مالحظات
•
• التعليامت للمؤلفني يجب
أن تحوي سياسة املجلة
حول األبحاث املك ّررة.
• قد يكون مفيدًا لك طلب
سياسة املؤسسة
• اطلب من املؤلفني التأكد
من ورقتهم البحثيّة أنّها
أصليّة وأنّها مل تُنرش يف
مكان آخر

ماذا تفعل يف حال شككت بأنّ البحث مكرر عن بحث آخر أو مزدوج؟
املقدمة مكررة.
أ) االشتباه بأنّ الورقة البحث ّية ّ

يتم الكشف عن التكرار بواسطة برمجيات مطابقة النص
مثل (.)CrossCheck screening

اشكر املحكّم وأخربه بأنّك ستقوم بالتح ّري عن األمر .احصل عىل توثيق مدعم عرب جمع األدلة يف حال أنّها مل تقدم من قبل املحكّم.

• الجمعية العامليّة ملحرري
املجالت الطبيّة ()ICJME
تنصح أن تكون الرتجامت
مقبولة ولكن من الواجب
اإلشارة للمصدر األصيل

تحقق من مدى وطبيعة التداخل /التشابه

عدم وجود تداخل بارز.
للمزيد:
حاالت  Copeحول األبحاث
املك ّررة:
http://publicationethics.
_org/cases/?f[0]=im_fild
classifiations%3A829

يقوم املحكّم بإبالغ املحرر بوجود منشور مكرر (مزدوج).

أبلغ املحكّمني بالقرار
وتواصل مع الكاتب باستخدام
ألفاظ محايدة/وتابع عملية
التحكيم

التوجيهات عىل األبحاث
املك ّررة:
www.biomedcentral.com/
about/duplicatepublication

تداخل بسيط أو ثانوي مع بعض التشابه أو يف حال كان
التداخل ال ميكن تفاديه(تداخل مسموح به) كالتداخل
يف املنهج املستخدم يف البحث أو يف حال القيام بإعادة
تحليل (مجموعة فرعية /متابعة ألبحاث سابقة/نقاش لفئة
مستهدفة أخرى )

التواصل مع الكاتب باستخدام ألفاظ محايدة /لإلعراب
عن قلقك ورشح موقف املجلة/الدوريّة.
ارشح للكاتب بأنّه عىل األبحاث الثانوية االستدالل
بالبحوث األصلية .اطلب من الكاتب اإلستشهاد بالبحوث
األصلية التي مل يتم اإلشارة إليها أو/و احذف األجزاء
املتداخلة.
بعد إجراء التعديالت الالزمة قم بإرجاع الورقة إىل املحكّم
ليتم اتخاذ قرار بعد ذلك.

(مالحظة :التعريفات هي
حسب  BMCفقط وقد ال تُقبل
من بعض النارشين)

©  2013لجنة أخالقيات النرش
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قد يتم توفري ترخيص غري حرصي
إلعادة إنتاج هذه املخططات عن
طريق الكتابة إىل:
@cope_administrator
publicationethics.org

publicationethics.org

عدم وجود استجابة.

يف حال استجابة الكاتب.

حاول التواصل مع جميع املؤلفني اآلخرين
(تحقّق من ميدالين  /Medlineابحث عن
بريدهم اإللكرتوين)

اإلصدار األول
نُرش يف 2006

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز
واغري من سايدفيو
()www.lizwager.com

الرئسيي مع إرفاق نسخة موقّعة من بيان
التواصل مع املؤلف
ّ
ملك ّية التأليف أو الرسالة التعريفية امللحقة باملنشور (cover
 )letterمش ًريا بأ ّن البحث املقدّم مل يتم نرشه يف أي مكان آخر
باإلضافة إىل إرفاق األدلّة الوثائقية عىل التكرار.

أبلغ املحكّم بالنتيجة
واإلجراءات املُتّخذة.

الروابط ملواقع أخرى موجودة
لالستزادة ،ولكن  COPEغري
مسؤولة عن محتوى هذه
املواقع

اإلصدار الحايل
سبتمرب 2016

تبي
ففي حال ُوجد تداخل/تكرار كبري
ّ
وجوهري( مبعنى آخر ّ
مبني عىل نفس البيانات مع وجود تطابق أو تشابه
بأ ّن البحث ّ
كبريين يف نتائج البحثني و/أو وجود أدلّة عىل سعي الكتّاب
مثل :بواسطة تغيري العنوان أو ترتيب أسامء
إىل إخفاء التكرر ً
الكتّاب أو النقل من األبحاث السابقة دون اقتباسها).

عدم وجود استجابة.

التواصل مع املؤسسة التي يعمل فيها املؤلف طالبًا منهم أن يتم إيصال رسالتك
إىل الشخص املسؤول عن املؤلف أو الشخص املسؤول عن إدارة البحوث.حاول أن
تطلب الحصول عىل إشعار استالم لرسالتك.

يف حال عدم تلقي
استجابة ،قم بالتواصل مع
املؤسسة كل  6-3أشهر.

تربير غري مقنع أو االعرتاف
بالخطأ

تفسري مقنع ( الترصيح
بوجود خطأ /حدوث لبس
يف فهم تعليامت املجلة
املحكّمة /إعادة نرش مبني
عىل أسس رشعيّة)
تواصل مع املؤلف (جميع املؤلفني املشاركني إن
أمكن) إلعالمهم برفض الورقة البحثية شار ًحا
مستقبل.
ً
املوقف والسلوك املتوقّع

تواصل مع املؤلف( جميع املؤلفني املشاركني إن
مستقبل.
ً
أمكن) لرشح املوقف والسلوك املتوقّع

أبلغ املحكّمني بالنتائج/
الفعل امل ْنوي اتخاذه.

أبلغ املؤلف/ين باإلجراء
امل ْنوي اتخاذه.

احرص عىل إعالم رئيس املؤلف
أو/و الشخص املسؤول عن
إدارة /لجنة البحث.

)Originally developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com
)© 2015 Committee on Publication Ethics (CC BY-NC-ND 3.0
A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to:
cope_administrator@publicationethics.org

ماذا تفعل يف حال شككت بأنّ البحث مكرر عن بحث آخر أو مزدوج؟
ب) االشتباه بوجود تكرار يف ورقة بحث ّية منشورة.
قيام القارئ بإعالم املح ّرر عن وجود التكرار /تشابه

مالحظات
•
• التعليامت للمؤلفني يجب
أن تحوي سياسة املجلة
حول األبحاث املك ّررة.

قم بشكر القارئ وإخباره بأنّك ستقوم بالتح ّري عن ذلك .ابدأ بجمع األدلة
الوثائقية-يف حال مل يتم تقدميها.-

• قد يكون من املفيد طلب
وثيقة من املؤلفني أو تأكيد
من خالل عالمة عند تقديم
الطلب يف التحقيقات
الالحقة
• الجمعية العامليّة ملحرري
املجالت الطب ّية ()ICJME
تنصح أن تكون الرتجامت
مقبولة ولكن من الواجب
اإلشارة للمصدر األصيل.
املح ّررون قد ينرشون
تصحي ًحا (رابطًا يشري للبحث
األصيل) بدل سحب الورقة
البحثيّة /توضيح املنشورات
املك ّررة يف هذه الحاالت.

تحقق من مدى وطبيعة التداخل/التكرار

عدم وجود تداخل بارز.

تناقش مع القارئ وتابع
عمليّة تحكيم املقال

تداخل بسيط أو ثانوي مع بعض التشابه أو يف حال كان
التداخل ال ميكن تفاديه(تداخل مسموح به) كالتداخل
يف املنهج املستخدم يف البحث أو يف حال القيام بإعادة
تحليل (مجموعة فرعية /متابعة ألبحاث سابقة/نقاش لفئة
مستهدفة أخرى )

التواصل مع الكاتب باستخدام ألفاظ محايدة /لإلعراب عن
قلقك ورشح موقف املجلة/الدوريّة .ارشح للكاتب بأنّه
عىل األبحاث الثانوية االستدالل بالبحوث األصلية .ناقش
معه نرش تصحيح بعد القيام باإلشارة إىل البحوث األصلية
التي مل يتم اقتباسها .أ ّما يف حال وجود سبب لدى املحرر
يدفعه لالعتقاد بأ ّن عدم االستشهاد بالبحوث السابقة كان
متع ّمدًا من قبل املؤلف ،احرص عىل التواصل مع الشخص
املسؤول عن املؤلف أو الشخص املسؤول عن إدارة البحث
يف املؤسسة التي يعمل فيها املؤلف

إعالم القارئ بالنتائج
واإلجراءات املُتّخذة.
ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
()www.lizwager.com
©  2013لجنة أخالقيات النرش
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تبي بأ ّن البحث مبني
تداخل /تكرار كبري وجوهري( يف حال ّ
عىل نفس البيانات مع وجود تطابق أو تشابه كبريين يف نتائج
البحثني و/أو وجود أدلّة عىل سعي الكتّاب إىل إخفاء التكرر
مثل :بواسطة تغيري العنوان أو ترتيب أسامء الكتّاب أو النقل
ً
من األبحاث السابقة دون اقتباسها.

الرئسيي مع إرفاق نسخة موقّعة من بيان
التواصل مع املؤلف
ّ
ملكيّة التأليف أو الرسالة التعريفية امللحقة باملنشور )cover
 )letterمش ًريا بأ ّن البحث املقدّم مل يتم نرشه بأي مكان آخر
إضاف ًة إىل إرفاق األدلّة الوثائقية عىل التكرار.

عدم وجود استجابة.

حاول التواصل مع جميع املؤلفني اآلخرين
(تحقّق من ميدالين  /Medlineابحث عن
بريدهم اإللكرتوين)

عدم وجود استجابة.

قد يتم توفري ترخيص غري حرصي
إلعادة إنتاج هذه املخططات عن
طريق الكتابة إىل:
@cope_administrator
publicationethics.org

publicationethics.org

تفسري غري مقنع أو االعرتاف
بالخطأ

تفسري مقنع ( الترصيح
بوجود خطأ /إعادة نرش
مسموح بها)

التواصل مع املؤسسة التي يعمل بها املؤلف طال ًبا منهم أن يتم إيصال رسالتك إىل
رئيس املؤلف أو الشخص املسؤول عن إدارة البحث.

اإلصدار األول
نُرش يف 2006
اإلصدار الحايل
نوفمرب 2015

يف حال استجابة املؤلف.

يف حال عدم تلقي
استجابة ،قم بالتواصل
مع املؤسسة كل 6-3
أشهر.

تواصل مع املؤلف( جميع املؤلفني املشاركني إن
مستقبل.
ً
أمكن) لرشح املوقف والسلوك املتوقّع

إعالم القارئ بالنتائج
واإلجراء املُتّخذ.

أبلغ املؤلف/ين باإلجراء
امل ْنوي اتخاذه

قم بنرش بيان لإلعالم عن وجود تكرار أو بيان
املجلت األخرى
تراجع عن النرش .أبلغ املح ّرر يف ّ
املعنيّة.

قم بإبالغ رئيس املؤلف أو
الشخص املسؤول عن إدارة
البحث.

ماذا تفعل إن كان لديك شكوك بوجود رسقة أدب ّية؟
شك بوجود رسقة أدب ّية يف ورقة بحث ّية غري منشورة
أّ -

مالحظة:
التعليامت للمؤلفني يجب
أن تحوي عىل تعريف
الرسقة األدبية وتوضيع
سياسات املجلة/الدوريَة
حولها.

يقوم املحكّم بإعالم املح ّرر عن ّ
الشك بالرسقة األدبيّة يف الورقة.
قم بشكر امل ُحكَم وأعلمه بأنك ستقوم بالتح ّري عن األمر
احصل عىل ملف كامل بالدليل ،يف حال عدم مل يُقدّم مسبقًا
تحقق من مدى النسخ

ال مشكلة

التكرار (أي نسخ من
أعامل الكاتب نفسه)
– راجع املخططات
حول التكرار

نسخ لجمل قصرية فقط ( مثال :يف نقاش
لورقة بحث ّية من متحديث لغة غري اللغة األ ّم)
بدون إساءة ملكيّة املعلومات

تواصل مع الكاتب بكالم محايد /التعبري عن
خيبة األمل /توضيح موقف املجلة/الدوريّة
اطلب من الكاتب إعادة صياغة الجمل
املنسوخة أو إضافة عالمات اقتباس وتوضيح
املراجع
واصل عمليّة التحكيم

ناقش مع املحكّم

©  2013لجنة أخالقيات النرش
تم نرشها ألول م ّرة يف 2006

عدم وجود استجابة

حاول التواصل مع جميع املؤلفني اآلخرين
(تحقّق من ميدالين  /Medlineابحث عن
بريدهم اإللكرتوين)

تربير غري مقنع أو االعرتاف
بالخطأ

قد يتم توفري ترخيص غري حرصي
إلعادة إنتاج هذه املخططات عن
طريق الكتابة إىل:
@cope_administrator
publicationethics.org

تربير مقنع (خطأ صادق/
تعليامت املجلة/الدوريّة غري
واضحة /باحث حديث)

تواصل مع املؤسسة التي يعمل بها الكاتب طالبًا أن يتم إيصال رسالتك إىل
املسؤول األعىل عن املؤلف أو/و املسؤول عن تحكيم البحوث

يف حال عدم الردّ ،تواصل مع
املؤسسة كل  6-3أشهر .ويف حال
حل ،خذ بعني االعتبار
عدم وجود ّ
التواصل مع سلطات أخرى ( ORIيف
أمريكا و  GMCيف بريطانيا)

تواصل مع املؤلف (مع الجميع املؤلفني إن أمكن)
برفض املسودّة أو طلب مراجعتها وتوضيح املوقف مع
السلوك ّيات املستقبل ّية املتوقعة

أبلغ املحكّم بالقرار النهايئ

publicationethics.org

التواصل مع املؤلف الرئسيي مع إرفاق نسخة موقّعة
من بيان ملكيّة التأليف أو الرسالة التعريفية امللحقة
يل/
باملنشور ))cover letterمش ًريا بأن العمل املقدّم أص ّ
للمؤلف نفسه ووثيقة تدلّل عىل الرسقة األدب ّية.

يف حال استجابة الكاتب

عدم وجود استجابة

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
()www.lizwager.com

نص لكاتب
رسقة أدب ّية كاملة (استخدام جزء كبري من ّ
يل،
آخر دون أي ذكر أو استشهاد بصاحب ّ
النص األص ّ
النص)
وتم تقدميها كأنها لسارق ّ

أبلغ املؤلف/ين بقرارك

تواصل املؤلف (جميع املؤلفني املشاركني إن
أمكن) إلعالمهم برفض الورقة البحثية شار ًحا
مستقبل.
ً
املوقف والسلوك املتوقّع

احرص عىل إعالم الشخص املسؤول
عن املؤلف أو/و الشخص املسؤول
عن إدارة البحث أو/و الضحيّة
املحتملة

ماذا تفعل إن كان لديك شكوك بوجود رسقة أدب ّية؟
مالحظة:
التعليامت للمؤلفني يجب
أن تحوي عىل تعريف الرسقة
األدبية وتوضيع سياسات املجلة/
الدوريَة حولها.

شك بوجود رسقة أدب ّية يف ورقة بحث ّية منشورة
بّ -
القارئ يُعلم املح ّرر عن الشك يف الرسقة األدبيّة
قم بشكر القارئ وأعلمه بأنك تنوي التح ّري عن األمر
قم باستالم ملف كامل بالدليل ،يف حال عدم تقدميه مسبقًا
تحقق من درجة النسخ

نسخ لجمل قصرية فقط ( مثال :يف نقاش لورقة
بحثيّة) بدون إساءة ملكيّة املعلومات

نص
رسقة أدبيّة كاملة (استخدام جزء كبري من ّ
النص
لكاتب آخر دون أي ذكر أو االستشهاد بصاحب ّ
النص)
يل ،وتم تقدميها كأنها لسارق ّ
األص ّ

تواصل مع الكاتب بكالم محايد /التعبري عن خيبة
األمل /توضيح موقف املجلة/الدوريَة
ناقش إمكانيّة تصحيح املنشور بتوضيح املراجع
للورقة(األوراق) البحث ّية األصل ّية يف حال تم
التغايض عنها

التواصل مع املؤلف مع إرفاق نسخة موقّعة من بيان
ملك ّية التأليف (أو الخطاب التعريفي) مش ًريا بأن
يل/للمؤلف نفسه ووثيقة تدلّل عىل
العمل املقدّم أص ّ
الرسقة األدبيّة

النص
أعلم القارئ (واملؤلف(املؤلفني) سارقي ّ
يف حال مل يكونوا نفسهم) بإجراءات املجلّة/
الدوريَة بذلك.

عدم وجود استجابة

يف حال استجابة الكاتب

حاول التواصل مع جميع املؤلفني اآلخرين
(تحقّق من ميدالين  /Medlineابحث عن
انتساباتهم الحال ّية /بريدهم اإللكرتوين)

تربير غري مقنع/
اعرتاف بالخطأ

عدم وجود استجابة

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
()www.lizwager.com
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إلعادة إنتاج هذه املخططات عن
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تربير مقنع (خطأ صادق/
تعليامت املجلة/الدوريّة غري
واضحة /باحث حديث)

تواصل مع املؤسسة التي يعمل فيها الكاتب طالبًا أن يتم إيصال رسالتك إىل
رئيس املؤلف أو/و املسؤول عن إدارة لجنة البحث.

يف حال عدم الردّ ،تواصل مع
املؤسسة كل  6-3أشهر .ويف حال عدم
حل ،خذ بعني االعتبار التواصل
وجود ّ
مع سلطات أخرى ( ORIيف أمريكا و
 GMCيف بريطانيا)

publicationethics.org

تواصل مع املؤلف (جميع املؤلفني إن أمكن)
موضّ ًحا املوقف والسلوكيات املستقبليّة املتوقعة

أعلم الق ّراء
والضح ّية(الضحايا) بالنتائج/
اإلجراءات املتخذة

تواصل مع الجميع
املؤلفني وأعلمهم
باإلجراءات التي
سيتم اتخاذها.

خذ بعني االعتبار إمكانيّة سحب الورقة املنشورة
مرفقة بتوضيح وأعلم املح ّررين باملجالت األخرى
املرتبطة بالورقة أو دور نرش الكتب التي تحوي
رسقة أدبيّة

أعلم املؤلف/ين مبا
ستقوم به

احرص عىل إعالم الشخص املسؤول
عن املؤلف أو/و الشخص املسؤول
عن إدارة البحث يف املؤسسة التي
يعمل بها الكاتب

شك بص ّحة البيانات
ماذا تفعل يف حال كان لديك ّ

أ -شكوك حول ص ّحة البيانات يف ورقة بحث ّية غري منشورة
يعب عن شكّه بزيف يف املعلومات/البيانات
املحكّم ّ
اشكر املحكّم ،واطلب تقديم دليل (يف حال عدم تقدميه مسبقًا) وأعلمه بنيّتك
تح ّري األمر
خذ بعني االعتبار إمكانيّة أخذ رأي ثاين من مراجع آخر
أي
تواصل مع املؤلف موضّ ًحا قلقك ولكن ال تقم بتوجيه ّ
اتهامات مبارشة

حاول التواصل مع جميع املؤلفني اآلخرين
(تحقّق من ميدالين  /Medlineابحث عن
بريدهم اإللكرتوين)

عدم وجود استجابة

عدم وجود استجابة

يف حال استجابة الكاتب

يف حال استجابة الكاتب

تربير غري مقنع/اعرتاف
بالخطأ

تربير مقنع

تواصل مع املؤسسة التي يعمل بها الكاتب طالبًا إيصال رسالتك إىل املسؤول
األعىل عن املؤلف أو/و املسؤول عن إدارة البحث ،ويف حال وجود داعي الرتتيب
مع املؤسسات التي يعمل بها املؤلفون املشاركون

عدم وجود استجابة

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
()www.lizwager.com

أعلم جميع املؤلفني بنيّتك
للتواصل مع املؤسسة /الهيئة
التنظيميّة

اعتذر للكاتب ،أعلم املحكّمني بالنتائج
وتابع عملية التحكيم إن لزم.

تواصل مع مؤسسة/مؤسسات
املؤلف طالبًا تحقيقًا باألمر

تواصل مع الهيئة التنظيم ّية ( مثل GMC :يف
بريطانيا) طالبًا لجنة تحقيق

©  2013لجنة أخالقيات النرش
تم نرشها ألول م ّرة يف 2006

عدم الر ّد أو ر ّد غري مقنع

قد يتم توفري ترخيص غري حرصي
إلعادة إنتاج هذه املخططات عن
طريق الكتابة إىل:
@cope_administrator
publicationethics.org

ارفض البحث

اعلم املحكّم بالنتائج

publicationethics.org

املؤلف مذنب

املؤلف بريء

اعتذر للكاتب ،تابع عملية تحكيم الورقة
إن لزم

شك بتزييف البيانات
ماذا تفعل يف حال كان لديك ّ
ب -شكوك حول ص ّحة البيانات يف ورقة بحث ّية منشورة
يعب عن شكّه بزيف يف البيانات
القارئ ّ
اشكر القارئ وأعلمه بن ّيتك تح ّري األمر
خذ بعني االعتبار إمكانيّة أخذ رأي ثاين من محكّم آخر

أي اتهامات مبارشة
تواصل مع املؤلف موضّ ًحا قلقك ولكن ال تقم بتوجيه ّ

حاول التواصل مع جميع املؤلفني اآلخرين
(تحقّق من ميدالين  /Medlineابحث عن
بريدهم اإللكرتوين)

عدم وجود استجابة

عدم وجود استجابة

يف حال استجابة الكاتب

تواصل مع املؤسسة التي يعمل فيها الكاتب طالبًا أن يتم إيصال رسالتك إىل
رئيس املؤلف أو/و املسؤول عن إدارة البحث ،ويف حال وجود داعي الرتتيب مع
املؤسسات التي يعمل بها املؤلفون املشاركون

عدم وجود استجابة

يف حال استجابة الكاتب

تربير غري مقنع/اعرتاف
بالخطأ

تربير مقنع

اعتذر للكاتب
قم بنرش تصحيح إن لزم(يف حال كشف خطأ
رصيح) .وأعلم القارئ بالنتائج

تواصل مع الهيئة التنظيميّة ( مثل GMC :يف
بريطانيا) طال ًبا لجنة تحقيق
ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
()www.lizwager.com
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أعلم جميع املؤلفني بنيّتك
للتواصل مع الهيئة/املؤسسة
التنظيميّة

تواصل مع مؤسسة/مؤسسات
املؤلف طال ًبا تحقيقًا باألمر
عدم الر ّد أو ر ّد غري
مقنع

انرش تعب ًريا عن القلق
الحاصل

اعلم القارئ بالنتائج

publicationethics.org

املؤلفون بريئون

اعتذر للمؤلفني

املؤلفون مذنبون

انرش سح ًبا للبحث

التعديل عىل ملك ّية التأليف

أ) طلب املؤلف الرئييس إضافة مؤلف آخر قبل نرش البحث
مالحظة:
يف بعض األحيان التعديالت
الجذريَة عىل ورقة بحث َية تُبنى
عىل مالحظات املحكّمني .عىل
سبيل املثال :إضافة بيانات
جديدة قد تربر إضافة مؤلف
جديد.

توضيح سبب التغيري عىل ملك ّية التأليف

تأكد من موافقة جميع املؤلفني املشاركني عىل إضافة املؤلف الجديد.

عدم موافقة املؤلفني

موافقة جميع املؤلفني

تعليق مراجعة/نرش الورقة حتى تتم املوافقة عىل ملكية
التأليف الجديدة من قبل جميع املؤلفني املشاركني ،أو من
قبل املؤسسة التي يتبع لها املؤلفون إذا لزم األمر.

عىل املؤلف الجديد أن يقوم باستكامل بيان ملكية
التأليف الخاص باملجلة /الدوريّة (يف حال استخدامه)

تعديل بيانات املساهمني (دور كل مساهم /مؤلف) يف
الورقة البحثية يف حال تم إدراجها

استكامل عملية التحكيم /النرش

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
()www.lizwager.com
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التعديل عىل ملك ّية التأليف

ب) طلب املؤلف إزالة اسم أحد املؤلفني قبل النرش
مالحظة:
من أهم األمور أن يكون املؤلف/
ون الذين سيتم حذف اسمه/
أسامؤهم من الورقة املنشورة
عىل علم بذلك وأخذ موافقتهم
الخطيّة.

توضيح سبب التغيري عىل ملكيّة التأليف

تأكد من موافقة جميع املؤلفني عىل إزالة اسم املؤلف

عدم موافقة املؤلفني

تعليق مراجعة/نرش الورقة حتى تتم املوافقة عىل ملكية
التأليف الجديدة .يتّم إعالم املؤلف امل ُستبعد بقرار
استبعاده من قامئة املؤلفني ويف حال رغبته مبتابعة األمر أو
االعرتاض عليه أن يقوم بذلك من خالل املؤسسة املسؤولة
عن البحث أو املؤلفني املشاركني وليس من خالل محرر
املجلّة/الدورية

موافقة جميع املؤلفني

تعديل قامئة املؤلفني وتفاصيل املساهمني (دور كل
مؤلف  /مساهم  /شكر وتقدير)

استكامل عملية التحكيم /النرش.

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
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التعديل عىل ملك ّية التأليف

(ج) طلب إضافة مؤلف بعد النرش
ملنع تك ّرر املشاكل يف املستقبل:
 .1قبل النرش ،قم بأخذ اتفاقيّة
من املؤلفني أ ّن جميع املؤلفني
للورقة العلميّة التي سيتم
نرشها قد استوفوا رشوط
ملكيّة التأليف وأنّه مل يتم
حذف أي مؤلف يجب ذكره
فيها.
كل
 .2انرش تفاصيل مساهمة ّ
مؤلف يف البحث أو املنشور.

استفرس عن سبب استبعاد املؤلف من القامئة
اإلرشادي للمجلة/
األصلية -يُفضل الرجوع إىل الدليل
ّ
الدوريّة أو بيان ملكية التأليف والذي ينص عىل أ ّن
جميع املؤلفني انطبقت عليهم معايري معي ّنة وبناء
أي مؤلف انطبقت عليه تلك
عليه ُينع حذف اسم ّ
املعايري .ويف حال الرغبة بإجراء تغيري عىل قامئة
املؤلفني األصليّة ينبغي توضيح األسباب والحصول عىل
موافقة جميع املؤلفني املشاركني عىل التعديل

توضيح سبب التغيري عىل ملك ّية التأليف
تأكد من موافقة جميع املؤلفني عىل إزالة اسم املؤلف

موافقة جميع املؤلفني

عدم موافقة املؤلفني

نرش الورقة املعدّلة

أعلم املؤلفني بأنّه لن يتم إجراء أي تغيري إىل أن يتم استالم
موافقة خطّيّة من جميع املؤلفني املشاركني .قم بتقديم دليل
ارشادي عن ملكية التأليف من دون التدخل بالخالف
ّ

عدم موافقة املؤلفني

موافقة جميع املؤلفني

إحالة املسألة إىل مؤسسة املؤلفني لتقوم بالنظر فيها
وحسمها

نرش التصحيح إذا لزم األمر

نرش الورقة املصححة يف حال تم طلب ذلك من قبل
املؤسسة

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
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التعديل عىل ملك ّية التأليف

د)طلب إزالة اسم املؤلف بعد النرش
توضيح سبب التغيري عىل ملك ّية التأليف

اسأل عن رغبة الكاتب بإزالة اسمه من
الالئحة – ارجع لتوجيهات املجلّة أو إعالن
ملك ّية التأليف الذي يجب أن يوضّ ح جميع
املؤلفني قد استوفوا معاي ًريا مناسبة .واسأل عن
ّ
شك املؤلف بوجود تحايل/سوء سلوك

زعم املؤلف/املؤلفني بوجود تزوير أو سوء سلوك
وجود اختالف يف تفسري البيانات بني
املؤلفني

اطّلع عىل مخطط البيانات امل ُز ّورة
الخاص ب COPE
تأكّد من موافقة جميع املؤلفني
مبن فيهم املؤلف امل ُستبعد

اقرتح عىل املؤلف/ين أن يقوم/وا بطرح وجهة نظره/م يف رسالة
وأعلمهم بأنّك ستقوم مبنح املؤلفني اآلخرين فرصة ال ّرد عىل
الرسالة وستقوم بنرش كلتا الرسالتني يف حال مالمئة الرسالة
( الرسالة غري مسهبة /ليست بغرض التشهري)

عدم موافقة املؤلف عىل كتابة رسالة أو يف
حال قام بكتابة رسالة ال تصلح للنرش

قم بنرش تعديل

قيام املؤلف بكتابة رسالة

تواصل مع املؤلفني اآلخرين موض ًحا ما الذي يحصل

يف حال إرصار املؤلف عىل إجراء التعديل
وموافقة جميع املؤلفني املشاركني ،قم
بنرش التصحيح

ط ّورت ل COPEعىل يد ليز واغري
من سايدفيو
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يف حال إعطاء املؤلف/املؤلفني
مقبول للتعديل
ً
سببًا

عدم رغبة املؤلفني اآلخرين
بتقديم استجابة

قيام املؤلفني اآلخرين باالستجابة
عىل الرسالة

نرش وجهة نظر األقليّة عىل
شكل رسالة

قم بنرش كلتا الرسالتني

الشك بوجود مؤلف شبح أو ضيف أو هد ّية
ما الذي يتوجب فعله يف حال ّ
*مالحظة
اإلجراءات األول ّية تعتمد عىل
سياسة املجلة/الدوريَة املتبعة
حول جمع بيانات املؤلفني
ومعلومات وافية عن أدوار
الباحثني

(انظر املخطّطات السابقة حول امللك ّية ،فقد توحي مثل هذه الطلبات
عىل وجود كاتب شبح أو هد ّية)

**مالحظة
إن شمل تعليامت/معايري
واضحة حول ملكيّة التأليف يف
يسهل
إجراءات املجلة/الدوريَة ّ
التعامل مع مثل هذه املشاكل

راجع قسم الشكر والتقدير وترصيح امللكيّة للمؤلف (يف حال توفرها)

أرسل نسخة من سياسة املجلة/الدوريّة حول ملكيّة التأليف** للمؤلف
املسؤول واطلب ترصي ًحا بأن جميع املؤلفني مساهمون وأنّه مل يتم
حذف أي مؤلف (يف حال عدم طلبها مسبقًا)

*** مالحظة
 Marusicوآخرون أظهر بأن
النهج /النظام املتبع يف جمع
مثل هذه املعلومات (مثال:
نص ح ّر أو خانات اختيار) قد
يؤثر عىل اإلجابة .ترك املؤلفني
يصفون دورهم يف البحث قد
يؤدي إىل اجابات أكرث صدقًا
وغنى باملعلومات.
ً

مرجع
Marusic A, Bates
T, Anic A et al. How
the structure of
contribution disclosure
statement affects
:validity of authorship
a randomised study in
.ageneral medical journal
Curr Med Res Opin
44–22:1035;2006
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قم بطلب معلومات(أو تفاصيل أخرى) مبساهامت الكتّاب***

استمرار ّ
الشك/الحاجة
ملعلومات إضاف ّية

حاول التواصل مع املؤلفني
(ابحث عن بيانات للتواصل)
واطلب منهم توضيح تفصييل عن
أدوار املشاركني يف البحث وإن
كان هناك حذف ألي كاتب ويف
حال وجود أي مخاوف بخصوص
ملك ّية التأليف

أكمل عمل ّية التحكّيم/النرش

راجع إجراءات املجلّة /الدوريّة الخاصة بك
للمساهمني ومناذج التقديم للتأكد من وجود
أي مشاكل
توجيهات /تعليامت واضحة ملنع ّ
مستقبليّة

publicationethics.org

توضيح شامل و ُمريض
لقامئة املؤلفني

املؤلفون املذكورون ال يستوفوا معايري
ملكيّة التأليف

تفصيل عن أدوار املؤلفني مفقودة (بعبارة
أخرى :قامئة املساهمني بالبحث ال تشمل
األشخاص الذين قاموا بتحليل البيانات أو
جهزوا املسودّة األوىل)

تم كشف مؤلف «ضيف» أو «منحة/
هدية»
تم كشف مؤلف «شبح»

اقرتح حذف املؤلف(املؤلفون)
«الضيف» أو «الهديّة /املنحة « أو
نقلهم لقامئة الشكر والتقدير

قم بعمل اتفاقيّة تغيري مللكيّة التأليف (باليد) من جميع
تبي بشكلٍ واضح سياسة ملك ّية
املؤلفني .والرسالة يجب أن ّ
التأليف للمجلة/الدوريّة أو/و لنهج النرش (مثل )ICMJE
تعب عن القلق/عدم الرىض بأنه مل يتم إتباعهم .خذ بعني
وقد ّ
االعتبار نسخ هذه الرسالة للمسؤولني عن املؤلفني األعىل
مقا ًما يف البحث أو للجنة إدارة األبحاث يف مؤسساتهم.

اقرتح إضافة املؤلفني الناقصني
إىل القامئة

كيف تكشف مشاكل ملك ّية التأليف؟

مرجع
Gotzsche PC,
Hrobjartsson A,
Johansen HK, Haar MT,
Altman DG et al. Ghost
authorship in industryintiated randomised
;trials. PLoS Med 2007
4(1):e19.doi:10.1371/
journal.pmed.00440019
Wager E (2007) Authors,
Ghosts, Damned Lies,
and Statisticians. PLoS
Med 2007;4(1):e34.
doi:10.1371/journal.
pmed.0040034

لكل ورقة بحثيّة مق ّدمة لكن قد يراودهم الشكوك حول قامئة
املح ّررون ال يستطيعون ضبط الئحة املؤلفني أو املساهمني ّ
مؤلفني غري كاملة أو تحتوي عىل مؤلفني ال يستحقون الذكر(“ضيف” أو “هديّة /منحة”)
إن مخطط  COPEبعنوان “ما الذي يجب فعله يف حال ّ
الشك بوجود مؤلف شبح أو ضيف أو هديّة /منحة ” تقرتح
اإلجراءات للتعامل مع هذه الحاالت .النقاط التالية ص ّممت ملساعدة املح ّررين التنبه ألي ملك ّية تأليف غري مالمئة ومالحظة
أي عالمات تحذيريّة قد تدل عىل وجود مشاكل.

أشكال مشاكل ملك ّية التأليف

املؤلف «الشبح» شخص تم حذفه من قامئة املؤلفني عىل الرغم من استحقاقه ملك ّية التأليف .وهذا ال يعني بالرضورة أن
يكون نفس الكاتب الشبح ،حيث قد يكون لدى املؤلفني املحذوفني أدوا ٌر أخرى بالبحث ،تحدي ًدا يف تحليل البيانات.
(غوتزيش و آخرون .أظهر أن اإلحصائيني املساهمني يف تصميم الدراسة بالعادة يتم حذفهم من األوراق البحث ّية التي تق ّدم
تقري ًرا يف التجارب املم ّولة تجاريًا)
كاتب مؤهل ببحث منشور فإن النهج املتبع العتامده مؤلف تعتمد فيام إذا كان املؤلف قد استوىف معايري ملك ّية
إن أسهم ٌ
التأليف يك يتم إدراجه يف قامئة املؤلفني.
باستخدام سياسة  ICMJEلألوراق البحث ّية ،فإن الكتّاب يف املجاالت الطب ّية ( ُع ّينوا لكتابة البحث فقط وليس لهم دور
جوهري يف البحث) عاد ًة ليسوا مؤهلني يك يدرجوا كمؤلفني ،ولكن إسهاماتهم ومصادر الدعم يجب ذكرها.
ّ
املؤلف «الضيف» أو «الهديّة/منحة» هو شخص تم إدراجه يف قامئة املؤلفني عىل الرغم من عدم وجود أي مؤهل مللك ّيته يف
التأليف .الضيوف بشكلٍ عام هو أناس تم إدراجهم لجعل قامئة املؤلفني جذّابة أكرث (عىل الرغم من قلة أو عدم إسهامهم
بالبحث أو النرش) .ملك ّية التأليف الهديّة عا ّدة تشمل عىل تعزيزات مشرتكة يف السرية الذاتية (أي أنّه يتم إضافة مؤلف عىل
الورقة البحث ّية يك يتم إضافة املؤلف عىل ورقة املؤلف «الهديّة» املذكور الحقًا)

إشارات ّ
تدل عىل مشاكل يف ملك ّية التأليف

●

املحكمي
املؤلف املسؤول يبدو غري قادر عىل الر ّد عىل تعليقات
ّ
التعديالت قام بها شخص ليس مدر ًجا عىل قامئة املؤلفني(قم مراجعة خصائص ملف الوورد لرؤية من أجرى التعديالت
عىل امللف مع األخذ بعني االعتبار أنّه قد يكون هناك تفسري بريء لهذا كاستخدام أجهزة مشرتكة أو جهاز السكرتري/ة
إلجراء التعديالت

●

ليس مدر ًجا يف قامئة املؤلفني أو مل يتم توضيح
خصائص امللف ت ُظهر أن البحث كان قد كتب أ ّول م ّرة من خالل شخص َ
إسهامه (ولكن انظر لألعىل)

●

باحث ذو إنتاج أكادميي غزير ج ًدا .مثال :مراجعات ألبحاث/آراء (تحقق أيضاً إذا كان البحث مك ّرر/متداخل مع منشور
آخر) (ميكن كشف هذا من خالل ميدالين  Medlineأو البحث باستخدام اسم املؤلف)

●

النرش تحت ع ّدة أسامء مؤلفني مجموعة من املراجعات أبحاث/التحريرات/اآلراء املختلفة (ميكن كشف هذ من خالل
ميدالين  Medlineأو البحث من خالل اسم البحث أو الكلامت املفتاح ّية للبحث)
دور غري مذكور ألحد املؤلفني يف قامئة املساهمني (مثال :ال ت ُظهر القامئة أي شخص مسؤول عن تحليل البيانات أو الكتابة
األوليّة للبحث)
قامئة مؤلفني طويلة أو قصرية بشكلٍ غري منطقي (مثال :تقرير حالة واحدة ووجود الكثري من املؤلفني أو تجربة عشوائيّة
النوع ووجود كاتب واحد)

●

الدراسة املم ّولة تجاريًا بال مؤلفني من الرشكة الداعمة (قد يكون هذا منطق ًيا ،ولكن قد يكون هنالك مؤلفني محذوفني؛
مراجعة الربوتوكول/املنهج املستخدم قد يساعد عىل تحديد دور املوظفني – انظر غوتزيش وآخرين .والتعليقات من واغر)

●
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ماذا تفعل إن اشتبه محكّم بوجود تعارض غري ُمعلن يف املصالح
مقدمة؟
يف ورقة ّ
يقوم املحكّم بإعالم املسؤول عن التحرير أن املؤلف مل يُفصح عن تعارض يف املصالح
اشكر القارئ وأعلمه بأنك ستقوم بالتحقيق
وعب عن قلقك
تواصل مع املؤلفني ّ

أي تضارب املصالح
املؤلف ينفي ّ
ارشح سياسة املجلة/الدوريّة وتعريف تعارض املصالح بشكل
واضح واحصل عىل بيان موقّع من املؤلف/ين عن أي تعارض
يف املصالح والّذي من شأنه أن يؤثر عىل التحكيم  /املحتوى
العلمي
ّ

املؤلف يقدّم تفاصيل ذات صلة

اشكر املؤلف ولكن وضّ ح جديّة املوقف
بسبب إغفالهم ذكر هذا التعارض

قم بتعديل بيان تعارض املصالح يف الورقة
املقدمة حسب املطلوب

أكمل عمل ّية التحكيم/النرش
أعلم املراجع بالنتائج
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ماذا تفعل إن اشتبه القارئ بوجود تعارض -غري ُمعلن -يف املصالح
يف ورقة منشورة؟
مالحظات:
لتفادي أي مشاكل مستقبليّة:
قم بتحصيل بيان تعارض
املصالح دامئًا من جميع املؤلفني
واملراجعني قبل النرش
تأكد أ ّن سياسة املجلة/الدوريًة
تحوي تعريفًا واض ًحا حول
التعارض يف املصالح

يقوم القارئ بإعالم املسئوول عن التحرير أن املؤلف مل يُفصح عن تعارض يف املصالح
اشكر القارئ وأعلمه بأنك ستقوم بالتحقيق
قد يكون من املفيد توفري نسخة من سياسة
املجلة/الدوريًة تعريفًا عن تعارض املصالح

وعب عن قلقك
تواصل مع املؤلفني ّ

املؤلف ينفي تعارض املصالح

ارشح سياسة املجلة /الدوريّة وتعريف تعارض املصالح بشكل
واضح واحصل عىل بيان موقّع من املؤلف/ين عن أي تعارض
يف املصالح (يف حال عدم تحصيلها سابقًا)

املؤلف يقدّم تفاصيل
ذات صلة
اشكر املؤلف ولكن وضّ ح جديّة املوقف
بسبب إغفالهم ذكر هذا التعارض
انرش تصحي ًحا لتضارب املصالح الحاصل حسب
املطلوب
أعلم القارئ بالنتائج
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من سايدفيو
()www.lizwager.com
©  2013لجنة أخالقيات النرش
تم نرشها ألول م ّرة يف 2006
قد يتم توفري ترخيص غري حرصي
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مقدمة؟
ماذا تفعل يف حال اشتبهت وجود مشكلة أخالق ّية يف ورقة ّ

مثل :عدم وجود موافقة أخالقيّة /قلق حول
موافقة املريض أو حاميته /قلق حول تجارب
حيوانيّة

املحكّم (أو املح ّرر) يشري إىل مشكلة أخالق ّية بالورقة

اشكر املراجع وأعلمه أنّك ستقوم بالتحقيق
دليل عىل موافقة اللجنة األخالق ّية/
مثل :اطلب ً
موافقة من مجلس املراجعة يف املؤسسة /نسخة
عن وثائق املوافقات املسبقة

املؤلف/ون يقدم/ون تفاصيل ذات صلة

ر ّد غري مقنع

خذ بعني االعتبار تقديم الحالة ل COPEيف حال
َرفع قضايا أخالقيّة جديدة وغري مألوفة

ر ّد مقنع

أعلم املؤلف بأن عمل ّية املراجعة ستتوقف
حل القضيّة
لحني ّ

اعتذر وأكمل عمليّة تحكيم الورقة

أعلم الشخص املسؤول عن املؤلف يف مؤسسته أو الشخص
مؤسسة املؤلف عن
املسؤول عن قسم تحكيم البحوث يف ّ
القلق الناتج من املشكلة

عدم وجود ر ّد أو ر ّد غري مقنع

حل القضيّة بر ّد مقنع
ّ

تواصل مع املؤسسة كل  6-3أشهر مطال ًبا
بنتائج التحقيق
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عدم وجود ر ّد أو ر ّد غري
مقنع

استرش سلطات أخرى (مثل :هيئة
التسجيل الطبيّة)UKPRI، ORI ،

أعلم املراجع بنتائج الحالة

ماذا تفعل يف حال شككت باستيالء محكّم عىل فكرة أو
بيانات مؤلف ما؟
مالحظة:
التعليامت للمحكّمني يجب
أي مادة مقدّمة
أن تذكر أ ّن ّ
يجب أن تعامل برسيّة تامة وال
ميكن استخدامها بأي شكل من
األشكال لحني نرشها.

مالحظة:
الخيارات تعتمد عىل طبيعة
عمل ّية التحكيم املستخدمة من
قبل املجلة/الدوريًة.
*مالحظة:
يف حال قام املؤلف نرش ورقة
منشورة مسبقا قد تعامل
كرسقة أدبيّة (انظر مخطط
الرسقة األدبية)

املؤلف يزعم سوء سلوك املحكم
اشكر املؤلف مؤكدا ً أنّك ستقوم بالتحقيق
يف حال عد توفّر امللفات يف
املجلة/الدوريّة  ،قم بطلبها
من املؤلف

قم بتحصيل امللفات (الورقة املقدّمة واملراجعات)

مراجعة مجهولة (هويّة املحكّم ليست مكشوفة للمؤلف)

الرضوري تسجيل وعدم
من
ّ
نسيان األشخاص الذين رفضوا
مراجعة الورقة

شخصا مل يُطلب منه مراجعة الورقة
املؤلف يتهم ً
يف مجلتك

راجع األدلة (أو قم بتعيني شخص مؤهل لذلك) وق ّرر فيام إذا كانت اتهام
املؤلف مبنيّة عىل أُسس صحيحة.

خذ باالعتبار التواصل مع املراجع/ين نفسهم للتعليق
عىل اإلدعاء والتحقّق فيام إذا قاموا هم نفسهم
باملراجعة/مل يناقشوا الورقة مع آخرين.
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األدلة ذات أسس سليمة

احذف املحكّم بشكل دائم من قاعدة
البيانات الخاصة باملجلة /الدوريّة
وخذ بعني اإلعتبار اإلبالغ عن هذه
الحالة يف املجلة/الدوريّة

publicationethics.org

األدلة ذات أسس غري سليمة

راسل املحكّم معرباً عن القلق الحاصل واطلب
توضي ًحا

وضّ ح املوقف للمؤلف( .ق ّرر فيام إذا كنت
ستكشف هويّة املحكّم/ين ،هذا يرجع لك،
ولكن إذا كانت سياسة املجلة/الدوريًة تستخدم
املراجعة املجهولة؛ فعليك إذًا أخذ موافقة من
املحكّمني قبل كشف هويتهم للمؤلف)

خذ بعني االعتبار حذف املحكّم من
قاعدة بيانات التحكّيم الخاصة باملجلة
/الدوريًة من خالل التحقيق وأبلغ
املحكّم بقرارك

املؤلف يتهم املحكّم نفسه بسوء سلوكه

احصل عىل أكرب قدر ممكن من الدالئل الوثائق ّية من املؤلف ومصادر
أخرى (مثل :املنشور ،النبذة املخترصة ،تقرير االجتامعات ،نسخة عن
الرشائح التقدمي ّية ،طلب املنحة) .ال تقم بالتواصل مع املحكّم حتى تنتهي
من تقييم املوضوع

تحقّق من العالقة بني الشخص املُتّهم واملحكّم املذكور؛
عىل سبيل املثال:نفس القسم أو عالقة شخص ّية.
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مراجعة مفتوحة (هويّة املحكّم مكشوفة للمؤلف)

ال ردّ/تربير غري مقنع

تواصل مع املؤسسة التي يعمل بها املحكّم
طال ًبا تحقيقًا

تربير مقنع

تربئة املحكّم
ناقش مع املؤلف

املحكّم مذنب
أبق املؤلف مطّل ًعا
عىل مجريات
التحقيق

ناقش مع املؤلف/
اطلب آدلة إضافية

يف حال عدم وجود ردّ،
كل
تواصل مع املؤسسة ّ
 6-3أشهر

كيف تتعامل مع املبلغني عن املخالفات حني يتم توجيه
االتهامات بشكل مبارش
مالحظة:
نربة اإلدعاء قد تكون همجيّة أو
شخص ّية .أجب بأدب ،ال تنساق
لتبادل ردود شخص ّية .

يتم نقد مقالة منشورة عن طريق مراسلة املح ّرر أو دار النرش .هذا قد يشمل
تعب ًريا عن قلق بصفة مجهولة أو غري مجهولة عن الص ّحة العلميّة أو ادعاءات
برسقة أدبيّة أو تالعب باألشكال التوضيحية داخل الورقة البحثيّة أو أي أشكال
أخرى من سوء السلوك

مالحظة:
أحيانًا يفضل امل ُخرب أن يبقى
مجهولً  .من امله ّم عدم اإلفصاح
عن هوية أي شخص يفضل أن
مجهول.
ً
يبقى

أعلم دار النرش وفريق التواصل عن أي ادعاءات .من املهم وضع اجراءات
للتصعيد ووافق عىل نهج للر ّد يف ٍ
وقت مبكّر

هل يحتوي االتّهام عىل أدلة واضحة ومفصلّة بحيث ت َدعم االدعاء؟

نعم

ال

قم بطلب تفاصيل أكرث موض ًحا أنّه بدونها ال
ميكن للتحقيق أن يستمر

رص مع إدعاءات غري واضحة ،أجب
إن أ ّ
بأدب أنّه ال ميكن أن تكمل أكرث بالتحقيق
ط ّورت بالتعاون مع BioMed
Central

عندما يتم توفري تفاصيل أكرث ،أكمل
التحقيق

قائل أنّك
عب عن قلقه ً
قم بالر ّد عىل الشخص الذي ّ
ستقوم بالتحقيق وأنك ستعلمه بالنتائج وأنّه ليس
دوري قبل ذلك.
بالرضورة وجود تواصل
ّ
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تحقّق بنا ًء عىل املخطط املناسب من مخططات أو
توجيهات  COPEوكذلك توجيهات دار النرش.

إن كان هناك نتائج لتحقيقاتك كتصحيح أو سحب
الورقة املنشورة ،قم بإعالم الشخص األ ّول الذي رفع
وقدّم الشكوى.

كيف تتعامل مع املبلّغني عن املخالفات حني يتم توجيه
االجتامعي
االتهامات عىل مواقع التواصل
ّ
مالحظة:
نربة اإلدعاء قد تكون همج ّية أو
شخصيّة .أجب بأدب ،ال تنساق
لتبادل ردود شخصيّة

االجتامعي أو عىل مواقع مراجعة املتخصصني
يتم نقد ورقة منشورة عىل مواقع التواصل
ّ
ما بعد النرش.
قد يكون هذا النقد مجهول أو معروف املصدر يناقش الص ّحة العلميّة للورقة املنشورة أو
إدعاء رسقة أدب ّية أو تالعب بالبيانات أو األشكال أو أشكال أخرى عن سوء السلوك.

مالحظة:
أحيانًا يفضل امل ُخرب أن يبقى
مجهولً  .من امله ّم عدم اإلفصاح
عن هوية أي شخص يفضل أن
يبقى مجهوال.

أعلم دار النرش وفريق التواصل عن أي ادعاءات .من املهم وضع إجراءات للتصعيد ووافق
عىل نهج للر ّد يف ٍ
وقت مبكّر

ومفصلة ت َدعم صحة اإلدعاء؟
هل يحتوي االتّهام عىل أدلّة واضحة
ّ
مالحظة:
من املهم نقل النقاش من
الساحة العامة؛ ال تشارك يف
نقاشات عامة عىل مواقع
التواصل االجتامعي.

ط ّورت بالتعاون مع BioMed
Central
©  2015لجنة أخالقيات النرش و
BioMed Central
تم نرشها ألول م ّرة يف 2006

ال

نعم

هل التعليقات مو ّجهة نحو الكاتب أو املح ّرر أو النارش أو املجلة
/الدوريّة بطريقة مبارشة؟

رصف بنفس الطريقة كأ ّن الشكوى مقدّمة بشكل
ت ّ
مبارش

ال

نعم

ال تقم بال ّرد ،ولكن أعلم النارشين يك يق ّرروا النهج
املناسب لل ّرد .خذ بعني االعتبار إعالم املؤلف ووضّ ح
سبب عدم الر ّد يف الوقت الحايل .تأكد أن املؤلفني
لديهم صالحيات للوصول للتعليقات (بعض املؤلفني ال
يستطيعون الوصول لتويرت أو جوجل)

االجتامعي
قم بالر ّد من خالل نفس موقع التواصل
ّ
بالشكر ويف حال أراد أحد أن يرفع شكوى فليقم
بتقدميها إىل (س) ،عنوان عام ،كخدمة العمالء ،بحيث
املعني.
يستطيع إيصال الشكوى إىل الشخص
ّ
من باب اللياقة يُفضّ ل الر ّد من خالل حساب النارش
شخيص
أو املجلة/الدوريّة بدل استخدام حساب تويرت
ّ
ألسباب قانون ّية وأخالق ّية.
رصوا بادعاءات غري واضحة ،قم بالرد بطريقة
إن أ ّ
أي
لبقة أنّه ال ميكنك املتابعة أكرث وال تقم بال ّرد عىل ّ
تعليقات الحقة.

اإلصدار األول
نُرش يف نوفمرب 2015
قد يتم توفري ترخيص غري حرصي
إلعادة إنتاج هذه املخططات عن
طريق الكتابة إىل:
@cope_administrator
publicationethics.org

publicationethics.org

أجب من خالل نفس وسيلة التواصل االجتامعي ،بشكل
قائل أنّك ستقوم بالتحقيق
مثايل خالل  24ساعةً ،

أعلم املؤلفني من خالل الربيد اإللكرتوين أنّه هناك
شكوى قد ُرفعت واطلب منهم توضي ًحا .بشكل عام
ال يتوجب إدخال املؤلفني مبارش ًة يف أي ر ّد (كإجابة
عىل تويرت) .إن كانت الشكوى عىل نتائح البحث فقط،
يف بعض الحاالت قد يفضّ ل بعض املؤلفني اإلجابة
بأنفسهم.

تحقّق بنا ًء عىل املخطط املناسب من مخططات أو
توجيهات  COPEوكذلك توجيهات دار النرش.

إن كان هناك نتائج للتحقيق (كتصحيح أو سحب
الورقة املنشورة) خذ بعني االعتبار إمكانيّة وضع هذه
املعلومات عىل نفس وسيلة التواصل االجتامعي أو
املوقع اإللكرتو ّين نفسه الذي نُرش اإلدعاء فيه .قد ال
يكون ذلك مناسبًا عىل تويرت ولكن مناسبًا عىل املواقع
األخرى .انرش رابطًا لنتيجة التحقيق عىل موقع املجلة/
الدوريًة.

