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أخالقيات النشر وسوء التصرف
للمؤلفين
معايير التقديم
على المؤلف أن يقدم تقريراً عن العمل الذي قام به ونتائجه ،متبوعاً بنقاش موضوعي عن أهميةًالعملً.وينبغي
أن يكون النص مشتملً على تفاصيل ومراجع كافيةً.كما يجب أن تتسم األعمال المقدمةًبالدقة والموضوعيةً،
وأنًتكون األعمال التي يعرض فيها الباحث الرأي أو الرؤية الشخصية التحريريةًواضحة من حيث طبيعتهاً.
أما عبارات االنتحال العلمي فهي تعتبر تصرفاً ال أخلقياً وغير مقبولً .
الوصول للبيانات
علىًالمؤلفً أنًيتيحًفرصةًالوصلًللبياناتًالتيًاشتقًمنهاًنتائجًدراستهً،منًخللًارفاقًرابطًالمستودعً
السحابيًالذيًخزنتًفيهًهذهًالبياناتًً.تبقيًسريةًهذهًالبياناتًوخصوصيتهاًوحقوقًملكيتهاًمحترمةًً.يرجىً
وضعًرابطًالوصولًلهذهًالبياناتًداخلًمتنًالورقةًالبحثيةً .
االنتحال العلمي
االخللًبأخلقياتًالبحثًالعلميًتشملًتزييفًالبياناتًوالمعلوماتً،واختلقهاً،واالنتحالًمنًخللًنسبً
أفكارًوبياناتًومعلوماتًالغيرًللذاتًً.يجبًأنًتكونًالبياناتًوالمعلوماتًالواردةًفيًالورقةًالبحثيةًأصيلةً
وخاليةًمنًأيًانتهاكًللمعاييرًاألخلقيةًللكتابةًوالبحثًالعلميً.على الباحث التأكد من االقتباسات وما استمده
من معلومات من مراجع أخرى في بحثهً.وبشكل عام ،يعد االنتحال العلمي بأشكاله كافة تصرفاًغيرًأخلقي،
وغير مقبول في مجال النشرًً.ويحقًللمجلةًاستخدامًبرامجًكشفًالتشابهًفيًالورقةًالبحثيةًالمرسلةًً..
ً

تعدد أو تكرار أو تزامن التقديم /النشر
يجب أال يقومًالمؤلف بنشر ورقتهًالبحثيةًالمرسلةًلمجلةًدراساتًالخليجًوالجزيرةًالعربية في مجلةًأخرىً،
أو وعاء نشرًآخرً،أوًيرسلهاًبالتزامنًإلى مجلةًأوًوعاءًنشر آخر عند تقديمه لمجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةً
العربيةً،ويعد تقديم المؤلف ًدراسته للنشر في أكثر من وعاء نشر بوقتًمتزامن تصرفاً غير أخلقي وغير
مقبولً.ووفقاً لقواعد مجلس النشر العلمي ولوائحه ،يمكن للمؤلف أن ينشرًدراسته في وعاء آخر بعد مضي
ثلث سنوات من تاريخ نشرها في مجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةًالعربية ،وبعد أخذًالموافقة الخطية منً
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رئيس التحرير ،على أن يشير إلى نشرها األول في مجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةًالعربيةً .كماًيجبًعلىً
المؤلفًأالًيستخدمًبياناتًدراسةًأخرىًمنشورةًلهًفيًالورقةًالمرسلةًللمجلة.
تأليف المخطوط
يحمل البحث أسماء كل األشخاص الذين قاموا بتأليف العمل ،وهم من يتحمل مسؤولية المحتوى منًحيث
البيانات المذكورة وطريقة الحصول عليها ،والتحليل واالستنتاجات ،أو من قاموا بصياغة البحث فيًنسخته
األولى ،أو من راجعها بشكل نقديً.أما الذين قدموا إسهامات خاصة للعمل مثل المساعدة التقنية ،أوًالمساعدة
في الكتابة والتحرير ،أو الدعم العام ،وال تتوافر فيهم معايير التأليف ،فيجب أن تتم اإلشارة إليهمًضمن قسم
خاص بشكر المساهمين بعد الحصول على إذن خطي منهم بكتابة أسمائهم في هذا القسمً.كماًيتعين على المؤلف
المعني أن يتأكد من إدراج أسماء كل المؤلفين المشاركينً)وفقاً للتعريف السابق(ًويتحققًمن عدم إدراج اسم
أي مؤلف مشارك ال تنطبق عليه شروط المؤلف في قائمة المؤلفين ،ويتحقق من أنًجميع المؤلفين قد اطلعوا
ووافقوا على النسخة النهائية للنص ،ووافقوا على تقديمها للنشرً .
تضارب المصالح
يجب على المؤلف -بأسرع فرصة ممكنة -أن يفصح عن أي تضارب في المصالح قد يُفهم على أنه قدًأثر في
نتائج تفسيره للورقة المقدمة ،وبأي شكل من األشكالً .ويجب كذلك اإلفصاح عن كل مصادر ًالدعم المالي
للعمل ،وذكر رقم المنحة ،أو أي إشارة خاصة بهً .
إقرار المصادر
يجب على المؤلف تحديد المراجع ذات الصلة بأعمال اآلخرين وكتابتها ،كما يجب أال تستخدم أوًتقدم المعلوماتً
التي تم الحصول عليها بصفة خاصة عن طريق المحادثة أو المراسلة أو النقاش مع طرفًثالث من دون موافقة
صريحة بإذن خطي من المصدرً.وينبغي على المؤلف كذلك أال يستخدم المعلوماتًالتي حصل عليها من دون
إذن صريح وخطي.
ً

المخاطر المتصلة بإجراء تجارب باستخدام عينات بشرية
إذا كان العمل يشتمل على مشاركة بشرية ،فعلى الباحث أن يتأكدًمنًأن اإلجراءات متوافقةًمع القوانين ذات
الصلة والتوجيهات المؤسسية إضافة إلى وجود لجنةً)لجان(ًمؤسسية قد أعطت موافقتهاًعلى هذه اإلجراءاتً.
كما يجب أن يتضمن النص توضيحاً عن تأثير هذه اإلجراءاتً.وعلى الباحث اإلشارةًإلى حصوله على موافقة
مشاركة العنصر البشري في هذه التجارب أيضاًً .
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االلتزام بمراجعة المحكمين
في حال اتخاذ قرار أولي بوجوب إجراء تعديلت محددة وفق االقتراحات المقدمة ،فإنه يتعين علىًالمؤلف أن
يستجيب لملحظات المحكمين نقطة بنقطةً،وفي الوقت المحدد لذلك ،بحيث يقوم بتعديل ماًاقترحه المحكم،
ومن ثم إعادة تقديم بحثه إلى مجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةًالعربيةً .
األخطاء في األعمال المنشورة
حين يكتشف المؤلف أي خطأ كبير أو عدم دقة في العمل المنشور ،فمن واجبه إخطار هيئة التحريرًبشكل
سريع ،والتعاون معهم للتصحيح أو سحب الورقة التي تتضمن ًتلكًاألخطاءً.إذا ًما تم إخطار هيئةًالتحرير
عن طريق طرف ثالث بأن العمل المنشور يحتوي على أخطاء أو عدم دقة ،فإنه يتعين حينهاًعلى المؤلف أن
يصحح الخطأ ،أو يسحب البحث الذي يحتوي على ذلك الخطأ ،أو أن يقدم إثباتاً لمحرريًالمجلة بصحة البياناتً.
وإذاًثبتًللمجلةًأنًهناكًانتهاكاًألخلقياتًالبحثًالعلميً،فستقومًالمجلةًبتطبيقًاإلجراءاتًالتيًحددتهاًفيً
وثيقةًسياساتًالنشر.

ألعضاء هيئة التحرير
االستقاللية
تقوم هيئة التحرير بتقييم البحوث المقدمة استناداً إلى عناصرها العلمية ،وخاصة األهمية ،واألصالةً،وصلحية
البحث ،والوضوح ،وصلتها بمجال المجلةً،بغض النظرًعن اتجاه المؤلف أو جنسه أو ميوله ،أوًأصوله االثنية
أو جنسيته أو معتقداته أو فلسفته السياسية أو انتمائهً .
السرية
يعد مبدأ السرية في تناول المعلومات الخاصة بالبحوث من أبرز مبادئ مجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةًالعربيةً .
تضارب المصالح
تبقى المعلومات الخاصة التي تحصلها هيئة التحرير لدى مجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةًالعربيةً،وال تستخدم
للمصالح الشخصيةً،والًتنظر هيئة التحرير في أي دارسات أو بحوث فيها تضارب في المصالح ناتجة عن
منافسة أو تعاون أوًعلقة شخصية ،أو معرفة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة مع
البحث المطلوبًتقويمه ومراجعته.
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قرارات النشر
يتأكد رئيس التحرير من خضوع جميع الدارسات والبحوث المقدمة للنشر لمراجعة اثنين على األقلًمن ذوي
الخبرة في مجال الدراسة نفسهاً .ويعد رئيس التحرير هو المسؤول عن اتخاذ قرار النشر استناداً إلىًرأي
المحكمين وأهمية العمل للباحثين والقراء ،مع مراعاة ملحظات المحكمين ،والقواعد المرعية في هذاًالشأن.
ً

اإلجراءات المتعلقة بانتهاك أخالقيات النشر
تقوم هيئة التحرير باتخاذ إجراءات سريعة لدى ظهور أي إشكاليات أخلقية تتعلق بالبحوث المقدمة؛ًإذ يتم
النظر في كل عمل ينتهك أخلقيات النشر ،حتى ولو تم اكتشافه بعد مرور سنوات على النشرً،وتباشرًهيئة
التحرير اإلجراءات القانونية المناسبة المتعلقة بهذا الشأنً .

للمحكمين
اإلسهام في قرار هيئة التحرير
تساعد عملية التحكيم الباحث في تحسين دراسته؛ فالتحكيم يعد عنصراً مهماً من عناصرًالتواصلًالعلمي،
على أن يلتزم المحكم باإلسهام بالقدر الكافي من المراجعةً .
السرعة
تحـرص مجلة دراسـاتًالخليجًوالجزيرةًالعربيةًعلى أن يتم التواصـل مع المحكم إلنجــاز مهمتـه بالسـرعة
الممكنـة ،واإلفادة حال تعذره عنًمراجعـة البحـث في الوقت المطلوب ،بحيث يمكن لهيئة التحرير اختيارً
محكم آخرً .
السرية
تعد السرية قضية مهمة ،فأي وثيقة يتم تسلمها من الباحث تتعامل معها هيئة التحرير بسرية تامةً،وال تسمح
بتداولها أو مناقشتها إال بتفويض من رئيس التحرير ،واألمر ينطبق على محكمي مجلة دراساتًالخليجًوالجزيرةً
العربيةًأيضاً .
معايير الموضوعية
تتم مراجعة البحث بموضوعية ،وتصاغ الملحظات بوضوح بعيداً عن انتقادات شخصية المؤلف ًبحيث
يستطيع هذا المؤلف أن يستفيد منها في تحسين بحثهً .
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اإلعتراف
من واجبات المحكم اإلشارة إلى المراجع ذات الصلة التي لم يشر إليها المؤلف ،كما يجب أن يشارًإلى أية
عبارة ذكرت في أي مرجع سابق وتحديده .كما يجب على المحكم أن يخطر هيئة التحرير أيضاً عنًوجود أي
تشابه جوهري أو تشابك بين النص قيد المراجعة وأية نصوص أخرى لديه معرفة شخصية بها.
ً

تعارض المصالح
يجب على أي محكم تتم دعوته للتحكيم ولديه تعارض في المصالح ألي سبب من األسباب أنًيخطر هيئة
التحرير بذلك مباشرة حتى يتم التواصل مع محكم آخر للقيام بهذه المهمة .كما يجب على المحكمًأال يستخدم
أية معلومات ترد ضمن النص قيد المراجعة في أعماله البحثية الخاصة دون الحصول علىًموافقة صريحة
وخطية من المؤلفينً.كما تجب المحافظة على سرية المعلومات أو األفكار التي تم الحصولًعليها عن طريق
المراجعة ،وأال يتم استخدامها ألغراض شخصيةً ،وهو أمر ينسحب أيضاً على المحكم الذي ًتمت دعوته
واعتذر عن القيام بالمهمةً .

للناشر
التعامل مع التصرف غير األخالقي
في حالة االدعاء بوجود مخالفة علمية ،أو ثبوتها ،أو أي حالة غش ً،أو انتحال علمي يتعين على هيئةًالتحرير
اتخاذ كل اإلجراءات المناسبة لتوضيح الحالة ولتعديل البحث المخالف وفقا إلجراءات مجلس النشرًالعلمي
وقواعده في هذا الشأنً.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الورقةًالبحثية.
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