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Abstract
Taking into consideration the importance
of quality control in science, the current
research focuses on the study and diagnosis
of the mechanism for quality control of
social science. The research is an attempt
to diagnose the peer review process of
scientific research submitted for publication
in scientific periodicals, and to identify its
dimensions, the quality of requirements of
peer review by the concerned parties (editor
- reviewer-researcher), and the appropriate
peer rewiew process, and to form a model to
assess research documents.
The research is descriptive and analytical,
based on a set of methodological procedures.
It is based on a comprehensive survey of a
group of professors and associate professors
who have acted as reviewers:
The Research sample consists of 111
units. The research uses a codified standard
in the form of a questionnaire, in addition to
in-depth interwiews.
Data was statistically analyzed. The main
results of the research are: Weakness in the
peer review process in terms of the level
of reviewer,s material and non-material
rewards, the level of objectivity, vredibility,
and means of communication between
the involved parties, and the research also
pointed to the importance of the ethical
dimensions of the review process. Finally,
the research proposed a guiding model for
assessing research manuscripts.

،انطالق ًا من �أهمية �ضبط اجلودة يف العلم
اهتم البحث الراهن بدرا�سة وت�شخي�ص الآلية
،التي تخت�ص ب�ضبط ج��ودة العلم االجتماعي
حيث هدف البحث �إىل حماولة ت�شخي�ص عملية
التحكيم العلمي للبحوث املقدمة للن�شر بالدوريات
 بالإ�ضافة، والوقوف على م�ستوى �أبعادها،العلمية
�إىل معرفة متطلبات ج��ودة التحكيم م��ن قبل
 عالوة على،)�أطرافها (املحرر ـ املحكم ـ الباحث
حماولة الو�صول �إىل النمط التحكيمي املالئم
 مع التو�صل �إىل،لالرتقاء مب�ستوى عملية التحكيم
.منوذج �إر�شادي لتقييم وثيقة البحث
وق��د اع�ت�م��د ال�ب�ح��ث ع�ل��ى امل�ن�ه��ج الو�صفي
 م�ستند ًا �إىل جمموعة من الإج��راءات،التحليلي
 ح�ي��ث اع�ت�م��د ع�ل��ى امل���س��ح ال�شامل،امل�ن�ه�ج�ي��ة
ملجموعة الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني الذين
 �شكلت عينة البحث والتي بلغت،قاموا بالتحكيم
 وا�ستخدم البحث مقيا�س مقنن على، مفردة111
، بالإ�ضافة �إىل املقابالت املعمقة،�شكل ا�ستبيان
وا�ستخدمت التحليالت الإح�صائية املتقدمة
 وقد تو�صل البحث �إىل.ملعاجلة البيانات امليدانية
 �ضعف:جمموعة من النتائج املهمة من �أهمها
م�ستوى عملية التحكيم العلمي للن�شر بالدوريات
، م�ستوى حقوق املحكم الأدبية واملادية:ك�ضعف
 واملعايري املحددة، ونزاهتها،وم�ستوى مو�ضوعيتها
 كما تو�صل، وطريقة املرا�سالت بني �أطرافها،لها
البحث �إىل �أهمية االرتقاء باملعايري الأخالقية
 وقد انتهت.والوجدانية لأطراف عملية التحكيم
 عالوة على اقرتاح،الدرا�سة �إىل تو�صيات مهمة
.منوذج �إر�شادي كدليل لتقييم وثيقة البحث
. �سلطنة عُ مان،(*) جامعة ال�سلطان قابو�س

(*) Sultan Qaboos University. Oman.
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