قواعد النرش

املجلة العربية للدراسات األمنية ) (AJSSهي دورية علمية حمكمة ،تعتمد
الوصول املفتوح ومتعددة التخصصات ،تنرش البحوث يف جمال اجلريمة والقضايا
ذات العالقة باألمن من علوم متعددة منها :العلوم األمنية ،والعدالة اجلنائية ،والعلوم
اجلنائية ،والعلوم اإلدارية واإلسرتاتيجية وختصصات العلوم االجتامعية .وهتدف إىل
نرش املعرفة األمنية التي تسهم يف حتقيق األمن واالستقرار والتنمية يف املجتمع العريب.
وتصدر باللغتني العربية واإلنجليزية .وسيتم أو ً
ال إصدار األعداد األولية باللغة العربية
مع ملخصات باللغة اإلنجليزية ،عىل أن يتم الح ًقا إصدار نسختني مستقلتني باللغتني
العربية واإلنجليزية.

وتعنـى بنشر البحـوث األصيلـة يف جمال اجلريمـة والقضايـا ذات البعـد األمني
بمفهومه الشـامل ،كاإلرهاب والتطـرف والتعصب والرصاع وقضايـا اهلجرة واألمن
الغذائـي والبيئـي .واملجلـة متعـددة التخصصـات تنشر البحـوث يف التخصصـات
االجتامعيـة واإلداريـة واإلستراتيجية واإلعالميـة واالقتصاديـة والبيئيـة والرتبوية
والتطبيقيـة واجلنائيـة والرشعية والنفسـية.
ً
أوال :سياسة النرش
تنرش املجلة:

 ١ـ البحـوث ذات الطابـع النظري التـي تغطي بعمق أحد حقول املعرفـة أو النظريات
التـي تتصـل باجلريمـة أو املفهـوم الشـامل لألمـن ،وتقـدم حتليلات نقديـة
لالجتاهـات املعـارصة ،وتوضـح اجتاهـات التنظير وآفـاق تطـوره يف املسـتقبل.

 ٢ـ البحـوث ذات الطابـع العملي «اإلمبرييقـي» ،التـي تتنـاول اجلريمـة والعنـف
واإلرهـاب وقضايـا األمـن بمفهومـه الشـامل.
 ٣ـ املراجعـات النقديـة للكتـب العربيـة واألجنبيـة ،الصـادرة حدي ًثـا ،وذات العالقة
بمفهـوم األمن الشـامل.

 ٤ـ التقاريـر العلميـة عـن املؤمتـرات واللقـاءات العلميـة والـدورات التدريبيـة ذات
العالقـة باألمن الشـامل.

ثان ًيا :رشوط النرش

يشرتط يف البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة ما ييل:
ً
أصيل ،ومل يسبق نرشه أو إرساله إىل جهات أخرى للنرش.
 ١ـ أن يكون البحث

وإمالئيا قبل إرساله إىل نظام باحث باملجلة.
 ٢ـ أن يكون البحث مدق ًقا لغو ًّيا
ًّ
 ٣ـ أن يتسق موضوع البحث مع اهتاممات املجلة وسياستها.

 ٤ـ أال يزيـد عـدد صفحـات البحث عىل ثالثني صفحـة ( 8000كلمـة) منها املراجع
واملالحـق ،وأال تزيـد مراجعات الكتـب والتقارير العلمية على مخس صفحات.

 ٥ـ أن تكتـب البحـوث باللغـة العربيـة باسـتخدام خـط  Simplified Arabicبحجم
 14وهبوامـش حجـم الواحـد منهـا  2.54يف اجلهـات األربـع ،وتـرك مسـافة
مزدوجـة بني السـطور.
 ٦ـ أن تكتـب البحـوث باللغـة اإلنجليزيـة باسـتخدام خـط Time New Romans

بحجـم  12وهبوامـش حجم الواحد منها  2.54سـم يف اجلهـات األربع ،وترك
مسـافة مزدوجة بني السـطور.
 ٧ـ أن تشـتمل الصفحـة األوىل من البحث على عنوان البحث ً
كامل ،واسـم الباحث
أو الباحثين ،ورتبهـم وأماكـن عملهـم ،باللغتني العربيـة واإلنجليزيـة ،وعنوان
املراسـلة ،والربيد اإللكرتوين.

 ٨ـ أن تشـتمل الصفحـة الثانيـة مـن البحـث على ملخـص دقيـق باللغـة العربيـة يف
حـدود  200كلمـة مرفـق بـه الكلمات املفتاحية التـي ال تزيد عىل سـت كلامت.
وتبـدأ هـذه الصفحـة بعنـوان البحـث ،وال يكتب فيهـا اسـم الباحث.

 ٩ـ أن تضـم الصفحـة الثالثـة من البحث
ملخصـا دقي ًقا  Abstractباللغـة اإلنجليزية
ً
مع الكلمات املفتاحية.
 ١٠ـ أن يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة ،ويضم عنوان البحث دون اسم املؤلف.

 ١١ـ أن يرفق بالبحث أدوات البحث املستخدمة إن وجدت.

 ١٢ـ البحـوث واملـواد املنشـورة يف املجلـة ،ال تعرب بالضرورة عـن رأي جامعة نايف
العربية للعلـوم األمنية.

ثال ًثا :متطلبــات املضمــون:

 ١ـ أن يتضمـن البحـث املكتـوب باللغـة العربية ملخصين :أحدمهـا بالعربية واآلخر
باألجنبيـة (اإلنجليزية أو الفرنسـية).
 ٢ـ إذا كان البحـث دراسـة أمبرييقيـة ،جيـب أن تتضمـن مسـودة البحـث األجـزاء
التالية:
أ ـ عنوان البحث.

ب ـ امللخـص والكلامت املفتاحيـة :يتضمن امللخص اهلـدف وإجراءات البحث
والنتائج واالستنتاجات.
ج ـ الكلامت املفتاحية :ال تتعدى  6كلامت.

د ـ املقدمـة :تتضمـن اإلطـار النظـري مـع الدراسـات السـابقة مدجمـة فيـه
(لالستشـهاد هبـا) ومشـكلة البحـث وأمهيتـه مـع التسـاؤالت والفـروض.

هـ ـ املنهجية( :منهج البحــث ،املجتمـع والعينـة ،أدوات مجع البيانات ،إجراءات
البحث).
و ـ النتائـج :ويتـم فيهـا اسـتعراض أهـم النتائـج املتعلقـة بتسـاؤالت البحث أو
فروضه.
ز ـ املناقشـة :تتضمـن تفسير النتائـج ،ومناقشـتها يف ضـوء اإلطـار النظـري وما
يمكـن اسـتنتاجه منهـا وانعكاسـاهتا على اجلانبين النظـري والتطبيقـي،
باإلضافـة إىل القيـود والتوصيـات أو املقرتحـات البحثيـة.
ح ـ املراجع.

ط ـ املالحق :إن وجدت.

إذا كان البحث نظر ًّيا ،جيب أن تتضمن املسودة األجزاء التالية:

 ١ـ عنوان البحث.

موجزا للدراسـة واهلدف
 ٢ـ امللخـص والكلمات املفتاحيـة :يتضمن امللخـص وص ًفا
ً
والنتيجة واالسـتنتاج.

 ٣ـ مقدمة تتضمن اخللفية النظرية للمشكلة وأمهيتها.

 ٤ـ اسـتعراض عنـارص املوضـوع ،بما يتضمنـه مـن مفاهيـم ونظريـات وخصائـص
وعالقـات وتناقضـات وثغرات ،وأوجه االتسـاق .وتكون الدراسـات السـابقة
مدجمـة فيها.

ملخصـا لألفـكار األساسـية ،مـع التعليـق واالسـتنتاجات
 ٥ـ اخلامتـة :وتتضمـن
ً
املناسبــة.

 ٦ـ املراجع.

رابعا :متطلبات التوثيق
ً

تتبنى املجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس (.)APA STYLE

التوثيق داخل النص

إذا كان للمرجع مؤلف واحد يف مستهل اجلملة نكتب:

نموذجـا حـول مسـؤولية الفـرد والقيـادة يف مواجهـة
 ١ـ قـدم الشـعالن ()2016
ً
االحتراق النفسي.

 ٢ـ إذا كان يف هنايـة اجلملـة ،نكتـب :وقـد أكدت إحدى الدراسـات مسـؤولية الفرد
والقيـادة يف مواجهة االحتراق النفيس (الشـعالن.)2016 ،

 ٣ـ إذا كان للمرجـع ثالثـة مؤلفين ،نكتـب :العتيبـي ،جانجو ،احلافـظ ( )2016أو
(العتيبـي ،جانجو ،احلافـظ.)2016 ،

 ٤ـ إذا كان للمرجـع أربعـة مؤلفين أو أكثـر ،نكتب :الشـدوخي وآخـرون ()1996
أو( :الشـدوخي وآخرون.)1996 ،
 ٥ـ إذا كان املرجع باللغة األجنبية ،نضيف كلمة «:»et al

Colheart et al. (1993) stressed that

 ٦ـ إذا كان املرجـع باللغـة األجنبيـة ،نكتب :أمـا كريلينجـر ( )Kerlinger 1986فقد
أشار إىل:

قائمــة املراجـــع

هجائيا:
ترتيب املراجع يف هناية البحث ترتي ًبا
ًّ

توثيـق كتـاب :مقدم ،عبـد احلفيـظ .)2015( .مناهـج البحث يف العلـوم االجتامعية
والرتبويـة والنفسـية .الرياض :دار النشر الدويل.

توثيـق بحـث مـن جملـة :العتيبـي ،جانجـو ،احلافـظ .)2016( .تقديـر تركيـز بعض
العنـارص الثقيلـة يف العينـات احليويـة لعمال حمطـات الوقـود بمنطقـة
الريـاض .املجلة العربية للدراسـات األمنية والتدريـب205 ،)65( 32 ،ـ
DOI: 10.12816/0023034 .241

توثيـق ورقـة مـن مؤمتـر :عويـدات ،عبـد اهلل ،2016( .فربايـر) .اآلثـار النفسـية
واالجتامعيـة للمخـدرات الرقميـة ودور مؤسسـات الضبـط االجتامعي يف
احلـد مـن آثارهـا .ورقة مقدمـة إىل نـدوة «املخـدرات الرقميـة» ،الرياض:
جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم األمنية.

توثيق أطروحة دكتوراه أو رسـالة ماجستري :حسن ،الشـيخي .)2004( .الالمعيارية
ومفهـوم الـذات والسـلوك االنحـرايف لـدى املنحرفين وغير املنحرفني يف
مدينـة الريـاض (رسـالة ماجسـتري غير منشـورة) .جامعـة نايـف العربيـة
للعلـوم األمنيـة ،الرياض.
توثيـق بحث مـن اإلنرتنـت :عطيـة ،إدريـس .)2015( .الظاهـرة اإلرهابيـة يف زمن
مـا بعـد احلداثـة :دراسـة حتليليـة يف األشـكال واألسـاليب واإلجـراءات
املضـادة .املجلـة العربيـة للدراسـات األمنيـة والتدريـب 3 ،)63( 31 ،ـ
 ،doi: 10.12816/0012988 .41تـم استرجاعها مـن:

http://repository.nauss.edu.sa

خامسا :متطلبات تسليم البحث:
ً

 ١ـ يرفـع الباحث نسـخة إلكرتونية مـن بحثه مكتوبة عىل برنامـج Windows Microsoft
 Wordعبر نظام باحث عىل املوقع اإللكتروين http://baheth.nauss.edu.sa/

 ٢ـ يتـم إشـعار الباحـث بوصـول بحثـه ،ويتـم إشـعاره بنتيجـة التحكيـم إلجـراء
التعديلات ،ثـم يتـم إشـعاره بإجـازة النشر أو االعتـذار عـن عـدم النشر عرب
النظـام نفسـه مـع رسـالة على جوالـه.

موجهـا لرئيـس التحرير يطلب فيـه نرش البحـث يف املجلة
 ٣ـ يرفـق الباحـث خطا ًبـا
ً
مـع ذكـر تاريخ إنجـازه .وجيب أن يتضمـن اخلطاب اإلشـارة إىل أن الباحث قرأ
ونفـذ قواعد النشر اخلاصة باملجلـة العربية للدراسـات األمنية.
خطيا بأن بحثه مل يسبق نرشه ومل يقدم للنرش يف أي دورية أخرى.
 ٤ـ يقدم الباحث ً
إقرارا ًّ

 ٤ـ تقديـم سيرة ذاتيـة خمتصرة للباحـث ال تزيـد على صفحـة واحـدة ،مـع توضيح
ً
كاملا (صنـدوق الربيـد ،الفاكـس واهلاتـف ،والربيـد اإللكرتوين).
العنـوان

سادسا :متطلبات التحكيم والنرش:
ً

 ١ـ تقوم هيئة التحرير بتقييم أويل للبحوث للنظر يف مدى صالحيتها للتحكيم أو رفضها.

 ٢ـ ترسـل البحـوث املسـتوفية للشروط األساسـية بطريقـة رسيـة إىل حمكمين اثنني
تقريرا عـن مـدى صالحيتهـا للنرش.
على األقـل ،حيـث يكتـب كل حمكـم
ً

هنائيا.
 ٣ـ إذا اختلف حمكامن ،يرسل البحث ملحكم ثالث للرتجيح ،ويعدّ حكمه ًّ

 ٤ـ هليئة التحرير احلق يف رفض أي حتكيم إذا رأت فيه عدم اجلدية.
 ٥ـ يب ّلغ الباحث بنتيجة التحكيم خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر.

 ٦ـ يف حـال قبـول البحـث للنرش تؤول حقـوق النرش للجامعة ،وال جيـوز نرشه يف أي
إلكرتونيا.
ورقيـا أو
ًّ
منفـذ آخر ًّ

 ٧ـ يف حـال عـدم قبـول البحـث للنشر ،فـإن املجلـة غير ملزمـة بـرده إىل صاحبـه،
ويكتفـى بإشـعاره بعـدم إجازتـه للنشر.
 ٨ـ يزود الباحث بنسختني من العدد الذي تم نرش بحثه فيه وعرشين مستلة من بحثه.

