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رئيس هيئة حترير
املجلة العلمية جلامعة امللك فيصل

تقدمي
بفضــل مــن اهلل عــز وجــل، ثــم بدعــم إدارة اجلامعــة؛ ممثلــة يف معــايل مديــر 
اجلامعــة، وســعادة وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ويف 
إطــار جهــود املجلــة العلميــة لتطويــر أدائهــا قامــت املجلــة باســتعراض وحتليل 
خرباهتــا خــال الســنوات املاضيــة وحتديــد أهــم املشــكات التــي تظهــر خــال 

عمليــة النــر العلمــي يف املجلــة. 
ــة  ــاء هيئ ــة أعض ــل ملعاون ــذا الدلي ــداد ه ــوم بإع ــة أن تق ــأت املجل ــد ارت وق
التدريــس والباحثــن مــن خــال إيضــاح أهــم النقــاط التــي تتكــرر فيهــا 
املشــكات، والصــورة التــي جيــب أن تكــون عليهــا البحــوث مــن أجــل 

ــا. ــر هب ــي الن ــى راغب ــر ع التيس
تســعى املجلــة أن تكتســب مكانــا مرموقــا بــن جهــات النــر املحليــة 
واإلقليميــة والعامليــة مــن خــال حتســن األداء واجتــذاب بحــوث عاليــة 

املســتوى، مــع االرتقــاء بمســتوى التحكيــم واإلخــراج الفنــي.
ليــس اهلــدف أن يكــون هــذا الدليــل مرجعــا للنــر العلمــي يف أي مــكان، 
وإنــا ليكــون ُمعينــًا خيتــص بالنــر يف املجلــة وفقــا لقواعــد النــر التــي تتبعهــا؛ 
ــروين  ــع اإللك ــة باملوق ــة العلمي ــة املجل ــى صفح ــا ع ــور تفصيليًّ ــو مذك ــا ه ك

جلامعــة امللــك فيصــل)1(.

 

)1( املوقع اإللكتروني للمجلة العلمية لجامعة امللك فيصل:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/pages/home.aspx
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التعريف باملجلة العلمية واإ�صداراتها
املجلــة العلميــة جلامعــة امللــك فيصــل جملــة علميــة حمكمــة نصــف ســنوية، 
يــرف عليهــا املجلــس العلمــي للجامعــة. املجلــة مفهرســة يف قواعــد النــر 

 .)SCOPUS( وســكوبس )CABI( ــة كايب العاملي
هتــدف املجلــة إىل إتاحــة الفرصــة للباحثــن لنــر بحوثهــم املبتكــرة، 
املقــاالت االســتعراضية، عــرض الكتــب، خطابــات املحــرر واالســتكتاب )يف 
ــية  ــوم األساس ــدار العل ــا إص ــن مه ــن متخصص ــددة( يف إصداري ــع حم مواضي
والتطبيقيــة وإصــدار العلــوم اإلنســانية واإلداريــة، ولــكل إصــدار هيئــة حتريــر 

ــة. متخصص
ــة جلامعــة امللــك فيصــل لانضــام لقاعــدة  ــة العلمي ــا املجلـ وتســعى حالي
بيانــات العلـــوم  )Web of Science( مــن خــال اســتكال متطلبات االنضام 

.)Thomson Reuters( واملعروفــة باســم )ISI( لقاعــدة بيانــات

اأنواع الن�صر العلمي الرئي�صة واأهدافها
ــة  ــات العلمي ــواع الكتاب ــر أن ــة أكث ــاالت - املرجعي ــوث - واملق ــد البح تع
املحكمــة انتشــارا. وخيتلــط مفهــوم البحــث العلمــي أحيانــا عــى بعــض 
الباحثــن وال ســيا املهتمــن بالدراســات اإلنســانية واألدبيــة؛ فيظــن بعضهــم 
ــة  ــوم التطبيقي ــة يف العل ــارب مادي ــراء جت ــى إج ــر ع ــي يقت ــث العلم أن البح
ــان كثــرة إجــراء جتــارب يف  ــه يمكــن يف أحي واألساســية فقــط، والواقــع أن

ــة.  ــانية املختلف ــوم اإلنس ــاالت العل جم
إن املحــك الرئيــس ملعرفــة ماهيــة البحــث العلمــي هــو مــدى إســهام 
البحــث يف إضافــة اجلديــد وإثــراء املعرفــة يف جمــال مــا. وهــذا هــو 
الفــارق الرئيــس بــن البحــث العلمــي وبــن املقــاالت املرجعيــة أو 
االســتعراضية؛ فاألخــرة جتمــع شــتات مــا نــر عــن موضــوع 
مــا، وتوجــزه، وال يضيــف الكاتــب فيهــا مــن نتــاج عملــه 
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الشــخيص جديــدا، ويف املقابــل يكــون البحــث العلمــي إضافــة للمعرفــة مــن 
ــر  ــل غ ــرق العم ــواد وط ــرة امل ــا أن فق ــه، ك ــث بذات ــه الباح ــام ب ــا ق ــاج م نت

ــا. ــة غالب ــة املرجعي ــودة باملقال موج

التعريف مبفهوم البحث العلمي
البحــث العلمــي عمــل يقصــد بــه اختبــار صحــة فرضيــة معينــة، أو عــدم 
صحتهــا، وإجــراء هــذا العمــل بطريقــة تكفــل عــدم وجــود أخطــاء منهجيــة- 

أو تنفيذيــة - تؤثــر عــى دقــة النتائــج واالســتنتاجات.
والبحــث العلمــي يســعى دائــا إىل حتقيــق هدفــه املتمثل يف حل املشــكات، 
أو الوصــول لفهــم ظاهــرة موجــودة باملجتمــع، وال هيــدف إىل تكــرار أعــال 

اآلخريــن وإنــا يســعى دائــا للتطويــر وإضافــة اجلديــد.

البحث هو طرح سؤال وتقديم إجابة عنه، والسؤال املطروح إما أنه:
• سؤال مل تتم اإلجابة عنه سابًقا.	
• أو يتناول جزئية من سؤال سابق حتتاج ملزيد من الدراسة.	
• أو يقدم تفسًرا جديًدا لظاهرة سبقت دراستها بآلية قديمة. 	

ويف هــذه احلــاالت فــإن املحــك الرئيــس لقيمــة العمــل يتلخــص يف اإلجابة 
عــن الســؤال العلمــي املحــوري »مــاذا أضــاف العمــل للمعرفة؟«.

إن اإلجابــة عــن الســؤال الســابق توضــح بجــاء ملــاذا تتجنــب بعــض 
ــة« التــي تكــرر  جهــات النــر العلمــي قبــول مــا يســمى بـ »البحــوث املتوازي
ــا ال  ــر أهن ــة، إذا ظه ــه التجريبي ــه أو وحدات ــكان إجرائ ــر م ــع تغي ــا م ــًا م عم

تضيــف جديــدًا للمعرفــة؛ فعــي ســبيل املثــال مســألة »اختبــار أثــر اســتخدام 
احلاســب يف دراســة مقــررات خمتلفــة وفقــا جلنــس الطــاب« غالبــا مــا 

ــراء  ــة إج ــرر أو مدين ــاف املق ــم اخت ــة رغ ــتها متاثل ــون دراس تك
البحــث، وال تضيــف معرفــة جديــدة. وكذلــك احلــال يف 
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دراســة »أثــر األســمدة عــى أصنــاف خمتلفــة مــن نبــات مــا هلــا اســتجابة 
ــمدة  ــتنتاج أن »األس ــث الس ــل الباح ــإذا وص ــروف« ف ــدد ومع ــلوب حم بأس
مفيــدة للنبــات« فــا املعرفــة اجلديــدة التــي أضافهــا ملجالــه العلمــي؟ وهــذا هــو 
املثــال األقــرب إليضــاح املقصــود بـ »البحــوث املتوازيــة« أو البحــوث مكــررة 

ــرة. الفك

*  البحث اجليد والبحث الرديء
إن معايــر تصنيــف البحــوث إىل جيــدة ورديئــة تعــد أمــرا حمــل خــاف بــن 
املختصــن، واإلقــرار بــأن بحثــا مــا يصنــف عــى أنــه جيــد خيضــع العتبــارات 
متعــددة؛ منهــا املــدارس العلميــة التــي ينتمــي هلــا املحكمــون، إال أن وصــف 
بحــث مــا بأنــه رديء يعــد أســهل نســبيا، وحيــدث هــذا بســهولة عــادة إذا 
مــا كتــب البحــث العلمــي بنفــس األســلوب الــذي تكتــب بــه مقالــة يف 
ــدة عامــة أو للتقديــم يف برامــج التلفــزة للمشــاهدين مــن العامــة وليــس  جري

للمتخصصــن. 

- وتتفق اآلراء حول أربع صفات متيز البحث العلمي اجليد؛ وهي:-
أوالً: أن يكــون ذا أمهيــة أو مغــزى؛ بحيــث يعالــج شــيئا ذا أمهيــة؛ مثــل: 
مشــكلة مــا، أو لغــز يطــرح نفســه أو ينشــأ يف ســياق النظريــات أو األطــر التــي 

ــا.  ــن حولن ــامل م ــي للع ــم احلقيق ــل الفه ــن أج ــا م ــعى إىل تطويره ــا نس دائ

ــتبعد  ــك نس ــد. وبذل ــكل جي ــث بش ــل للبح ــؤال قاب ــول س ــدور ح ــا: أن ي ثانًي
تلــك األســئلة املفتوحــة واســعة النطــاق التــي يتعــذر عــى املــرء التحقــق منهــا، 
أو حتديــد أي نــوع مــن املعلومــات جيــب مجعــه للقيــام ببحــث منهجــي 

ــة.  ــول لنتيج والوص

ــن  ــا م ــق منه ــتها والتحق ــم دراس ــا مل تت ــر يف قضاي ــًا: أن ينظ ثالث
قبــل. ألن مــا نحــاول القيــام بــه هــو إنتــاج معرفــة تراكميــة؛ 
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ــة ال  ــه اآلخــرون، هــو يف احلقيق ــا قدم ــم م ــد إعــادة تقدي ــذي يري فالباحــث ال
يعــد بحثــا أصيــا وإنــا يقــدم مقــاالً مرجعيــا أو دراســة مرجعيــة؛ حيــث يقــوم 
بعــرض وجهــات النظــر ثــم حيــدد أهيــا أفضــل وملــاذا؟ دون أن يضيــف جديــًدا 

فــوق الــذي عرضــه.

رابًعا: أن يتضمن مقدمة جيدة تظهر هبا امليزات التالية:
- وضــوح العاقــة بــن ســؤال البحــث وبــن مــا تعرضه املقدمــة مــن األدبيات 
الســابقة بشــكٍل وثيــق. وهبــذا املعنــى يكــون الســؤال البحثــي هــو املدخــل إىل 

املقدمة.
ــل  ــدت للعم ــي مه ــور الت ــة أو األم ــكل اخللفي ــي تش ــات الت ــة األدبي - مراجع
البحثــي املــراد نــره، وجيــب أن يظهــر للقــارئ وملــن يقــوم بالتحكيــم أن هنــاك 
ــذه  ــع ه ــن تق ــر أي ــب أن َيظه ــتيفاء، وجي ــاج لاس ــة حتت ــددة يف املعرف ــوة حم فج

الفجــوة؟ وأن هــذا العمــل ســيقوم بســد هــذه الفجــوة أو جــزٍء منهــا. 
- إثبــات أن الباحــث عــى تبــر بحقــل الدراســة، مــن خــال مراجعــة 
األدبيــات؛ فــإذا كانــت طريقــة العــرض تضيــف فهــًا جديــدًا للموضــوع 
املطــروح، فــإن ذلــك يعــد أحــد نقــاط البــدء احلقيقيــة التــي تكشــف العاقــة 

ــه.  ــى تارخي ــه حت ــل إلي ــبق التوص ــا س ــايل وم ــل احل ــن العم ب

- ويعد البحث رديئا إذا توفرت فيه واحدة أو أكثر من الصفات التالية:
ــن  ــدف م ــارئ إدراك اهل ــى الق ــب ع ــث يصع ــوان بحي ــوح العن ــدم وض - ع
إجــراء البحــث. وينــدرج حتــت هــذا األمــر مــا حيــدث أحيانــا مــن وضــع عنوان 

ال يعــرب عــا جــرى تنفيــذه وعرضــه داخــل املتــن.
ــأن البحــث فريــد  - التحيــز يف عــرض املقدمــة بحيــث تعطــى انطباعــا ب

مــن نوعــه بينــا توجــد مراجــع حديثــة تغطــي املوضــوع ذاتــه.
البحــث  يصمــم  بحيــث  مســبقا؛  نتائــج خمططــة  عــرض   -

ــج يف  ــؤدي إىل نتائ ــة ت ــه بطريق واملعامــات املســتخدمة في
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اجتــاه معــن حمــدد مســبقا. وينــدرج ذلــك حتــت موضــوع تعــارض املصالــح.
ــج؛ فــإن كان ذلــك  ــة وتفســر النتائ ــز يف عــرض العاقــات االرتباطي - التحي
عمــدًا، ُعــد مــن بــاب تعــارض املصالــح، وإن مل يكــن متعمــدًا فإنــه ُيعــد 

ــث. ــة للباح ــة العلمي ــة اخللفي ــدم ماءم ــى ع ــؤرشًا ع م
- تقديم استنتاجات غر مدعمة بأدلة مقبولة علميا.

- عــدم مناســبة مــواد البحــث أو عــدد العينــات للوصــول الســتنتاجات قابلــة 
. للتعميم

- عدم وجود معامات مقارنة )شاهد( لتقييم أثر املعامات املدروسة.
- انعدام العشوائية يف سحب العينات أو تنفيذ املعامات.

- جتاهــل مناقشــة النتائــج التــي ال تتاشــى مــع املراجــع الســابقة أو مــع 
الباحــث. توقعــات 

- عدم إمكانية تكرار البحث والوصول لنتائج مماثلة.
- االســتعانة بمراجــع غــر موثقــة أو غــر حمكمــة أو متثــل آراء شــخصية بــدون 

أدلــة واســتخدامها للوصــول الســتنتاجات البحث.

*  لغة البحث العلمي
ــا؛  ــا دقيًق ــا مقننً ــون واضًح ــح أن يك ــي الصحي ــج العلم ــات املنه ــن س م
ومــن ثــم فــإن لغــة البحــث العلمــي جيــب أن تتســم بالصحــة والوضــوح 
والدقــة واســتخدام املعــاين املبــارشة واالختصــار غــر املخــل، وعــى الباحــث 
ــاين،  ــرار املع ــن تك ــف، وع ــجع املتكل ــن الس ــكان - ع ــدر اإلم ــد - ق أن يبتع

ــث.  ــن البح ــم( يف مت ــر املتكل ــتخدام ضم ــه )اس ــارة إىل ذات ــن اإلش وع
باللغــة  املكتوبــة  اإلنســانية واإلداريــة  العلــوم  بعــض بحــوث  ويف 
العربيــة قــد ختــرج اللغــة عــن إطــار لغــة البحــث العلمــي؛ ومــن 

صــور هــذا اخلــروج:
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• أن يتعامــل الباحــث مــع مقدمــة بحثــه عــى أهنــا افتتاحيــة اســتهالية 	
مراعــاة  )دون  الشــخصية  واخلطابــات  والــدروس  اخلطــب  كافتتاحيــة 

للحيــز املتــاح للنــر(.
• أن ينظــر إىل خامتــة البحــث عــى أهنــا فقــرة خمصصــة لــرد معاناتــه يف بحثــه 	

والــرباءة مــن كل خطــأ غــر مقصــود.
• تكــرار بعــض اجلمــل أو الفقــرات يف أكثــر مــن موضــع مــن البحــث دون 	

حاجــة هلــذا التكــرار.
• صنــع الفهــارس التفصيليــة لفقــرات البحــث. )إال إذا تطلبــت طبيعــة 	

البحــث صنــع فهــارس فنيــة وكشــافات؛ كــا هــو احلــال يف بحــوث حتقيــق 
املخطوطــات(.

التحكيم واآلية تعامل املحكمني مع البحث
اهلــدف الرئيــس مــن حتكيــم البحــوث هــو التثبــت مــن توافقهــا مــع معايــر 

البحــث العلمــي وضــان مصداقيــة العمــل. 
تتبــع املجلــة نظــام التحكيــم جمهــول الطرفــن؛ حيــث يرســل البحــث الثنن 
ــك ال  ــم، وكذل ــه أو عناوينه ــاء مؤلفي ــارة ألس ــدون أي إش ــن ب ــن املحكم م

خيطــر الباحــث بأســاء املحكمــن، منًعــا لانحيــاز. 
ــوان البحــث  ــه هــو عن ــا ينظــر إلي ــإن أول م ــه ف ــدأ املحكــم عمل ــا يب وعندم
الــذي جيــب أن يعطــي انطباعــا أوليــا عــن هــدف البحــث وفرضياتــه وأســئلته 
التــي يبحــث عــن إجابتهــا )مشــكلة البحــث( واملنهجيــة املتبعــة لإلجابــة عــن 
ــر  ــات تفتق ــك املكون ــن تل ــة ب ــم أن العاق ــد املحك ــإذا وج ــئلة. ف ــك األس تل

ــع املحكــم  ــط البحــث ويدف ــي ســوء ختطي ــإن هــذا يعن ــط املنطقــي ف للراب
ــث. ــض البح لرف

وإذا حتقــق املحكــم مــن ماءمــة مــا ســبق، يعــود ملقدمــة 
ــة  ــتعراض البحــوث الســابقة ليتحقــق مــن دق البحــث واس
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اطــاع الباحــث عــى مــا ســبق عملــه يف جمــال البحــث، وجيــب أن يقتنــع بــأن 
الباحــث احلــايل قــد أمل بأحــدث مــا نــر يف املجــال، وأنــه بنــى عملــه احلــايل عــى 

ــه.  ــا ســبق التوصــل إلي أســاس واضــح مل
ــابق  ــت س ــت يف وق ــورات حدث ــل تط ــث أمه ــم أن الباح ــد املحك وإذا وج
ــه واســتتبع ذلــك أن عملــه يكــرر أعــاال مماثلــة أغفــل ذكرهــا يف  إلجــراء بحث

ــة البحــث. ــه فــإن ذلــك يعنــي عــدم أصال مقدمت
يــي ذلــك النظــر بصــورة أوليــة يف فقــرة املــواد وطــرق العمــل ومــدى 
ماءمــة منهجيــة العمــل وآلياتــه والعينــات أو التجــارب املســتخدمة للتحقــق 
ــا جيــب أن يتضــح للمحكــم عــدم وجــود حتيــز يف  مــن فرضيــات البحــث. هن
تصميــم البحــث مــن أجــل إثبــات وجهــة نظــر بعينهــا كــا يف حالــة البحــوث 
ــم  ــة تدع ــج بحثي ــور نتائ ــن ظه ــتفيد م ــة تس ــا رشكات ذات مصلح ــي متوهل الت

ــة. ــا اخلاص مصاحله
ــج  ــص النتائ ــم يف فح ــدأ املحك ــا يب ــاط كله ــك النق ــث تل ــاز البح ــإذا اجت ف
ــا خيتلــف رأى املحكــم وفقــا لألســلوب املتبــع  واملناقشــات املرتبطــة هبــا، وهن
يف العــرض: ففــي بعــض األحيــان يكــرر الباحــث عــرض نتائجــه ذاهتــا يف أكثــر 
مــن صــورة )جــدول ثــم شــكل بيــاين ثــم اســتعراض يف فقــرة( وهــذا التكــرار ال 
طائــل منــه، إذ يكفــي يف مثــل هــذه احلالــة أن يذكــر أن البيانــات يف جــدول كــذا 
يظهــر منهــا تفــوق املعاملــة كــذا، ويفضــل أال يذكــر تفصيــا مــا هــي املعاملــة 
األفضــل ثــم التــي تليهــا وهكــذا لئــا يقــوم بإعــادة كتابــة كل بيانــات اجلــدول 

مــرة أخــرى. 
ويتكــرر ذلــك أحيانــا يف البحــوث التــي تســتخدم االســتبانات كأســلوب 
جلمــع املعلومــات، فيقــوم الباحــث بعــرض صيغــة أســئلة االســتبانة يف 
فقــرة املــواد وطــرق العمــل، ثــم يعيــد عــرض األســئلة ذاهتــا مــرة 
أخــرى عنــد عــرض النتائــج، وقــد يعــود فيضيفهــا كملحــق، 
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ممــا يــؤدي إىل إطالــة غــر مــربرة يف البحــث. ويف هــذه احلالــة غالبــا مــا يطلــب 
املحكــم اختصــار العــرض وحــذف التكــرار. واالســم احلقيقــي لفقــرة مــن هــذا 

النــوع هــو »النتائــج« حيــث إهنــا تعــرض فعليــا النتائــج فقــط. 
ــار  ــن مس ــروج ع ــؤدي إىل اخل ــد ت ــورة ق ــج بص ــم النتائ ــادة ك ــة زي ويف حال
املناقشــة، فمــن املفضــل أن تعــرض النتائــج يف فقــرة مســتقلة حتــت عنــوان 

»النتائــج«، ويعقبهــا فقــرة مســتقلة خاصــة باملناقشــة.
ــم اكتفــى  ــوان واحــد، ث ــج واملناقشــة يف عن ــن النتائ أمــا إذا مجــع الباحــث ب
بمجــرد ذكــر أن معاملــة مــا أفضــل مــن معاملــة أخــرى، فهــو هبــذا يكــون قــد 
ــا  ــا. وإن ــه ناقص ــون عمل ــة، ويك ــدون مناقش ــط ب ــج فق ــر النتائ ــى ذك ــر ع اقت
جيــب أن يعــرض الباحــث للســبب الــذي أدى الختــاف املعامــات، وأن يؤيــد 
قولــه بأدلــة علميــة موثقــة ويدعمــه بنتائــج بحــوث تتنــاول املجــال ذاتــه، وقــد 
يعــود ألصــول العلــوم إلجيــاد تفســر للظواهــر التــي حدثــت يف بحثــه، وىف كل 

تلــك احلــاالت جيــب أن تدعــم املناقشــة بمراجــع. 
ــبق  ــج س ــك النتائ ــس تل ــأن »نف ــول ب ــلوب الق ــتخدم أس ــتحب أال يس ويس
أن توصــل إليهــا فــان وفــان« ألن هــذا يعنــى أن الباحــث قــد نفــذ بحثــا عــى 

ــه للقــول الفصــل.  موضــوع مســتهلك ســبق الوصــول في
ــر وجــود االختافــات أو عدمهــا  وجتــدر اإلشــارة إىل أن التمكــن مــن تربي

هــو مفتــاح تأكــد املحكــم مــن قــوة اخللفيــة العلميــة للباحــث.
يف أحيــان أخــرى يقــوم بعــض الباحثــن بتعمــد إغفــال ذكــر عاقــات 
تتعــارض مــع نتائجهــم - ظنــا منهــم أن ذلــك يضعــف مــن قيمــة البحــث - أو 

يقدمــون اســتنتاجات غــر مدعمــة بأدلــة، أو ينتقون مــن البيانات ما يناســبهم 
وهيملــون مناقشــة مــا يتعــارض مــع وجهــة نظرهــم، وهــذا يعنــى التحيــز 

املســبق لــرأي مــا )Bias( ممــا يتعــارض مــع أســس البحــث العلمــي 
ــل  ــط العم ــل ختطي ــبق قب ــن رأي مس ــدم تكوي ــي بع ــي تق الت
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ليؤيــد هــذا الــرأي. 
ــون  ــا يك ــا م ــرار غالب ــإن الق ــرة ف ــذه الفق ــم هب ــاع املحك ــدم اقتن ــال ع وىف ح

ــث«. ــول البح ــدم قب ــا »ع ــة ورب ــة املناقش ــادة صياغ إع

أنواع املشكات التي يكتشفها املحكم :
• هنــاك عيــوب يمكــن إصاحهــا وال يلــزم إعادهتــا للمحكــم وإنــا تراجــع 	

بمعرفــة هيئــة التحريــر )تعديــات طفيفــة(.
• ــة 	 ــا بمعرف ــن تعدياهت ــد م ــب التأك ــن جي ــا ولك ــن إصاحه ــوب يمك وعي

ــرض(. ــادة ع ــية وإع ــات أساس ــم )تعدي املحك
• وعيــوب ال يمكــن إصاحهــا ألهنــا تســتلزم إعــادة العمــل البحثــي كلــه أو 	

بعضــه )رفــض البحــث(.
• ــول 	 ــرار بقب ــون الق ــابقة يك ــوب الس ــن العي ــود أي م ــدم وج ــة ع وىف حال

ــو. ــا ه ــث ك البح
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جدول يوضح كيفية اختاذ القرار النهائي للتحكيم من خال أنواع املشكات

املشكلة م

1Plagiarism )السرقات العلمية )االقتباس غير املشروع√
√عدم أصالة الفكرة2
√تكرار أعمال سابقة3
√استخدام طرق بحثية ال تـناسب املوضوع4
√صياغة أسئلة استبانات بصورة غيـر سليمة5
√كتابة استـنتاجات غيـر متوافقة مع النتائج6
√عدم مالءمة العنوان ملشكلة وهدف البحث7
√افتقار امللخص ألحد مكوناته الرئيسة8
√عدم تطابق امللخص العربي واإلنجليزي9
√إغفال ذكر أهمية املوضوع أو املشكلة البحثية 10
√اللغة الضعيفة في مجمل البحث11
√اإلحاالت واملراجع غيـر الحديثة أو غيـر املرتبطة باملوضوع12
√االقتباس غيـر املشروع في بعض املتـن13
√اإلطالة وتكرار عرض نفس املعلومات في أكثر من موضع14
√عدم الدقة في شرح الطرق البحثية املستخدمة15
√عدم تفسيـر النتائج16
√عدم اتباع تعليمات النشر باملجلة 17
√األخطاء اللغوية والطباعية18
√اإلحالة بطريقة تخالف أسلوب هارفارد املستخدم باملجلة19
عدم االلتزام بتسلسل عرض املوضوعات وفقا لتسلسل 20

أهداف البحث
√

.Fonseco )2013( :وللمزيد من املعلومات يمكن الرجوع إىل
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�صياغة البحث املقدم للمجلة
*  املواصفات الشكلية واألمور القانونية:

ــن )30(  ــة ع ــانية واإلداري ــوم اإلنس ــوث العل ــدد صفحات بح ــد ع ال يزي
صفحــة، وال يزيــد عــن )20( صفحــة لبحــوث العلــوم األساســية والتطبيقيــة. 
ويف حالــة الدراســات املرجعيــة )وهــي التــي تلخــص معلومــات واردة يف 
أعــال أخــرى وال تشــمل عمــا بحثيــا جديــدا قــام بــه الباحــث( ال يزيــد عــدد 

صفحاهتــا عــن )40( صفحــة وال يقــل عــدد مراجعهــا عــن )50( مرجعــًا. 
يكــون مقــاس الصفحــة )A4(، اهلوامــش )2.5( ســم مــن مجيــع اجلهــات، 
 Times New Roman( املســافة بــن األســطر مســافة ونصــف بخــط الكتابــة
 )Simplified Arabic 14( للغــة اإلنجليزيــة، ومســافة ونصــف بخــط )12

ــة  ــة الكريم ــات القرآني ــى اآلي ــك ع ــري ذل ــة. )وي ــة العربي ــوث باللغ للبح
ــه  ــى اهلل علي ــل )ص ــواردة مث ــارات ال ــة وكل العب ــة الريف ــث النبوي واألحادي

ــك. ــو ذل ــه( ونح ــلم( و )ريض اهلل عن وس
االســتعانة  حالــة  يف  الفكريــة  امللكيــة  بقوانــن  التــام  االلتــزام  جيــب 
بمصنفــات آخريــن؛ ســواء كانــت بحوثــًا أو صــورًا أو رســومًا حمميــة بموجــب 
ــن، واحلصــول  ــه تلــك القوان ــاع مــا تنــص علي ــة، واتب ــة الفكري ــن امللكي قوان

ــة. ــث للمجل ــم البح ــل تقدي ــوق قب ــاب احلق ــة أصح ــى موافق ع

*  مكونات البحث وإشكاالهتا:

 TITLE  العنوان -
ــدد -  ــا حي ــو م ــارئ وه ــن الق ــه ع ــع علي ــا تق ــو أول م ــث ه ــوان البح عن
وفقــا لرؤيــة القــارئ - هــل سيســتمر يف القــراءة أم ال؟ أمــا املحكــم 
فــإن اهتامــه بالعنــوان يرتكــز عــى حتديــد ماهيــة البحــث وموقفــه 

ــه. ــي من املبدئ
وجيــب أن يكــون العنــوان موجــزا وواضحــا بصــورة 
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متكــن القــارئ مــن إدراك جمــال البحــث وهدفــه الرئيــس، وال يكــون العنــوان 
ــث.  ــة البح ــد هوي ــا حتدي ــب فيه ــي يصع ــة الت ــا إىل الدرج عام

وال تزيــد عــدد كلــات العنــوان عــن مخــس عــرة كلمــة )بــدون احتســاب 
حــروف اجلــر(، ويفضــل يف بحــوث العلــوم األساســية والتطبيقيــة أن يكــون 

عــدد كلــات العنــوان يف حــدود اثنتــي عــرة كلمــة. 
ــا  ــع م ــق م ــر متطاب ــوان غ ــون العن ــوان: أن يك ــكات العن ــم مش ــن أه وم

ــث. ــه البح يتناول

 RESEARCHERS AFFILIATION معلومات الباحثني -
ــكل  ــي ل ــب الطبيع ــة بالرتي ــاءهم مكتوب ــمل أس ــن تش ــات الباحث معلوم
باحــث )االســم األول ثــم اللقــب(، ويف البحــوث متعــددة املؤلفــن ُيبــدأ 
باســم الباحــث الرئيــس، ثــم بقيــة األســاء. ويتبــع ذلــك توضيــح جهــة 
ــد  ــب حتدي ــا. وجي ــا أو إلكروني ــواء كان بريدي ــل س ــوان التواص ــم وعن عمله

الباحــث املراســل يف حــال تعــدد املشــاركن بالبحــث.
وكل مــا ذكــر مــن الضوابــط املتعلقــة بالعنــوان ومعلومــات الباحثــن بلغــة 

البحــث األوىل، يــري عــى العنــوان ومعلومــات الباحثــن باللغــة الثانيــة.

 ABSTRACT امللخص -
الغــرض مــن كتابــة ملخــص البحــث هــو تقديــم عــرض رسيــع موجــز ال 
ــة البحــث،  ــم وأمهي ــدأ امللخــص بتقدي ــد عــن )250( كلمــة. وجيــب أن يب يزي
ثــم اهلــدف مــن القيــام بــه، وآليــة تنفيــذه وأهــم النتائــج والتوصيــات الرئيســة. 
ومــن أكثــر األخطــاء شــيوعًا عنــد كتابــة امللخــص: اإلطالــة، أو جمــرد ذكــر 

ــة، أو اإلســهاب يف رشح  أن العمــل مهــم بــدون توضيــح مصــدر األمهي
آليــة العمــل وعــدم ذكــر النتائــج املهمــة وإغفــال ذكــر التوصيــات أو 

حتــى املجــاالت التــي حتتــاج الهتــام بحثــي مســتقبا.
ورغــم ان امللخــص هــو أول فقــرة توضــع عنــد طباعــة 
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البحــث إال أنــه هــو  آخــر فقــرة يقــوم الباحــث بإعدادهــا يف بحثــه. وجيــب أن 
يكــون مــا حيتويــه مشــتقا مــن املتــن غــر متعــارض معــه وغــر متحيــز لبعــض 

نتائجــه.
ويراعــى يف ترمجــة امللخــص للغــة الثانيــة أن تكــون الرمجــة دقيقــة مهنيــا، 
وعنــد وجــود كلــات دارجــة أو مصطلحــات لغويــة يف ملخص اللغــة األصلية 
ــة  ــن األمثل ــة؛ وم ــة الثاني ــارئ اللغ ــا ق ــا ليفهمه ــة معناه ــب ترمج ــن الواج فم
عــى ذلــك أنــه ال جيــوز وضــع مقابــل كلمــة )آذان( يف امللخــص اإلنجليــزي: 

ــح. ــس صحي ــب: )Call for Prayer )Athan. والعك ــل تكت )Athan(. ب

 Key Words  الكلامت املفتاحية -
تعــد الكلــات املفتاحيــة مــن أهــم املكونــات يف البحــث وفقــا لنظــم النــر 
ــذا  ــث، وهل ــركات البح ــه حم ــث عن ــا تبح ــي أول م ــورة؛ فه ــروين املتط اإللك
فــإن اختيارهــا جيــب أن يتــم فيــه توخــي الدقــة ألن فــرص االســتعانة بالبحــث 
كمرجــع لــدى اآلخريــن )Citation( ترتبــط بفرصــة وصوهلــم إليــه عنــد 
البحــث اإللكــروين عــن املراجــع. واحتــال حــدوث ذلــك يرتفــع بقــوة حــال 

اســتخدام الكلــات املناســبة ملوضــوع البحــث. 
ــرب  ــات، وأن تع ــت كل ــن س ــة ع ــات املفتاحي ــدد الكل ــد ع ــب أال يزي وجي
عــن النقــاط الرئيســة التــي يرتبــط هبــا البحــث، وأن تكــون مرتبــة هجائيــا بلغــة 

الكتابــة. 
ومــن أشــهر األخطــاء اختيــار كلــات عامــة ال تتنــاول لــب موضــوع 
ــب  ــات )حس ــي للكل ــب اهلجائ ــدم الرتي ــة، أو ع ــات غامض ــث، أو كل البح

ــا(. ــة كتابته لغ
ويراعــى يف ترمجــة الكلــات املفتاحيــة للغــة الثانيــة عــدم اســتعال 
ــا  ــة، وإن ــة مفتاحي ــث األوىل ككلم ــة البح ــن لغ ــات م مصطلح
يرجــم معنــى املصطلــح؛ فــإذا كانــت إحــدى الكلــات 
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املفتاحيــة العربيــة هــي كلمــة )دعــاء( فــإن نظرهتــا باللغــة اإلنجليزيــة تكــون 
)Supplication( وليســت )Doaa(. وجيــب أن تكــون الكلــات املفتاحيــة 

ــا للغتهــا. ــة وفق مرتب

 INTRODUCTION املقدمة -
الغــرض مــن املقدمــة التــدرج يف عــرض املعلومــات املرتبطــة بالبحــث 
ــث  ــال البح ــابقة يف جم ــوث الس ــزا للبح ــًا موج ــرض رشح ــث تع ــايل بحي احل
مرتبــة مــن األقــدم لألحــدث، ويظهــر مــن خاهلــا أيــن توقفــت األعــال 
الســابقة؟ وتنتهــي بإيضــاح مــا يمكــن أن يضيفــه البحــث احلــايل للمعرفــة يف 

ــال.  ــذا املج ه
ويعــد هــذا األمــر رضوريــا للمحكمــن للتحقــق مــن أن البحــث يتعامــل 
ــا  ــة، وهــذا األمــر هــو م ــز املعلومــات احلالي ــاج للدراســة لتعزي مــع نقطــة حتت

ــة فكــرة البحــث.  يدفــع املحكــم للحكــم عــى أصال
فــإذا انتهــت املقدمــة ثــم قــام الباحــث بعــرض فكــرة العمــل احلــايل وكانــت 

مماثلــة ملــا عرضــه يف املقدمــة فــإن ذلــك يعنــى التكــرار وعــدم األصالــة. 
التــي  العينــات  أو  البحــث  مــكان  تغيــر  أن  الباحثــن  بعــض  ويعتقــد 
ــن  ــد م ــر يع ــذا األم ــه، إال أن ه ــار أصالت ــث كاف إلظه ــا البح ــيجري عليه س
ــم  ــوث اس ــن البح ــة م ــذه النوعي ــى ه ــق ع ــابق، ويطل ــث س ــرار بح ــل تك قب
ــا  ــل إال أهن ــة العم ــث آلي ــن حي ــليمة م ــوث س ــي بح ــة« وه ــوث املتوازي »البح
ــذا  ــر ه ــة بن ــات املرموق ــن املج ــد م ــمح يف العدي ــة. وال ُيس ــد لألصال تفتق

ــوث.  ــن البح ــط م النم
وتتبنــى املجلــة نظــام هارفــارد لإلحــاالت؛ بكتابــة لقــب الباحــث 

املفــرد متبوعــا بســنة النــر بــن قوســن، ويف حالــة اشــراك اثنــن مــن 
الباحثــن يكتــب لقــب الباحــث األول ثــم الثــاين متبوعــا بالســنة، 

أمــا يف حالــة وجــود أكثــر مــن اثنــن فيكتــب لقــب الباحــث 
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األول متبوعــا بكلمــة »وآخــرون« ثــم ســنة النــر. 
وجيــب االكتفــاء بكتابــة اإلحالــة بلغــة نــر املرجــع؛ فتكــون باللغــة العربيــة 
البحــوث  لتلــك  اإلنجليزيــة  وباللغــة  بالعربيــة،  منشــورا  املرجــع  كان  إذا 
ــا  ــا مل ــة وفق ــة املرمج ــوث األجنبي ــدا البح ــا ع ــة؛ م ــة اإلنجليزي ــورة باللغ املنش
ــث  ــزاء البح ــع أج ــى مجي ــام ع ــذا النظ ــق ه ــع. )ويطب ــة املراج ــر يف قائم يظه

األخــرى(.
وأمــا اهلوامــش فيشــار إىل كل هامــش برقــم مرتفــع بــن قوســن، ويوضــع 
نــص اهلامــش يف أســفل الصفحــة، عــى أن يبــدأ بالرقــم املشــار إليــه أيًضــا بــن 
قوســن، وترقــم اهلوامــش برقيــم جديــد لــكل صفحــة. وتكتــب اإلحالــة يف 
ــا باســم  ــة )أو اللقــب( متبوًع ــة: اســم العائل هوامــش البحــث بالطريقــة اآلتي

املرجــع، ثــم الصفحــات.
ــر  ــرات غ ــتخدام تقدي ــن اس ــكان م ــدر اإلم ــال ق ــتحب اإلق ــن املس وم
رســمية أو االعتــاد عــى مقابــات شــخصية؛ بحيــث تكــون املصــدر الرئيــس 
لتخطيــط العمــل وصياغــة فرضياتــه، خاصــة إذا مل يكــن يف اإلمــكان التثبــت 
ــك  ــوء إىل تل ــرار للج ــة االضط ــا. وىف حال ــتقة منه ــات املش ــة املعلوم ــن دق م
املصــادر يكتفــى باإلشــارة إليهــا تفصيــًا يف هوامــش املتــن وال تــدرج يف قائمــة 

املراجــع.
ــه يف  ــبق عرض ــا س ــى م ــاء ع ــح )بن ــرة توض ــة بفق ــي املقدم ــب أن تنته وجي
املقدمــة( أمهيــة فكــرة العمــل احلــايل ومجلــة حتــدد مــا اهلــدف مــن إجرائــه 

ــك. ــة لذل ــة املتبع واآللي
ــة، وحيــدث ذلــك مــن  ــر األخطــاء شــيوعًا يف املقدمــة: اإلطال ومــن أكث
خــال ذكــر مراجــع متعــددة قديمــة تكــرر نفــس العمــل وتصــل 
ــرض  ــث تع ــرض بحي ــر الع ــب أن خيت ــا جي ــا، وهن ــج ذاهت للنتائ
نقطــة معينــة مدعومــة ببحــث مــن أوائــل البحــوث التــي 
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عرضــت هلــا ثــم يعقــب ذلــك أحــدث التطــورات يف املجــال ببحــث أو اثنــن. 
ــكان.  ــدر اإلم ــر ق ــة الن ــة حديث ــوث املعروض ــون البح ــل أن تك ويفض

ــاس  ــات االقتب ــو عملي ــا ه ــث م ــد يف بح ــن أن يوج ــا يمك ــوأ م إال أن أس
ــه اســتعال  ــوين يعــرف بأن غــر املــروع )Plagiarism( وهــو عمــل غــر قان
نــص ســبقت صياغتــه بمعرفــة آخريــن عــى أنــه مــن صياغــة الباحــث، وال يعد 
األمــر اقتباســا غــر مــروع يف حالــة احلصــول عــى موافقــة صاحــب النــص 
األصــي عــى اســتخدام ألفاظــه بعينهــا، أو يف حالــة عــدم وجــود حقــوق 
ــص  ــع الن ــب وض ــن جي ــول؛ ويف احلالت ــص املنق ــب الن ــة لصاح ــة فكري ملكي
املنقــول بــن عامتــي تنصيــص، وذكــر مصــدره. )ويــري ذلــك عــى البحــث 

كلــه(. 
ــا  ــه ك ــم ينقل ــا، ث ــخص نصًّ ــرأ ش ــا يق ــه عندم ــث أن ــي الباح ــب أن يع وجي
هــو فــإن الباحــث يقــع يف فــخ االقتبــاس غــر املــروع. ويف هــذه احلالــة تقــوم 
ــا  ــودة لدهي ــوص املوج ــى النص ــص ع ــة الن ــاس بمطابق ــص االقتب ــج فح برام

ــة.  ــات املقتبس ــبة الكل ــة ونس ــابق للجمل ــر الس ــكان الن ــد م ــم حتدي ــن ث وم
ولتجنــب الوقــوع يف هــذا املــأزق عــى الباحــث أن يلخــص مــا قــرأ ويعيــد 
صياغتــه؛ فمثــًا مجلــة )أن املعاملــة بــادة كــذا ترفــع املقاومــة ملــرض كــذا بنســبة 
كــذا كــا يــرى العــامل س( يمكــن أن تكتــب بصــورة )وجــد العــامل س أن مقاومة 

مــرض كــذا تنخفــض إذا مل تتــم املعاملــة بــادة كــذا(. 
ومــن الــروري إدراك أن االقتبــاس غــر املــروع حيتســب أيضــا مــا ينقــل 
مــن مجــل منشــورة يف بحــوث ختــص الباحــث ذاتــه، وهــو أمــر غــر مســموح بــه 
يف النــر العلمــي لــدى معظــم املجــات ويطلــق عليــه اســم االقتبــاس الــذايت 

.)Self-plagiarism(
وممــا يؤخــذ عــى املقدمــة: عــرض بحــوث يف موضوعــات بعيــدة عــن جمــال 

البحــث احلــايل، وقــد يلجــأ هلــذا بعــض الباحثــن ألســباب قــد يكــون 
منهــا رفــع نســبة اإلحــاالت اخلاصــة بالباحــث نفســه، أو بمجلــة 

علميــة معينــة.
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 MATERIALS AND METHODS املواد وطرق العمل -
تتضمــن هــذه الفقــرة تفاصيــل آليــة إجــراء البحــث ومجــع املعلومــات 
والبيانــات وحتليلهــا والنظــم اإلحصائيــة املتبعــة إن وجــدت. وجيــب أن يتضــح 
ــة  ــث. وىف حال ــدف البح ــق ه ــع لتحقي ــي املتب ــلوب البحث ــة األس ــا ماءم فيه
ــا،  ــدد أفراده ــات وع ــحب العين ــة س ــاح آلي ــزم إيض ــل يل ــات للعم ــذ عين أخ
وعنــد اســتخدام اســتبانات جيــب أن يوضــح الباحــث كيــف أعــدت االســتبانة 

ــات؟ ــع املعلوم ــتخدامها جلم ــل اس ــت قب وقيم
ومــن أهــم األخطــاء يف هــذه الفقــرة: إغفــال ذكــر املكونــات الســابقة. وىف 
بعــض األحيــان يقــوم الباحــث بعــرض تفصيــي لطــرق عمــل ســبق رشحهــا 
ــابقا  ــا س ــور فيه ــع املذك ــارة إىل املراج ــم اإلش ــابقة برغ ــع س ــا يف مراج تفصي
ــن  ــل م ــل يطي ــة العم ــي لطريق ــرض التفصي ــذا الع ــل ه ــرض، ومث ــال الع خ
الفقــرة، وتصنفــه برامــج فحــص االقتبــاس عــى أنــه »اقتبــاس غــر مــروع«. 
وجيــب عــدم عــرض تفصيــل طريقــة عمــل حتليــل معــن إال إذا كان 
مســتحدثا بالكامــل، ويف حالــة الطــرق املطــورة مــن عمــل ســابق ألشــخاص 
آخريــن يذكــر اســم الطريقــة الســابقة ومرجعهــا ثــم يوضــح تفصيــا التطويــر 

ــايل.  ــث احل ــة البح ــا بمعرف ــل عليه ــذي أدخ ال
ويف حالــة اعتــاد البحــث عــى حتويــل تواريــخ أحــداث ماضيــة، أو حتويــل 
بعــض القياســات )ونحــو ذلــك(، جيــب الرجــوع إىل مصــادر حتويــل معتمــدة؛ 
ســواء أكانــت مصــادر ورقيــة أم إلكرونيــة، مــع ذكــر مصــدر التحويــل ببياناتــه 
ــج  ــى برنام ــث ع ــد الباح ــأ أن يعتم ــن اخلط ــع. وم ــة املراج ــة يف قائم التفصيلي
حتويــل إلكــروين غــر دقيــق يكــون ســبًبا يف اإلخــال بطــرق العمــل 

ونتائــج البحــث.
وجيــب اســتخدام االختصــارات )Abbreviations( املقننــة 
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــة؛ وم ــة كامل ــة الكلم ــن كتاب ــدال م ــا ب دولي
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كتابــة )ســم، ملــم، كلــم، %( لــكل مــن )ســنتمر، مليمــر، كيلومــر، النســبة 
حالــة  ويف  املريــة،  املقاييــس  اســتخدام  ويفضــل  الرتيــب.  عــى  املئويــة( 
اســتخدام وحــدات أخــرى يكتــب املعــادل املــري هلــا بــن أقــواس. ويف حالــة 
ذكــر وحــدات قيــاس أو أســاء دارجــة إقليميــا للكائنــات احليــة يف املتــن يذكــر 
عقبهــا مبــارشة املقابــل هلــا بالوحــدات القياســية أو االســم الاتينــي للكائــن.

 RESULTS AND DISCUSSION النتائج واملناقشة -
يتــم يف هــذه الفقــرة عــرض موضوعــن أساســين مدجمــن ويمكــن عــرض 
ــوان مســتقل. وحيــدث فصــل الفقرتــن يف احلــاالت  كل منهــا عــى حــدة بعن
التــي تســتلزم مناقشــة النتائــج جمملــة لتأثــر البيانــات بعضهــا ببعــض. ويفضــل 
عــرض النتائــج لغويــا أو جمدولــة أو مرســومة بيانيــا، وتقييمهــا يف ضــوء األدلــة 

العلميــة للوصــول الســتنتاج علمــي وتوصيــة مناســبة. 

- تنسيق اجلداول واألشكال:
ــب  ــليا حس ــم تسلس ــب أن ترق ــداول )Tables( جي ــتخدام ج ــة اس يف حال
ــث يكــون ملخصــا ملحتواهــا  ــب عنواهنــا أعاهــا بحي ــن، ويكت ذكرهــا يف املت

ــر.  ــكل خمت ــفلها بش ــوايش أس ــب احل وتكت
وجيــب أن يكــون اجلــدول يف نطــاق عــرض الصفحــة، وأن تكــون األرقــام 
بحجــم مقــروء، ويفضــل أن يتــم تنســيقها عموديــا )قــدر اإلمــكان( لتســهيل 
قراءهتــا دون احلاجــة إىل تدويــر الصفحــة. يوضــع اجلــدول مبــارشة بعــد ذكــره 
ــًا  ــدول دائ ــارة إىل اجل ــم اإلش ــكان. وتت ــدر اإلم ــع ق ــرب موض ــن يف أق يف املت

برقمــه ســواًء قبــل وضــع اجلــدول أو بعــده. 
 ،)Figures and drawings( عنــد االســتعانة باألشــكال والصــور

يكتــب رقــم وعنــوان الشــكل أســفله )تعامــل الصــور معاملــة 
ــليا  ــكال تسلس ــم األش ــكل(. وترق ــمى ش ــت مس ــكال حت األش

إىل  اإلشــارة  وتتــم  املتــن  يف  ذكرهــا  تسلســل  حســب 
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الشــكل يف املتــن برقمــه ويوضــع مبــارشة بعــد ذكــره يف املتــن قــدر اإلمــكان. 
ويفضــل أن يتــم تنســيق األشــكال عموديــا )قــدر اإلمــكان( لتســهيل 
دراســتها دون احلاجــة إىل تدويــر الصفحــة، وترفــق مســتقلة عــن البحــث بدقــة 

 .)jpeg( ــة ــة بصيغ عالي
وال  الرســوم،  خطــوط  لتمييــز  مفتــاح  يســتخدم  البيانيــة  الرســوم  ويف 
ــد  ــوط بع ــك اخلط ــز تل ــهيل متيي ــا لتس ــن بعضه ــة م ــوان القريب ــتعمل األل تس

الطباعــة.
ويف البحــوث العلميــة التــي تقــوم عــى حتقيــق املخطوطــات، جيــب إدراج 
ــوط، أو  ــف باملخط ــرة التعري ــن فق ــق ضم ــوط املحق ــن املخط ــربة م ــور مع ص
ــًا  ــة ترقي ــكل« مرقم ــمى »ش ــت مس ــع حت ــث، وتوض ــات البح ــن ملحق ضم
تسلســليًّا، وهليئــة التحريــر احلــق يف طلــب صــور أخــرى مــن صفحــات 
املخطــوط إذا أشــكلت بعــض النصــوص، أو إذا رغــب املحكــم يف االطــاع 

ــوط. ــى املخط ع
ــل  ــة؛ مث ــج بصــور خمتلف ومــن أهــم األخطــاء: تكــرار عــرض نفــس النتائ
ــة مــا يف اجلــداول أو الرســوم. كــا أن االكتفــاء بذكــر أن البيانــات  إعــادة كتاب
متوافقــة مــع مــا وجــده علــاء آخــرون ال يعد مناقشــة حقيقيــة؛ ألن ذلــك يؤكد 
عــدم أصالــة العمــل وأن نتائجــه معروفــة وتــم البــت فيهــا منــذ زمــن. كــا أن 
عــدم تفســر أســباب حــدوث تلــك النتائــج يعــد أمــرًا شــائعًا وغــر مقبــول؛ 
حيــث يفــرض أن يقــوم الباحــث بتقديــم األســباب العلميــة حلــدوث الفــروق 

بــن املعامــات وليــس االكتفــاء بذكــر أن معاملــًة مــا أعــى مــن األخــرى. 
ــة  ــث منبثق ــات البح ــون توصي ــب أن تك ــات فيج ــق بالتوصي ــا يتعل ــا م وأم
عــن نتائجــه، وأن تكــون قابلــة للتطبيــق، وحمــددة ال تتســم بالعموميــة. 
ومــن أكثــر األخطــاء شــيوعا: عــدم الوصــول لتوصيــة أو اســتنتاج 
ــا  ــة ع ــث لإلجاب ــتكال البح ــتقبي الس ــال مس ــد جم أو حتدي



2323

يظهــر مــن تســاؤالت جتلــت أثنــاء - أو بعــد - إجــراء البحــث. وكذلــك مــن 
ــات  ــات وتطلع ــرة أمني ــات إىل فق ــرة التوصي ــث فق ــول الباح ــاء أن حي األخط
يذكــر فيهــا توصيــات عامــة؛ وذلــك كأن يــويص الباحــث بـــ )رضورة متابعــة 
الكتابــة يف هــذه املنهجيــة، واملزيــد مــن التأصيــل والتقعيــد هلــا، حتــى تســتوي 

عــى ســوقها..( فمثــل هــذه التوصيــة يصلــح أن توضــع يف أي بحــث آخــر.

 CONCLUSIONS االستنتاجات -
قــد يــرى الباحــث ذكــر فقــرة ختــص االســتنتاجات املحتملــة مــن العمــل 
خاصــة يف حــال كــون فقــرة النتائــج واملناقشــة طويلــة نســبيا ومتفرعــة، حتــى 

يتيــح للقــارئ عرضــا شــاما موجــزا خلاصــة العمــل.

 ACKNOWLEDGMENT  شكر وتقدير -
أو مشــاركة  للبحــث،  التقديــر والشــكر يف حالــة وجــود ممــول  يقــدم 
أشــخاص - مل يذكــروا ضمــن أســاء الباحثــن - قدمــوا مســاعدة عمليــة - أو 

ــث. ــذ البح ــال تنفي ــات - خ مناقش

 REFERENCES قائمة املراجع -
ــل  ــول ألص ــن الوص ــارئ م ــن الق ــو متك ــع ه ــة املراج ــن قائم ــرض م الغ
املراجــع التــي ورد ذكرهــا يف البحــث. ومــن أهــم األخطــاء فيهــا: عــدم اتبــاع 
تعليــات كتابــة املراجــع - التــي ختتلــف مــن جملــة ألخــرى - وعــدم اســتكال 
بيانــات النــر، وعــدم تطابــق األســاء أو ســنوات النــر مــا بــن املتــن 

والقائمــة.
تكتــب قائمــة املراجــع املســتخدمة يف البحــث مرتبــة هجائيــا حســب اســم 

العائلــة للباحــث األول )حســب النمــط املوضــح يف األمثلــة املوجــودة 
ــة،  ــن لغ ــر م ــع بأكث ــود مراج ــة وج ــل(. ويف حال ــذا الدلي ــر ه آخ

تبــدأ القائمــة بالبحــوث املكتوبــة بلغــة البحــث ثــم يليهــا تلــك 
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املكتوبــة بلغــة أخــرى. وتضــم كل املراجــع يف قائمــة واحــدة بطريقــة هارفــارد 
بغــض النظــر عــن طبيعــة املرجــع، وال يســتخدم الرقيــم التسلســي أو التعــداد 
النقطــي وال يذكــر تاريــخ وفــاة املصنفــن، وال تســتخدم يف بيانــات املراجــع أي 
ــر:(، وال  ــد الن ــة )بل ــارش:( أو كلم ــة )الن ــل كلم ــة مث ــات توضيحي مصطلح
ُتســتخدم كلمــة )وآخــرون( أو ),.et al( يف قائمــة املراجــع، ويوضــع تاريــخ 

النــر بــن نقطتــن كــا هــو موضــح يف أمثلــة كتابــة املراجــع. 

ــد  ــتخدام )The World List of Scientific Periodicals( عن ــب اس وجي
احلاجــة الختصــار عناويــن الدوريــات العلميــة األجنبيــة يف قائمــة املراجــع.

العنــوان  كتابــة  فيهــا  يلــزم  املعلومــات  شــبكة  مــن  املأخــوذة  املراجــع 
التفصيــي الــذي يفتــح الصفحــة اخلاصــة باملرجــع مبــارشة وليســت الصفحــة 
العامــة للموقــع، مــع اإلشــارة إىل اســم الكاتــب واســم املوضــوع وكتابــة 

 .)Retrieval date( املعلومــات  اســرجاع  تاريــخ 
وُيقصــد بتاريــخ االســرجاع ذلــك التاريــخ الــذي قــام فيــه الباحــث 
بالرجــوع إىل الرابــط اإللكــروين؛ ذلــك أن املعلومــات املوجــودة عــى املواقــع 
ــل واحلــذف، واهلــدف مــن ذكــر تاريــخ  ــة عرضــة للتغيــر والتعدي اإللكروني
االســرجاع هــو االحتفــاظ بحــق اســتدعاء النصــوص مــن املوقــع اإللكــروين 

متــى تطلــب األمــر.
ــم  ــا رق ــع إال إذا كان هل ــا كمراج ــة ونحوه ــراص املدجم ــتخدم األق وال تس

ــع(.  ــات املرج ــداع يف بيان ــم اإلي ــر رق ــداع )ويذك إي
العائلــة للباحــث  يبــدأ كل مرجــع باســم  لكتابــة املراجــع اإلنجليزيــة 
األول، متبوعــا باحلــرف األول مــن االســم األول، ثــم احلــرف األول 
مــن االســم األوســط، وتكتــب أســاء الباحثــن املشــاركن بالطريقــة 
ــه توضــع  ــر مــن مرجــع لباحــث بعين ــد وجــود أكث نفســها. وعن
ــب  ــا حس ــب داخليًّ ــم ترت ــي، ث ــا اهلجائ ــع يف ترتيبه املراج
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 ،)b( ،)a( ــة األحــرف ســنة النــر، وإذا تســاوت يف ســنة النــر ترتــب بكتاب
 ،)c2012( ،)b2012( ،)a2012( :بعــد كتابــة التاريــخ؛ مثــال ذلــك )d( ،)c(
ــة عــى النمــط نفســه، ويكــون فيهــا اســم  )d2012(. وتكتــب املراجــع العربي

ــط. ــم األوس ــم األول ث ــا باالس ــة متبوع العائل
يف املراجــع العربيــة التــي يكــون ملؤلفهــا لقــب أو نســبة ُيعــرف هبــا، يكــون 
االختيــار بــن اســم العائلــة وبــن مــا ُيعــرف بــه حســب مــا اشــتهر بــه املؤلــف، 
فُيبــدأ بالــذي ُيطلــق عليــه وُيميــز بــه عــن غــره. واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة يف 
كتــب الــراث العــريب؛ مثــال: )أبــو حممــد موفــق الّديــن عبد اهلل بــن أمحــد بــن 
قدامــة املقــديس( إذا ُكتــب اســم العائلــة )ابــن قدامــة( يشــتبه مــع )أبــو الفــرج 
شــمس الديــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد بــن قدامــة املقــديس( وكذلــك 
يقــع التشــابه إذا ُكتــب اســم العائلــة )املقــديس(، وعليــه تكــون طريقــة كتابتــه 
ــا  ــديس(، وحينه ــد املق ــن أمح ــد عبد اهلل ب ــو حمم ــة، أب ــن قدام ــن ب ــق الّدي )موف
ُتعامــل كلمــة )موفــق الّديــن بــن قدامــة( معاملــة اســم العائلــة، وُيشــار 

للمؤلــف اآلخــر بـــ )شــمس الّديــن بــن قدامــة(.
ــر  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــن أب ــهاب الدي ــر: )ش ــال آخ ويف مث
الكنــاين العســقاين الشــافعي( إذا ُكتــب اســم العائلــة )ابــن حجــر( يشــتبه مــع 
)شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن حجــر اهليتمــي األنصــاري 
ــهاب  ــقاين، ش ــر العس ــن حج ــه )اب ــة كتابت ــون طريق ــه تك ــافعي(، وعلي الش
الديــن أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي الكنــاين الشــافعي(، وحينهــا ُتعامــل كلمــة 
ــر بـــ  ــف اآلخ ــار للمؤل ــة. وُيش ــم العائل ــة اس ــقاين( معامل ــر العس ــن حج )اب

ــي(. ــر اهليتم ــن حج )اب
ويف مثــل: )أبــو نــر تــاج الديــن عبــد الوّهــاب بــن عــي بــن عبــد 

الــكايف الســبكي الشــافعي( إذا ُكتــب اســم العائلــة )الســبكي( 
ــكايف  ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع ــي الدي ــن تق ــو احلس ــع )أب ــتبه م يش
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ــو نــر  ــن الســبكي، أب ــه )اب ــه تكــون طريقــة كتابت الســبكي الشــافعي(، وعلي
تــاج الديــن عبــد الوّهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكايف الشــافعي(، وحينهــا ُتعامل 
كلمــة )ابــن الســبكي( معاملــة اســم العائلــة. وُيشــار لآلخــر بـــ )الســبكي( أو 

ــن الســبكي(.. وهكــذا. )تقــي الدي
ومــن أهــم األخطــاء التــي قــد حتــدث يف بعــض بحــوث العلــوم اإلنســانية: 
إثقــال قائمــة املراجــع باأللقــاب الكثــرة التــي تضيفهــا بعــض دور النــر؛ مثــل 

)اإلمــام العامــة احلافــظ فريــد الوقــت مفخــر الزمــان عمــدة املحققــن..(.

أمثلة لكتابة قائمة املراجع باللغة العربية: )يراعى فيها التقيد بعامات الرقيم(

الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(:
النبــوي  احلديــث  يف  التوكيــد  أســاليب  1436هـــ.  رفيــق.  مــراد  البيــاري، 
الريــف دراســة نحويــة دالليــة. املجلــة العلميــة جلامعــة امللــك فيصــل-
إصــدار العلــوم اإلنســانية واإلداريــة، جامعــة امللــك فيصــل، اململكــة 
ــاين، ص ص 87-  ــدد الث ــر، الع ــادس ع ــد الس ــعودية، املجل ــة الس العربي
119 . تاريــخ االســرجاع: 27-7-2014م. عــى الرابــط اإللكــروين:-

https://apps.kfu.edu.sa/sjournal/ara/pdffiles/h1624.pdf

الدوريات:
احلــريب، نايــف حممــد، وزهــران، نيفــن حممــد. 1431هـــ. فاعليــة الــذات 
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