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ائها من المقاالت العلمية األصيلة والمحكمة، بهدف توفير  "إداريةاقتصادية و  أبحاث"مجلة تنشر  جودة عالية لقُرَّ
  .خالل االلتزام بمبادئ مدونة أخالقيات النشر

تصنف المدونة األخالقية ضمن لجنة أخالقيات النشر وهي األساس المرشد للمؤلفين والباحثين واألطراف األخرى 
المجلة على تحريرهيئة المؤثرة في نشر المقاالت بالمجلة، بحيث تسعى المجلة لوضع معايير موّحدة للسلوك؛ وتسهر 

أن يقبل الجميع بقوانين المدونة األخالقية اتفاقا، وبذلك فهي ملتزمة تماما بالحرص على تطبيقها في ظل القبول 
 :بالمسؤولية والوفاء بالواجبات والمسؤوليات المسندة لكل طرف

 

 ة، بغرض حفظ حقوق ينبغي مراعاة حقوق الطبع وحقوق االقتباس من األعمال العلمية السابق :قرار النشر
اآلخرين عند نشر المقاالت بالمجلة، ويعتبر رئيس التحرير مسؤوال عن قرار النشر والطبع ويستند في ذلك إلى 
سياسة المجلة والتقيد بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق النشر 

 .لتحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ القراروالطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس ا

 يتطلب من رئيس التحرير ضمان تقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، األصل،  :النزاهة
 .االعتقاد الديني، المواطنة أو االنتماء السياسي للمؤلف

 المقاالت سرية للغاية وأن يُحافظ عليها من قبل كّلِ األشخاص  يجب أن تكون المعلومات الخاصة بمؤلفي :السرية
الذين يمكنهم االطالع عليها، مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو له عالقة بالتحرير والنشر 

 .وباقي األطراف األخرى المؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم

 الستفادة من نتائج أبحاث اآلخرين المتعلقة بالمقاالت غير القابلة للنشر ال يمكن استخدام أو ا :الموافقة الصريحة
 .بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفها

 
  
  

 يساعد الُمراجع، رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ قرار النشر مع مساعدة  :المساهمة في قرار النشر
  .المؤلف في تحسين المقال وتصويبه عند الضرورة

 على الُمراجع المبادرة والسرعة في القيام بتقييم المقال الموجه إليه عبر المنصة  :مة والتقيد باآلجالسرعة الخد
ASJP  في اآلجال المحددة، وبعد االطالع األولي على المقال ووجد أن موضوع المقال خارج عن نطاق

  .تخصصه يتم بالضغط على أيقونة رفض التحكيم

 ت المقال سرية بالنسبة للمراجع، وأن يسعى للمحافظة على سريتها وال يمكن يجب أن تكون كل معلوما :السرية
 .اإلفصاح عليها أو مناقشة محتواها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير

وإداريـــة اقتصاديةبحاث أة ـمجل  

سداسيةعلمية محكمة  مجلة  

ـ جامعة بسكرة ـ الجزائر تصدر عن كليـة العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيير  
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 على المراجع إثبات مراجعته وتقييم األبحاث الموجهة إليه بالحجج واألدلة الموضوعية، وأن يتجنب  :الموضوعية
  . حكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخصي، العنصري، المذهبي وغيرهالت

 والتي لم يدرجها المؤلف في ) المقال(على المراجع محاولة تحديد المصادر المتعلقة بالموضوع  :تحديد المصادر
ائمة الهوامش بشكل قائمة الهوامش، وأي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا يجب وضعها في ق

 .صحيح، وعلى المراجع إبالغ رئيس التحرير بأي أعمال متماثلة أو متشابهة مع العمل قيد التحكيم

 عدم تحكيم المقاالت ألهداف شخصية، أي ال يجب عليه قبول تحكيم المقاالت  على المراجع :تعارض المصالح
 . التي عن طريقها يمكن أن تكون هناك مصالح لألشخاص أو المؤسسات أو يُالحظ فيها عالقات شخصية

  
  
  
 على المؤلف تقديم بحث أصيل وعرضه بموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات  :معايير اإلعداد

الت المحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو المضمون، وذلك وفق معايير وسياسة النشر في المجلة، المقا
اإلحالة الكاملة؛ ومراعاة حقوق اآلخرين في المقال؛ وتجنب : وتبيان المعطيات بشكل صحيح، وذلك عن طريق

مذهبية، المعلومات المزيفة وغير إظهار المواضيع الحساسة وغير األخالقية، الذوقية، الشخصية، العرقية، ال
  .الصحيحة وترجمة أعمال اآلخرين بدون ذکر مصدر االقتباس في المقال

 على المؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات اآلخرين يجب  :األصالة والقرصنة
تحتفظ بحق استخدام  "لوم التجاريةالعلوم االقتصادية والتسيير والع"تهميشه بطريقة مناسبة وصحيحة؛ ومجلة 

  .برامج اكتشاف القرصنة لألعمال المقدمة للنشر

 ألكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوك ) المقال(ال يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه : إعادة النشر
  .غير أخالقي وغير مقبول

 ت الخاصة التي استخدمها في مقاله، وتقديمها على المؤلف االحتفاظ بالبيانا :الوصول للمعطيات واالحتفاظ بها
  .عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو المراجع

 على المؤلف اإلفصاح عن أي تضارب للمصالح، مالي أو غيره والذي قد يؤثر على نتائج البحث  :اإلفصاح
 .وتفسيرها، ويجب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مالي لمشروع مقاله

 مؤلفي المقال في أولئك المساهمين فقط بشكل كبير وواضح سواء من حيث ) عدد( ينبغي حصر :مؤلفي المقال
التصميم، التنفيذ والتفسير، مع ضرورة تحديد المؤلف المسؤول عن المقال وهو الذي يؤدي دوراً کبيراً في 

فعال، ويجب أن  ذکرون أيضاً في المقال على أنّهم مساهمون فيهيإعداد المقال والتخطيط له، أما بقية المؤلفين 
يتأكد المؤلف األصلي للمقال من وجود األسماء والمعلومات الخاصة بجميع المؤلفين، وعدم إدراج أسماء 
أخرى لغير المؤلفين للمقال؛ کما يجب أن يّطِلع المؤلفون بأجمعهم عن المقالة جيدا، وأن يتفقوا صراحة على ما 

  .ASJPقالب المجلة الذي يتم تحميله عن طريق المنصة ورد في محتواها ونشرها بذلك الشكل المطلوب في 

 يلتزم صاحب المقال بذكر اإلحاالت بشكل مناسب، ويجب أن تشمل اإلحالة ذکر کّلِ  :اإلحاالت والمراجع
الكتب، المنشورات، المواقع اإللكترونية وسائر أبحاث األشخاص في قائمة اإلحاالت والمراجع، المقتبس منها 

  .في نص المقال أو المشار إليها

 على المؤلف إذا تنبّه وأكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة في جزئيات مقاله في أّي  :اإلبالغ عن األخطاء
 .زمن، عليه أن يشعر رئيس تحرير المجلة، ويتعاون لتصحيح الخطأ
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