ منها أصالً.
عاد ًة ما تتميّز ك ّل مجموعة رئيسة من ال ّتخصّصات البحثيّة بنسق معيّن للمنشورات؛
إذ يميل الباحثون في العلوم اإلنسانيّة والعلوم االجتماعيّة إلى التركيز على النشر في نسق كتب
أو غير ذلك من الرسائل العلميّة ،في حين ير ّكز الباحثون في العلوم والهندسة والتكنولوجيا
على النشر في الدّوريّات .بينما ينظر الباحثون في علوم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات إلى
النشر اإللكترونيّ أو العرض ال ّتقديميّ في المؤتمرات باعتباره من األنساق المهمّة التي
ينشرون بها أبحاثهم .أمّا المتخصّصون في الفنون األدائيّة من قبيل الموسيقيين والفنانين
التشكيليين والنحّ اتين ،فتكون أعمالهم الفنيّة بمثابة منشوراتهم ،وحتى في هذه الحالة ينبغي
نحو دائم
توثيقها في نسق معيّن ،مثل المعارض الفنية؛ حيث يت ّم عرضها أو توثيقها على ٍ
بطريقة أخرى لتعريف أقرانك بتأثير األبحاث التي أجريتها دعمًا لتلك األعمال اإلبداعيّة.
وفي قسم الحق من هذا الدليل ،سنستعرض بمزي ٍد من التفصيل العوامل التي تلزمك
مراعاتها عند نشر أبحاثك في الدّوريّات ،إال أ ّنني ّ
أحثك في هذا القسم على التفكير مل ًّيا في
األسلوب وال ّنسق اللذين تنشر بهما أبحاثك .على سبيل المثال ،بصرف النظر عن كونه كتابًا
أو رسالة علميّة أو دوريّة أو منشورً ا إلكترون ًّيا أو عرضًا تقديم ًّيا في مؤتمر ،هل ستنشر بحثك
باللغة اإلنجليزيّة أم بلغتك الوطنيّة؟ ولقد باتت اللّغة اإلنجليزيّة مقبولة بصور ٍة أكبر بوصفها
اللّغة الدّوليّة لألبحاث المنشورة ،وال خالف في أنّ هناك مساوئ معروفة للنشر بلغات أخرى
غير اإلنجليزيّة [ .]38،37،36،35ومع ذلك ،فقد تكون هناك أسباب ّ
تعزز رغبتك في أن تنال
اعتراف وتقدير أقرانك في بلدك ،ممّا قد يتطلّب منك نشرها بلغتك األصليّة وفي نسق
أبحاثك
َ

محلّيّ .
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ً
مقارنة بالنشر في
ثمّة مزايا وعيوب للنشر في األنساق الدّوليّة باللّغة اإلنجليزيّة
األنساق الوطنيّة بلغتك األصليّة .ومع ذلك ،أ ًّيا كان النسق واللّغة اللتان تختارهما لنشر أبحاثك
بهما ،فينبغي أن ينبع ذلك من قرار متروٍّ ومدروس .ويمكنك في بعض األحيان أن تنشر في
أحيان أخرى في نسق محلّيّ بلغتك الوطنيّة .وكثيرً ا
نسق دوليّ باللّغة اإلنجليزيّة وأن تنشر في
ٍ
ما قد يبدأ الباحثون مسارهم البحثيّ بالنشر في أنساق وطنيّة بلغتك األصليّة ،ث ّم يتوسّعون إلى
المنشورات الدّوليّة باللّغة اإلنجليزيّة في مرحلة الحقة عندما يتطوّ ر مسارهم المهنيّ  .والقرار
متروك لك ،على أن تسترشد بمشرفك البحثيّ وزمالئك في ك ّل جزء من البحث ،وكذلك
مرشدك إن أمكن.
بالتوازي مع قرارك بمحاولة النشر محل ًّيا أو دول ًّيا ،تبرز مسألة أخرى وهي ما إذا كان
يجدر بك النشر لدى ناشر دوليّ للدّوريّات والكتب؟ أم لدى ناشر محليّ يُحتمل أنه أق ّل شهر ًة؟
وغالبًا ما تستند هذه القرارات إلى جودة العمل الذي أنجزته ،وكذا مجال تخصّصك البحثيّ .
ومع ذلك ،ثمّة مسألة رئيسة في نشر نتائج بحثك ،وهي ما إذا كان يجدر بك السّعي إلى نشر
قدر ضئيل من األعمال التي يُحتمل أن تحمل تأثيرً ا أق ّل (انظر في أدناه لمزي ٍد من المعلومات
عن أق ّل وحدة قابلة للنشر ) )(LPUأم يجدر بك إجراء مزي ٍد من البحث حتى يمكنك أن تنشر
الح ًقا دراسة أكثر أه ّميّة وذات تأثير أعلى.
هناك العديد من المزايا والعيوب لكال هذين الخيارين ،ويمكنك التبديل بين هاتين
االستراتيجيّتين تبعًا للظروف السائدة في حينه .هل تسعى إلى استكمال بعض األعمال ونشرها
قبل تقديم أطروحتك لنيل درجة الدكتوراه أو قبل انتهاء دراساتك الحاليّة لما بعد الدكتوراه؟
وهل يشير عليك زمالؤك ومشرفك البحثيّ بأن تستكمل عمالً إضاف ًّيا قبل الشروع في نشره؟
وهل يرى مرشدك أنه ينبغي لك تكريس قدر من الوقت لتأليف كتاب بدالً من محاولة نشر
مقاالت أق ّل في الدّوريّات؟ يعود األمر إليك في تحديد الطريقة التي تفضّلها في تخصيص
مواردك األكثر قيمة إلى جانب وقتك وجهدك.
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في العديد من ورش العمل التي خصّصتها للباحثين في بداية مسارهم المهنيّ  ،كثيرً ا
ما يُطرح عليّ السؤال اآلتي" :هل يجدر بي ال ّتركيز على الكيف أم الك ّم في منشوراتي؟"
ودائمًا ما تكون إجابتي واحدة "أجل ،ينبغي أن تستهدف عد ًدا كبيرً ا من المنشورات عالية
الجودة" .ومن الناحية المثاليّة ،ينبغي أن يكون مسارك البحثيّ مُنتجً ا لعدد ضخم من
المنشورات ذات الجودة المتميّزة .ومن الواضح أنّ هذا ليس باألمر الهيّن ،كما أ ّنه يستلزم
قدرً ا كبيرً ا من العمل الدؤوب .وكما أشرنا آن ًفا ،قد تضطرّ إلى تنفيذ أق ّل وحدة قابلة للنشر
(وهو منشور يتضمّن أق ّل قدر من البحث يمكن قبوله في دوريّة مح ّكمة دول ًّيا) ،أو األسوأ أن
تضطرّ إلى تنفيذ منشور أشبه ببسطرمة "السالمي" ،وهي تلك المنشورات التي يت ّم فيها
"تقسيم" بحث إلى شرائح بحيث يُنتج عد ًدا أكبر من المنشورات ،في حين يمكن في الوقت
نفسه إنتاج عدد أق ّل من المنشورات ذات الجودة األعلى [ .]39ويجب عليك أال ت ّتخذ هذين
المنهجين إال عند توافر أسباب حقيقيّة ومبرَّ رة فقط .وفي حاالت أخرى ،قد يمكنك نشر عملك
آن .واألمر متروك لك تمامًا .ولكنني،
من مشروع بحثيّ مرموق ومطوّ ل وضخم في ٍ
باعتباري مرشدك االفتراضي البعيد والمتواجد على مسافة بعيدة حال ًّيا ،أو ّد أن أشير إلى أن
عمليات التقييم الحاليّة  -من نوع إطار التفوّ ق البحثي ) (REFفي المملكة الم ّتحدة ،وبرنامج
التفوّ ق في األبحاث في أستراليا  (ERA) -تميل إلى التركيز على عدد قليل مختار ومحدّد من
منشوراتك بغرض تقييم إنتاجيتك .ومن المرجّ ح لهذه الممارسة ،التي كثيرً ا ما ُتستخدم أيضًا
في لجان التعيين أو الترقية للوظائف ،أن تحدّد بسهولة اإلنتاج المزمن للمنشورات من نوع
"السالمي" [.]40
بنا ًء على ما سبق ،فإنني أنصحك بشدة أن تسعى دائمًا إلى الكيف ،كلّما أمكن ذلك ،إذا
كنت بصدد االختيار بين معياريّ الك ّم والكيف لمنشوراتك .ويمكن للمرء أن يقيس في أغلب
األحيان المكانة المرموقة لمجموعة بحثية بنا ًء على األعمال التي يختاروا عدم نشرها (مثل:
المنشورات من نوع أق ّل وحدة قابلة للنشر أو السالمي) ،وليس األعمال التي نشروها بالفعل.
ودائمًا ما تكون الجودة ذات أه ّميّة قصوى ،كما يت ّم اآلن توكيدها أكثر وأكثر .وبرغم أنّ
تعريف الجودة مح ّل نقاش مفتوح ،فإنّ هناك محاوالت متزايدة لتصنيف األنواع المختلفة من
المنشورات .على سبيل المثال ،في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والحوسبة ،تجدر اإلشارة
إلى أنّ رابطة أبحاث الحوسبة والتعليم في أستراالسيا )(CORE
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[]41

 -وهي رابطة ألقسام

الكلّيّات الجامعيّة لعلوم الكمبيوتر في أستراليا ونيوزيلندا  -قد وضعت تصني ًفا من أربع
مستويات لنحو  1400مؤتمر معنيّ بتكنولوجيا اال ّتصاالت والمعلومات في عام  .2008ولقد
ّ
مؤخرً ا في برنامج التفوّ ق في األبحاث في أستراليا ) ،(ERAوت ّم
أُدرجت هذه التصنيفات
االنتهاء منها لعام  .2010كما أنّ رابطة أبحاث الحوسبة والتعليم في أستراالسيا تنتهز هذه
الفرصة لتحسين مقاييسها وتحديث عمليّاتها لتصنيف المؤتمرات ،ومن المقرّ ر أن يت ّم نشرها
ّ
ويخطط الباحثون في العلوم اإلنسانيّة لتصنيف
على موقعها اإللكترونيّ فور توافرها.
عشر مجاالً
المنشورات المطبوعة على هيئة كتب وأنساق المنشورات غير التقليديّة في خمس َة
َ
من مجاالت العلوم اإلنسانيّة كجز ٍء من مشروع المؤ ّ
شر المرجعيّ األوروبيّ للعلوم اإلنسانيّة
) ، (ERIHتحت رعاية مشتركة من مؤسسة العلوم األوروبيّة والمفوّ ضيّة األوروبيّة [.]42
ّ
ويتمثل الهدف من المؤ ّ
شر المرجعيّ األوروبيّ للعلوم اإلنسانيّة ) (ERIHفي تحسين الرؤية
العالميّة لألبحاث عالية الجودة في مجاالت العلوم اإلنسانيّة في ش ّتى أرجاء أوروبا .وفي
المرحلة المقبلة من مؤ ّ
شر ) ،(ERIHمن المزمع إدراج الرّ سائل العلميّة والمجلّدات التي تض ّم

مجموعة مؤلّفين .ومن المتو ّقع صدور القائمة المن ّقحة لمؤ ّ
شر ) (ERIHفي الربع األول من
عام .2011
ّ
ّ
بعد األخذ بالحسبان ك ّل هذه النقاط المتعلقة بأنساق المنشورات المختلفة ،يمكن القول
إنّ النشر في الدّوريّات هو النسق األكثر شهرة وقبوالً .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :أيُّ
الدّوريّات ينبغي إرسال منجزاتك البحثيّة رفيعة المستوى إليها لنشرها؟
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بعد أن ا ّتخذت القرار بنشر منجزات برنامجك البحثيّ في دورية علميّة مح ّكمة دول ًّيا
باللّغة اإلنجليزيّة ،ثمّة عدد من العوامل التي ينبغي عليك مراعاتها قبل أن تبدأ حتى في
كتابة ورقة بحثيّة إلرسالها للنشر.
ولع ّل أحد اعتباراتك الرئيسة هي ما إذا كان يجدر بك إرسال ورقتك البحثيّة إلى دوريّة
متاحة للوصول العا ّم أم دوريّة يصدرها ناشر تقليديّ يعتمد على مبدأ االشتراكات .ولقد
أصبحت الدّوريّات المتاحة للوصول العا ّم شائعة للغاية في األعوام القليلة الماضية ،وال سيّما
مع ظهور الشبكة العالميّة للمعلومات (اإلنترنت) وانتشارها عالم ًّيا .وهي تو ّفر ميزة الوصول
السهل نسبيًا إلى قاعدة القرّ اء المحتملين مجا ًنا .ولقد نال هذا المنحى دعم عد ٍد من وكاالت
التمويل الدّوليّة ،التي أمرت  -أو على األقل أوصت  -بأن تجعل المنشورات جميعها المستمدّة
ّ
لالطالع في نسق مفتوح .والجدير بالذكر أ ّنه يت ّم
من األعمال المموّ لة من جانبها متاحة
الوصول إلى هذه األوراق البحثيّة بمعد ٍّل أعلى من األوراق البحثيّة المنشورة في دوريّات
تقليديّة ،بل ومن الممكن أن يعمد بعض المؤلّفين إلى تقديم مقاالتهم األكثر ذيوعًا للعرض عبر
اإلنترنت [ .]43وعالو ًة على ذلك ،فبرغم أنّ النشر في الوسائط المتاحة للوصول العا ّم قد يصل
إلى عد ٍد أكبر من القرّ اء ،فإ ّنه ليس هناك دليل يُثبت أ ّنه يت ّم اختيارها في مراجع االستشهاد
ّ
االطالع بنظام االشتراكات [ .]45،44وثمّة عيب محتمل آخر؛
بمعدل أعلى من النشر القائم على
ٍ

وهو أ ّنك ستتحمّل مسؤوليّة دفع الرسوم المستح ّقة عن النشر المُتاح للوصول العا ّم ،وهو ما
قد ّ
يمثل عب ًئا على تمويل بحثك الشخصيّ  .ومن ناحية أخرى ،فإنّ بعض الناشرين المستندين
ّ
لالطالع بعد مرور مدّة زمنيّة أو
إلى نظام االشتراكات يجعلون اآلن منشوراتهم متاحة
يعملون على توفير خدمات أخرى إلتاحة سبل الوصول المجانيّ [.]46
ثمّة جدل محتدم ومتواصل عن ميزات النشر المتاح للوصول العا ّم في مقابل النشر
التقليديّ المعتمد على نظام االشتراكات في ما يتعلّق بمراجع االستشهاد التي يجذبها النوعان

كالهما .ولع ّل أحد األسباب الرئيسة وراء نشر نتائج بحثك المتميّز هو أن تحظى بقبول أقرانك
نحو يدفعهم إلى االستعانة بها ،و ُتع ّد مراجع االستشهاد طريقة مهمّة لقياس ذلك .وعالو ًة
على ٍ
على ذلك ،هناك جدل كبير على هذه المسألة ،ولع ّل مشروع مراجع االستشهاد المفتوحة
ً
بارزا لهذا الجدل [ .]47وكان قد ت ّم تمويل مشروع )(OpCit
) (OpCitيقدّم رص ًدا ببلوغراف ًّيا

من قِبل البرنامج البحثي "المكتبات الرَّ ْقميّة الدّوليّة" ،بمبادرة مشتركة من المؤسّسة الوطنيّة
للعلوم ) ،(NSFولجنة نظم المعلومات ) .(JISCويض ّم المشروع ّ
ملخصات لعشرات األوراق
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البحثيّة المنشورة عن موضوع مراجع االستشهاد من المنشورات المتاحة للوصول العا ّم ،إلى
ّ
وباطالعنا على محتويات هذا المشروع
جانب تعليقات من األفراد عن ك ٍّل من المنشورات.
في  18مارس/آذار  ،2011وجدنا أنّ أجزاء من ثالث إضافات حديثة إلى قاعدة ببلوغرافيا
( )OpCitيُمكن أن ّ
تلخص هذا الجدل حتى تاريخنا هذا:

" تكتشف هذه الدراسة أن :هناك ميزة استشهاد للمقاالت المتاحة للوصول العا ّم ،وهي
في هذه الحالة أعلى بنسبة  %138.87من المقاالت غير المتاحة للوصول العا ّم ،وت ّتسم
الموضوعات المختلفة بميزة استشهاد مختلفة بالنسبة للدّوريّات المتاحة للوصول العا ّم ،بل
وت ّتسم دوريّات العلوم اإلنسانيّة الموجودة في خدمة ( (Oxford Openبميزة استشهاد سلبيّة
بالنسبة للدّوريّات المتاحة للوصول العا ّم ،كما أنّ دوريّات ) (OxfordOpenذات عوامل
التأثير المنخفضة ت ّتسم بميزة استشهاد أقوى من الدّوريّات ذات عوامل التأثير المرتفعة" [.]48
"تشير نتائج هذه ال ّتجربة إلى أنّ توفير وصول مجانيّ إلى المطبوعات العلميّة
قديؤدّي إلى زيادة قاعدة القرّ اء (كما ُتقاس عدد عمليّات تنزيل المقاالت) والوصول
إلىقاعدة أكبر من الجمهور المحتمل (كما ُتقاس بعدد الزائرين الفريدين) ،إال أ ّنها ال تحمل
أي تأثير على مراجع االستشهاد بالمقاالت" []49؛
و"يمكن وصف ميزة الوصول العا ّم بأنها حقيقيّة ومستقبلة و َع َرضيّة ،إال أ ّنه
يشوبها قدر من االنحراف .ويترابط قدر هذه الميزة ح ًّقا بجودتها ،مثلما هو الحال مع
مراجع االستشهاد نفسها (أبرز  %20من المقاالت تتلقى نحو  %80من مراجع االستشهاد
ً
نسبة أكبر للمقاالت التي يت ّم االستشهاد بها كثيرً ا،
جميعها) .تح ّقق ميزة الوصول العا ّم
وليس بسبب وجود تحيّز للجودة من جانب المؤلّفين الذين يختارون بأنفسهم ما يتيحونه
للوصول العا ّم ،وإ ّنما بسبب وجود ميزة للجودة ،من جانب المستخدمين الذين يختارون
بأنفسهم ما يستعينون به ويقتبسون منه ،وبذلك يحرِّ رهم الوصول العا ّم من قيود الوصول
االنتقائي للمشتركين فقط" [.]50
وثمّة تناقضات واضحة بين هذه النتائج الثالثة أيضًا .ومع ذلك ،سواء اخترت النشر
بنظام الوصول العا ّم أم بنظام االشتراك ،هناك عدد من العوامل الشائعة في كال النوعين من
النشر التي يلزمك أخذها بالحسبان قبل الشروع في كتابة ورقتك البحثيّة.
رغم أنّ عد ًدا من البلدان  -بما في ذلك كوريا الجنوبيّة والصين وباكستان  -تدفع
للباحثين فيها بغرض النشر في الدّوريات الدّوليّة المرموقة [ ،]52 ،51فإنّ تلقي مثل هذا التمويل
ينبغي أال يكون على اإلطالق سببًا الختيار النشر في دوريّة .وبطبيعة الحال ،هناك العديد من
األسباب الوجيهة والجديرة باالهتمام التي تدفعك لنشر منجزاتك البحثيّة عالية الجودة في
أفضل الدّوريّات المتاحة بقدر اإلمكان.
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لقد أشرنا من قبل إلى أ ّنه في مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجياّ ،
تمثل مكانة
الدّوريّة وبنية قاعدة قرائها في العادة أه ّميّة قصوى [ ،]53برغم أنّ هذه الخصائص قد تكون
أق ّل شأ ًنا في دوريات العلوم االجتماعيّة التي تتناول التعليم من خصائص أخرى من قبيل
"الوضوح ،اال ّتساق ،جودة الصّياغة" ،و"الدّقة والشمول" ،و"منهج البحث" ،و"مدى المالءمة
بال ّنسبة للدّوريّة" [ .]54وتركيزي في هذا الدليل هو ّ
حثك على استهداف المنجزات المتميّزة،
ولكن كيف يتأ ّتى لك تعرّ ف الدّوريّات المرموقة التي يمكنك نشر أبحاثك على صفحاتها؟
ك في أنّ عامل تأثير غارفيلد قد نال التقدير الدّوليّ  ،منذ عام  1955عندما وصف
ال ش ّ
ب تصنيفها وفقً
فائدته أوّ ل مرّ ة .وتحدّد الدّوريّات طبيعتها المرموقة وجودتها الرفيعة َح َس َ
العامل تأثير الدّوريّات ،وال يحدث ذلك في مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجيا َحسْ بُ ،
وإ ّنما أيضًا في العلوم االجتماعيّة والعلوم اإلنسانيّة .ويتميّز عامل التأثير بفوائد عديدة ،إال أ ّنه
أيضًا مثار انتقاد مستمرّ  ،ولقد أبرز غارفليد في كثير من األحيان إمكانيّة إساءة استخدامه
(انظر

[]55

على سبيل المثال) .وهناك أيضًا العديد من العوامل الفنيّة التي يجب أخذها

بالحسبان عند استخدام عامل التأثير في عقد مقارنات دقيقة

[]56

.

مع اإلعالن عن التشاور  -وطلب هذا التشاور  -بشأن تقييم أبحاث التعليم العالي
وتمويلها في مرحلة ما بعد عمليّة تقييم األبحاث البريطانيّة ) (RAEفي عام ،]58 ،57[ 2008
أدّى التوسّع في استخدام "مقاييس" المعلومات الك ّميّة على حساب استخدام الترتيبات الحاليّة،
إلى سلسلة من االنتقادات الستخدام المقاييس فقط في قياس الجودة [ .]62،61،60،59واآلن ،في
إطار التفوّ ق البحثيّ ) (REFلعام  ،2014ستت ّم دعوة المؤسّسات البريطانيّة لتقديم األبحاث
بغرض تقييمها من حيث )1( :جودة المنجزات البحثية ،و( )2التأثير األوسع نطا ًقا للبحث،
و( )3حيويّة البيئة البحثية [ .]63وستظ ّل جودة المنجزات البحثيّة هي العامل األساس في
التقييم ،بما ّ
يمثل نسبة  %65من اإلجماليّ  ،ومن المتو ّقع أن تفيد بعض لجان الخبراء
منمعلومات االستشهاد في صدد مراجعتها للنتائج.
ّ
إ ّنني أوصيك وبشدّة بإجراء دراسة مالئمة لعامل تأثير الدّوريّة عند اتخاذ اختيارك
للمنشورات المستقبليّة ،إال أنّ المساوئ المحتملة لعامل التأثير قد أدّت إلى ابتكار عدد من
الطرائق األخرى لقياس جودة الدّوريّة وطبيعتها المرموقة .ورغم أن الحيّز ال ي ّتسع هنا،
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والهدف من هذا الدليل ال ّ
يتمثل في تزويدك بوصف ومقارنة مفصّلة للطرائق األخرى التي
يمكن استخدامها في قياس جودة الدّوريّة ،فإنّ األمر يتطلّب أن تكون على دراية ببعض
الخيارات التي يمكن استخدامها للتأ ّكد من وضع الدّوريّات التي تنشر فيها منجزاتك البحثيّة.
على سبيل المثال ،ي ّتسم المؤ ّ
شر المرجعيّ األوروبيّ للعلوم اإلنسانيّة ) ، - (ERIHالذي
أوردنا ذكره في القسم السابق من هذا الدليل  -بلجان خبراء مستقرّ ة ص ّنفت الدّوريّات في
صصًا فرع ًّيا من العلوم اإلنسانيّة ،مثل :علم األنثروبولوجيا ،ودراسات ال ّنوع
أربع َة
عشر تخ ّ
َ
البشريّ  ،والفلسفة ،وعلم ال ّنفس ،استنا ًدا إلى ثالثة مستويات .وال ُتع ّد القوائم أدوا ٍ
ت قياسي ًّة
ببلوغرافيّة .حيث تنصح اللّجنة ال ّتوجيهيّة ولجان الخبراء في مشروع ( )ERIHبعدم استخدام
القوائم بوصفها األساس الوحيد للتقييم بغرض الترقية أو التعيين أو الحصول على المِنح
البحثيّة [ .]64ولعلّه ليس من المستغرب أ ّنه قد ت ّم انتقاد معايير[ ،(ERIH) ]65إال أنّ ال ّتصنيفات
عامّة تخضع لل ّتطوّ ر المستمرّ  .وأرى أ ّنه ينبغي أن نتوجّ ه بالثناء والمدح لمؤسّسة العلوم
األوروبيّة على هذه المبادرة التي من شأنها فتح النقاش على األق ّل حول سبل أخرى لتصنيف
دوريّات العلوم اإلنسانيّة بخالف عامل التأثير.
ً
تأتي سياسات إعدا ِد تصنيفات الدّوريّات واستخدامِها مصحوبة بجدال كبير ،وعلى
األخصّ من مجتمعات الباحثين في العلوم اإلنسانيّة والعلوم االجتماعيّة .ويمكن استخدامها
كوسائل مفيدة من قبيل األدوات السياسيّة واألجهزة العلميّة على ح ٍّد سواء [ ،]66في أوروبا
وفرنسا وأستراليا ،إال أنّ استخدامها الرشيد والمالئم لمساعدتك في مسارك البحثيّ هو  -في
اعتقادي  -أمر رائع يجدر بك فعله.
وبالمثل ،كانت هناك أيضًا محاوالت داخل مجتمعات األعمال واالقتصاد لتصنيف
الدّوريّات باستخدام مجموعة من المؤ ّ
شرات التي تحدّد جودتها ومكانتها .على سبيل المثال،
ص ّنفت كلّيّة إدارة األعمال ،التابعة لجامعة أستون في برمنغهام ،نحو  800دوريّة ضمن ثالثة
مجموعات رئيسة بعد تقييمها من جانب كبار أعضاء هيئة التدريس في هذه الكلّيّة وغيرها من
كلّيّات إدارة األعمال على الصّعيد الدّولي [ .]67وعالو ًة على ذلك ،فإنّ شبكة مديري األبحاث
األكاديميّة في مجال األعمال ) ، - (BARDsNETتحت رعاية مشتركة من مجلس عمداء
كلّيّات إدارة األعمال األستراليّة وأكاديميّة اإلدارة في أستراليا ونيوزيلندا -عكفت على تصنيف
نحو  2000دوريّة إلى أربعة مستويات في إحدى عشر َة مجموعة من ال ّتخصّصات الفرعيّة،
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مثل :المحاسبة ،والماليّة ،وال ّتسويق ،وأبحاث السّوق ،واالقتصاد [ .]68ولقد وضعت
ٌ
ًامجموعات بحثي ٌّة ع ّدةٌ في علم االقتصاد أنظم َة تصنيف للدّوريّات باستخدام مجموعة
أيض
[]71
[]70،69
ّ
مؤخرً ا الطبعة
)(Harzing.com
 .كما نشر موقع
متنوّ عة من المعايير البديلة
والثالثين من قائمة جودة الدّوريّات ،وهو تصنيف لنحو  900دوريّة في االقتصاد
السّابع َة
َ
عشر مصدرً ا ،مع استبعاد عامل
والماليّة والمحاسبة واإلدارة والتسويق ،باستخدام تسع َة
َ
التأثير.
لم تعكف رابطة أبحاث الحوسبة والتعليم في أستراالسيا ) (COREعلى تصنيف
مؤتمرات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات َحسْ بُ  ،كما أوضحنا في القسم السابق ،وإ ّنما
ص ّنفت أيضًا نحو  800دوريّة [ ]72في نطاق عضويّتها استنا ًدا إلى أربعة مستويات .وعلى
الرّ غم من عدم تطابقه التا ّم ،فإنّ المجلس األستراليّ لألبحاث ) (ARCاختار هذا التصنيف
القائم على أربعة مستويات أيضًا كوسيلة لتصنيف الدّوريّات في المجاالت البحثية جميعها في
إطار برنامج التفوّ ق في األبحاث في أستراليا ).(ERA
في يوليو/تمّوز ، 2008نشرت الوكالة الفرنسيّة لتقييم األبحاث والتعليم العالي
قائمة بتصنيفات الدّوريّات إلى جانب المؤ ّ
شر المرجعيّ األوروبيّ للعلوم اإلنسانيّة )(ERIH
التابع لمؤسّسة العلوم األوروبيّة ،الذي أوردنا ذكره آن ًفا .وفي يونيو /حزيران  ،2008بدأ

[]73

المجلس األستراليّ لألبحاث ) (ARCعمليّة تشاور شاملة وموسّعة لوضع قائمة من تصنيفات
الدّوريّات المح ّكمة الفريدة ألغراض عمليّة التقييم في إطار برنامج التفوّ ق في األبحاث في
أستراليا ) (ERAلعام  .2010ويرى المجلس األستراليّ لألبحاث أنّ تصنيف جودة الدّوريّة
ّ
يمثل الجودة الشاملة للدّوريّة كما تتحدّد من حيث مدى مقارنتها بالدّوريّات األخرى ،وينبغي
عدم الخلط بينه وبين مدى مالءمتها أو أهميّتها لتخصّص بحثيّ معيّن .ولقد ت ّم تنفيذ برنامج
) (ERAلعام  2010باستخدام قائمة من  2000دوريّة مص ّنفة ضمن واحد من المستويات
األربعة (ممتاز = أعلى  ،%5جيّد ج ًّدا = نسبة ال  %15التالية ،جيّد = نسبة
ال  %30التالية ،ومقبول = نسبة ال  %50التالية) .وتجدر اإلشارة إلى أنّ ) (Scopusكان
مزوّ د بيانات المعايير لبرنامج ) (ERAلعام .2010
تتيح لك أداة تحليل الدّوريّات من ) (Scopusإمكانيّة البحث عن الدّوريّات ضمن
مجال معيّن ،وتعرّ ف الدّوريّات األكثر تأثيرً ا ،ومعرفة ناشريها .وسيساعد كذلك
على تحديد الدّوريّات التي تنشر بها منجزاتك البحثيّة بما يح ّقق أفضل شهرة
وانتشار ألعمالك ،وكذلك كيفيّة وضع أولويّات للموا ّد التي ترسلها للنشر .للمزيد
من المعلوماتwww.Scopus.com :
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يُجري المجلس األسترالي لألبحاث ) (ARCحال ًّيا عمليّة مراجعة شاملة تنطوي على
التشاور العا ّم ،وبعد ذلك مراجعة المجموعات ال ّتخصّصيّة /الهيئات البارزة المتعاقد معها

لقوائم الدّوريّات المص ّنفة في عام  ،2010وذلك استعدا ًدا لبرنامج التفوّ ق في األبحاث في
أستراليا ) (ERAلعام  .2012ومن المنتظر صدور قائمة الدّوريّات المص ّنفة ألغراض

برنامج ) (ERAأين تنشر منجزاتك البحثية؟ لعام  2011في سبتمبر/أيلول .]74[ 2011ومن
هنا ،يمكن القول إنّ هناك عد ًدا من نظم تصنيف الدّوريّات المتاحة دول ًّيا لل ّتخصّصات البحثيّة
جميعها ،وينبغي عليك التفكير ج ّد ًّيا في االستعانة بها ،وربما جنبًا إلى جنب أو عوضًا عن
عامل التأثير ،وذلك للوقوف على جودة الدّوريّات التي تنشر بها منجزاتك البحثيّة.
وبطبيعة الحال ،تعمد هذه النظم جميعها على تصنيف جودة الدّوريّة التي نشرتَ بها،
ومن المفترض أنّ الدّوريّات عالية الجودة ال تنشر سوى األوراق البحثيّة رفيعة المستوى.
ومع ذلك ،فمن الممكن أن تنشر الدّوريّات عالية الجودة أيضًا بعض األوراق البحثيّة التي ال
نحو كبير ،وعلى طرف النقيض ،فيُحتمل أن تنشر
يت ّم االستشهاد بها في ح ّد ذاتها على
ٍ
بعض األوراق البحثيّة التي
ب نظم التصنيف -
َ
دوريّات  -ال ُتع ّد بالضّرورة عالية الجودة َح َس َ
ً
ّ
ّ
عال للغاية .ورغم أنّ هذه الحاالت قد تكون نادرة نسب ّيا ،فإنه إذا تلقت
يت ّم االستشهاد بها
بمعدل ٍ
ٍ
ّ
ورقتك البحثيّة مراجع استشهاد عديدة ،فربّما يتمثل مقياس آخر وأكثر تحدي ًدا للطبيعة المتميّزة
لمنجزاتك البحثيّة في تجميع إحصاءات مالئمة عن مراجع االستشهاد التي تل ّقتها أوراقك
البحثيّة .وهناك عدد مننظم التنبيه عبر البريد اإللكترونيّ  -مثل  Scopus -متاحة على شبكة
اإلنترنت ،ويمكن استخدامها إلعالمك باألوراق البحثيّة التي تستشهد بأوراقك البحثيّة .وينبغي
عليك بالتأكيد أن تفيد نفسك بهذه الخدمات ،وأن ّ
توثق اإلعالمات في سيرتك الذاتيّة.
ومن ناحية أخرى ،يؤدّي أيضًا االستخدام المتزايد لشبكة اإلنترنت إلى استخدام أوسع
نطا ًقا لهذه الشبكة في الدراسة الك ّميّة للظواهر المرتبطة باإلنترنت .ويستند ذلك على إدراك
أنّ المناهج المستخدمة أصالً في التحليل القياسيّ الببلوغرافيّ ألنماط االستشهاد بمقاالت
نحو تجاريّ
الدّوريّات يمكن تطبيقها على شبكة اإلنترنت باستخدام محرّ كات بحث متاحة على ٍ
لتوفير البيانات األوّ ليّة .وتجدر اإلشارة إلى أنّ هذا ال ّتصنيف للدّوريّات  -الحديث نسب ّياً
والمستند بصور ٍة أكبر إلى الوسائط اإللكترونيّة  -قد ت ّم االصطالح عليه باسم "مقاييس
اإلنترنت" [.]76،75
ومنذ وقت قريب ،ظهرت قاعدة بيانات جديدة ومتاحة للوصول العا ّم عبر اإلنترنت،
وهي تسمح للمستخدمين بحساب عامل تأثير الدّوريّة باستخدام خوارزميّة جديدة مشابهة لنظام
تصنيف الصفحات ،وهو ّ
يمثل خوارمزيّة تستخدمها ) (Googleلتصنيف صفحات مواقع
الويب .تحمل هذه األداة اسم تصنيف الدّوريّات من ) ،(SCImagoوهي تعمل على تحليل
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روابط االستشهاد بين الدّوريّات في سلسلة من الدّورات المتكرّ رة ،باستخدام مدّة استشهاد تبلغ
ثالثة أعوام [.]77
يُع ّد تصنيف الدّوريّات من ) (SJR SCImagoمقياسًا للمكانة العلميّة التي تتبوّ أها
المصادر األكاديميّة :قيمة مراجع االستشهاد المرجّ حة لك ّل مستند بحثيّ  .وينقل
المصدر"مكانته" أو وضعه الخاصّ إلى مصدر آخر عن طريق االستشهاد به.
ويُذكر أن االستشهاد من مصدر ي ّتسم بمعدل ) (SJRمرتفع نسب ًّيا تكون قيمته
أعلى بكثير من االستشهاد من مصدر بمعدل ) (SJRمنخفض> للمزيد من
المعلوماتwww.info.Scopus.com/journalmetrics :
يعمل التأثير المعياريّ للمصدر لك ّل ورقة بحثيّة باستخدام ) (Scopusعلى قياس
تأثير االستشهاد السّياقي عن طريق ترجيح مراجع االستشهاد استنا ًدا إلى العدد اإلجماليّ
لمراجع االستشهاد في حقل موضوع .ويُعطى تأثير االستشهاد المفرد قيمة أعلى في مجاالت
الموضوعات التي تكون فيها مراجع االستشهاد أق ّل احتماالً ،والعكس بالعكس [ .]78ورغم أنّ
هذا المنحى قد أثار جدالً حول هذه النظم [ ،]79فإنّ هذا النوع من التحليل يُحتمل كثيرً ا أن
نحو أكثر شيوعًا في المستقبل .وعالو ًة على ذلك ،فحتى مؤ ّ
شر  hالذي
يستمرّ ويُستخدم على ٍ

يُستخدم عاد ًة في تقييم اإلنتاجيّة ال ّ
شخصيّة ،كما سيرد وصفه في قسم الحق من هذا الدليل،
حتى هذا المؤشر ت ّم اقتراحه كمقياس آخر لتقييم جودة الدّوريّات [.]80
ومن الواضح أنّ تصنيف الدّوريّات  -باستخدام مجموعة من األدوات والتحليالت
المتنوّ عة بغرض تحديد مستوى جودتها  -سيستمرّ استخدامه مدّة أطول ،ومن المرجّ ح أن
يتزايد هذا االستخدام بمرور الوقت .وأوصي بشدة أن تستخدم جميع الموارد المالئمة
المتوافرة للتح ّقق من صحّ ة الجودة العالية وتأثير منجزاتك البحثيّة في أقرانك.
وعلى الرغم من أن جودة الدورية يجب أن تكون محل اعتبار رئيسي عند تقديم ورقتك
البحثية للنشر ،فإن هناك بالقطع عوامل أخرى ينبغي التأمّل فيها قبل أن تشرع في كتابة
مسوّ دة ورقتك البحثيّة .ما مدى سرعة قبول األوراق البحثيّة للنشر في الدّوريّة؟ وهل مجالك
البحثيّ مشابه لما تنشره الدّوريّة في المعتاد؟ ولع ّل السؤال األكثر أه ّميّة ،هو :هل تتميّز جودة
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بحثك ح ًّقا بنفس مستوى ما يُنشر عاد ًة في الدّوريّة؟ ومن المؤ ّكد أ ّننا نرغب جميعًا في نشر
األوراق البحثيّة في أبرز دوريّتين أو ثالث دوريّات فقط في تخصّصك العلميّ  ،ولكن إذا ما
عقدت العزم أن تنشر الورقة البحثيّة التي بين يديك أليّ سبب كان ،فيجدر بك أن تتساءل في
قرارة نفسك :هل هي ح ًّقا بالمستوى المقبول لهذه الدّوريّات الثالث البارزة في المجال البحثيّ ؟
ك في أنّ إجراء تقييم أمين ودقيق لمستوى
مارأي مشرفك البحثيّ ؟ وما قول مرشدك؟ ال ش ّ
ً
منجزاتك البحثيّة التي تنوي نشرها اآلن قد يو ّفر قدرً ا كبيرً ا من الوقت والمعاناة الحقا ،عندما
يتبيّن أنّ عملك إمّا غير مالئم لنوعيّة األوراق البحثيّة التي يت ّم نشرها عاد ًة في الدّوريّة ،أو
ليس بنفس مستواها المعهود .وبرغم أ ّني أوصيك بأن تضع نصب عينيك إنتاج أعلى مستوى
ممكن لألبحاث ،فإنّ اختيارك للدّوريّات التي تقدّم تلك األبحاث كي ُتنشر فيها يجب أن ي ّتسم
بالواقعيّة.
ّ
تستحق
تجدر اإلشارة إلى أنّ مجموعة العوامل  -التي تحدّد الورقة البحثيّة الجيّدة التي
النشر  -تختلف ح ًّقا باختالف المجاالت .فقد تر ّكز مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجيا على
مكانة الدّوريّة وبنية قاعدة قرائها ،إال أنّ الطبيعة المبتكرة وغير المسبوقة للعمل ينبغي أن
نحو مثاليّ في ك ّل المجاالت ال ّتخصّصيّة.
تبرُز على ٍ
يجب أن تأتي األبحاث كنتيج ٍة للتخطيط والتصميم المتميّزين اللذين عكفت عليهما قبل
المشروع في تنفيذ البحث ،ولكن بعد أن حدّدت الدّوريّة التي ترغب في التقدّم إليها ،ما الذي
تحتاج إلى التركيز عليه اآلن في ما يتعلّق بكتابة ورقتك البحثية؟
ك في أنّ المسألة الرئيسة التي تكمن في التقدّم بورقة بحثيّة إلى دوريّة لنشرها هي
ال ش ّ
ت الموجّ ه َة إلى المؤلّفين ،وتفهمها وتلتزم بها .ويُع ّد هذا أمرً ا ضرور ًّيا
أن تقرأ اإلرشادا ِ
لضمان حصول ورقتك البحثيّة على معالجة ومراجعة أكثر كفاء ًة ،وينبغي القيام بذلك قبل
ّ
والملخص ،ث ّم تكتب مسوّ دة
البدء في صياغة المسوّ دة .وأوصيك بعد ذلك بأن تبدأ من العنوان
ّ
مخطط لجوهر الورقة البحثيّة في شكل
مكتملة  -أو حتى أوّ ليّة  -للورقة البحثيّة .كما أنّ وضع

ّ
التعثر عند نقطة
نقاط يمكن أن يسهّل عليك عمليّة الكتابة .وتحول كتابة مسوّ دة مكتملة دون
قد تمنعك أو ّ
كثير من األحيان أن
تؤخرك عن صياغة باقي أجزاء الورقة البحثيّة .ويمكنك في ٍ
تنقل بعض المقاطع من المقدّمة إلى المناقشة والعكس بالعكس؛ لذا فإنّ السّعي إلى الكمال في
ك ّل مقطع تكتبه قبل البدء في صياغة المقطع التالي هو إجراء غير فعّال في العادة.
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وفي هذه المرحلة ،قد يستحق األمر أيضًا أن تحصل على تعليقات من متحدّث أصليّ
للّغة اإلنجليزيّة ،إذا لم تكن هذه اللّغة هي لغتك األ ّم؛ نظرً ا إلى أنّ األخطاء في قواعد ال ّنحو
وال ّتعبيرات السليمة (التي قد ال تكون على األخصّ سهلة حتى بالنسبة للمتحدّثين األصليين
للّغة اإلنجليزيّة) يمكن أن تعيب ورقتك البحثيّة وتسيء إليها في أثناء مراجعتها [ .]82،81هناك
أيضًا انحياز واضح إلى األوراق البحثيّة المكتوبة باللّغة اإلنجليزيّة في مراجع االستشهاد [.]83
ويُع ّد ) (AuthorAIDمجتمعًا بحث ًّيا دول ًّيا مجان ًّيا [ ]84يساعد الباحثين في البلدان النامية على
نشر أعمالهم أو تناقل معلومات عنها بوج ٍه آخر .كما يؤدّي دور منت ًدى عالميّ واسع النطاق
لمناقشة األبحاث والترويج لها ،وهو برنامج رائد مقرّ ه الشبكة الدّوليّة للمنشورات العالميّة،
بدعم من الوكالة السويديّة للتعاون اإلنمائيّ الدّوليّ  ،والوكالة النرويجيّة للتعاون اإلنمائيّ ،
ووزارة التنمية الدّوليّة في المملكة الم ّتحدة .ويُعنى البرنامج بعقد ورش تدريبيّة عن الكتابة
العلميّة ،كما يو ّفر سبل الوصول إلى مجموعة من الوثائق واإلجراءات المتعلّقة بأفضل
الممارسات في الكتابة والنشر .ولع ّل النصّ األكثر رواجً ا وشهر ًة لتحسين مهارات النشر
للباحثين المعترف بهم هو ( How to Write and Publish a Scientific Paperكيفيّة
ّ
مؤخرً ا ،الذي يحمل عنوان Writing
كتابة ورقة علميّة ونشرها [ ،]85كما أنّ الكتاب الصادر
 )Scientific Research Articles: Strategy and Stepsكتابة المقاالت البحثيّة
العلميّة :االستراتيجيّة والخطوات [ ]86ينصبّ تركيزه على الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ
ممّن يرغبون في صقل مهاراتهم كمؤلّفين ومرشدين ،وعلى العلماء المهتمّين باستخدام
اإلنجليزيّة بصور ٍة أكثر فعاليّة ،كلغة أولى أو إضافيّة.
عالو ًة على ذلك ،فإنّ عنوانك  -الذي ّ
يمثل "شعار الدّعاية" الرئيس لورقتك البحثيّة -
ينبغي أن يحتوي على أق ّل عدد ممكن من الكلمات (أق ّل من اثنتي عشرة كلمة ،من الناحية
المثاليّة) يصف محتوى الورقة البحثيّة بد ّقة .كما ينبغي أن يعبّر عن فكرة أوموضوع واحد
فقط ،وأن يبدأ ببضع كلمات مهمّة .ونظرً ا إلى االستخدام المتزايد للتحليالت مننوع "مقاييس
اإلنترنت" ،التي أشرنا إليها آن ًفا ،فمن الضّروريّ أن ُتبرز كلماتك الرئيسة المحتوى األساسيّ
للورقة البحثيّة ،وأن يسهل فهمها وفهرستها واسترجاعها بوساطة عمليّات البحث في قواعد
البيانات.
ينبغي أن تبدأ المقدّمة بوصف موجز للخلفيّة األساسيّة للمشكلة أو الفرضيّة أو مجال
النشاط العلميّ الذي يجري البحث فيه .وعليك بعد ذلك أن تعرض أهداف البحث وتحدّد
بوضوح أهميّة عملك المنجز ،وعلى األخصّ في ما ي ّتصل بما كان معرو ًفا من قبل في هذا
الصّدد.
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ينبغي أن يكون قسم المناهج دقي ًقا وموصو ًفا بتفاصيل وافية بما يسمح بنقلها بالكامل،
نحو
وأن يض ّم أيضًا  -في حالة الدّراسات الك ّميّة  -اختبارات إحصائيّة مالئمة وموثقة على ٍ
جيّد.
يجب أن تكون النتائج واضحة ،وصحيحة من الناحية اإلحصائيّة إن كان ذلك مالئمًا،
ومقدّمة على ال ّنحو الذي تحدّده الدّوريّة في تعليماتها الموجّ هة إلى المؤلّفين.
ِّ
آخر عا ّم ،واربط النتائج
نظم المناقشة بحيث تنتقل من محور تركيز محدّد إلى محور َ

التي تتوصّل إليها بالمؤلّفات العلميّة وال ّنظريّات والممارسات في تخصّصك البحثيّ  .وأعد
تأكيد الفرضيّة التي كنت تختبرها أو المسألة العلميّة التي ُتعالجها ،مع تقديم أجوبة عن األسئلة
المطروحة في المقدّمة.
ّ
عزز أجوبتك بنتائج دقيقة وواضحة ومتح ّقق من صحّ تها .واشرح بإيجاز ووضوح
كيف ترتبط نتائجك بالتو ّقعات وبالمؤلّفات البحثيّة التي تناولت هذا الموضوع من قبل.
ناقِش األسباب المعقولة أليّة نتائج متضاربة ،فضالً عن تقييمها وتقديمها .ناقش أيّة
نتائج غير متو ّقعة مع تقديم بضع توصيات ألبحاث إضافيّة ،ولكن ال تستنتج أو تقدّم أيّة
نحو قاطع.
فرضيات لم تؤكدها انتائجك على ٍ
ً
ً
باختصار ،ينبغي لورقتك البحثيّة أن تصف بحثا متميّزا (مبتكرً ا وغير مسبوق)،
وتكون معروضة ج ّي ًدا من غير القفز إلى استنتاجات مفرطة ،وتكون مصحوبة بإحصاءات
ً
موجزا بما يؤدّي إلى إقناع القارئ بجودتها .يع ّد
دقيقة عند الضّرورة ،وتتبع تطوّ رً ا منطق ًّيا
ّ
نحو مثاليّ  ،ابدأ بكتابة مسوّ دة
الملخص والكلمات الرئيسة من العناصر الضّروريّة .وعلى ٍ
أولى شاملة.
ومن المؤ ّكد أن عد ًدا من هذه المنشورات في الدّوريّات سيزوّ دك بقاعدة جيّدة إلقناع
جهات التمويل بأن تقيّم بدرج ٍة عالية أيّة طلبات مقدّمة من جانبك للحصول على مِنح.

أين تنشر منجزاتك البحثيّة؟ • 59

60

إعداد طلب للحصول
على متويل منحة

Career Planning • 61

.10

كما تعرف ،فإنّ األبحاث التي أنجزتها حتى اآلن قد ت ّم تنظيمها وتمويلها من قِبل آخرين.
فالمشرف على أطروحتك لدرجة الدكتوراه ،أو قائد فريقك البحثيّ  ،أو رئيس المجموعة
التي تعمل بها في شركتك ،يو ّفر لك التمويل الماليّ الالزم إلجراء أبحاثك .ومع ذلك،
سيأتي وقت ،ربما عمّا قريب إذا كان مسارك البحثيّ يتقدّم بالمعدّل المطلوب؛ وقت
سترغب فيه في التقدّم بطلب للحصول على تمويل بحثيّ استنا ًدا إلى مهاراتك ومؤهّالتك
ً
باحثا رئيسًا.
باعتبارك
قبل أن تضع قلمك على ورقة الطلب ،أو حتى تف ّكر في التقدّم للحصول على تمويل
بحثيّ  ،يلزمك أن تسأل نفسك أسئلة عدّة ،وأن تكون راضيًا ومقتنعًا بأجوبتك؛ ذلك ألنّ التمويل
البحثيّ ي ّتسم عمومًا بالتنافسيّة الشديدة ،وأنّ التقدّم له بج ّديّة يمكن أن يستغرق قدرً ا كبيرً ا من
وقتك.

ّ
المخطط في اإلطار الشامل
ينبغي عليك بالتأكيد أن تف ّكر في طلب التمويل البحثيّ

لمسارك المهنيّ ؛ حيث قد ال يلزمك دائمًا الحصول على المال إلجراء أبحاثك .ما العالقة بين
طموحاتك في إجراء األبحاث وتوافر التمويل؟ ولماذا تتقدّم للحصول على تمويل؟ ولماذا
تحتاج إلى تمويل؟ وما الح ّد األدنى للتمويل الذي تحتاج إليه لضمان نجاح المشروع البحثيّ
الذي تطلب تمويله؟ عندما تكون راضيًا ومقتنعًا بأجوبتك عن هذه األسئلة ،وتتفهّم أن التقدّم
بطلب للحصول على تمويل بحثيّ هو في حقيقته التزام كبير للغاية ،ينبغي عندئ ٍذ فقط أن تبدأ
في التحضير لطلبك.
من الضّروري أن تؤمن بأهميّة البحث الذي تقترح تنفيذه ،حتى تتم ّكن من إقناع أقرانك
ُ
تحدثت حتى هذه اللحظة عن نشر عمل بحثيّ أنجزته بالفعل ،ولكن يجب عليك
بأهميّته .ولقد
اآلن استمالة أقرانك وإقناعهم بأنّ العمل البحثيّ يستحق أن يُعهد إليك بمبالغ طائلة من
التمويل ،بدالً من منحه لمجموعة بحثيّة أخرى ستطرح هي األخرى حالة مُقنعة للغاية
للحصول على التمويل.
إذا كنت بحاجة إلى المال ،فمن أين يمكنك الحصول عليه؟
لدى أغلب البلدان وكاالت وطنيّة لتمويل األبحاث ،بل ويوجد في بعضها أيضًا وكاالت
تمويل على مستوى الواليات .وبعض هذه الوكاالت  -مثل الوكالة األلمانيّة لألبحاث )،(DFG
ووزارة التعليم العالي واألبحاث الفرنسيّة ،والمجلس الوطنيّ للعلوم في تايوان  -تقبل طلبات
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الحصول على تمويل في ال ّتخصّصات البحثيّة جميعها .في حين أنّ وكاالت أخرى  -مثل
المجلس الهنديّ ألبحاث العلوم االجتماعيّة ،والمجلس الوطنيّ لألبحاث العلميّة والهندسيّة في
كندا ،والمجالس البريطانيّة لألبحاث ،والمؤسّسة الوطنيّة للعلوم ) ،(NSFوالمعهد الوطنيّ
للصّحّ ة في الواليات الم ّتحدة  -تر ّكز على تخصّصات بحثيّة بعينها.
قدر كبير من
تتميّز مواقع اإلنترنت والبوابات العامّة لبرامج هذه الوكاالت بأ ّنها على ٍ

الشمول إلى جانب إمكانيّة الوصول إليها بسهولة .وهناك أيضًا عدد من المواقع عبراإلنترنت
تو ّفر معلومات شاملة عن طلبات الحصول على مِنح للعديد من وكاالت التمويل .ويتوافر
مورد متكامل مجانيّ للبحث عن فرص تمويل لألبحاث والتدريبات في العلوم في
ّ
ويمثل [ (Grants.gov) ]88مور ًدا آخر للبحث عن المِنح المقدّمة من
[.(GrantsNet) ]87
الحكومة الفيدراليّة في الواليات الم ّتحدة والتقدّم للحصول عليها .وكذلك ،يو ّفر ك ٌّل من
[ (Research.gov) ]89و
المتر ّتبة على مِنح محدّدة .كما أنّ ) (Grants.govيحتوي على معلومات عن المِنح المقدّمة
[]91
من المؤسّسة الوطنيّة للعلوم ) ،(NSFإال أنّ هذه المؤسّسة أيضًا تو ّفر خدمة خاصّة بها
[]90

) (science.govمعلومات عن المنجزات البحثيّة والتنمية

ستعمل على تنبيهك عبر البريد اإللكترونيّ بآخر المستجدّات عن المشاريع والمِنح المموّ لة
منها ،فور اإلعالن عنها .يُذكر أيضًا أنّ الوكالة األلمانيّة لألبحاث ) (DFGلديها تمثيل دوليّفي
ك ٍّل من بكين (المركز الصّينيّ األلمانيّ لتعزيز األبحاث) وموسكو ودلهي وواشنطن وطوكيو.
هناك أيضًا وكاالت تمويل ترعى البرامج البحثيّة في بلدان متعدّدة ،ولع ّل أكبرها
البرام ُج المقدّمة من اال ّتحاد األوروبيّ  .ويحمل البرنامج الحاليّ اسم اإلطار السابع ،وهو
يدعوإلى تمويل األبحاث في مجاالت مثل" البشر" و"القدرات" و"التعاون" و"األفكار".
ويتوافر في هذا البرنامج أيضًا خدمة إعالم بالبريد اإللكترونيّ  ،من شأنها تنبيهك بالدّعوات
الجديدة في المجاالت التي سجّ لت فيها [ .]92مثال آخر على طلبات التمويل متعدّدة البلدان هو
برنامج الحدود اإلنسانيّة للعلوم ) ،]93[ (HFSPالذي يروّ ج لألبحاث على نطاق عالميّ في
ّ
والزماالت وورش العمل .ويت ّم تقديم مِنح برنامج
علوم الحياة عن طريق المِنح البحثيّة
ّ
) (HFSPللجهود التعاونيّة غير المسبوقة التي تنطوي على تعاون واسع النطاق بين فِرق
العلماء ممّن يعملون في بلدان مختلفة وفي تخصّصات بحثيّة مختلفة .وباستثناء إيطاليا ،أعلنت
ّ
مؤخرً ا سبعة مجالس بحثيّة في مجموعة الثمانية ( G8كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا
اال ّتحاديّة والمملكة الم ّتحدة والواليات الم ّتحدة األمريكية) دعوتها المشتركة األولى إلى
ّ
ويتمثل الهدف متوسط
مقترحات المشاريع البحثيّة متعدّدة األطراف في بلدانهم المشاركة.
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المدى للبرنامج في إنشاء تجمُّع كبير للمشاريع متعدّدة األطراف التي يمكن دعمها من جانب
البرامج الوطنيّة للمؤسّسات المشاركة في أي وقت .وال تعمل هذه الدعوة األولى على ّ
حث
العلماء على ال ّتعاون َحسْ بُ مع المجموعات البحثيّة العلميّة القائمة على أساس ثنائيّ األطراف
أو ثالثيّ األطراف ،وإ ّنما أيضًا على إنشاء جهود تعاونيّة متعدّدة األطراف تتميّز باإلنتاجيّة
وبأ ّنها جديدة تمامًا .وتر ّكز الدّعوة األولى على علوم الحوسبة الفائقة عالية األداء [ ،]94إال أ ّنه
ّ
والزراعة [ .]95وعلى الرّ غم
من المقرّ ر أن ُتعنى المبادرات الالحقة بالصّحّ ة واألمن الغذائيّ
من أ ّنك في مجرّ د بداية مسارك البحثيّ  ،ومن المرجّ ح أن تفوّ ق هذه المبادرات الضّخمة
متعدّدة البلدان قدراتك في الوقت الحاضر ،فإ ّنه ينبغي لك قطعًا أن تكون على دراية بأ ّنه على
مدار العقود القليلة المقبلة  -أي في أثناء مسارك البحثيّ االحترافيّ  -ستصبح هذه المبادرات
على األرجح أكثر شيوعًا .ومن الواضح أيضًا أنّ ال ّنمط العالميّ لل ّتركيز البحثيّ قد يتغيّر على
مدار حياتك البحثيّة في العمل االحترافيّ [.]96
ولكن ،هل أنت بحاجة ح ًّقا إلى الكثير من المال؟ في المراحل المب ّكرة من مسارك
البحثيّ  ،ربّما تكون من الوسائل المالئمة للبدء أن تتقدّم بطلب للحصول على ميزانيّة صغيرة
نوعًا ما ،يُمكن أن يت ّم تمويلها حتى داخل ًّيا عن طريق مؤسّستك المستضيفة ،بما يسمح لك
بحشد قدراتك شي ًئا فشي ًئا للوصول إلى مستوى بعض برامج تمويل األبحاث الوطنيّة أوالدّوليّة

األكبر حجمًا واألعلى مقامًا في وقت الحق .ويع ّد هذا أحد األسئلة المهمّة التي يلزمك اإلجابة
عنها قبل الشروع في تقديم طلب ،على النحو المذكور آن ًفا.
ولكن سواء كان ذلك طلبًا بحث ًّيا داخل ًّيا صغيرً ا أو طلبًا بحث ًّيا ضخمًا مق ّدمًا إلى وكالة
تمويل دوليّة ،فثمّة بعض المبادئ واإلجراءات التي يجب عليك ا ّتباعها لضمان أن يتميّز طلبك
بأكبر قدر ممكن من التنافسيّة.
ً
بعد أن عقدت العزم على تقديم طلب للحصول على تمويل ،ينبغي أوال أن ُتجري تمري ًنا؛
حيث تدوّ ن ّ
ملخصًا مؤلّ ًفا من  100كلمة لمقترحك ،ث ّم تعرضه على مشرفك البحثيّ ومرشدك
لمناقشته مع ك ٍّل منهما .ما الهدف البحثيّ من مشروعك الذي يمت ّد ثالثة أعوام؟ وما الذي ستقدّمه
بحلول نهاية المشروع؟ من المهم أن تكون واقع ًّيا هنا وأال تبالغ في ما يمكن أن تح ّققه ح ًّقا  -أنت
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والباحثون المساعدون – في أثناء مدّة تمويل البحث .وبرغم أهميّة أن ُتثبت أ ّنك باحث مُنتج في
نحو صارخ في نتائج البحث لن
التمويل الذي تسعى إلى الحصول عليه ،إال أنّ المبالغة على ٍ
يجعل طلبك أكثر تنافسيّة من غيره .وبالمثل ،يلزمك أن تقرّر ما إذا كنت أنت وحدك من سيتقدّم
بالطلب كباح ٍ
ث رئيس أم ستحتاج إلى باحثين مساعدين لكي تبرّر للوكالة المموِّ لة للمِنحة أنّ
المهارات والخبرات المالئمة لضمان نجاح المشروع تتوافر لدى المتقدّمين.
في برامج التمويل التي ّ
يمثل فيها سجل اإلنجازات للباحث الرئيس أهميّة بالغة ،ينبغي
أن تنظر بج ّديّة في ما إذا كان سجل إنجازاتك يبيّن ك ًّما وكي ًفا مالئمين لتبرير الوقت الذي
ستقضيه في إعداد هذا الطلب ،أم ما إذا كان يجدر بك االنتظار ريثما تنتهي من تعزيز سجل
إنجازاتك قبل التقدّم بالطلب .يمكن أن يُسدي لك مشرفك ومرشدك النصح هنا .إذا عقدت العزم
ح ًّقا على المضي قدمًا ،فهل تحتاج إلى باحثين مساعدين يتم ّتعون بسجل إنجازات مشرّ ف من

ّ
فستمثل فكرة سديدة دائمًا أن تكون
شأنها أن "ترفع" من سجلّك؟ وإذا كان األمر كذلك،

قدعملت من قبل مع هؤالء المتقدّمين المساعدين ،ومن المثاليّ أن تكون قد نشرت معهم بعض
األوراق البحثيّة أيضًا .حيث يدّل ذلك على أ ّنك تتم ّتع بعالقة طويلة المدى معهم ،وليس فقط
مجرّ د تجمُّع "للحصول على بعض المال" قد ال يسهم فيه الباحثون األعلى مقامًا بقدر كبير
بمجرّ د حصول الطلب على التمويل المطلوب.
بعد االنتهاء من ك ّل هذا ،سيتطلّب منك األمر عندئ ٍذ أن تحدّد وكالة التمويل التي
ستخاطبها .احرص على أن يكون الهدف من طلبك م ّتس ًقا مع األهداف والغايات التي تصبو
إليها الوكالة .وهناك فائدة قليلة من التقدّم بطلب للحصول على تمويل من وكالة ال ترى نوع
األبحاث التي تقترحها كبؤرة تركيز مهمّة لتمويالتها .وعاد ًة ما يكون هذا النوع من المعلومات
صالً في وصف وكالة التمويل ،إال أ ّنه يش ّكل فكرة جيّدة أيضًا ّ
تتمثل في أن تتأمّل موضوعات
مف ّ
ّ
وملخصاتها التي ت ّم تمويلها من قِبل تلك الوكالة بعينها على مدار األعوام
الطلبات الناجحة
القليلة الماضية .ما نوع األبحاث التي تشجّ عها وكالة التمويل تلك؟
يمكن لح ّل  - SciVal Fundingالذي ت ّم إنشاؤه لدعم الباحثين في مرحلة ما قبل
تقديم المِنحة  -أن يساعدك في تحليل بيئة التمويل .ويمكنك الوصول إلى بيانات
تقديم المِنح ألغراض قياس أداء التمويل وتقييمه والتخطيط االستراتيجيّ له ،إلى
جانب تعرّ ف المنشورات المرتبطة ببرامج تمويل بعينها ،واكتساب معلومات
متعمّقة عن سجل التمويالت لمعرفة الباحثين واألبحاث التي تل ّقت التمويل في ما
مضى ،والعثور على متعاونين ،عالو ًة على التعرّ ف إلى المنافسين المحتملين.
للمزيد من المعلوماتwww.Scival.com/Funding :
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جميعها التي تضعها وكالة
ت
من الضّروريّ في هذه اآلونة أن تقرأ وتفهم المعلوما ِ
َ
التمويل بخصوص البرنامج الذي توشك على التقدّم إليه .ولع ّل أه ّم نقطة ينبغي التي ّقن منها
هي الموعد ال ّنهائيّ للجولة التالية من الطلبات في ذلك البرنامج .والمنافسة حامية الوطيس

ألغلب برامج التمويل المقدّمة من الوكاالت الوطنيّة والدّوليّة ،إلى درجة أنهم  -لسوء الحظ-
ال ينتظرون ببساطة تقديمك للطلب؛ حيث إ ّنهم يتل ّقون عد ًدا من الطلبات أكبر ممّا يسعهم
تمويله ،ويجب أن تتوافق تلك الطلبات مع قواعد الوكالة ولوائحها ،وأن يت ّم تقديمها قبل
الموعد ال ّنهائيّ  .ولكي تكون قادرً ا على المنافسة ،يجب أن يكون طلبك كذلك!
عند البدء في كتابة الطلبّ ،
يمثل فكرة سديدة أن تضع نصب عينيك معايير التقييم
لبرنامج التمويل هذا .ما النسبة المئويّة لالختيار الذي يستند إلى سجل إنجازات المتقدّمين
بالطلبات؟ وما مدى أه ّميّة أن تكون الفكرة غير مسبوقة؟ وكم صفحة يجب أن تو ّفرها لوصف
المنهج واألساليب الم ّتبعة في البحث؟ وهل ير ّكز برنامج التمويل هذا على األبحاث "غير
الواقعيّة" أم أ ّنه يت ّم تطبيقه إلى ح ٍّد كبير مع وجود شريك في الصّناعة كطر ٍ
ف مشارك؟ هذه
جميع اعتبارات السّياسة المهمّة التي تجعل طلبك قادرً ا على خوض غمار المنافسة بقدر
اإلمكان.
ُ
هناك أيضًا عدد من النقاط اإلداريّة والمحدّدة بصورة أكبر ،التي تعرِّ ف سمات الطلب
عالي الجودة ،ينبغي عليك مراعاتها ،وهي اآلتية:
	•إبراز سجالت إنجازاتك الواعدة والفعّالة.
	•عرض المشكالت أو الخالفات أو كلتيهما معًا ،مع إيضاح كيف
ستعمل على حلّها ،بدالً من مجرد جمع البيانات.
	•إيضاح كيف أنّ زخم المشروع يتطلّب الحصول على تمويل
اآلن.
	•إظهار كيف أنّ عملك يتالءم مع المشهد الدّوليّ الحاليّ (ال تصف األبحاث
"الراكدة" التي ال تموج ّ
بالزخم).
	•تعزيز الفرضيّات المقنعة بالبراهين واألحكام الصادرة من آخرين.
	•العمل بعناية على تطويع األهداف الصّعبة التي تنطوي على تحدّيات باستخدام
مناهج معقولة.
َ
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	•عرض البراهين المؤيدة للمناهج المسؤولة مع أنها جريئة في كثير من األحيان
في مقاربة المشكلة.
	•عدم إجراء فرضيات متكلفة وغير قابلة للتصديق عن النتائج.
	•الحرص على أن تكون النتائج التي تصفها قابلة للتحقيق فعالً في اإلطار الزمني
للمنحة.
	•عرض ما يُثبت اشتراكك في شبكات بحثيّة وطنيّة ودوليّة.
	•تج ّنب استخدام لغة االصطالحات الفنيّة بإفراط.
	•عدم وجود أخطاء في اإلمالء أو قواعد ال ّنحو ،أو تفاهات لم يت ّم تنقيحها في
النصّ .
	•توفير تقارير تقدُّم ممتازة عن المِنح السابقة (إن وجدت).
من المؤ ّكد أنّ ا ّتباع االستراتيجيّة والمبادئ اإلرشاديّة المذكورة في أعاله سيؤدّي إلى
ك في أنّ الطلب الذي
تحسين القدرة التنافسيّة لطلبك المقدّم للحصول على المنحة ،وال ش ّ
يصادف النجاح سيضيف إلى مكانتك ويسهم في التطوّ ر المستمرّ لمسارك البحثيّ .
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خال ًفا لبقيّة أقسام هذا الدليل ،الذي تمّت كتابته لتقديم تلميحات ونصائح إلى الباحثين في
بداية مسارهم المهنيّ  ،بصرف النظر عن نوع المؤسّسة التي يعملون بها ،فإنّ هذا القسم
ّ
يتجزأ إلى عنصرين :أمّا أوّ لهما فيختصّ بالباحثين في بداية مسارهم المهنيّ ممّن يعملون
في الجامعات أو معاهد األبحاث الطبيّة أو معاهد األبحاث الحكوميّة (تيسيرً ا ألغراض
المناقشة هنا ،يت ّم االصطالح عليها اآلن باسم األوساط األكاديميّة) ،وأمّا ثانيهما فيُعنى
بأولئك الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ ممّن يعملون في شركات تجاريّة أو صناعيّة.
إذا كنت تعمل في األوساط األكاديميّة ،فهناك عدد من األسباب التي قد تدفعك إلى
التفكير مل ًّيا في تشكيل جهود تعاونيّة مع مجتمع الصناعة وشركاء الصناعة .بينما هناك
الكثيرممّا يمكن قوله عن تنفيذ األبحاث األساسيّة أو الجوهريّة "غير الواقعيّة" ،فإننا نشهد في
نحو أكبر في المستقبل  -أنّ الحكومات تجد صعوبة
اآلونة الحاليّة  -بل وربّما أيضًا على ٍ
متزايدة في تمويل هذه األعمال البحثيّة ،وهناك َقطعًا تركيز دوليّ على اإلفادة من المنجزات
ك في أنّ سلسلة المبادرات التعاونيّة التي أطلقتها
البحثيّة في تحقيق محصّالت تجاريّة .وال ش ّ
الحكومة اليابانيّة بين الجامعات ومجتمع الصّناعة إبان منتصف التسعينيّات من القرن
العشرين ،وجهود الحكومة الفنلنديّة في تشجيع التعاون بين الجامعات وخبراء الصناعة ،تبدو
أنهما كانتا على قدر كبير من الجدوى [ .]98،97وكانت الحكومة البرازيليّة قد أعلنت أيضًا في
اآلونة األخيرة عن ممارسة مشابهة ،وهي الحركة الوطنيّة لالبتكار [ ،]99وهناك حركة وطنيّة
جديدة في كندا ،تحمل اسم" مليون فعل لالبتكار" ،ت ّم تشكيلها إلحياء روح االبتكار وال ّتجديد
في البالد [.]100
نحو محتمل ،يجلب هذا النوع من األنشطة
عالو ًة على زيادة الموارد الماليّة للبالد على ٍ

إليك عد ًدا من الفوائد على المستوى ال ّ
شخصيّ في حالة ممارسته .كما أنّ إنتاج براءات
االختراع والتراخيص واالنخراط في تكوين الشركات المنبثقة عن فِرق بحثيّة يمكن أن يزوِّ د
الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ ممّن يعملون في األوساط األكاديميّة ليس فقط بالتمويل
الالزم لتوظيف طاقم عاملين ،وإ ّنما أيضًا بمكسب ماليّ شخصيّ إذا كانت سياسات مؤسّستك
تسمح بذلك .ومع ذلك ،فإنّ هذه النتائج اإليجابيّة ال تخلو من مساوئ .ويمكن أن تؤدّي السرّ يّة
التجاريّة المحيطة بمثل هذه األنشطة إلى التأخيرات في تنفيذ األبحاث ،وزيادة األعمال
المكتبيّة التفاقيات نقل الملكيّة التجاريّة ،ولع ّل األكثر أه ّميّة من ذلك كلّه ،التأخير في تقديم
عملك للنشر بسبب ضرورة المحافظة على سرّ يّته في أثناء عمليّة التقدّم بطلب الحصول على
براءة االختراع.
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ولكن على غرار جميع الجوانب األخرى لمسارك المهنيّ على ال ّنحو الموضّح في هذا
نحو وثيق مع مجتمع الصّناعة،
الدليل ،إذا ا ّتخذت قرارً ا استراتيج ًّيا للتعاون أو العمل على ٍ

فإ ّنه يلزمك معرفة كيفيّة التوجّ ه نحو هذا المنحى .ويمكن أن تتطلّب إقامة عالقة قويّة وطويلة
المدى مع شريك صناعة قدرً ا كبيرً ا من الجهد والوقت .حس ًنا ،كيف عساك أن تحدّد مشروعًا
وشري ًكا؟ هناك ثالثة مسارات رئيسة لتحقيق ذلك:
1 .1أن تكون لديك فكرة ألحد األبحاث ،وتبحث عن شريك مهت ّم بدعم هذا البحث.
ويستلزم هذا المنهج قدرً ا ضخمًا من الوقت والجهد من جانبك ،وربّما من
جانب العاملين في مكتب تطوير األعمال أو مكتب نقل ملكيّة التكنولوجيا
واالستغالل ال ّتجاريّ في مؤسّستك .وأنت بحاجة إلى تحديد شريك محتمل
يكون على استعداد للعمل معك؛ نظرً ا ألنّ بحثك سيضفي قيمة على محصّالته
ال ّتجاريّة المرجوّ ة.
2 .2أن تكون على معرف ٍة بشريك محتمل (من خالل الشبكات القائمة) وتسأله عمّا
إذا كان هناك بحث يريد االضطالع به إال أ ّنه مقيَّد (أليّ سبب كان) في تنفيذه.
ويع ّد هذا أحد المناهج التي يمكن أن تنشأ من الشبكات المستقرّ ة ،ومن المحتمل
أن ّ
يمثل منهجً ا أكثر "حميمي ًّة" من المنهج "البارد" المذكور آن ًفا .ومن المرجّ ح
أن يكون هذا المنهج "الحميميّ " ناجحً ا في إطار زمنيّ أقصر؛ نظرً ا إلى أ ّنه
شريك صناعة يعرفك ،أو على األق ّل سمِع عنك ،من خالل شبكاتك البحثيّة،
وهو ما يؤ ّكد مجد ًدا أه ّميّة وجود شبكة بحثيّة جيدة.
3 .3أن يكون الشريك المُحتمل يُجري بالفعل أحد األبحاث ،ويمكنك في هذه الحالة
أن تضيف قيمة إليه .ونظرً ا لشبكاتك البحثيّة وسمعتك الطيّبة في هذا المجال،
ربّما عن طريق المنشورات المرموقة ألبحاثك الجوهريّة األساسيّة ،فإنّ
الشريك المحتمل يبادر بال ّتواصل معك لمساعدته في بحثه .عالو ًة على ذلك،
فإنّ معظم الجامعات والعديد من معاهد األبحاث الط ّبيّة والمؤسّسات البحثيّة
المموّ لة من قِبل الحكومة تخصّص مساحا ٍ
ت على مواقعها بشبكة اإلنترنت
ّ
الموظفين خبراتِهم التجاري َة ومدى توافرهم المحتمل للعمل مع
يسرد فيها طاقم
الشركاء ال ّتجاريين والصّناعيين في ش ّتى ال ّتخصّصات البحثيّة الفرعيّة.
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بطبيعة الحال ،يُمكن استخدام أيٍّ من هذه المناهج في مختلف المشاريع التي قد تتولّى
تنفيذها مع مجتمع الصّناعة ،وبينما ّ
تغطي هذه مجموعة رحبة من االحتماالت ،فهناك بالطبع
إمكانيّة تطوير عالقة أيضًا استنا ًدا إلى ح ّل وسط بين هذه األنشطة .وأ ًّيا كانت الطريقة التي
تطوّ ر بها عالقاتك مع الصّناعة ،ينبغي لك أن تضمن قدر اإلمكان أن جميع المتعاونين معك
 بما في ذلك زمالءك األكاديميين ،ولكن باألخصّ الشركاء الصّناعيين وال ّتجاريين -نحو مثاليّ  .ويمكن لهذه الشراكات
يستفيدون من هذه العالقة التكافلية المتبادلة والمتآزرة على ٍ
ً
نحو كبير ،ولكنها  -كما ذكرنا آنفا  -ال تخلو من العيوب
أن تساعد مسارك البحثيّ على ٍ
المحتملة التي ينبغي لك أن ُتدركها وتتقبّلها ،وذلك قبل أن تسعى إلى إقامة هذه العالقات
الصّناعيّة وال ّتجاريّة.
إذا ت ّم توظيفك من قِبل شركة تجاريّة أو صناعيّة لكي ُتجري أحد األبحاث لصالحها،
فستجد أيضًا مجموعة من النتائج المحتملة اإليجابيّة للغاية جنبًا إلى جنب مع بعض المساوئ
المحتملة الكبيرة في إطار المشاركة في العالقات بين الجامعات ومجتمع الصّناعة .وعلى
المستوى ال ّ
شخصيّ  ،قد تؤدّي اإلسهامات األكاديميّة الموسّعة إلى أن يت ّم نشر أوراقك البحثيّة
على نطاق أوسع بكثير في المطبوعات األكاديميّة ،ويمكن للعديد من الجامعات  -بل وترغب
ح ًّقا في  -منح المناصب األكاديميّة الفخريّة إلى شركائها الصّناعيين ذوي العالقات الوطيدة

ً
ً
أستاذا
أستاذا أو
وممّن يحظون بتقدير كبير .وإذا كنت تعمل في شركة تجاريّة ،فإنّ تعيينك
مساع ًدا منتسبًا من قِبل جامعة بحثيّة كبرى يزوِّ دك بعالمة شخصيّة مميّزة واعتراف أكاديميّ
قد ال يتح ّقق عند العمل حصر ًّيا في البيئة ال ّتجاريّة .ومن المحتمل أن يؤدّي هذا إلى ترقية في
المؤسّسة التي تعمل بها ،كما يتيح أيضًا إمكانيّة الحصول على مقعد دائم أو لمُد ٍد زمنيّة في
األوساط األكاديميّة في مرحلة الحقة .وكثيرً ا ما ِّ
تعظم الشركات ال ّتجاريّة والصّناعيّة من شأن
ّ
مناصب أكاديم ّي ٍة فخريّة ويشتركون في
الموظفين من أمثالك ممّن يحصلون على
وقيمة
َ
مشاريع بحث ّي ٍة جامعيّة؛ نظرً ا ألنّ ذلك يشير إلى أنّ شركتك تحظى بتقدير كبير من قِبل
َ
ُ
ّ
األوساط األكاديميّة وتع ّد شركة تستحق العمل معها.

 • 72التعاون مع خبراء الصّناعة واألوساط األكاديميّة

ّ
الحظ ،ال يخلو العمل مع األكاديميين من بعض العيوب؛ نظرً ا إلى أ ّنهم في كثير
لسوء
من األحيان يجرون األبحاث بوتيرة أبطأ ممّا قد تريده الشركات ال ّتجاريّة أو مجتمع الصّناعة،
وذلك يعزى إلى القيود المفروضة عليهم ،مثل :التزامات التدريس ،والمهمّات اإلدارية.
وكثيرً ا ماتكون أهدافهم وغاياتهم في األبحاث ذات تركيز أكاديميّ أكبر من تركيزها على
الناحية الصّناعيّة أو ال ّتجاريّة .ومع ذلك ،فمن خالل إرساء قاعدة من االحترام المتبادل
وااللتزام المشترك بالنجاح المتآزر المتبادل للمشروع المشترك ،يمكن لتوطيد أواصر عالقة
قويّة على المدى الطويل أن يشمل جوانب إيجابيّة للغاية لألطراف المعنيّة جميعها ،وينبغي
أن يت ّم السّعي والعمل بجد واجتهاد على تحقيق ذلك.
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تهانينا مر ًة أخرى .لقد فزت لتوّ ك بأسبوع مع نفقات مدفوعة بالكامل  -عطلة طويلة في
هاواي ،أو في نيويورك ،أو على شواطئ الرّ يفيرا اإليطاليّة ،أو الحيّد المرجانيّ العظيم
في أستراليا .واآلن ،ي ّتضح أ ّنه قد ت ّم اختيار هذا األسبوع في مكان غير مألوف لعقد
مؤتمر يجمع بين كبار الباحثين؛ إمّا على الصّعيد الوطنيّ أو على الصّعيد الدّوليّ  .وكانت
مؤسّستك قد ر ّ
شحتك لحضور هذا المؤتمر ،أو خصّصت أنت ميزانيّة سمحت لك
ً
ً
ّ
بحضوره .وينبغي أن يُنظر إلى هذا الحضور دائمًا بوصفه امتيازا وليس حقا؛ لذا يجدر
بك أن تح ّقق أقصى فائدة منه.
قبل أن تحزم أمتعتك ،يلزم أن تطرح على نفسك بعض األسئلة" :لماذا أحتاج إلى
حضور هذا المؤتمر؟ وهل سيعود عليّ بالنفع ح ًّقا؟ وهل يمكنني استخدام الوقت بفعاليّة أكبر
في العمل؟ وما الذي سأجنيه من تخصيص هذا األسبوع أو هذين األسبوعين كعطلة ،وربّما
التحليق إلى ال ّنصف اآلخر من الكرة األرضيّة ومقاطعة سير عملي البحثيّ ؟"
ُتع ّد هذه أسئلة مهمّة نظرً ا إلى أنّ حضور المؤتمرات في المراحل المب ّكرة من مسارك
المهنيّ ليس شي ًئا شائعًا وال يحدث كثيرً ا للجميع .وينبغي لك أن تعقد العزم على أ ّنك إذا
حضرت مؤتمرً ا ،فيجدر بك تحقيق أقصى فائدة وقيمة منه .كما أنّ مجرّ د تواجدك في المؤتمر
ال ّ
يمثل بالضّرورة عامالً إيجاب ًّيا لمسارك المهنيّ ؛ إذ سيستلزم األمر الكثير من العمل الدؤوب
ّ
تخطط له ج ّي ًدا.
لضمان ذلك .ومن َث َّم ،فإذا قرّ رت حضور المؤتمر ،يلزمك أن

من الواضح أنّ هناك العديد من أنواع المؤتمرات ،كما أنّ قدر الفائدة التي تعود عليك
نحو كبير تبعًا لنوع ك ّل مؤتمر على حدة وما يقدّمه من مزايا .وهذا
منها سيختلف على ٍ
بالضّبط ما يجب أن تف ّكر فيه مل ًّيا وتضعه في اعتبارك .في وقت مبكر من مساري البحثيّ ،
ّ
الحظ بما يكفي للحصول على دعوة إلى حضور مؤتمر يض ّم أق ّل من عشرين شخصًا
حالفني

في شاليه للتزلّج في نيو هامبشاير .وبعد مرور أعوام عديدة عندما كنت قائ ًدا أوّ ل لفريق بحثيّ

جامعيّ  ،حضرت مؤتمرً ا متعدّد االختصاصات جنبًا إلى جنب مع أكثر من عشرة آالف
ك في أ ّنني قد أحرزت قدرً ا من الفائدة في المؤتمر المص ّغر في ما
شخص آخر .وليس من ش ّ
يتعلّق بمساري البحثيّ ال ّ
شخصيّ أكثر ممّا أمكنني تحقيقه في أيّ وقت وأنا محاط باآلالف من
الحضور ممّن كانوا في كثير من األحيان يملؤون قاعات المحاضرات المتاحة على آخرها.
إال أ ّنني ذهبت إلى المؤتمر األخير تحدوني رغبة كبيرة في إحراز أهداف مختلفة تمامًا عن
تلك األهداف التي وضعتها نصب عيني قبل أعوام عديدة من المؤتمر.
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واآلن ،مع إجراء التخطيط السليم ،يمكنك بالتأكيد أن تجعل حضور المؤتمرات مجديًا
بصور ٍة أكبر ،ولكن يلزمك أن تتأمّل في مزايا الحضور وعيوبهم .ما الذي ستسهم به في
المؤتمر؟ وما الفائدة التي ستح ّققها منه؟
بينما قد تكون هناك فائدة من حضور أحد المؤتمرات من غير أن تعرض فيه بحثك،
فإنّ هناك دائمًا قيمة مضافة في عرض مناقشة مفيدة ومحدّثة ومثيرة لالهتمام عن عملك
البحثيّ  .ولكن ،هل أنت مستع ّد فعالً للحضور؟ وهل ستكشف عن نتائج جديدة "مثيرة" من آخر
نحو قد يمنعك من التقدّم للحصول على براءات اختراع ،ويُحتمل أن يمنح
أبحاثك ،على
ٍ
ً
ُ
منافسيك ميزة مهمّة للغاية في منشوراتهم ،فقط لكي تبهر حضور المؤتمر؟ وبدال من ذلك،
هل ستعيد التأكيد فقط على عمل نشرته من قبل ،ومن َث َّم سيثير اهتمام الحضوربدرج ٍة أقلّ،
لكي تتج ّنب المشكالت المتعلّقة بتسجيل براءات االختراع والنشر؟ أم أ ّنك ستكون في وضع
يم ّكنك من تقديم استعراض لعملك البحثيّ أو عمل فريقك البحثيّ أو ربّما مع تضمين عمل
باحثين آخرين أيضًا؟
ً
مدعوا إلى المشاركة في ندوة
إلى درج ٍة ما ،يعتمد ما يمكنك عرضه على ما إذا كنت
حيث قد يكون من المالئم إجراء مناقشة في صورة استعراض أو نظرة عامّة ،أو ما إذا كنت
ً
وحداثة .وهل ستقنع بعرض
نحو أكثر تحدي ًدا
تتقدّم بعملك لعرض يلزم أن يكون مر ِّك ًزا على ٍ
ً
مالءمة لهذا النسق؟ إذا كنت ستحضر المؤتمر،
ملصق إذا كان عرضك التقديميّ يُع ّد أكثر
فيلزمك التأكد من أ ّنك تترك انطباعًا إيجاب ًّيا دائمًا لدى جمهورك ،بحيث يمكن لآلخرين أن
نحو يضمن لك دعوتك مر ًة
يتحدّثوا إليك وعن عملك .ويلزمك أن ُتبهرهم وتثير إعجابهم على ٍ
نحو جيّد في الوقت الحالي ،فينبغي عليك أن تف ِّكر
أخرى .وإذا لم يكن بمقدورك أداء ذلك على ٍ
ّ
تخطي هذا المؤتمر وحضور المؤتمر التالي ،عندما تكون مستع ًدا بصور ٍة أفضل.
مل ًّيا في

من األه ّميّة بمكان أن ُتحسن اختيار المؤتمرات التي تحضرها ،وكذلك األعمال التي
تعرضها .وفي إطار مشاركتي في عد ٍد من لجان الترقية ،برغم أنّ حضور المؤتمرات يمكن
أن ّ
يمثل ال ّنسق الرّ ئيس للعرض التقديميّ لبعض ال ّتخصّصات البحثيّة الفرعيّة ،إال أنّ مقدّمي

ّ
الطلبات ممّن أدّوا في أغلب األحوال ثالثة عروض تقديميّة أو أكثر في المؤتمرات عوضًا
عن فصول أو كتب أو أوراق بحثيّة منشورة ،كثيرً ا ما يُنظر إلى هؤالء على أ ّنهم قضوا وق ًتا
في العطالت أطول ممّا قضوه فعل ًّيا في تنفيذ عملهم البحثيّ  .ومن هنا ،إذا كنت تنوي َّ
الذهاب
إلى مؤتمر وتقديم عملك البحثيّ الجديد ،فمن الضّروريّ أن تتبعه بعد مدّة وجيزة بمنشور في
دوريّة أو غيرها من األنساق المطبوعة المح ّكمة علم ًّيا.

حضور المؤتمرات • 77

لع ّل أكثر األسباب أه ّميّة لحضور أحد المؤتمرات هو فرصة ال ّتواصل التي يمكن أن
يتيحها لك .ويمكن أن يتح ّقق ذلك في المؤتمر من خالل المناقشات مع غيرك من الباحثين
الحضور أو مع الباحثين الذين يمكن أن تزورهم في طريقك إلى المؤتمر .وكما هو الحال مع
مسارك البحثيّ  ،فإنّ كالً من ال ّتخطيط االستراتيجيّ والتفكير المب ّكر سيؤتي ثماره.وعاد ًة ما
يت ّم اإلعالن عن المؤتمرات قبل انعقادها بعام كامل على األقلّ؛ لذا ينبغي لك أن تحدّد أين
يمكن أن تتو ّقف في رحلتك .وسيسمح لك هذا األمر بااللتقاء بمتعاونين مُحتملين جد ٍد أو
ال ّتواصل مر ًة أخرى مع زمالء حاليين ،ممّا يؤدّي بدوره إلى توسيع أو تعزيز شبكاتك البحثيّة.
ّ
باالطالع على برنامج المؤتمر حالما يتوافر على الويب أو في نسخة مطبوعة.
أوصيك
وعلى هذا ال ّنحو ،يمكنك تحديد من سيقدّم عمله في المؤتمر ،وربّما ُتجري ترتيبات لاللتقاء به
هناك .وقد يكون من الصّعب االلتقاء بشخص  -حتى لو كان ذلك بترتيب مسبق  -في مؤتمر
يصل عدد حضوره إلى عشرة آالف شخص .وعالو ًة على ذلك ،فإنّ االستعراض المب ّكر
لبرنامج المؤتمر سيتيح لك إمكانيّة تحديد العروض ال ّتقديميّة التي ستستمع إليها ،ومن َث َّم

سيم ّكنك من التخطيط لجدول اجتماعاتك مع اآلخرين.

ك في أنّ حضور المؤتمرات يُع ّد وسيلة متميّزة لزيادة رقعة شبكتك بباحثين على
ال ش ّ
الصّعيدين :الوطنيّ والدّوليّ  ،تبعًا لنوع المؤتمر .ولكن من الواضح أنّ ذلك يجب أن يت ّم على
قدر ممكن من التخطيط .هل تحتاج إلى شخص تعرفه في المؤتمر لتقديمك
ٍ
نحو مالئم وبأكبر ٍ
إلى أحد المتحدّثين الرّ ئيسين أم أ ّنك ستتم ّكن من االلتقاء به وتعريف نفسك مباشر ًة من غير أن
يبدو ذلك طريقة ّ
فظة أو متهوّ رة؟ تجدر اإلشارة إلى أنّ نحو  %90من جميع جهود ال ّتعاون
تبدأ وجهًا لوجه []101؛ لذا فقد يؤدّي أداؤك البارز في المؤتمر إلى عد ٍد من األطر ال ّتعاونيّة
التي تكون إيجابيّة للغاية بالنسبة لك.
إذا قرّ رت عرض نتائج عملك البحثيّ  ،فيجب عليك في هذه الحالة االلتزام بقواعد تقديم
الملخصات من حيث األسلوبُ والطول ،وكذلك خالل اإلطار ّ
ّ
الزمنيّ المطلوب .وإذا قرّ رت
الحضور فقط ،فيجب عليك التسجيل وضمان وصول المصروفات قبل التاريخ المحدّد ،أو
يمكنك أن تختار التسجيل في المؤتمر ،إذا كان هذا الخيار متوفرً ا ،رغم أنّ ذلك ينطوي في
العادة على تكلفة أعلى.
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ُ
افترضت أيضًا أنّ مؤسّستك تدفع مصاريف حضورك في المؤتمر .ومع ذلك ،فإذا
لقد
كان مسارك المهنيّ قد وصل إلى هذه المرحلة التي تت ّم دعوتك فيها من قِبل ّ
منظمي المؤتمرات
للمشاركة مع قيامهم بتمويل جزء من تكاليف الحضور أو تحمّلها بالكامل ،فينبغي بطبيعة
الحال أن يكون إسهامك في أعلى مستوى ممكن من حيث الك ُّم والكيف حتى تسوّ غ ثقتهم في
االستثمار في كفاءتك.
ُ
أبرزت أه ّميّة وضع جهود كبيرة في حضورك للمؤتمرات لضمان أن يحظى
بعد أن
عرضك ومشاركتك بتقدير كبير من قِبل باقي الحضور ،وأن يعود عليك أيضًا بالفائدة ،ينبغي
أن تنتهز الفرصة في أثناء فترات الرّ احة في البرنامج لتعرّ ف جزء من ثقافة البلد الذي تزوره.
وربّما يبادر طالب من ذلك البلد في مرحلة الحقة إلى اال ّتصال بك طلبًا للعمل معك ،أو حتى
قد يُعرض عليك شغل منصب هناك ،ومن َث َّم إذا كنت ّ
مطلعًا لمدّة وجيزة على األق ّل على

نحو أفضل ال ّتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يجب
الثقافة المميّزة للبلد ،فستكون مجه ًّزا على ٍ
عليك فعله .قد يكون السّفر الدّوليّ مره ًقا ،وال سيّما إذا تو ّقفت في أثناء الرّ حلة؛ لذا حاول
الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر مب ّكرً ا قبل يوم أو يومين من انطالق الفعاليّات؛ وذلك للتغلّب
على َفرْ ق التوقيت من ناحية ،واالنخراط في قدر من التأقلم أو التكيّف ّ
الثقافيّ من ناحية
أخرى .وستكون مشاركتك في المؤتمر أفضل إذا تعوّ دت  -على األق ّل  -على المِنطقة ّ
الزمنيّة
التي تقدّم فيها بحثك.
ينبغي أال تنتهي مشاركتك عند الصعود على متن الطائرة أو القطار للعودة إلى ديارك.
وينبغي أن تف ِّكر مل ًّيا في االحتفاظ بمالحظات عن المناقشات التي أجريتها مع كبار الباحثين
الذين حضروا المؤتمر ،وكذاك اغتنام الفرصة في متابعة المناقشات األوّ ليّة عبر البريد
اإللكترونيّ أو مراسالت أخرى .وإذا كنت الشخص الوحيد الذي يحضر المؤتمر من
ً
موجزا حول المؤتمر ،موضحً ا الفائدة التي ح ّققتها
مؤسّستك ،فينبغي أن تجهّز تقريرً ا كتاب ًّيا
ّ
منه .ولن يسوّ غ هذا فقط لزمالئك حضورك للمؤتمر ويبرز قيمة إيفادك إلى هناك ،وإنما
سيو ّفر أيضًا قدرً ا من اإلرشاد والتوجيه لزمالئك اآلخرين ممّن قد يف ّكرون في حضور ذلك
المؤتمر في المرّ ة التالية التي يُعقد فيها.
ّ
ً
إضافة إلى شبكتك البحثيّة محلّ ًّيا ودول ًّيا على ح ّد سواء ،ومن
تمثل هذه المتابعات
المؤ ّكد أ ّنها تسهم في ال ّنهوض بمسارك البحثيّ  .ومن المعروف أنّ أغلب المؤتمرات يت ّم
تنظميها أو رعايتها على األق ّل من قِبل إحدى الجمعيّات .هل أنت عضو في مثل تلك الجمعيّات؟
إذا كانت إجابتك ال ،فل َم ال تشترك فيها؟
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االشتراك في
اجلمعيات
ّ

If you are employed by and therefore carrying out research
for a commercial industrial company, there is also a range of
very positive potential outcomes but some significant potential
disadvantages,
in
participating
in
university-industry
relationships. At the personal level, the expanded academic
input may lead to you becoming much more widely published in
academic outputs, and many universities have the ability and in
fact want to, confer honorary academic positions on their longstanding highly regarded industrial partners. If you are working
in a commercial company, your appointment as an affiliate
Associate or full Professor by a major research university
provides you a personal cachet and academic recognition that
would not be possible working exclusively within your commercial
environment. This is likely to lead to a promotion within your
organisation and also offers the possibility of periods or a
permanent place in academia at a later stage. Commercial and
industrial companies often value staff such as yourself being
given honorary academic appointments and being involved in
university research projects, because it shows that your
company is highly regarded by the academic community and is
seen as one worth working with.
Unfortunately, working with academics is not without
disadvantage as they often, because of constraints such as
teaching and administration obligations, carry out research at a
pace slower than commercial companies or industry would like.
Their goals and aims in the research are often more academically
focused than industrially or commercially focused. However,
through establishing a mutual respect and a shared commitment
to the mutually synergistic success of the joint project, then the
development of a strong long-term relationship has very positive
aspects for all involved and should be highly sought after and
pursued.

.13
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هناك العديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها من وراء االشتراك في عضويّة
الجمعيّات ،وأوصيك بشدّة بأن تف ّكر ج ّي ًدا في االنضمام إليها .ولع ّل العيوب الوحيدة هي
أكبر ممّا يلزم من الجمعيّات يمكن أن ينطوي على تكلفة ماليّة
أنّ عضويّتك في عد ٍد
َ
كبيرة في االنضمام إليها جميعها ،والجدير بالذكر أنّ القائمة الطويلة لعضويّات الجمعيّات
ال تؤدّي إلى تعزيز السّيرة الذاتيّة.
ّ
لع ّل أوّ ل جمعيّة تنض ّم إليها تكون جمعيّة غير رسميّة ،لكنها من الممكن أن تمثل
الجمعية األكثر أه ّميّة .فحضور العرض ال ّتقديميّ األسبوعيّ أو نصف ال ّ
شهريّ الذي يُجريه
أعضاء المجموعة البحثيّة للقسم الذي تعمل به في مؤسستك أو لتخصّصك البحثيّ يُع ّد أمرً ا
ضرور ًّيا ألسباب عديدة .وال تسمح لك فقط المشاركة في هذه "الجمعيّة" بتعرّ ف أحدث النتائج
البحثيّة التي توصّل إليها زمالؤك ،بل ومعرفة آخر المستجدّات التي طرأت على المجاالت
التي يعملون بها أيضًا .كما تعمل العروض ال ّتقديميّة في هذه "الجمعيّة" أيضًا على توسيع
نطاق شبكتك البحثيّة وبناء سمعتك في أعين زمالئك وأقرانك المحليين .وكثيرً ا ما تكون
طلبات الحصول على ترقية أو تمويل داخليّ مدعومة ومتيسّرة بمشاركتك والتزامك على
أحيان كثيرة من
المدى الطويل في هذه" الجمعيّة" المحلّيّة .ومن ناحية أخرى ،يُطلب في
ٍ
بعض كبار الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ تنظيم هذه االجتماعات ،وإذا كان القسم الذي
تعمل به يخصّص ميزانيّة للسفر ممّا يتيح لك جلب متحدّثين مدعوّ ين من مدن أو بلدان أخرى،
فيمكن أن يضيف هذا األمر كثيرً ا إلى شبكتك البحثيّة.
هناك أيضًا العديد من الجمعيّات الرّ سميّة على الصّعيدين :الوطنيّ والدّولي ،وهي
جميعها على قدر كبير من األه ّميّة ،كما يو ّفر العديد منها مزايا ملموسة ،إال أ ّنه يتعيّن عليك
أن ُتحسن اختيار الجمعيّات التي تنض ّم إليها.

تعقد الجمعيّات الوطنيّة بوج ٍه عا ّم مؤتمرً ا سنو ًّيا يجمع بين األعضاء العاملين في بلدك.
وكثيرً ا ما تخصّص جوائ ُز وطني ٌّة ،ويتولّى العديد منها رعاية دوريّة وطنيّة أو دوليّة .ويُعنى
بعضها بإجراء تقييمات أو اختبارات من نوع مهنيّ من شأنها أن تمنحك شهادة مهنيّة في ذلك
التخصّص العلميّ  .وعاد ًة ما يت ّم إصدار قوائم أعضاء الجمعيّات ممّا يسمح لك بالتعرّ ف إلى
ينطوي
األعضاء المتواجدين في بلدك والمناحي البحثيّة التي يعمل فيها ك ٌّل منهم .ويمكن أن
َ
حضور فعاليّات هذه الجمعيّات والمشاركة فيها على فوائدَ طويلة المدى ،كما أنّ الحصول
على إحدى جوائزها البحثيّة يمكن أن ّ
يعزز بال ريب مسارك البحثيّ .
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قدر كبير من األه ّميّة ،كما أ ّنها تعمل  -كما هو واضح
ُتع ّد الجمعيّات الدّوليّة أيضًا على ٍ
 على نطاق عالميّ أوسع نطا ًقا ممّا تفعله الجمعيّات الوطنيّة .كما أ ّنها تعقد أيضًا مؤتمرا ٍت
دولي ًّة ،وينشر العديد منها دوريّات خاصّة بها ت ّتسم بمزايا مشابهة لتلك المذكورة آن ًفا للجمعيّات
ك في أنّ الحصول على جوائز من هذه
الوطنيّة ،وإن كانت على نطاق عالميّ  .وال ش ّ
الجمعيّات وغيرها من األنشطة من قبيل الدّعوات إلى تقديم أوراق بحثيّة رئيسة في اجتماع
الجمعيّة الدّوليّة ُتع ّد جميعُها مؤشرا ٍ
ت على المستوى الرفيع لعملك البحثيّ ؛ ممّا يعود بفائدة
مؤ ّكدة على مسارك البحثيّ .

ً
ً
حتى هذا الموضع ،ر ّك ُ
نشيطا يشارك بفاعليّة في الجمعيّة ِب َعدّه
باحثا
زت على كونك
ً
عضوا عاد ًّيا .ومع ذلك ،إذا كنت تو ّد اإلسراع في تكوين شبكتك البحثيّة ،أو نيل مزيد من

ال ّ
شهرة على الصّعيد الوطنيّ أو الدّوليّ  ،أو تحقيق شيء من شأنه مساعدة تخصّصك البحثيّ
وجمعيّته ال ّتخصّصيّة من منظور ناكر ّ
للذات ومحبّ للغير ،فيمكنك التفكير في التر ّ
شح
النتخابات الجمعيّة وتقلّد أحد مناصبها اإلداريّة .وينبغي أن يت ّم ذلك فقط بعد دراسة ج ّديّة
ومتعمّقة؛ أل ّنك إذا كنت تنوي شغل منصب إداريّ  ،فيجب عليك حينئ ٍذ أن تح ّقق أدا ًء ج ّي ًدا بما
يتيح لك إبراز كفاءتك البحثيّة وقدرتك ال ّتنظيميّة .ومن المؤ ّكد أنّ قبوال لمنصب من غير أداء
مهمّاته بإتقان ال يقدّم دعاية جيّدة لمسارك البحثيّ  .ومع ذلك ،على الرّ غم من العمل الدؤوب
التي تتطلّبه هذه األدوار القياديّة ،فإنّ ال ّتواصل االجتماعيّ والثناء وال ّتقدير الذي ستتل ّقاه عن
أدائك الحاذق للمهمّات الوظيفيّة يمكن أن يجعل الجهود المبذولة على قدر بالغ من الجدوى
والقيمة .ومثل ك ّل شيء آخر ت ّم تناوله في هذا الدليل ،يُع ّد مسألة تخطيط استراتيجيّ أن تحدّد
الدور الذي تو ّد أن تؤدّيه في الجمعيّة وأن تلتزم بالقدر المناسب من الوقت والجهد.
بصرف النظر عن الدور الذي ت ّتخذه في هذه الجمعيّات ،يجب أن تسعى جاه ًدا إلى أداء
أفضل وظيفة ممكنة .وإذا كنت ترغب في شغل منصب إداريّ وتمثيل أعضاء إحدى الجمعيّات
بصفة رسميّة ،فيُع ّد فكرة جيّدة أن تكون قادرً ا على الترويج لمنجزاتك البحثيّة بصور ٍة مالئمة.
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الترويج ملنجزاتك
البحثية
ّ

If you are employed by and therefore carrying out research
for a commercial industrial company, there is also a range of
very positive potential outcomes but some significant potential
disadvantages,
in
participating
in
university-industry
relationships. At the personal level, the expanded academic
input may lead to you becoming much more widely published in
academic outputs, and many universities have the ability and in
fact want to, confer honorary academic positions on their longstanding highly regarded industrial partners. If you are working
in a commercial company, your appointment as an affiliate
Associate or full Professor by a major research university
provides you a personal cachet and academic recognition that
would not be possible working exclusively within your commercial
environment. This is likely to lead to a promotion within your
organisation and also offers the possibility of periods or a
permanent place in academia at a later stage. Commercial and
industrial companies often value staff such as yourself being
given honorary academic appointments and being involved in
university research projects, because it shows that your
company is highly regarded by the academic community and is
seen as one worth working with.
Unfortunately, working with academics is not without
disadvantage as they often, because of constraints such as
teaching and administration obligations, carry out research at a
pace slower than commercial companies or industry would like.
Their goals and aims in the research are often more academically
focused than industrially or commercially focused. However,
through establishing a mutual respect and a shared commitment
to the mutually synergistic success of the joint project, then the
development of a strong long-term relationship has very positive
aspects for all involved and should be highly sought after and
pursued.
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ليس هناك من بديل على اإلطالق لقائمة طويلة من المنجزات البحثيّة عالية الجودة،
ولكن في البيئة الدّوليّة التي ت ّتسم بالتنافسيّة في عصرنا الحالي ،قد ال يكون كافيًا أن
تحظى بالنتائج َحسْ بُ ؛ إذ يتعيّن على المرء أن يكون قادرً ا على الترويج لمنجزاته
بصور ٍة مناسبة .ومع ذلك ،ليس هناك ما هو أسوأ من شخص يحاول ترويج منجزاته
التي ال ترقى إلى المستوى الذي يروّ جها فيه .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :كيف تحدّد
مستوى منجزاتك؟
ومن الواضح أنّ مشرفك البحثيّ أو مرشدك أو غيرهما من كبار أعضاء شبكتك
البحثيّة يمكن أن يسدي لك ال ّنصح والمشورة .وعالو ًة على ذلك ،ثمّة عدد من المقاييس الك ّميّة
التي يمكنك تطبيقها بغرض تقييم مستوى القدرة التنافسيّة الدّوليّة لمنجزاتك البحثيّة.
ت المحتمل َة لعامل التأثير ،وقد ت ّم اقتراح
كنا قد ذكرنا في موضع سابق المشكال ِ
تصنيف [ (eigenfactor) ]102كمقياس بديل .ويعمل هذا المنهج على تصنيف الدّوريّات عن
طريق قياس مدى أه ّميّة االستشهاد استنا ًدا إلى تأثير الدّوريّة الناقلة لالستشهاد ،ومن َث َّم وضع
ثقل على مدى أه ّميّة الدّوريّة التي تحتوي على االستشهاد بصورة أكبر ممّا يت ّم قياسه باستخدام
عامل التأثير .ولكن على الرّ غم من ذلك ،فال زال ) (eigenfactorيو ّفر فقط مقياسًا للدّوريّة
التي تض ّم بين د ّفتيها منشوراتِك ،وليس مقياسًا مح ّد ًدا لجودة منشوراتك.

يجري اآلن بصورة متزايدة تقييم المنشورات في الدّوريّات الدّوليّة المح ّكمة علم ًّيا عن
شر  hالخاصّ بك [ ، ]103وهناك تنويعة من مؤ ّ
طريق مؤ ّ
شر  hت ّم االصطالح على تسميتها
بمؤ ّ
شر  mالذي يأخذ في الحسبان عدد األعوام التي مضت منذ أول منشور ،ومن َث َّم فهذا

المؤشر يكون أكثر جاذبي ًّة بالنسبة للباحثين في بداية مسارهم المهنيّ  .وتجدر اإلشارة إلى أنّ
شر  ،hمع حقيقة أنّ مؤ ّ
أه ّميّة استخدام المعلّمات  -من قبيل مؤ ّ
شر  hفي ح ّد ذاته كان مثار
انتقادات  -قد دفعت عد ًدا من المجموعات إلى نشر تحليالت معرِّ فة لمؤ ّ
شرات أخرى يُحتمل
ّ
أن تكون أكثر فائدة ،واصطلح على تسمية واحدة منها بمؤ ّ
شر ،]104[ gويُوصف مؤشر آخر

شر آخر  hمعمّم [ ،]105وهناك مؤ ّ
بأ ّنه مؤ ّ
شر ثالث معدّل لالستشهادات ( ]106[ )hsالذاتية ،وهو
ما اصطلح على تسميته بمؤ ّ
شر  hالحادّ.
فضالً عن أنّ هذه التقييمات تصف الجوهر األكثر إنتاجيّة لمنجزات الباحثين ،وتطلعنا
على عدد األوراق البحثيّة في منجزاته الجوهريّة ،فهناك اآلن أيضًا مؤ ّ
شرات أخرى تصوّ ر
اآلثار المتر ّتبة على تلك األوراق في الجوهر البحثيّ  .ولكي تتم ّكن ح ًّقا من تقييم أه ّميّة نتائجك
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البحثيّة المنشورة ،قد ينبغي عليك أن تف ّكر في تطبيق مؤ ّ
شر واحد من ك ٍّل من هذين النوعين
[ .]107ومع ذلك ،فإ ّنه ليس من المه ّم ج ًّدا أًن تخوض في تفاصيل كثيرة في هذا الصّدد ،ولكن
ً
باحثا في بداية مساره المهنيّ  ،يكفي أن تكون على دراية بما هو ممكن ،وما يُرجّ ح
ِب َعدّك
استخدامه بصورة أكبر في المستقبل.
ولع ّل الجانب األكثر إثارة لالهتمام لعد ٍد من هذه ال ّتعديالت التي طرأت على مؤ ّ
شرات
االستشهاد ،هو إمكانيّة استخدامها أيضًا في عقد مقارنات معقولة لإلنتاجيّة عبر مجموعة
واسعة من المجاالت العلميّة بدءًا ّ
بالزراعة ومرورً ا بالرّ ياضيّات والفيزياء وانتها ًء بطب
المناطق الحارّ ة [ .]112،111،110،109،108وال ي ّتسع المجال هنا للخوض بالتفصيل في استخدام هذه
ً
التعديالت وقيمتها التي طرأت على مؤ ّ
أبحاثا كثيرة يجري تنفيذها
شر  ،hلك ّنها تبيّن أنّ هناك
حال ًّيا بشأن كيفيّة ال ّتغلّب على المشكالت المحتملة ألنساق التقييم هذه؛ لذا فمن المرجّ ح بال ّنسبة
شر  hأو المؤ ّ
لمؤ ّ
شرات المحسّنة التي ستخلفه على مدار األعوام القليلة المقبلة أن تصبح أكثر
استخدامًا ممّا هي عليه اآلن في تقييم الجودة .ومن َث َّم ،ينبغي علي كأن تغتنم ك ّل فرصة ممكنة

الستخدام أنساق التقييم هذه ،وذلك لتحديد مستوى الجودة التي تتم ّتع بها على مدار مسارك
البحثيّ  .وسيت ّم ذكر هذا الح ًقا في األقسام التالية من الدليل ،ولكن كيف يمكنك التأ ّكد من أ ّنك

نحو مناسب
قد زدّت من منجزاتك عالية الجودة َح َس َ
ب تقييمها ،وأ ّنك قد روّ جت لها على ٍ
بمجرّ د االنتهاء من ترسيخ جودة أبحاثك.
ُ
زرت موقع مؤسستك على شبكة اإلنترنت وبحثت عن اسمك،
على سبيل المثال ،إذا
فهل سأتم ّكن من العثور على معلومات دقيقة ومحدّثة عن منجزاتك البحثيّة؟ تجدر اإلشارة إلى
أنّ مجتمعات الصّناعة التي تبحث عن متعاونين أكاديميين بخبرات معيّنة كثيرً ا ما تستخدم

موقع المؤسّسة على شبكة اإلنترنت لتحديد األفراد المناسبين ،ومن المه ّم أال تكون مذكورً ا
َحسْ بُ في الموقع ،وإ ّنما تكون مذكورً ا بد ّقة مع أحدث المعلومات المتعلّقة بك.
ُتع ّد شبكة اإلنترنت اآلن مور ًدا ثمي ًنا على الصّعيد الدّوليّ  ،ويجب أن تكون بيانات
نحو مناسب ودقيق ،ولكن أيضًا على أوسع نطاق ممكن .ولقد كشفت العديد
كمسرودة على ٍ
[]115،114،113
ّ
عن
من الدّراسات ،التي تركز على الدارسين القانونيين وباحثي علوم المعلومات
أن األكاديميين البارزين ،على األق ّل في هذه المجاالت ال ّتخصّصيّة ،لم يكونوا أكثر شهرة من
المؤلّفين المعروفين غير األكاديميين عندما ت ّم تقييمهم باستخدام التنويهات في وسائط اإلعالم
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المجمّعة .ومن المحتمل أن يُشير هذا إلى أ ّنه حتى األكاديميين ذوي المكانة المرموقة ال
ً
مقارنة بالغالبيّة العظمى من المؤلّفين غيراألكاديميين .ومع ذلك،
يبيعون أنفسهم بما فيه الكفاية
فإنّ ما أجده مثيرً ا لالهتمام في هذه المشاريع البحثيّة هي األشكال التي كان بمقدور المؤلّفين
أن يعقدوا فيها مقارنات للتنويهات في شبكة اإلنترنت .وتتفاوت هذه التنويهات من ّ
ملخصات
المؤتمرات أو محاضرها إلى الصّفحات الرئيسة الخارجيّة ورسائل البريد اإللكترونيّ
المعمّمة ،والمناهج ،وحتى مل ّفات الصّحف والمجالت باستخدام مل ّفات أخبار الجامعات
األكاديميّة في خدمة ) (LexisNexisعلى مدار األعوام الخمسة السابقة> وقد ت ّم إجراء هذه
الدراسات قبل االستخدام المطرّ د في اآلونة األخيرة لخدمات على شبكة اإلنترنت من قبيل:
 Facebookو YouTubeو Plaxoو MyspaceوLinkedIn؛ لذا من المحتمل أن يتزايد
في المستقبل مدى انفتاح الباحثين على اإلنترنت ،وبخاصّة الباحثين الشباب في بداية مسارهم
المهنيّ .
لع ّل ما توحي به هذه الدّراسات هو أ ّنه ربّما ينبغي على جميع الباحثين أن يتحلّوا بروح
المبادرة واستباق الفعل في الدعاية لمنجزاتهم البحثيّة ذات الجودة العالية .ويجدر بك أن تفعل
ّ
معز ًزا بعملك
ذلك بالتأكيد لضمان توسّع مسارك البحثيّ وصعوده بمعدّل السّرعة المتو ّقع
الدؤوب ومنجزاتك عالية الجودة .ثمّة طرائق عديدة ألداء بذلك ،مثل :الحرص على توافر
بياناتك في موقع المؤسّسة على شبكة اإلنترنت ،واغتنام ك ّل فرصة متاحة لوصف منجزاتك
البحثيّة في الصّحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيون والنشرات اإلخباريّة لجمعيّتك والمجالت
المهنيّة المتخصّصة وما إلى ذلك .وفي واقع األمر ،في حين أ ّنني كنت أر ّكز على هذه األنساق
ت لزيادة تحسين مكانتك البحثيّة ،فإنّ الطريقة المنكرة ّ
ِب َعدّها مجاال ٍ
للذات في ال ّنظر إلى هذه

المسألة هي أ ّنه إذا ما كان يت ّم تمويل أبحاثك عن طريق المال العا ّم ،فمن واجبك في هذه الحالة
أن ُتطلع المجتمع على نتائج أبحاثك في عد ٍد من هذه األنساق .إ ّننا نر ّكز كثيرً ا على ال ّنشر
بغرض إعالم أقراننا من الباحثين وإبهارهم ،وربّما ينبغي لنا أيضًا أن نر ّكز أكثر على اإلبالغ
عن النتائج التي توصّلنا إليها للمجتمع الذي يموّ ل أبحاثنا .ويلزم أن يكون هذا اإلبالغ مكتوبًا
بلغة بسيطة بحيث تشرح أبحاثك بوضوح ألشخاص ليسوا على دراية بالمصطلحات المعتادة
ّ
يستحق األمر
في األبحاث ،إال أنّ هذا اإلبالغ يجب أن يكون دقي ًقا وأمي ًنا على الدّوام .وسوف
أن تبذل جهدك في هذا الصّدد.
في هذا القسم ،شدّدت فقط على ضرورة الترويج لمنجزاتك البحثيّة .ومع ذلك ،ففي
الوقت الرّ اهن ومن المؤ ّكد في المستقبل كذلك .ونظرً ا إلى أنّ معظم الحكومات الوطنيّة تزيد
من تركيزها على التأثيرات االجتماعيّة واالقتصادية والبيئيّة على األبحاث الممّولة من القطاع
العا ّم ،فسيتطلّب منك األمر أن تضع في اعتبارك أيضًا هذه التأثيرات االجتماعيّة واالقتصاديّة
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والبيئيّة .وفي حين يكون من قبيل اإلنجازات البارزة أن تنشر منجزاتك البحثيّة في أفضل
دوريّة بقدر اإلمكان تتلقى مئات مراجع االستشهاد ،فإنّ الحكومات في الوقت الحاضر تطالب
الباحثين أيضًا بأن يوضّحوا مدى اإلفادة التي عادت على المجتمع من أبحاثهم.
كما ذكرنا آن ًفا ،ستستند  %65من التقييمات في إطار التفوّ ق البحثيّ ) (REFلعام
 2014على المنجزات البحثيّة .وباإلضافة إلى ذلك ،فمن المقرّ ر أن تستند نسبة ترجيحيّة من
 %25في آخر المطاف إلى التأثير الذي حظي على تقدير وا ٍ
ف بسبب الفوائد االقتصاديّة
واالجتماعيّة التي نتجت عن األبحاث المتميّزة .ومع ذلك ،بافتراض أنّ تقييم التأثير في إطار
التفوّ ق البحثيّ ) (REFلعام  2014سيظ ّل تنمو ًّيا ،فسيت ّم خفض ال ّنسبة الترجيحيّة للتأثير في
عمليّة التقييم األولى إلى  ، %20وإن كانت هناك نيّة في زيادة هذه ال ّنسبة في عمليّات التقييم

الالحقة [.]116
ّ
تتمثل المشكلة في أنّ هذه المنجزات المتعلّقة بهذه التأثيرات االجتماعيّة واالقتصاديّة
والبيئيّة لم يت ّم تعريفها بوضوح أو قبولها بالضّرورة حتى اآلن على أ ّنها تشمل العديد من
النتائج المحتملة ،كما أ ّنه يصعب ،وإن لم يكن من المستحيل ،قياس تلك التأثيرات بد ّقة .ولع ّل
ال ّتحدي الرّ ئيس الذي يواجه االستخدام واسع االنتشار للتأثيرات االجتماعيّة واالقتصاديّة
والبيئيّة في قياس قيمة النتائج البحثيّة هو عدم االتفاق على ما ينبغي تضمينه ،وكيف يمكن
قياسها بد ّقة ،وال ّتحقق من صحّ تها عن طريق أعداد كبيرة بما فيه الكفاية من الباحثين في ك ّل
تخصّص بحثيّ أو مجموعة أكاديميّة أو صناعيّة.
ك في أ ّنه بمرور الوقت سيؤدّي ضغط الرأي العا ّم والحاجة
مع ذلك ،ال يساورني أيُّ ش ّ
إلى تبرير المزيد من اإلنفاق العا ّم على األبحاث على ح ّد سواء إلى توسيع نطاق انتشار
نحو أكبر ،وينبغي عليك على
استخدام هذه التأثيرات االجتماعيّة واالقتصاديّة والبيئيّة على ٍ
األق ّل أن تكون على دراية بأنواعها المتنوّ عة التي قد ّ
تؤثر في أبحاثك.
على سبيل المثال ،اشتملت عمليّة إطار جودة األبحاث ) ،- (RQFالتي كانت الحكومة
ّ
تخطط لتنفيذها -على العديد من األمثلة للتأثيرات االجتماعيّة
األستراليّة في ذلك الحين
واالقتصاديّة والبيئيّة المحتملة ،لمطالبة الباحثين بتقييم ما إذا ت ّم استخدام أبحاثهم لألغراض
اآلتية ،على سبيل المثال ال الحصر:
	•لتوليد سياسات أو منتجات أو عمليّات ،أو ا ّتجاهات،
أو سلوكات ،أو تو ّقعات جديدة،
	•لإلسهام في ال ّتوصّل إلى نتيجة أدّت إلى،
فائدة ملموسة أو بارزة يمكن قياسها،

الترويج لمنجزاتك البحثيّة • 89

	•في المناقشات العامّة التي ّأثرت في الرأي العا ّم،

	• إلنشاء شركات منبثقة عن فِرق بحثيّة ،أو التسويق واالستغالل ال ّتجاريّ لمنتجات
وتكنولوجيّات جديدة ،أو االستثمارات المشتركة الكبيرة في االستغالل ال ّتجاريّ
من قِبل المستثمرين أو المستخدمين النهائيين،
	•في إنشاء العمليّات التي أدّت إلى نتائج وإنتاجيّة محسّنة في الصّناعة أو السّياسة،
	•في إنشاء عمليّة أو منهج أو منتج أو تحليل أو أداة بحثيّة جديدة من شأنها أن
تصبح ممارسة مهنيّة قياسيّة ،ممّا أدّى إلى فائدة يمكن قياسها،
	•لتحويل المفاهيم الدّوليّة للثقافة ،كما ي ّتضح ذلك من االهتمامات المتنامية للجماهير
والفنانين وقطاعات الفنون األدائيّة على الصّعيد الدّوليّ  ،ممّا أدّى إلى فائدة يمكن
قياسها،
	•في األبحاث التاريخيّة التي أدّت إلى المحافظة على وسائط اإلعالم أو غير ذلك
من األعمال الثقافيّة التي أنتجها البشر،
نحو كبير للصّناعة
	•لتحقيق توفير كبير في ال ّتكاليف أو زيادة اإلنتاجيّة على
ٍ
أوالحكومة،
	•لتحسين النتائج الصّحيّة من خالل رفع فعاليّة وكفاءة جهاز أو إجراء أو عقار،
كما ي ّتضح ذلك من ّ
الزيادات في الرّ فاهيّة أو فترة الحياة أو معدّل بقاء المرضى،
	•لتحسين جودة الرّ عاية ال ّناجمة عن اعتماد ممارسات أو إجراءات إكلينيكيّة
أفضل ،كما ي ّتضح ذلك من خفض معدّالت الوفاة أو اإلصابة باألمراض.
	•في اإلجراءات والسّلوكات الجديدة التي خ ّفضت من وقت المعالجة وتكاليفها ،ممّا
أدّى إلى فائدة ملموسة أو بارزة للمجتمع،
	•في التشريعات أو األحكام القانونيّة أو لجان التحقيق أو بيانات السّياسة ذات
الصّلة على الصّعيد الوطني أو الدّوليّ ،
	•للموا ّد ال ّتعليميّة أو ال ّتدريبيّة،
	•ألحداث المجتمع التعاونيّ والمهرجانات واألعمال الفنيّة وال ّت ّ
دخالت االجتماعيّة،
	•في صورة دراما ومسرح تطبيقيّ في السّياقات ال ّتعليميّة أو المجتمعيّة أو الثقافيّة
أو االجتماعيّة.
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ً
حديثا قد أنهت عمليّة إطار جودة األبحاث
يُذكر أنّ الحكومة األستراليّة المنتخبة
) ،(RQFعندما تولّت مقاليد األمور في أواخر عام  ،2007وأرى أنّ عدم وجود اتفاق بين
الجامعات األستراليّة على التأثيرات االجتماعيّة واالقتصاديّة والبيئيّة قد سارع إلى ح ّد كبير
في إنهاء إطار جودة األبحاث من قِبل الحكومة الجديدة .ومن المثير لالهتمام ،برغم أنّ
برنامج التفوّ ق في األبحاث في أستراليا ) (ERAلعام  - 2010الذي ح ّل مح ّل إطار جودة
األبحاث  (RQF) -لم يعمل على تقييم هذه التأثيرات االجتماعيّة واالقتصاديّة والبيئيّة مباشر ًة،
ّ
مؤخرً ا إلى أنّ هذا البرنامج لعام  2012قد
فإنّ الوزير المسؤول عن برنامج ) (ERAقد أشار
يشمل مالحظة مؤ ّ
شرات التفوّ ق البحثيّ التي تدور حول االستيعاب أو االنخراط في المجاالت
البحثيّة [.]117
بدأ هذا القسم من الدليل باإلشارة إلى أ ّنه ليس هناك من بديل على اإلطالق لقائمة
طويلة من المنجزات البحثيّة عالية الجودة .ومن المؤ ّكد أنّ هذه مقولة صحيحة ،إال أ ّنك إذا
استخدمت األبحاث الواردة في تلك القائمة الطويلة بغرض تحسين التأثيرات االجتماعيّة
واالقتصاديّة والبيئيّة على ال ّنحو الموضّح في أعاله ،فسيت ّم َع ُّد أبحاثك عندئ ٍذ بأ ّنها أكثر جدوى
وقيمة.
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in
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university-industry
relationships. At the personal level, the expanded academic
input may lead to you becoming much more widely published in
academic outputs, and many universities have the ability and in
fact want to, confer honorary academic positions on their longstanding highly regarded industrial partners. If you are working
in a commercial company, your appointment as an affiliate
Associate or full Professor by a major research university
provides you a personal cachet and academic recognition that
would not be possible working exclusively within your commercial
environment. This is likely to lead to a promotion within your
organisation and also offers the possibility of periods or a
permanent place in academia at a later stage. Commercial and
industrial companies often value staff such as yourself being
given honorary academic appointments and being involved in
university research projects, because it shows that your
company is highly regarded by the academic community and is
seen as one worth working with.
Unfortunately, working with academics is not without
disadvantage as they often, because of constraints such as
teaching and administration obligations, carry out research at a
pace slower than commercial companies or industry would like.
Their goals and aims in the research are often more academically
focused than industrially or commercially focused. However,
through establishing a mutual respect and a shared commitment
to the mutually synergistic success of the joint project, then the
development of a strong long-term relationship has very positive
aspects for all involved and should be highly sought after and
pursued.
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عندما تبدأ ح ًّقا في حضور المؤتمرات وتوسيع شبكتك البحثيّة ،فمن المرجّ ح أ ّنك تمنح
بطاقتك التعريفيّة كوسيل ٍة سهلة لتقديم نفسك للزمالء الجدد .وفي بعض البلدان ،يت ّم َع ُّد
التقديم السليم لبطاقتك التعريفيّة كما لو كان طقسًا شعائر ًّيا .وكما هو متو ّقع ،تحتوي
بطاقتك التعريفيّة على معلومات اال ّتصال الخاصّة بك ،إال أ ّنه ينبغي لك أن تحتفظ أيضًا
ّ
بنسق أكثر تفصيالً
الطالع اآلخرين على ال ّنقاط البارزة في مسارك المهنيّ جنبًا إلى
جنب مع نجاحاتك.
من الضّروريّ أن يكون لديك سيرة ذاتيّة ال تحتوي َحسْ بُ على منجزاتك المتميّزة،
نحو ّ
يمثل دعاية لمنجزاتك بصور ٍة واضحة ومميّزة .ويجب أن
وإ ّنما يت ّم تقديمها أيضًا على ٍ
آن .وفي حين يتعيّن عليك أن تحسن اختيار العناصر
تكون السّيرة الذاتيّة دقيقة ومحدّثة في ٍ
التي يت ّم إدراجها في سيرتك الذاتيّة الرّ سميّة العامّة ،فإ ّنني أوصي بشدّة أن تحتفظ أيضًا بنسخة
ك في أنّ
غير رسميّة من سيرتك الذاتيّة ،بحيث تحتوي على سجالت لك ّل ماتفعله .وال ش ّ
المناقشة التي أجريتها في جامعة أخرى في ال ّ
شهر الماضي ،أو التقرير الصّحافي الذي
استعرض نتائج مجموعتك البحثيّة في العام الماضي ،أو ال ّتفاصيل الكاملة للطلب المبدئيّ الذي
ً
تقدّمت به في العام الماضي للحصول على براءة اختراعّ ،
أحداثا وفعاليّات
تمثل جميعها

ستحتاج في آخر المطاف إلى توثيقها بد ّقة .ولع ّل ّ
الطريقة الوحيدة التي تم ّكنك من تحقيق ذلك
بفعاليّة هي تسجيل األحداث والفعاليّات وقت حدوثها .ويعني هذا ّ
بالطبع أن يتوافر لديك ك ٌّم

كبير ج ًّدا من المعلومات التي يمكن أن ّ
تمثل تفاصيل أكثر ممّا يلزم بال ّنسبة لسيرة ذاتيّة رسميّة
عامّة .إال أنّ إتاحة هذه المعلومات في نسق غير رسميّ  -بحيث يمكن نقلها في ما بع ُد إلى
أقسام في سيرتك الذاتيّة الرّ سميّة العامّة عند الضّرورة  -ستضمن حصول منجزاتك البحثية
على أفضل تقييم ممكن.

يجب أال تكون سيرتك الذاتيّة دقيقة ومحدّثة َحسْ بُ  ،ولكن ينبغي أيضًا أن تكون موجزة
ومفيدة ومفهومة للقرّ اء من مجموعة متنوّ عة من الخلفيّات والثقافات .لذا ،يجدر بك تج ّنب
مع استخدام لغة تكون مفهومة ّ
للزمالء
استخدام االختصارات أو على األق ّل توضيحها تمامًاَ ،
الذين قد ال يستخدمون لغتك بوصفها لغتهم األولى ،ويجدر بك  -قبل ك ّل شيء -أن تجعل
سيرتك الذاتيّة صادقة وأمينة .وأعني بذلك في ما يتعلّق بأمور من قبيل المنشورات .فثمّة
فروق واضحة ح ًّقا بين منشور في دوريّة علميّة مح ّكمة دول ًّيا ذات َر ْقم دوليّ موحّ د للدّوريّات

(ردمد) ،وعرض تقديمي غير مح ّكم علم ًّيا في أحد المؤتمرات .وك ٌّل منهما يتميّز بقيمته
ّ
ويستحق أن تسعى إلى تحقيقه ،إال أ ّنه ينبغي عليك تضمين عناوين في سيرتك الذاتيّة تحدّد
ً
مستوى مختلف عمّا هي
نوع ك ّل منهما بحيث ال يبدو كما لو أ ّنك تزعم أنّ المنشورات على
ً
عليه في واقع األمر .ويُولي القرّ اء قيمة كبيرة لل ّد ّقة وال ّتعريف الواضح بدال من االضطرار
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إلى استعراض صفحات من مادّة غير واضحة في كثير من األحيان ،ومحاولة تحديد الجدوى
من سيرة ذاتيّة ّ
ثالثين صفحة .ومن أجل مساعدة قرائك ،احرص دائمًا على
عشرين أو
تغطي
َ
َ

تقديم البراهين التي ّ
تعزز المزاعم مزوَّ دة بتفاصيل محدّدة كلّما كان ذلك ممك ًنا.
قد يكون لمؤسّستك نسق قياسيّ للسّيرة الذاتيّة يلزم استخدامه عند ال ّتقدّم للحصول على
أشياء من قبيل ال ّترقية الداخليّة أو طلبات المِنح .وإذا كان األمر كذلك ،فينبغي لك في هذه الحالة
ً
أنماطا
استخدام ما يُوصى به أو يُع ّد ضرور ًّيا .ومع ذلك ،فإنّ العديد من المؤسّسات ال تفرض
ُ
سردت في أدناه أمثلة على العناوين التي يمكنك أن تستخدمها في
معيّنة للسّيرة الذاتيّة؛ لذا فقد
سيرتك الذاتيّة .في الوقت الحاضر ،قد ال تتوافر لديك معلومات إلدراجها في ك ّل فئة ،ولكن من
المحتمل أن تح ّقق بمرور الوقت منجزات لمسارك المهنيّ في ك ّل هذه الفئات .وفي حين ّ
تغطي
جوانب مسارك المهنيّ جميعها  ،بما في ذلك التدريس والخدمة المجتمعيّة واإلدارة
السّيرة الذاتيّة
َ
والقيادة واإلنتاجيّة الصناعيّة واألنشطة ال ّتجاريّة ،فإنّ العناوين تعتمد على نوع المؤسّسة التي
ّ
توظفك ضمن طاقم العاملين فيها .وبطبيعة الحال ،فإنّ المثال في أدناه على السّيرة الذاتيّة يتر ّكز
بصور ٍة أكبر على األبحاث ،بما أنّ هذا الدليل يُعنى أساسًا بتوجيه مسارك البحثيّ.
الذاتية
السيرة
أمثلة على عناوين ّ
ّ
أ.ال ّتعليم العالي.
ب.الجوائز وال ّتكريمات.
ج.ال ّتوظيف.
د.الدّور والمسؤوليّات الحاليّة.
هـ.اللّجان األكاديميّة.
و.اللّجان المهنيّة.
ز.خبرة التدريس.
ح.األطروحات التي تمّت مناقشتها.
ط.ال ّتعاون ال ّتجاريّ /الصّناعيّ .
ي.دورات القيادة/اإلدارة األكاديميّة التي ت ّم حضورها.
ك.المسؤوليّات ال ّتحريريّة.
ل.إحاالت لك ٍّل من:
1.1المخطوطات غير المنشورة.
2.2طلبات الحصول على مِنح بحثية.
3.3المناصب/ال ّترقيات المهنيّة.
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م.المِنح البحثيّة التي ت ّم الحصول عليها.
ن.العروض ال ّتقديميّة في المؤتمرات العلميّة الدّوليّة.
س.العروض ال ّتقديميّة في المؤتمرات الوطنيّة.
ع.المنشورات.
1.1الكتب
2.2الفصول المجتزأة من الكتب
3.3الدّوريّات المح ّكمة علم ًّيا
4.4منشورات المؤتمرات المح ّكمة علم ًّيا
5.5المنشورات في الصحافة العاديّة (الصّحف والمجالت) أوالمجالت العلميّة
ّ 6.6
الملخصات ،أو الرّ سائل إلى المحرّ رين ،أو محاضر المؤتمرات
كما ذكرنا في األقسام السابقة من هذا الدليل ،يُع ّد ترتيب المؤلّفين مسألة في غاية
األهميّة .فمن المالئم أن تسرد المسائل الجيّدة من قبيل ترتيب المؤلّفين في المنشورات ،ومن
المحتمل أن يتضمّن ذلك نسبة إسهامك ودورك في ّ
الطلبات المقدّمة للحصول على تمويل في
البرامج البحثيّة.
بطبيعة الحال ،فإنّ عناوين السّيرة الذاتيّة في المثال في أعاله ليست بالضّرورة شاملة
وجامعة ،وقد يكون لديك أنت أو مؤسّستك عناوين أخرى يمكن إضافتها .ومع ذلك ،فبصرف
النظر عن ال ّنمط أو ال ّنسق الذي تستخدمه لسيرتك الذاتيّة ،من الضّروري أن تتوافر لديك سيرة
ذاتيّة دقيقة ومحدّثة ويسهل استيعابها إلى ح ّد كبير من قِبل أيّ شخص يرغب في تحديد جودة
منجزاتك التي ح ّققتها في مسارك البحثيّ .
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If you are employed by and therefore carrying out research
for a commercial industrial company, there is also a range of
very positive potential outcomes but some significant potential
disadvantages,
in
participating
in
university-industry
relationships. At the personal level, the expanded academic
input may lead to you becoming much more widely published in
academic outputs, and many universities have the ability and in
fact want to, confer honorary academic positions on their longstanding highly regarded industrial partners. If you are working
in a commercial company, your appointment as an affiliate
Associate or full Professor by a major research university
provides you a personal cachet and academic recognition that
would not be possible working exclusively within your commercial
environment. This is likely to lead to a promotion within your
organisation and also offers the possibility of periods or a
permanent place in academia at a later stage. Commercial and
industrial companies often value staff such as yourself being
given honorary academic appointments and being involved in
university research projects, because it shows that your
company is highly regarded by the academic community and is
seen as one worth working with.
Unfortunately, working with academics is not without
disadvantage as they often, because of constraints such as
teaching and administration obligations, carry out research at a
pace slower than commercial companies or industry would like.
Their goals and aims in the research are often more academically
focused than industrially or commercially focused. However,
through establishing a mutual respect and a shared commitment
to the mutually synergistic success of the joint project, then the
development of a strong long-term relationship has very positive
aspects for all involved and should be highly sought after and
pursued.
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سوا ٌء حصلت على منصب أكاديميّ جديد نسب ًّيا في إحدى الجامعات أو حصلت على
وظيفة لدى إحدى المؤسّسات البحثيّة ال ّتجاريّة ،فمن المرجّ ح أن يُعهد إليك بعد ٍد من
المسؤوليّات األخرى جنبًا إلى جنب مع أنشطتك البحثيّة .وفي حين أنّ هذه األنشطة
األخرى من األه ّميّة بمكان ،بل قد تكون السبب في أ ّنك تتل ّقى راتبًا ،إال أ ّنها ستتطلّب منك
الجهد والخبرة التي يمكن أن ُتسهم بها في مسارك البحثيّ  .وقد يتم ّكن زمالء دراسات ما
بعد الدكتوراه والباحثون في معاهد األبحاث الطبيّة من ال ّتركيز بصور ٍة أكبر على
أبحاثهم فقط ،إال أنّ هناك على أيّة حال العديد من األسباب التي تدعوك إلى التقدّم بطلب
للحصول على زمالة بحثيّة بدوام كامل.
من المؤ ّكد أنّ ال ّتجربة البحثيّة بدوام كامل في بيئة أخرى بخالف مؤسّستك المعتادة
تضيف كثيرً ا إلى مهاراتك وخبراتك ،وتسمح لك بال ّتركيز قدر اإلمكان على بحثك وحده .ومن
الواضح أنّ هناك إيجابيّات كثيرة للحصول على زمالة بغرض العمل في بيئة بحثيّة في خارج
البالد .ولن يتأ ّتى لك فقط اكتساب المهارات والخبرات التي قد ال تكون موجودة في بلدك،
ولكن سيكون بمقدورك أيضًا توسيع شبكتك البحثيّة وقائمتك من المتعاونين الدوليين .كما أنّ
هذه الخبرة في المؤسّسات خارج البالد تضيف قدرً ا كبيرً ا من ال ّ
شهرة وال ّتقدير إلى مسارك
البحثيّ  ،بحيث ّ
تعزز وضعك الجيّد كثيرً ا عندما تعود إلى بلدك ،أو إذا قرّ رت البقاء في البلد
الذي حصلت منه على الزمالة .على سبيل المثال ،فإنّ الواليات الم ّتحدة األمريكيّة ،بوصفها
نحو واضح عام َلجذب كبير وقوي للمواهب
رائدة التكنولوجيا على مستوى العالمُ ،تع ّد على ٍ
والكفاءات .وتشير ال ّتقديرات إلى أنّ نحو نصف العدد اإلجماليّ للعاملين في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا في الواليات الم ّتحدة قد ولدوا في بلدان أخرى ،كما أنّ قُراب َة ربع عدد الحاصلين
على درجة الدكتوراه في العلوم والهندسة بالواليات الم ّتحدة ولدوا خارج أمريكا [.]118
نظرً ا إلى المزايا العديدة المرتبطة بأن يكون الباحث حاصالً على زمالة ،فإ ّنها تشهد
منافسة شديدة من الباحثين ،وسيتطلّب منك األمر العمل بج ّد ودأب للتقدّم بطلب ّ
الزمالة
وللحصول عليها على ح ّد سواء .ومع ذلك ،فبعد ا ّتباع ال ّنصائح المقدّمة لك في هذا الدليل،
نحو جيّد إلعداد طلب الحصول على ّ
الزمالة .ويُع ّد المشرفون
ينبغي لك أن تكون مجه ًّزا على ٍ
على أبحاثك السابقة والمتعاونون معك ومرشدك بمثابة األشخاص المثاليين الذين يمكنك أنت
طلب إحاالت منهم ،كما أنّ المعلومات الالزمة جميعها ستكون متاحة في متناول يدك من
ّ
والموثقة ج ّي ًدا.
خالل سيرتك الذاتيّة المحدّثة
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ترتبط بعض ّ
الزماالت بالمشاريع البحثيّة في المؤسّسة المقترحة ،وسيتطلّب منك األمر
ال ّتعاون مع المشرف المُحتمل حتى يتس ّنى لك التقدّم بالطلب .كما أ ّنك ستحتاج إلى التفاصيل
المتعلّقة بمشروع بحثيّ مقترح سيكون من دواعي سرور المشرف الجديد أن تن ّفذه في
مؤسّسته .وتقوم بعض ّ
الزماالت بتمويل راتبك فقط ،في حين أنّ بعضها اآلخر يكون أكثر
شموالً وينطوي على الرّ اتب وبدل السّفر وتكاليف المحافظة على البنية البحثيّة في الموقع
الجديد.
ثمّة زماالت معروفة على الصّعيد الدّوليّ  -مثل تشرشل وفولبرايت وماري
كوريورودس وفون همبولت  -يت ّم اإلعالن على نطاق واسع عن تقديم طلباتها .وينبغي عليك
بالتأكيد أن تتر ّقب مثل هذه ّ
الزماالت؛ نظرً ا أل ّنها تحظى بمكانة مرموقة وذات شأن عظيم إلى
ً
أبعد الحدود .أمّا ّ
تركيزا على الصّعيد المحلّيّ  ،وقد تسمح لك
الزماالت األخرى ،فتكون أكثر
بتنفيذ بحثك بدوام كامل في مؤسّسات كائنة في بلدك.
تجدر اإلشارة إلى أنّ بعض ّ
الزماالت  -مثل تلك المذكورة في أعاله  -تكون "مفتوحة"
جزئ ًّيا أو كليًا بحيث يمكنك استخدامها للذهاب إلى أيّ مؤسّسة ،في حين يت ّم تقديم ّ
الزماالت
األخرى من قِبل مؤسّسات معيّنة ،كما يت ّم إتاحتها إلجراء األبحاث في تلك المؤسّسة وحدها.
وتعمل العديد من قواعد البيانات  -مثل:
مجتمع العلوم

[]120

[]119

) (ResearchProfessionalو )(COS

و ) (IRISخدمة استعالمات الباحثين في إلينوي

[]121

و ) (SPINشبكة

استعالمات البرامج الخاضعة للرّ عاية ]122[ -على توفير معلومات مفصّلة ومحدّثة حتى آخر
لحظة حول اآلالف من فرص التمويل الحكوميّ والخاصّ ّ
للزماالت الدّوليّة ،على أساس رسم
اشتراك في العادة .كما أنّ عد ًدا من قواعد البيانات التي ورد ذكرها في األقسام األخرى من
هذا الدليل تسرد أيضًا فرص ّ
الزماالت المتاحة .وينبغي لمكتبك البحثيّ أو أفراد طاقم العمل
الذين ت ّم توظيفهم لتيسير األبحاث في مؤسّستك أن يكون بمقدورهم مساعدتك على تحديد
المواعيد ال ّنهائيّة والمتطلّبات الالزمة للتقدّم لهذه ّ
ك في أنّ حصول العاملين
الزماالت .وال ش ّ
في إحدى المؤسّسات على هذه ّ
الزماالت من شأنه أن يضفي عليها مكانة مرموقة إلى أبعد
حدّ ،وسوف تفيد مؤسّستك منك كثيرً ا عند عودتك إليها.
بعد أن تقضي بعض الوقت في مؤسّسة أخرى ،أو ربّما في بلد آخر ،ستكون قد
ت التي ال تتوافر محل ًّيا .ومن َث َّم ،فمن المرجّ ح أن تق ِّدم مؤسّستك
ت والخبرا ِ
اكتسبت المهارا ِ
إلى طلبك دعمًا كبيرً ا.
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ومع ذلك ،فمثل الكثير من األعمال المذكورة في هذا الدليل ،التي من شأنها تعزيز تقدُّم
مسارك البحثيّ  ،يُع ّد التقدّم بطلبات للحصول على ّ
الزماالت عمالً يتطلّب الكثير من الجهد
آن .وعالو ًة على ذلك ،فإنّ االنتقال المحتمل إلى مِنطقة أخرى
ويستغرق الكثير من الوقت في ٍ
في بلدك أو حتى إلى دولة أجنبيّة قد ينطوي على اضطراب كبير ألمورعائلتك ،ولذا فمن
الضّروري أن تحدّد أوالً ما إذا كان مسارك األكاديميّ على المستوى المتو ّقع حتى يمكنك
التنافس مع غيرك من المتقدّمين للحصول على ّ
الزمالة .ويتعيّن عليك أن تقرّ ر ما إذا كنت
على استعداد لتخصيص الوقت والجهد الالزمين ،والتعرّ ض الضطراب محتمل في أحوال
عائلتك؛ لكي تبذل قصارى جهدك في تنفيذ ّ
الزمالة .ولقد كان من دواعي سروري وفخري
الشديد أن حصلت على زمالة من فولبرايت ،أتاحت لي إجراء األبحاث بدوام كامل في معهد
األبحاث التابع لوزارة ّ
الزراعة األمريكيّة .لذا  -بطبيعة الحال  -أوصيك بشدّة أن تتقدّم
الزماالت كجز ٍء مه ّم للغاية من مسارك البحثيّ  .ومن المؤ ّكد أ ّنها ّ
للحصول على ّ
تمثل منصّة
ً
ّ
قويّة لدفع مسارك المهنيّ إلى األمام .وأتم ّنى لك حظا سعي ًدا في طلبك للحصول على ّ
الزمالة.
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التق ّدم لشغل
 أو لل ّترقية،وظيفة

If you are employed by and therefore carrying out research
for a commercial industrial company, there is also a range of
very positive potential outcomes but some significant potential
disadvantages,
in
participating
in
university-industry
relationships. At the personal level, the expanded academic
input may lead to you becoming much more widely published in
academic outputs, and many universities have the ability and in
fact want to, confer honorary academic positions on their longstanding highly regarded industrial partners. If you are working
in a commercial company, your appointment as an affiliate
Associate or full Professor by a major research university
provides you a personal cachet and academic recognition that
would not be possible working exclusively within your commercial
environment. This is likely to lead to a promotion within your
organisation and also offers the possibility of periods or a
permanent place in academia at a later stage. Commercial and
industrial companies often value staff such as yourself being
given honorary academic appointments and being involved in
university research projects, because it shows that your
company is highly regarded by the academic community and is
seen as one worth working with.
Unfortunately, working with academics is not without
disadvantage as they often, because of constraints such as
teaching and administration obligations, carry out research at a
pace slower than commercial companies or industry would like.
Their goals and aims in the research are often more academically
focused than industrially or commercially focused. However,
through establishing a mutual respect and a shared commitment
to the mutually synergistic success of the joint project, then the
development of a strong long-term relationship has very positive
aspects for all involved and should be highly sought after and
pursued.
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على الرّ غم من وجود اختالفات واضحة بين التق ّدم بطلب للحصول على ترقية أو التقدّم
بطلب لشغل وظيفة ،فإنّ هناك أوجه تشابه كثيرة بينهما ،ولذا سأناقشهما معًا في هذا
القسم .وفي واقع األمر ،كثيرً ا ما تكون أفضل طريقة للحصول على ترقية هي التقدّم
ً
مستوى أعلى في مؤسّسة أخرى.
فعلي الشغل وظيفة على
ًّ
إذا كنت تعمل في إحدى الجامعات ،فمن الواضح أنّ لديك عد ًدا من األنشطة األخرى
التي ينبغي عليك وضعها في حيّز االهتمام ،مثل :خدمات التدريس واإلدارة ،جنبًا إلى جنب
مع أنشطتك البحثيّة .أمّا إذا كنت في قطاع الصّناعة أو في أحد معاهد األبحاث الطبيّة،
فستكون لديك أيضًا  -إلى جانب أبحاثك  -مسؤوليّات أخرى ينبغي عليك أخذها بالحسبان عند
التقدّم بطلب للحصول على ترقية أو لشغل وظيفة أخرى .و ُتع ّد هذه جميعها أنشطة على قدر
بالغ من األهميّة ،إال أنّ هذا الدليل ينصبّ على مسارك البحثيّ فقط ،الذي ينبغي أن ّ
يمثل بؤرة
ال ّتركيز الرّ ئيسة بالنسبة لك ،سواء كنت تعمل في جامعة أو مؤسّسة أبحاث تجاريّة أو معهد
حكومي لألبحاث الطبيّة.
لقد أخذت بال ّنصائح المقدّمة في هذا الدليل ،ونشرت أوراقك البحثيّة في دوريّات عالية
الجودة ،وتل ّقيت بعض المِنح البحثيّة ،كما حصلت على زمالة في خارج البالد .وها أنت تشعر
بأ ّنه قد حان الوقت المناسب للتقدّم بطلب ترقية .ومع ذلك ،فمن المه ّم ج ًّدا أال تتقدّم بطلب
ً
مفرطا
للحصول على ترقية أو لشغل وظيفة جديدة في وقت سابق ألوانه؛ إذ إنّ هناك قدرً ا
ك في أنّ اإلخفاق في أيٍّ منهما
من العمل الذي يتعيّن استكماله لهذين النشاطين ،وال ش ّ
سيصيبك باإلحباط والمرارة إلى ح ّد بعيد .وكما هو معروف ،ال يحصل الجميع على ترقية
في المرّ ة األولى ،كما أنّ شخصًا واح ًدا فقط هو من سيصادفه ال ّتوفيق في الحصول على
الوظيفة الشاغرة ،ولكن من المه ّم أن تقترب من المستوى المطلوب إمّا للترقية أوللوظيفة؛
حتى يكون طلبك على األق ّل مجديًا ومستح ًّقا الجهدَ المبذول.
قد تحتاج إلى إحاالت ممتازة من مشرفك البحثيّ ومرشدك ،وربّما من كبار أعضاء
شبكتك البحثيّة؛ لذا فمن األه ّميّة بمكان أن تطلب منهم المشورة والرّ أي فيما إذا كانوا يعتقدون
ً
مستوى جديرً ا بتلك الترقية أو الوظيفة .ولع ّل هذا هو
أنّ مسارك البحثيّ قد بلغ على األق ّل
الموضع الذي تكون فيه التعليقات الحاسمة مسألة ال ُتقدّر بثمن؛ حيث إنّ طلباتك المتواصلة
 للحصول على إحاالت من مشرف أو مرشد أو عضو بشبكتك البحثيّة ال يشيرعليك بأنّالمزيد من األعمال قد تكون مطلوبة من جانبك في هذا الصّدد – يمكن أن تؤدّي إلى ر ّد فعل
سلبيّ من شأنه أن يقلّل بمرور الوقت من قيمة عالقتك معه.
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ً
إضافة إلى اإلسهامات العامّة التي تحصل عليها من زمالئك ،كيف يمكنك تحديد ما إذا
كان مسارك البحثيّ قد وصل إلى المستوى الذي تكون فيه الترقية أو الوظيفة الجديدة هي
الخطوة المنطقيّة التالية التي يمكن تحقيقها؟
بمعايير عامّة لإلنتاجيّة
عاد ًة ما ت ّتسم خطوات الترقية أو الوظائف في مستويات معي ّنة
َ
البحثيّة المرتبطة بها .وبينما يتقدّم مسارك البحثيّ شي ًئا فشي ًئا ،سترى زمالءك وهم يحصلون
على ترقيات ووظائف جديدة ،األمر الذي سيجعلك تتعوّ د  -بطبيعة الحال  -على مستوى
ك في أنّ ك ّل متقدّم لترقية
اإلنتاجيّة المطلوبة ال ّتخاذ الخطوة القادمة في مسارك المهنيّ  .وال ش ّ
أو وظيفة يكون مختل ًفا عن غيره ،وينبغي أن يحكم على الجميع بنا ًء على مزاياهم وكفاءاتهم
الفرديّة ،إال أنّ لجان االختيار أو الترقية كثيرً ا ما تنعقد وت ّتخذ قراراتها استنا ًدا إلى خبرتها
العامّة في المجال.
يشير العديد من المنشورات  -وبعضها ورد ذكره في موضع سابق من هذا الدليل  -إلى
أنّ ال ّترقيات أو اختيار شاغلي الوظائف أو منح الجوائز ينبغي أال يعتمد ببساطة على ال ّتحليل
الكمّيّ لمنشورات الفرد .وأنا ال أل ّم ُح بالتأكيد إلى أنّ األمر ينبغي أن يكون كذلك .إال أ ّنه يمكنك
استخدام ال ّتحليل الكمّيّ لمنشوراتك البحثيّة لتزويدك بفكرة تقريبيّة عمّا إذا كان مسارك المهنيّ
ً
مستوى م ّتسق مع طلب للحصول على ترقية أو لشغل وظيفة ،وأعتقد أنّ عد ًدا
قد وصل إلى
ً
ّ
ّ
متزاي ًدا من اللجان يستخدم التحليالت الك ّميّة ِب َعدّها معلوما ٍ
ت إضافيّة في عمليّة صنع القرار.

أنا ال أل ّم ُح بال ّتأكيد إلى أ ّنه إذا تمّت ترقية أحد زمالئك إلى منصب أستاذ مساعد ولديه
وعشرين منشورً ا ،فإ ّنه ينبغي لك أن تتقدّم
اثنين
عشر منشورً ا فقط ،في حين أنّ لديك
خمس َة
َ
َ
ِ

فورً ا لترقية من ذلك المستوى ،وأن تضمن حصولك عليها .وهناك عوامل أخرى عديدة تؤدّي
دورها في أثناء تقييم منشوراتك في حال التقدّم لترقية أو وظيفة في ما يتعلق بأمور من قبيل
ترتيب المؤلّفين وجودة الدّوريّة .ومع ذلك ،أرى أ ّنه ينبغي لك استخدام ال ّتحليالت باألنساق
المختلفة التي وصفتها هنا لتقييم منشوراتك ،إلى جانب استخدام المعلومات التي تتل ّقاها من
زمالئك وأقرانك لتحديد ما إذا كان مسارك المهنيّ في المرحلة المالئمة للتقدّم بطلب الحصول
على ترقية أو شغل وظيفة .ولقد ت ّم استخدام مؤ ّ
شر  hلتحديد كبار العلماء في مجاالت ،مثل:
ً
مستوى أساسي الختيار الفائزين
الكيمياء ،والفيزياء ،وعلوم الكمبيوتر [ ،]123وكذلك لتوفير
بميداليّة برايس لإلسهامات البارزة في مجال الدّراسات النوعيّة للعلوم [.]124
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من الواضح أنّ عد ًدا قليالً للغاية من الباحثين في بداية مسارهم المهنيّ يكونون عند
هذه المستويات ،إال أ ّنه قد ت ّم أيضًا إعداد دراستين الستقصاء مؤ ّ
شر  hلعلماء الفيزياء غير
[]126،125
 .و ُتبرز
البارزين ومستويات الترقية لألساتذة المساعدين والمشاركين في علم ال ّنفس
هاتان الدّراستان المخاطر المحتملة الستخدام المؤ ّ
شر  hلعقد مقارنات محدّدة ونهائيّة بين
األفراد .ومع ذلك ،أرى أنهما توضّحان في حقيقة األمر إمكانيّة أن تستخدم أدوات تحليل من
قبيل المؤ ّ
شر  hللحصول على نسبة تقريبيّة عامّة على األق ّل لمستوى إنتاجيّتك البحثيّة.
ويمكنك استخدامها عندئ ٍذ إلجراء مقارناتك الخاصّة مع نتائج أقرانهم ممّن تعلم بأ ّنهم في
مستوى الترقية التي تف ّكر في التقدّم لها.
بمجرّ د أن تعقد العزم على التقدّم بطلب للحصول على ترقية أو لشغل وظيفة ،ينبغي
عليك أن تخصّص قدرً ا كبيرً ا من الوقت والجهد لتحقيق ذلك.
أو ّد اإلشارة إلى أنّ االقتراحات التي قدّمتها بشأن طلبات تمويل المِنح والترويج
لمنجزاتك البحثيّة في األقسام السابقة من هذا الدليل تسري هنا أيضًا .ينبغي لك أن تجعل
سيرتك الذاتيّة دقيقة ومحدّثة دائمًا ،وقبل ك ّل شيء أال تعمد إلى تنميق منجزاتك بإفراط عند
التقدّم بطلب ترقية أو وظيفة .ومن المؤ ّكد أ ّنه ينبغي تسليط الضوء على إنتاجيّتك وتقديمها
بصور ٍة إيجابيّة ،وإن كان يتعيّن أن يت ّم ذلك على نحو دقيق وأمين .واحرص على تقديم طلبك
خالل اإلطار ّ
الزمنيّ المطلوب.
كن مح ّد ًدا بشأن التقدّم إلحدى الوظائف ،وال ُترسل ما قد َي ُعدّه اآلخرون بري ًدا مزعجً ا
وعشوائ ًّيا .وعلى مدار مساري األكاديميّ  ،اعتدت أن أتل ّقى العديد من الرسائل الموجَّ هة على
ال ّنحو اآلتي" :السيّد المحترم" ،وكان من الواضح أ ّنها قد أرسلت إلى العديد من أرباب العمل
ك في أنّ مثل هذه
المُحتملين اآلخرين ،وأنا على ثقة من أ ّنهم لم يبدوا لها أدنى اهتمام .والش ّ
المراسالت الجماعيّة ستكون فعالً مسيئة ومزعجة للمتلقين من اإلناث .وإذا كنت تتقدّم لشغل
وظيفة ،فاحرص على معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المنصب والمؤسّسة واألفراد
الذي ستعمل معهم ،بحيث يمكنك أن تؤدّي أفضل ما لديك في طلب التوظيف والمقابلة
ال ّ
شخصيّة على ح ّد سواء .وليست هناك أيّ ميزة في أن تطلب من عدّة أقران مقرّ بين أن
يجروا معك مقابلة وهميّة للترقية أو الوظيفة ،بحيث تكون مستع ًدا قدر اإلمكان عندما تحضر
المقابلة الحقيقيّة.
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ّ
الحظ في التم ّكن
إنّ المسار المهنيّ في مجال األبحاث هو مغامرة مثيرة .ولقد حالفك
من تحقيق أقصى إفادة من الفرص التي سنحت لك ،إلى جانب حصولك على درجة دكتوراه
ك في أنّ العمل الدؤوب والسّعي دائمًا إلى تحقيق منجزات عالية الجودة
الفلسفة .وال ش ّ
سيم ّكنك من إحراز ال ّنجاح واالزدهار ٍّ
بحق في البيئة البحثيّة .ويُع ّد المسار البحثيّ مهنة مجدية
إلى أبعد ح ّد في الحياة؛ نظرً ا أل ّنك تضيف معارفك الجديدة للنهوض بالبشريّة.
ًّ
حظا سعي ًدا ،وآمل أن أراك وأنت تعرض نتائجك المتميّزة في أحد المؤتمرات
عمّاقريب في مكان ما.
آالن جونسون
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نبذة عن املؤلّف آالن
جونسون
يتم ّتع األستاذ الفخريّ /آالن إم جونسون (الحائز على وسام االستحقاق األستراليّ ) بخبرة
ثالثين عامًا في األبحاث وإدارتها وال ّتدريب على تنفيذها في مجموعة
طويلة تمت ّد إلى
َ
متنوّ عة من المؤسّسات ،بما في ذلك الجامعات والوكاالت الحكوميّة األستراليّة
والمؤسّسات البحثيّة على الصّعيد ال ّدوليّ .
ّ
حصل على شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا الط ّبيّة الحيويّة من معهد جنوب
أستراليا للتكنولوجيا ،وتبعتها شهادة دكتوراه في علم المناعة للطفيليّات من جامعة فلندرز.
وفي أثناء إعارته من مركز فلندرز الطبّيّ في عامي  1985و  ،1986كان زميالً في برنامج
فولبرايت ألبحاث ما بعد الدكتوراه في وزارة ّ
الزراعة بالواليات الم ّتحدة األمريكيّة .ونال
ميداليّة بانكروفت -مكيراس في عام  1989من الجمعيّة األستراليّة لعلم الطفيليّات؛ تقديرً ا
ألبحاثه المتميّزة .وفي عام  ،1996حاز على درجة دكتوراه العلوم في علم األحياء الطفيليّة
األوّ ليّة من جامعة ولونغونغ .وت ّم ترشيحه للقب "عضو فخريّ " من قِبل الجمعيّة األلمانيّة لعلم
الطفيليّات في عام 1999؛ تكريمًا لسجله المشرِّ ف من األبحاث المتميّزة ،والضطالعه
بتدريب عد ٍد من الباحثين األلمان  -من طالب الدّراسات العليا ودراسات ما بعد الدكتوراه -
في مختبراته.
على مدار مسيرته البحثيّة ،نشر األستاذ جونسون ما يربو على مئة مقالة في دوريّات
مح ّكمة دول ًّيا ،كما تلقى أكثر ما ثالثة ماليين دوالر ونصف في تمويل منحة تنافسيّة.
نال األستاذ جونسون درجة ماجستير (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا وال ّتغيّر
االجتماعيّ من جامعة ولونغونغ في عام  ،1989وكذلك درجة ماجستير تعليم في اإلدارة من
جامعة فلندرز عام  1991عن استخدام فهرسة مراجع االستشهاد في قياس أداء أقسام الكليّات
الجامعيّة.
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وتقديرً ا لجهوده في خدمة العلم في مجال الطفيليّات الجزيئيّة ،وفي البحث العلميّ
والتعليم ،وعمله رئيسًا لتحرير الدّوريّة الدّوليّة لعلم الطفيليّات )International Journal
 (for Parasitologyالتي تنشرها شركة ) Elsevier Scienceليمتد) في المدّة ما بين
 1997و ،2003ت ّم منح األستاذ جونسون وسام االستحقاق األستراليّ من رتبة عضو في عام
 .2006وفي العام التالي  ،2007حاز على جائزة الخريج المتميّز في جامعة فلندرز.
ً
أستاذا لعلم األحياء الدقيقة ورئيسًا للمجلس
في المدّة ما بين  1992و ،2002عمل
ً
وعضوا في مجلس إدارة جامعة التكنولوجيا في سيدني.
األكاديميّ
في عام  ،2002تمّت دعوته لينضم إلى عضويّة كليّة الخبراء التابعة للمجلس
األستراليّ لألبحاث ) .(ARCوفي المدّة ما بين  2003و ،2006تمّت إعارته إلى المجلس
األستراليّ لألبحاث ليشغل منصب المدير التنفيذيّ للعلوم البيولوجيّة والتكنولوجيا الحيويّة.
وتحت قيادة األستاذ جونسون كنائب مستشار مفوض (لشؤون األبحاث) ونائب
رئيسفي جامعة أديليد في عامي  2006و ،2007تجاوزت ألول مرّ ة اإليرادات السنويّة
للجامعة من األبحاث مبلغ مئة مليون دوالر.
في عام  ،2007أسّس األستاذ جونسون شركة استشارات دوليّة باسم
 - Research Management Services International Pty Ltdشركة ذات
مسؤوليّة محدودة ( ،)www.rmsinternational.com.auوهي تعمل حصر ًّيا في
أوروبا والشرق األوسط وآسيا عالو ًة على أستراليا.
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إخالء مسؤوليّة
و ّفرت شركة  Research Management Services International Pty Ltdهذا الدليل إلى شركة
 .Elsevierوهو يستند إلى خبرة المؤلّف العريضة في األبحاث وإدارتها والتدريب على تنفيذها ،كما يهدف إلى
تقديم توجيهات عامّة بشأن القرارات التي كثيرً ا ما يواجهها الباحثون في بداية مسارهم المهنيّ  .إال أنّ هذه القرارات
جميعها ذات طبيعة مح ّددة ،كما أنّ القارئ وحده يعرف ظروف موقفه بالضبط؛ لذا يتحمّل القارئ كامل المسؤوليّة
عن تنفيذ أيٍّ من الخيارات واالستشارات المقدّمة هنا.
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