نبذة عن مجلة اإلدارة العامة وقواعد النرش فيها
اإلدارة العام��ة دورية علمية تصدر عن معه��د اإلدارة العامة باململكة العربية
مجلة السعودية منذ عام 1383هـ املوافق (1963م).
ترحب مجلة اإلدارة العامة مبشاركة الكتّاب والباحثني العرب وتسعى إىل نرش إنتاجهم
من البحوث والدراسات واملقاالت العلمية ،وكذلك نرش ملخصات الرسائل الجامعية وبحوث
الندوات واملؤمترات وملخصاتها وعروض الكتب وفقًا للرشوط والقواعد واملواصفات التالية:
 مجل��ة اإلدارة العام��ة دورية علمية متخصص��ة ومحكمة ال تقبل األع�مال التي ال تتبعاألسلوب واملنهج العلمي يف الكتابة.
 تنرش املجلة األعامل العلمية املتصلة بحقل اإلدارة وحقول املعرفة األخرى ذات الصلة بها،التي مل يسبق نرشها أو تقدميها للنرش إىل جهات أخرى.
 يتم عرض جميع األعامل العلمية املقدمة للنرش عىل هيئة التحرير. يرسل املالئم منها بشكل رسي إىل محكمني متخصصني يف موضوع العمل العلمي. تُشعر املجلة صاحب العمل العلمي املقبول مبوعد نرشه ،كام تزوده بنسختني من املجلةبعد صدورها وعرش نسخ من العمل املنشور.
 ال يعاد نرش أي عمل علمي نرش يف املجلة بأي ش��كل من األشكال أو بأي لغة يف أي جهةأخرى إال بإذن خطي من رئيس التحرير.
 يف حالة استخدام أداة لجمع البيانات ،يجب إرفاق األداة مع العمل العلمي.تعب بالرضورة عن رأي املعهد.
تعب األعامل التي تنرش يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال رّ
 رّتوجه املراسالت املتعلقة بالتحرير إىل العنوان التايل:
مركز البحوث والدراسات ،معهد اإلدارة العامة ص .ب  ،205الرياض  ،11141اململكة العربية السعودية
رئيس تحرير مجلة (اإلدارة العامة) هاتف0096611 4745903 :
الربيد اإللكرتوينalshehriam@ipa.edu.sa :
سكرتري التحرير هاتف / 0096611 4745086 :فاكس0096611 4745541 :
املوقع اإللكرتوين / www.ipa.edu.sa :الربيد اإللكرتوينjournal@ipa.edu.sa :
)أ(

تقويم وتحكيم األعامل العلمية:
يت��وىل تقويم وتحكيم م��ا تنرشه املجلة من بحوث ودراس��ات ومقاالت علمية أس��اتذة
متخصصون من داخل اململكة وخارجها ،وذلك وفقاً للمعايري التالية:
 -1األصالة واإلضافة العلمية.
 -2الفائدة العلمية والعملية من العمل العلمي.
 -3أسلوب العرض والتبويب.
 -4منهجية البحث:
أ  -تحديد ووضوح مشكلة البحث.
ب  -مالءمة مجتمع الدراسة ودقة اختيار العينة.
ج  -تحديد ووضوح أسئلة وفرضيات البحث
د  -مدى صدق وثبات (اعتامدية) أداة جمع البيانات.
 -5استيفاء النظريات والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع.
 -6صحة اختيار وتطبيق أساليب تحليل البيانات.
 -7دقة وموضوعية النتائج والتوصيات.
 -8حداثة وشمولية املراجع.
املكافآت:
يرصف لكل باحث يتم نرش عمله مكافأة مقدارها من ( )15٫000 - 10.000ريال سعودي
أم��ا يف مايتعل��ق بالعرض أو الرتجمة أو التلخيص أو التعليق عىل الكتب والرس��ائل والبحوث
واالنظم��ة أو تقاري��ر الندوات ،وما ش��ابه ذلك؛ فت�صرف لهم مكافأة قدره��ا ( )5000ريال
سعودي.

)ب(

قواعد نرش األعامل العلمية يف مجلة اإلدارة العامة:
أو ًال  -قواعد نرش البحوث العلمية:
يراعى يف األعامل املقدمة للنرش يف املجلة أن تكون متّسمة بالجدة واألصالة وتكون بلغة
عربية سليمة وأسلوب واضح مرتابط ،مع االلتزام مبا ييل:
 -1يرسل الباحث العمل العلمي بصيغة ملف إلكرتوين.
 -2أال يزيد حجم العمل املقدم عىل ( )60صفحة متضمناً قامئة املراجع واملالحق.
 -3ترتب صفحات العمل العلمي حسب التسلسل التايل:
 الغالف ،ويتضمن :عنوان البحث واسم الكاتب (باللغتني العربية واإلنجليزية) ،والدرجةالعلمية أوالوظيفة التي يشغلها ،وكذلك جهة العمل.
 الصفحة األوىل ،وهي بداية املنت أو النص ،وتأخذ رقم (.)1 يستمر تسلسل ترقيم صفحات العمل العلمي حتى نهاية قامئة املراجع واملالحق. -4يكون لكل عمل علمي مس��تخلصان :أحدهام بالعربية واآلخر باإلنجليزية عىل أال يتجاوز
ع��دد كلامت كل منهام ( )300كلم��ة ،ويراعى أن يتضمن املس��تخلص :أهداف البحث
(العمل العلمي) ،مشكلة البحث ،منهج البحث ،النتائج األساسية التي توصل إليها البحث،
والكلامت املفتاحية باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -5ترسل سرية ذاتية مخترصة.
 -6التوثيق العلمي:
يج��ب أن يراعى يف عملية التوثيق العلمي أثناء االقتباس وكذلك عند كتابة قامئة املراجع
الشكل اإلجرايئ التايل:

)ج(

االقتباس:

املثــــــال

القاعدة

عندما يكون االقتباس عاماً فإنه يشار إىل مصدر (الخالد1435 ،هـ) ()Deming, 2013
 /مصادر اقتباس الفكرة وذلك بوضع االسم األخري
للمؤلف  /للمؤلفني ،وسنة النرش بني قوسني:
عند ما يسبق ذكر املرجع االستشهاد أو االقتباس أو العمر (1435هـ) (.Deming (2013
عرض نتائج الدراسة ،يتم ذكر اسم املؤلف أوالً ثم
توضع سنة النرش بني قوسني:
إذا ورد اسم املؤلف يف نفس الفقرة بحيث ال ميكن وقد وجد السعيد أيضاً ...
الخلط بينه وبني دراسات أخرى فإنه يُكتفى بذكر وقد وجد  Demingأيضاً ...
اسم الكاتب فقط.
عند االقتباس أو االستشهاد بالعديد من املصادر (الفهد1434 ،هـ؛ الرايض1435 ،هـ)
املختلفة ،توضع أسامء املؤلفني وسنوات النرش بني )(Selye, 2012; Deming, 2013; Sallis, 2014
قوسني.
عند االقتباس أو االستشهاد بأكرث من مرجع ملؤلف (الخالد 1434 ،أ)( ،الخالد 1434 ،ب)
واحد ويف نفس العام ،مييز بني املراجع باستخدام
)(jones, 2013A, jones, 2013b
ترتيب األحرف الهجائية لكل مرجع ،بحيث توضع
هذه األحرف بعد سنة اإلصدار مبارشة.
عند االقتباس من عمل ألكرث من مؤلف تذكر خليفة ،الحسن ،وأنس (4341هـ)
يف املرة األوىل األلقاب (األسامء األخرية) لجميع )Williams, Jones, Smith, and Bradner (2013
املؤلفني تليها سنة النرش بني قوسني.
ويف املرات التالية يذكر اللقب (االسم األخري)
للمؤلف األول تليه عبارة وآخرون تليها سنة النرش خليفة وآخرون (4341هـ).
بني قوسني.
)Williams et al. (2013
عندما يكون االقتباس نصاً يذكر رقم صفحة أو (الخالد)441 :3141 ،
صفحات االقتباس بعد سنة النرش مبارشة.

)د(

)(Deming, 2013: 9

إعداد قامئة املراجع العلمية:

 -1يضمن أي مرجع يشار إليه يف منت البحث أو الدراسة يف قامئة املراجع.
 -2تصنـف املراجع العلميـة يف قامئة واحدة مهام كانت مصادرها :دوريات ،كتب ،نرشات رس��مية،
مجالت وغريها من املصادر ،وتوضع املراجع العربية يف صفحة مستقلة تليها املراجع األجنبية يف
صفحة أخرى .وترتب املراجع هجائياً حس��ب االسم األخري للمؤلف ،سنة النرش ،عنوان الكتاب
أو البحث ،املدينة  /الدولة ،النارش ،وذلك عىل النحو التايل:
املثـــــــــــال

القاعدة
البحوث والدراسات:

الس��عيد ،عمر (1434هـ)" .التدريب اإلداري ومش��كالته"،
اإلدارة العامة ،الرياض :معهد اإلدارة العامة.50-7 :65 ،
Wolf, R. (2013).“Organizational Innovation:
Review, Critique and Suggested Research
Directions”. Journal of Management Studies, 31:
405 – 43

الكتب:

عبد الله ،محمد (1420هـ) .أمناط القيادة دراس��ة ش��املة.
الرياض :معهد اإلدارة العامة.
Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and
Leadership, San Francisco: Jossey – Bass

فصل يف كتاب:

الخالد ،عمر (1435هـ) .التنمية اإلدارية .يف الرايض محمد
وآخ��رون ،التنظيم اإلداري .الري��اض :معهد اإلدارة العامة.
ص ص.174-145 .

النرشات والوثائق الرسمية:

التقرير اإلحصايئ السنوي (1435هـ) .الرياض :وزارة املالية
واالقتصاد الوطني.
نظام معه��د اإلدارة العامة الصادر باملرس��وم املليك رقم (م
 )49/وتاريخ 1426/8/2هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم ( )520وتاريخ 1383/7/5هـ بش��أن
تشكيل لجنة عليا لإلصالح اإلداري ولجنة إدارية تحضريية.
Alganem, S. H (2013). Doctoral
Dissertation, ………………...

الرسائل األكادميية:

)هـ(

. وتوضع بشكل مستقل بعد نهاية املراجع مبارشة:املالحق
:التوثيق من مصدر إلكرتوين
املثـــــــــــــــــال

القاعدة

VendenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. Role of
:الدوريات
reference elements .(2001) In the Selection املقالة املنشورة عىل شبكة املعلومات
of resources by Psychology undergraduates
:(اإلنرتنت) ولها مصدر ورقي
[Electronic Version]. Journal of Bibliographic
عند االطالع ع�لى املقالة توضع أقواس
Research, 5,117123-.
بعد عنوان املقالة كام هو مبني يف املثال
VendenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. Role of
إذا كان هناك اختالف بني األصل
reference elements .(2001) In the Selection
الورقي والنسخة اإللكرتونية
of resources by Psychology undergraduates
[Electronic Version]. Journal of Bibliographic
Research, 5,117123- Retrieved October 13
2001, From http://jbr.org/article.html
Frecrichson, B.L. (2000, March7) Cultivating
Positive Emotions to Optimize Health and
Well-being. Prevention & Treatment, 3
Articles 0001a. Retrieved November 20, 2000,
from
http://journals.apa.org/prevention/
volume3/pre0030001a.html

املقالة املنشورة يف دورية عىل شبكة
.املعلومات (اإلنرتنت) فقط

Broman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., نسخة إلكرتونية ملقالة كتبها من ثالثة
Pulakos, E.d., & White, L.A. (2012). Role of إىل خمسة ُكتَّاب يف دورية مسرتجعة
Early Supervisor y Experience in Supervisor
.من قاعدة بيانات
Performance Journal of Applied Psychology,
78, 443- 449 Retrived October 23.2000, from
PsycARTICLES database.

()و

الوثائق غري الدورية املنشورة عىل شبكة املعلومات (اإلنرتنت):
القاعدة

املقالة املنش��ورة ىف نرشة إخبارية عىل
ش��بكة املعلوم��ات (اإلنرتن��ت) فقط.

وثيقة واحدة مل تتم اإلشارة فيها إىل
الكاتب والتاريخ.
وثائ��ق الربام��ج أو األقس��ام الجامعية
املوجودة عىل موقع الجهة عىل ش��بكة
املعلومات (اإلنرتنت).

املثـــــــــــــــــال

Glueckauf, R.L., Whitton, J., Baxter, J., Kain,
J., Vogelgesang, Hudson, M., et al. (2012,
July). Videocounseling for Families for
Rural Teens with Epilepsy-- Project Update.
Telehealth News, 2(2) Retrieved form http://
www.telehealth.net/subscribe/newsletter4a.
html
GYUth WWW user survery. (n.d.). Retrieved
http://www.cc.gates.edu.gvu/usersurvey/survey
Chou,L.,McClintock, R., Moretti, F.,
&Nix, D.H. (1993). Technology Bottles:
Choosing past and imagining educational
future. Retrieved August24,2000, form
Colombia University, Institute for Learning
Technologies Web si http://www.ilt.columbia.
edu/publications/papers.newwinel. htm te:

 -7بعد استكامل إجراءات التعديل وقبول العمل العلمي يف املجلة يرسل العمل عرب النظام إىل مركز
البحوث.
ثانياً  -قواعد نرش املقاالت العلمية املقدمة للرتجمة:
يراعى يف املقاالت العلمية املقدمة للرتجمة ما ييل:
 -1أن ال يكون قد مىض عىل نرشها أكرث من سنة واحدة.
 -2أن تتميز باإلشارات املرجعية لها يف البحوث واملقاالت املشابهة لها.
 -3أن تكون يف حقل العلوم اإلدارية والعلوم ذات الصلة بها.
 -4أن تكون منشورة يف دورية أو مجلة علمية محكمة.
 -5أن ال يتعارض محتواها وموضوعها مع الثقافة املحلية والعربية.
)ز(

ثالثاً  -قواعد نرش ملخصات رسائل الدكتوراه:
يراعى يف ملخصات رس��ائل الدكتوراه أن تكون حديثة ومل ميض س��نتان من تاريخ منح الدرجة
العلمية لصاحبها وأال يكون موضوعها خارجاً عن العلوم اإلدارية أو العلوم ذات الصلة بها ،وأال يزيد
عدد صفحات امللخص عىل ( )20صفحة مع االلتزام مبا ييل:
 -1مقدمة لبيان أهمية موضوع الرسالة.
 -2ملخص ملشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
 -3ملخص ملنهج البحث (الدراسة).
 -4ملخص للبحث (الدراسة) وأهم نتائجها وتوصياتها.
 -5قامئة املراجع املستخدمة مبلخص الرسالة فقط.
رابعاً  -قواعد نرش عروض الكتب:
أ  -رشوط عامة:
 أن يكون الكتاب مرجعياً وحديث النرش. أن يرسل أصل الكتاب مع العرض. أن يكون معد العرض النقدي متخصصاً يف نفس املجال العلمي للكتاب. أن يكون الكتاب يف أحد مجاالت العلوم اإلدارية أو العلوم األخرى ذات الصلة بها. أال يكون قد نرش أو مقدماً للنرش يف دورية أخرى.ب  -محتويات العرض النقدي:

 -1بيانات عن الكتاب:
 العنوان املؤلف -النارش وعنوانه

 تاريخ النرش / ISBN ،ردمك ،عدد الصفحات.)ح(

 -2مقدمة:
 أهمية الكتاب. الفئة (الفئات) التي يستهدفها الكتاب. أسباب اختيار الكتاب. مميزات الكتاب عن الكتب املناظرة. -3عرض محتويات الكتاب:
توضي��ح مجال الكتاب وأهدافه وعرض للموضوعات التي تناولتها فصول الكتاب فص ًال فص ًال
بطريق��ة موجزة؛ مع مراع��اة التوازن بني هذا الجزء والجزء الذي يلي��ه املتعلق بالعرض النقدي
للكتاب.
 -4العرض النقدي للكتاب:
تحلي��ل ونقد أله��م القضايا واألف��كار العلمية التي تناوله��ا الكتاب مع االستش��هاد بأمثلة
واقتباسات من الكتاب عند الحاجة إىل تأييد وجهة نظر معينة:
 حرفي��ة تن��اول املوضوعات (املنهجي��ة املتبعة يف تناول املوضوعات ،طريق اس��تخدام مصادراملعلومات ،تنظيم العمل ،طريقة التقديم  ...إلخ).
 جودة أسلوب الكتاب. قدرة الكاتب عىل توضيح ما يريد بيانه بأسلوب عريب سليم وسلس. اإلس��هامات العلمي��ة التي قدمها الكتاب (هل يقدم الكتاب ش��يئًا جدي��دًا أو يتناول املعارفالحالية بطريقة جديدة تساعد عىل االستفادة منها بصورة أفضل)؟
 مناقشة السلبيات املوجودة يف العمل  -إن وجدت  -بطريقة علمية وموضوعية ،دون التعرضلشخص املؤلف ،مع مراعاة التعامل مع األهداف التي وضعها الكاتب لكتابه.
 أي نقاط يقرتح إضافتها للكتاب عند إعادة طبعه إلثراء موضوع الكتاب. -5خامتة :تلخص أهم ما قدمه العرض النقدي من إسهامات.
 -6قامئة بأهم املراجع :التي حواها الكتاب إىل جانب أي مراجع أخرى مهمة  -إن وجدت  -قد
تفيد قارئ العرض.
)ط(

خامساً  -قواعد نرش التعليق عىل األنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاص املجلة:
يراعى يف التعليق عىل األنظمة واللوائح ذات العالقة باختصاص املجلة:
 -1أال يزيد عدد صفحات التعليق عىل ( )40صفحة.
 -2أن يكون النظام من األنظمة الحديثة أو املعدلة ومل يتم التعليق عليه من قبل.
 -3أن يراعى التعديالت التي أحدثت عىل النظام إن وجدت ،وكذلك القواعد التنفيذية.
 -4أن يحتوي التعليق عىل خامتة يبني فيها مرئيات كاتب التعليق عىل النظام.
املواصفات الفنية لنسخ البحوث والدراسات واملقاالت املقدمة للدورية:
أو ًال  -املتـن:
 -1مقاس املنت (12.50س��م عرضاً × 17.5س��م ارتفاعاً) 1 +س��م لرتقي��م الصفحة ،بحيث يصبح
االرتفاع النهايئ 18.5سم.
 -2ينسخ املنت بخط آريل  Arialعادي ( )14عىل الويندوز أو منى عادي ( )14عىل املاكنتوش.
 -3إدخال بداية الفقرة ( )0.6سم.
 -4املسافة الرأسية بني الفقرات تعادل ( )1.5من املسافة بني السطور.
 -5املنت املتضمن كلامت أجنبية يجب أن ينسخ بخط تاميز عادي بحجم (.)12

 -6ينسخ التهميش (التعليق) العريب  -إن وجد  -يف ذيل الصفحة بخط آريل  Arialعادي ()12
عىل الويندوز أو منى عادي ( )12عىل املاكنتوش.
 -7يف الفقرات املرقومة يجب أن ترتك رشطة ( )-بني الرقم والفقرة.
 -8يف الفقرات املرقومة التي تتكون من أكرث من س��طر يجب أن يبدأ الس��طر الثاين وما يليه مع
بداية املنت وليس مع الرقم .مثال:
 -1الخط��وة األوىل يف التحليل الهرمي :هي تجزئة املش��كلة ووضعها يف ش��كل هرمي وذلك
بتحديد املعايري املؤثرة يف اتخاذ القرار والبدائل التي تتم مقارنتها.

)ي(

ثانيـاً  -العناوين:
 -1ينسخ العنوان الرئييس بخط آريل  Arialأسود ( )16عىل الويندوز أو منى أسود ( )16عىل
املاكنتوش.
 -2يصف العنوان الفرعي بخط آريل  Arialأسود ( )14عىل الويندوز أو منى أسود ( )14عىل
املاكنتوش.
 -3يصف العنوان املتفرع (األول) بخط آريل  Arialأس��ود ( )14عىل الويندوز أو منى أس��ود
( )14عىل بيئة املاكنتوش.
 -4يص��ف العن��وان املتفرع (الثاين) وما يليه بخط آريل  Arialس��ميك ( )14عىل الويندوز أو
منى سميك ( )14عىل املاكنتوش.
ثالثــاً  -الجداول واألشكال:
 -1ينس��خ عنوان الجدول أو الشكل بخط آريل  Arialأسود ( )12عىل الويندوز أو منى أسود
( )12عىل املاكنتوش.
 -2ينس��خ رأس الجدول بخط آريل  Arialأس��ود ( )10عىل الويندوز أو منى أس��ود ( )10عىل
املاكنتوش.
 -3تنسخ بيانات الجدول بخط آريل  Arialعادي ( )12عىل الويندوز أو منى عادي ( )12عىل
املاكنتوش.
 -4إذا كان هناك مجموع يف نهاية الجدول ينس��خ بخط آريل  Arialأسود ( )12عىل الويندوز
أو منى أسود ( )12عىل املاكنتوش.
رابعـاً  -املراجـع:
 -1تُصَ ُّف املراجع العربية يف آخر البحث أو املقال بخط آريل  Arialعادي ( )12عىل الويندوز
أو منى عادي ( )12عىل املاكنتوش.
 -2تُصَ ُّف املراجع األجنبية يف آخر البحث أو املقال بخط تاميز عادي بحجم (.)10
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