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 ميثاق أخالقيات النشر

 مقدمة  •

 أدوات تــدوين العلــوم وتأريخهــا وأرشــفتها فضــال عــن كونــه ينشــر مــن أرقــى العلمــي عــد النشــر ي

وبـالنظر إلـى مـا يشـوب هـذا العمـل فـي بعـض         نمِّي المعرفة؛ يالعقول وثري يو بشكل واسع المعلومات

األحيان من خرق لقواعد أخالقياته ومن ظواهر سلبية خاطئة، السيما بعد االنفجـار التكنولـوجي وظهـور    

ثورة االتصاالت وتعويم المعرفة العلمية على شبكة االنترنت فقـد اصـبح مـن الضـروري صـياغة ميثـاق       

 وااللتزام به.   ألخالقيات النشر
األصيلة والمحكمـة،   الرصينة، العلميةبحوث تنشر الالعلوم االجتماعية واإلنسانية مجلة بهذا الصدد فإن 

مـن   من االستفادة القصوى من محتواها وتحفظ األمانة العلميةالباحثين ، حتى تمكن عاليةالجودة ال ذات

التي ينبغـي علـى أطـراف عمليـة النشـر االلتـزام بهـا        أخالقيات النشر  بمجموعة من مبادئخالل االلتزام 

وهم الناشر والمراجعين والمدققين والباحثين وكل من له عالقة بعملية النشر، حيث تسعى المجلة إلـى  

 فرض هذا االلتزام من منطلق مسؤوليتها إزاء أخالقيات البحث العلمي.

 :الناشر)( المجلة مسؤولية-  1

حقـوق  لمراعـاة  بالتحري في حدود الممكن حول المادة المعدة للنشـر   تلتزم المجلة قرار النشر: •

الطبع وحقوق االقتباس من األعمـال العلميـة السـابقة، بغـرض حفـظ حقـوق اآلخـرين، ويعتبـر         

رئيس التحرير مسؤوال عن قرار النشر والطبـع ويسـتند فـي ذلـك إلـى سياسـة المجلـة والتقيـد         

تعلق بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبـع  بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة ما ي
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أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء  هيئة التحرير أو المـراجعين فـي اتخـاذ    

 .القرار

، بغـض النظـر عـن    للتقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر التحرير تقديمتتولى هيئة : النزاهة •

 .الديني، المواطنة أو االنتماء السياسي للمؤلفاالعتقاد  اللون،  الجنس، األصل،

مـن   بالغـة  سـرية  وتحيطهـا ب المعلومات الخاصة بمؤلفي المقاالت تحافظ المجلة على : السرية •

قبل كلِّ األشخاص الذين يمكنهم االطالع عليها، مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئـة التحريـر، أو   

وباقي األطراف األخرى المؤتمنة حسب ما تتطلب بالتحرير والنشر وظيفية  له عالقة شخص أي 

 .عملية التحكيم

المقـاالت  مـن  استخدام أو االستفادة من نتـائج أبحـاث اآلخـرين     للمجلة : ال يمكنحقوق الملكية •

 .هايغير القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلف

 

 :راجعينمسؤولية الم-2

لُمقيِّم) رئيس التحرير وهيئة التحرير فـي  ، احكِّمالِم( المراجع : يساعدالمساهمة في قرار النشر •

 النشر.اتخاذ قرار و المقال وتصويبه نقيحمساعدة المؤلف في ت

تقييم المقال الموجه  االستجابة لطلب في راجع السرعة: على الُمسرعة الخدمة والتقيد باآلجال •

في اآلجال المحددة، وإذا تعذر ذلك بعد القيـام بالدراسـة األوليـة للمقـال،     وقراءته وتقييمه إليه 

ويقوم بـرفض تقيـيم    .المحكِّمعليه إبالغ رئيس التحرير بأن موضوع المقال خارج نطاق عمل 

 البحث عبر البوابة.

إثبــات مراجعتــه وتقيــيم األبحــاث الموجهــة إليــه بــالحجج واألدلــة  راجــع علــى الُم الموضــوعية: •

وعية، وأن يتجنب التحكيم على أساس بيـان وجهـة نظـره الشخصـية، الـذوق الشخصـي،       الموض

  .المذهبي وغيره االنتماء

، وأن يسـعى للمحافظـة   راجـع يجب أن تكون كـل معلومـات المقـال سـرية بالنسـبة للمُ      السرية: •

 هـا أو مناقشـة محتواهـا مـع أي طـرف     نال يمكن اإلفصـاح ع التامة على سرية عملية المراجعة، ف

 .باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير

تحديـد المصـادر   راجـع محاولـة التحقـق مـن أصـالة البحـث مـن خـالل         : على الُمتحديد المصادر •

نـص أو فقـرة   التنبيـه ألي  المؤلـف، و  شـر إليهـا   و التـي لـم ي   البحثموضوع بوالمراجع المتعلقة 

إبـالغ رئـيس    وعليـه بشكل صحيح،  لم يهمشها المؤلفمأخوذة من أعمال أخرى منشوره سابقا 

 .التحرير وإنذاره بأي أعمال متماثلة أو متشابهة أو متداخلة مع العمل قيد التحكيم

 وعليـه عـدم   صـية، عـدم تحكـيم المقـاالت ألهـداف شخ    راجـع  على الُمينبغي : تعارض المصالح •

يتعارض  بمامصالح لألشخاص أو المؤسسات  تترتب عنها قبول تحكيم المقاالت التي يمكن أن

 مع قواعد النزاهة العلمية.



 : مسؤولية المؤلف -3

ــداد • ــثال إع ــوع      :بح ــة وموض ــه بدق ــيل وعرض ــث أص ــديم بح ــف تق ــى المؤل ــي  ة،يعل ــكل ف ش

المحكمـــة مـــن حيـــث  البحـــوث المتعـــارف عليهـــا فـــي مواصـــفاتمطـــابق للعلمـــي متناســـق 

ــة،  ــكل واللغ ــمون،  والش ــع المض ــق م ــا يتواف ــة،    بم ــي المجل ــر ف ــة النش ــهسياس ــرام  وعلي احت

 .وعدم اإلساءة لآلخرين في كل ما يخصهم تلميحا أو تصريحا ،الذوق العام

وأي اقتباس أو أن يتحرى االمانة العلمية في بحثه : على المؤلف االصالة واالمانة العلمية •

 تحتفظ حيثبطريقة مناسبة وصحيحة؛  ااآلخرين يجب تهميشه مفاهيم استعمال فقرات أو

 .لألعمال المقدمة للنشر السرقة استخدام برامج اكتشاف ها فيبحق المجلة

على المؤلف االحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها فـي   الوصول للمعطيات واالحتفاظ بها: •

 .راجعمقاله، و تقديمها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو الُم

ره والـذي قـد يـؤثر علـى     على المؤلف اإلفصاح عن أي تضـارب للمصـالح، مـالي أو غيـ     اإلفصاح: •

 .نتائج البحث و تفسيرها، ويجب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مالي لمشروع مقاله

: ينبغي حصر (عـدد) مـؤلفي المقـال فـي أولئـك المسـاهمين فقـط بشـكل كبيـر          المقال ومؤلف •

مـع ضـرورة تحديـد المؤلـف المسـؤول عـن المقـال         ،التنفيـذ أو  وواضح سواء من حيث التصميم

علـى أّنهـم    بحـث فـي ال فين المؤلقية بو يذكر له، طيط والتخ هفي إعداد يرابكدورًا  يؤديوالذي 

مـن وجـود األسـماء والمعلومـات      بحـث جـب أن يتأكـد المؤلـف األصـلي لل    مساهمون فيه فعال، وي

عـن   جمعهـم أأن يّطِلـع المؤلفـون   كما يجـب  المؤلفين، وعدم إدراج أسماء أخرى؛  ميعالخاصة بج

 .جيدا بحثال

بذكر اإلحاالت بشكل مناسب، ويجب أن تشـمل اإلحالـة    بحث: يلتزم صاحب الاإلحاالت والمراجع •

أبحـاث األشـخاص فـي قائمـة اإلحـاالت      كـل  الكتب، المنشورات، المواقـع اإللكترونيـة و    ذكر كل

 .بحثنها أو المشار إليها في نص الوالمراجع، المقتبس م

عدم دقة في جزئيـات  اكتشف  و أ جوهريوجود خطأ ل انتبه: على المؤلف إذا اإلبالغ عن األخطاء •

 .أن يشعر فورا رئيس تحرير المجلة أو الناشر، ويتعاون لتصحيح الخطأ بحثه

 


