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 توطئة

 

ن األكاديميات ) اكة بير ن ايديكم ملخص للتقرير الذي أعدته هيئة الشر عن مكافحة المجالت والمؤتمرات لدراسة ( IAPمرفق بير

سة ن األكاديميات بإجراء . العلمية المفتر اكة بير . تم  2020دراسة عام هذه البدأت هيئة الشر ن و قد استمرت الدراسة لمدة عامير

ي 
ي موور )لتوفتر دعم مادي سخن

بواسطة مجموعة عمل عالمية  تها (. و تمت حوكمGBMFلدراسة بواسطة مؤسسة جوردون و بيتر

  مدعومة بسكرتارية مهنية. 

ن األكاديميات ) اكة بير ي مجاالت العلوم والهندسة والطب أكاد 140هي شبكة عالمية تتكون من أكتر من  (IAPهيئة الشر
ن
يمية ف

ي العالم. 
ن
 ف
ً
مجموعة منتخبة عن المجتمعات البحثية  تمثلو تعمل من أجل دعم دور العلم إليجاد حلول ألكتر المشاكل تحديا

 بكل انحاء العالم. 

ي 
ن
المجالت والمؤتمرات كان الهدف الرئيس للدراسة تحديد تدخالت فعالة وعملية تساعد عىل كبح جماح  الزيادة المقلقة ف

سة و توفتر سبل لمكافحتها 
 ضافة لوضع توصيات ألصحاب المصلحة بهذا الخصوص. إالعلمية المفتر

ن  ن والباحثير عتر إجراء دراسة مسحية استقصائية فريدة  -من جميع أنحاء العالم -قامت مجموعة العمل بجمع األدلة من األكاديميير

. قامت المجموعة كذلك بمراجعة واسعة  ن من نوعها. و بذلك  اكتسبت رؤى ووجهات نظر مجتمعات أصحاب المصلحة الرئيسيير

سة. و قد توصلت المجموعة عتر هذه األنشطة لفهم أفضل لماهية هذه لألدبيات المتعلقة بموضوع األنشطة 
األكاديمية المفتر

ي مجتمع البحث العلمي و الطرق المثىل لمكافحتها. 
سة و مدى تغلغلها فن  المجالت والمؤتمرات المفتر

ورة رأي ي هذا التقرير عن رأي مجموعة العمل وال تمثل بالضن
ن األكاديميات.  تعتر اآلراء و التوصيات الواردة فن اكة بير  هيئة الشر

ي سمة أساسية للدراسات التمثل مراجعة األقران الصارمة و بما أن 
ن األكاديمياتتر اكة بير عليه نشكر المراجعون   تقوم بها هيئة الشر

 ع أدناه 
ً
 جزيال

ً
 البناءة: و مالحظاتهم تعليقاتهم  ىلي شكرا

 

ي  نامج علم األ :د. كيلي كوب   الشيري بمركز أبحاث مستشفن اوتاوا بكندا وبئةالباحثة السابقة بتر

اتيجية بالمؤسسة القومية لألبحاث بجنوب افريقيا د. سيبو هاشيقونتا:  اكة االستر  مدير الشر

وين هويسمان:   بلجيكا -األستاذ بمركز حوكمة التعليم العالي بجنت ب. جتر

ن العام ألكاديمية زمبابوي للعلوم بزمبابوي  ب. جابرييل كاباندا:   األمير

ي مجلس بحوث العلوم والهندسة  ب. سوباش الخوتيا: 
ن فن ن بجامعة باناراس الهندوسية والزميل المتمتر األستاذ المتمتر

 بالهند

 :  األمريكيةالرئيس التنفيذي الفخري للرابطة األمريكية لتقدم العلوم بالواليات المتحدة  د. االن ليشتر

 مديرة العلوم المفتوحة بدار هنداوي للنشر بالمملكة المتحدة د.كاتريونا مك كالوم: 
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 : ي
 أستاذ بجامعة دايتو بانكو باليابان ب. جايمس مك كروستر

 : ي
ر
 أستاذ كيمياء المواد بجامعة ميالنو بيكوكا بإيطاليا ب. جيانفرانكو باتشيوب

ي فيسوري:   أبحاث الجغرافيا البيئية ، جامعة المكسيك الوطنية المستقلة بالمكسيكالباحث الزائر بمركز  ب. هيت 

 

 

 
ً
اكة كما نرغب أيضا ن األكاديميات،، انابة عن هيئة الشر ي شكر رؤساء المشاري    ع و أعضاء مجموعة العمل و السكرتارية و   بير

ن
جميع ف

ي االجابة عىل
ن
ن و كل من ساهم ف ن و المساهمير ي موور(. إ ،سئلة االستبيانأ الممارسير

وع )مؤسسة جوردون و بيتر  ضافة لممولي المشر

 

 

 ريتشارد كاتلو

 و

ر   مارسيشا فيتير

 الرئيسان المشاركان )السياسات(
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 أعضاء مجموعة العمل و السكرتارية

 
 ب. عبد هللا شمس بن طارق )رئيس مشارك(

ياء ن  أستاذ الفتر
 جامعة راجشاهي 

 بنجالديش 

 
 مينج لوي-لي ب. 

ن وكبتر استشاري أمراض األنسجة ي متمتر
 أستاذ وطتن

 (UMجامعة مااليا )
يا ن   مالتر
 

 سوزان فيلدسمان )رئيس مشارك(
 العلمي مديرة 

 وحدة النشر
 أكاديمية العلوم بجنوب أفريقيا

 
 

 ب. ديان نيجرا
 أستاذة دراسات السينما وثقافة الشاشة

 كلية دبلن الجامعية
  أيرلندا

ي   ب. اسفاوسون ازرات كاسابي
 أستاذ التعدين و الهندسة الجيولوجية

( BIUSTجامعة بوتسوانا الدولية للعلوم والتكنولوجيا )
 بوتسواناب
أستاذ الجيولوجيا بمدرسة علوم االرض بجامعة اديس ابابا و 
(AAU )بإثيوبيا 

ي 
 ب. شاهر المومتر

ن   أستاذ الرياضيات المتمتر
 الجامعة االردنية

 األردن
 و عميد كلية اإلنسانيات والعلوم

 جامعة عجمان
 اإلمارات العربية المتحدة

 
ي )مايو 

 (2021مايو -2020ب. انريكو م. بوتشر
ي االمانة العلمية الطبية الحيويةأستاذ مساعد 
 فن
 جامعة تيمبل

 الواليات المتحدة / ايطاليا

 
 رباب احمد رشوان
 مدير عام قسم النشر 

 (ASRTأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا )
 مض
 

 ب. انا ماريا سيتو
ياء  ن  أستاذة باحثة ومحاضن أول بمعهد الفتر
 (UNAMجامعة المكسيك الوطنية المستقلة )

 المكسيك

 د. ماركوس ريجيس دا سيلفا
 المدير التنفيذي

 (IAIمعهد البلدان األمريكية ألبحاث التغيتر العالمي )
 أوروغواي

 
 د. فيكتوريان دوقنون

ي علم األحياء الدقيقة
 محاضن وباحث فن
ي 
 جامعة أبومي كاالفن

ن   بنير
 

 
وع:   سكرتارية المشر
ن   د. تريشي إليوت:  اكة بير وعات بهيئة الشر مديرة المشر

 األكاديميات 
ي )
يزا دي ال بوينتر  ة التنفيذيةالمدير   (:Stoeplerد. تتر

ن األكاديميات اكة بير لواليات با بسكرتارية هيئة الشر
 االمريكية المتحدة

 باحث مشارك   :بسمة فزين
 مساعد أول برنامج  فيا نوردت: صو 

ت  تصميم جرافيكمقاول : بوال سوسارت ديلبتر

 ب. ستيفان اريكسون 
 أستاذ مساعد و محاضن 

 مركز أخالقيات البحث العلمي و أخالقيات علم األحياء
 بجامعة أوبساال

 السويد
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سة            1   مقدمة عن المجالت و المؤتمرات العلمية المفتر

     

ي 
ن
ن ف  العلمي و تقويمه عتر مراجعة األقران عنضين رئيسيير

. و عىلي الرغم من  و البحث لسعي ادأب ايمثل النشر العلمي

 العلمي  قد  ذلك
يمس و طرق التقويم و مراجعة األقران لسوء االستخدام و االستغالل مما   التقليديةتتعرض نماذج النشر

اهة البحث العلمي و ب
ن  العلمي  يضع تن

وع فريسة للكسب التجاري نظام النشر س. عغتر المشر   تر النشر المفتر

 العلمي عتر المعابر المفتوحة و التحديثقمي  التطور الر مما ال شك فيه أن 
ثورة   قد أحدث المستمر لنماذج النشر

ها و ذلك  عظيمة بالعديد من مجاالت السعي العلمي  ساهم لكنه . و عتر استحداث طرق جديدة للوصول للمعرفة و لنشر

 ،
ً
اس األكاديمي عتر تغيتر   ،ما  بصورةايضا

ي زيادة االفتر
ن
ي و التقويم و مراجعة األقران و تصنيف   نماذجف

االتصال البحتر

 النتشار و ازدهار مم .مؤسسات  البحث العلمي و المقاييس و نماذج ادارة األعمال
ً
س. ممارسات اا اتاح مجاال  لنشر المفتر

س للمجالت العلمية و  ير الحالي عىليركز التقر  سة. النشر المفتر ساسية أالذين يعتمدان بصورة  المؤتمرات العلمية المفتر

ن لنشر ابحاثهم نموذج الكسب المالي بغض النظر عن القيمة العلمية للمشاركة . حيث يتم استقطاب و ضغط الباحثير

س.   بغرض الرب  ح المالي للناشر المفتر

ن هذا ا ي تمتر
 هي استخدام نموذج بعض  السمات الرئيسية التر

ي –لتنشر  -دفعألنوع من النشر
ن
االوراق العلمية حالة  بشعة ف

ي حالة المؤتمرات  شاركلت-دفعأأو نموذج 
ن
ي دون مراجعة أقران و  . يتم هذا النوع من النشر ف

ن
 وجود هيئات تحرير مزيفة ف

ن لسماء أضافة إأو مع  مير
امل تأثتر مزيف كما يتم استخدام ضافة معإو مع  - بدون علمهم -لهيئات التحريرعلماء محتر

. باإلضافة لذلك يتم نشر مقاالت مرجعية أ ن سماء مشابهة ألسماء مجالت علمية أو مؤتمرات  معروفة لخداع الباحثير

سون مدفوعة القيمة  ون المفتر وي    ج للعلم المزيف. يقوم الناشر  بغرض التر
ً
بدعوات متعددة و غتر مرغوب بها ايضا

 ما تكون الدعوة لل
ً
ا هم و كثتر ن للنشر عتر . لدعوة الباحثير ي

ة الباحث المعتن  نشر بمجال خارج نطاق ختر

سة  15500دلة الحالية لوجود اكتر من تشتر األ  س، مجلة مفتر ي . (2022)تقرير كايبل عن النشر المفتر
ن
و توجد زيادة ف

اسي و تتعدد اآلراء عن النشر اإلاعداد  الدراسات 
ي المقابل ال نجد درا(2021)زيا, عنه فتر

ن
سات كافية عن المؤتمرات . و ف

ي المو 
سة و حتر  المفتر

ً
 عن (2021بيكوراري،  ؛2020)نيشا و أخرون, جود يبدو روائيا اكتر منه علميا

ً
ان  و ذلك رغما

ي أعدادها المؤتمرات العلمية الحقيقة 
ن
سة قد تفوق ف  .(2017)قرووف و أخرون، المؤتمرات المفتر

اسي 
ي األ  بدأ النشر االفتر

ن
ن األكاديستهداف األ إب صلف ن فارقة و اآل ميير   (2020)بجورك و اخرون، سيويير

ً
ثم انتشر عالميا

مريكية لواليات المتحدة األ إل ا باإلضافة  1(2021)ماشاسك و شهولك، بالدول الغنية المنتجة للنفط ة صاخ ،بشعة

مةخداع و إل  ىدأمما  ،روبا و أو  ن و المؤسسات العلمية المحتر  بتواطؤ بعدم علم بعضهم و  استغالل العديد من الباحثير

، ؛  2017)موهر و آخرون،  خرالبعض اآل من  ي  .(2017كوبر

س  ر اثبآ صحاب المصلحةأ العديد من هتمامإقلة رجاع إيمكننا  صغار  عتقادهم بانها مشاكل تخصإل النشر المفتر

ة أو   قليىلي الختر
ن المحتمل أن يكون سلوكهم  ومن   .(2014زيا و آخرون،  )لئك الذين يعملون بالدول النامية أو الباحثير

اءل –دونما قصد منهم  - ىدأهذا قد  س.  تنامي و استشر   عمليات النشر المفتر

                                                           

ي سبتمتر   1 
ن
ن الزالوا يدافعون عنها   بصورة م 2021تم سحب هذه الورقة ف  (RetractionWatch 2021)ثتر للجدل اال ان الباحثير

http://www.interacademies.org/
https://www2.cabells.com/about-predatory
https://www.routledge.com/Predatory-Publishing/Xia/p/book/9780367465322
https://www.researchgate.net/publication/344782523_Stemming_the_rising_tide_of_predatory_journals_and_conferences_A_selective_review_of_literature
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-021-09406-4
https://www.timeshighereducation.com/news/predatory-conferences-now-outnumber-official-scholarly-events
https://doi.org/10.3390/publications8020017
https://doi.org/10.1007/s11192-020-03852-4
https://www.nature.com/articles/549023a
https://doi.org/10.1038/549007a
https://doi.org/10.1002/asi.23265
https://retractionwatch.com/2021/09/07/authors-object-after-springer-nature-journal-cedes-to-publisher-frontiers-demand-for-retraction/
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سة تأثتر ن مما ال شك فيه إ
فهم يقومون بنشر األبحاث الضعيفة أو  .مثتر للجدلمستمر للمجالت والمؤتمرات المفتر

ون    (2021)براون و لويس، المضللة   علمية قد تكون جديرة أكما ينشر
ً
ي ،  (2021،  )شامستر بالثقة بحاثا

 يتمعادة ما  التر

،  ؛2021، أكا و أكبولت, 2020بجورك و اخرون، مها كمصادر مرجعية لالستشهاد بها )انظر استخدا ن ( 2017فراندسير

سةمما  تتعرض  بالتالي و ، كل األصعدة  عىل يؤدي لتأثتر علمي وسياسي و اجتماعي واقتصادي كبتر للممارسات المفتر

 للخطر. العلمي كفاءة وتنوع ومصداقية مؤسسة البحث 

 إضافًيا للقلق.  حيث تم نشر العديد من األبحاث الرديئة  بعمق عند النظر 
ً
لما حدث خالل جائحة الكورونا نجد سببا

 .الوباءمحاوالت السيطرة عىلي واإللحاح الناجم عن  العالمي  رتباكإلمضللة لجهات العتر استغالل بعض الالجودة 

 . دارة البحوث والتواصل واالستخداممعايتر جديدة إل ظهرت و 

سة ال تحظن بمؤلفو هذا التقرير بأن قضية الممارسا ىير  عليهبناًء  من قبل أصحاب  هتمام كاف  إت األكاديمية المفتر

ن  ي المصلحة الرئيسيير
 األكاديمي والسياسة العامة س، وأن المخاطر التر

 ستكون يتعرض لها المجتمع العلمي والنشر

 .ما لم يتم التصدي لها، عميقة

سة" تمت دراسة  ي "مكافحة المجالت و المؤتمرات المفتر
ن إو التر ن  قيادة تحت متدت لمدة عامير اكة بير هيئة الشر

ن فهمنا عن اسعت الدراسة  . 2األكاديميات سة و مدلتحسير ي مجتمعات  ىلمجالت والمؤتمرات المفتر
ن
تغلغلهم ف

هم باإلضافة لفهم  ن و مدي تأثتر ي تغذيهم و الوصول للطرق الباحثير
تكمل هذه الدراسة  لمكافحتهم.  ىلالُمثالدوافع التر

  ىخر أدراسات 
ً
 عالميا

ً
 اتبعت الدراسة  .للبحث عن جذور المشكلة  عن نفس الموضوع عتر اعتمادها منظورا

ً
اسلوبا

 
ً
كاء. أتوصيات  و تضمنتمنهجيا   هاتم استخدام عدد من المنهجيات خاللهذا و قد  صحاب المصلحة الشر

ً
متضمنة

 
ً
ن من كل  استبيانا  من نوعه للباحثير

ً
المصلحة مجموعات نقاش متعمق مع أصحاب إل  باإلضافة ،نحاء العالمأفريدا

ن من القطاعات األ  ية إندوات ساسية و الرئيسير ي زيادة الوعي ساعدت  قليمية. إسفتر
ن
هذه المشاركة الواسعة والمتنوعة ف

سة ب ن بالمجالت والمؤتمرات المفتر ن أصحاب المصلحة الرئيسيير ي استحداث الطرق إ كما ير
ن
عتمدت عىل مساهماتهم ف

العملية لمكافحتها. 

                                                           
ي  العلوم والهندسة والطب القائمة عىل الجدارة ، و هي شبكة عالمية ألكاديميات  2

ي مواجهة التحديات العالمية التر
ن
تعمل مًعا للمساعدة ف

كة باستخدام أفضل األدلة العلمية المتاحة.  :  إقليميةو تتكون من ارب  ع شبكات المشتر ي إفريقيا  (NASAC) رئيسية و هي
ن
و تمثل  (IANAS)و  ف

ن  كتير اكات االكاديميةقدمت  .أوروباب (EASAC) آسيا  وب (AASSA) و  األمتر العلمية  اتالسياسالمتعلقة ببيانات التقارير و الالعديد من  هيئة الشر

 المتعمقة. 
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اس األ  أطياف                : تعريف منقح و أداة جديدةاالفتر  كاديمي

  

ن سوء يوجد الكثتر من االلتباس و  سة بير
أصحاب المصلحة الفهم بخصوص ماهية المجالت والمؤتمرات المفتر

ن  . من الحقيقيير ن اسي  صبحتأحيث  الباحثير
 و اآلخر االفتر

ً
ما  محتر

ً
 علميا

ً
ا ن ما يتم تعريفه بكونه نشر أقل  الحدود بير

 .
ً
اسي أ وضوحا

ي مما و يرجع ذلك ألن النشر االفتر
 العلمي الحقيفر

 يمثل تحديصبح يتشبه بالنشر
ً
 كبتر   ا

ً
للجهود المبذولة  ا

ي تحاول تحديد الممارسات الجيدة من تلك  المراقبة""قوائم " والمقارنة مان األ "قوائم هذا و قد فشلت  .للحد منه
التر

ي معالجة هذا التعقيد 
ن
ا و مما  قد يلحق  ،السيئة  ف

ً
ر بالمجالت والمؤتمرات األقل رسوخ تجاهل الممارسات يالضن

ي تتسلل إل الممارسات الراسخة. ، المشكوك فيها 
 التر

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

اسية و زيادة الممارسات اإلمع   االحتيالي مند صعوبة التعرف عليها و تزيتنوعها و تعقيدها فتر
ن تلك ها من متابعتها و تميتر

ي تفتقد 
ن المجالت و  أو قليلة الجودة بحسن نية.  لإلمكانياتالتر ي الواقع طيف سمات وسلوكيات تمتر

ن
المؤتمرات يوجد ف

اسية  ن الحقيقية من اإلفتر السمات  حيث تشتمل (.2 و 1 )انظر االشكال منها األكاديمية و يمكن من خالله تميتر

كة ي الطيف  المشتر
ن
ي أحد طرف

ن
أو  و/ ضعف أو انعدام مراجعة األقران  تحويو خادعة ال حتياليةالممارسات اإل  عىلف

ن  ألسماءأو  معروفةو مؤسسات  ألسماء مجالت حتيالي اإل  الستخدامإل اضافة إ ،تحريريةالرقابة النعدام إ  باحثير

ن  نشر تقوم بفئة ثانية من المجالت نشاء مثل إممارسات غتر اخالقية المنافذ المعروفة بعض تمارس بينما  .معروفير

.  قيمة ماليةاألبحاث المرفوضة مقابل 
ً
  مما يجعل التعرف عليها صعبا

س من  طريقة العمل خلف أبواب مغلقة، و تزيد  ي تتبعها المجالت و المؤتمرات بشقيها العلمي و المفتر
 مر األ تفاقم التر

 . ة بمكانبو تدقيق الشفافية والممارسات الجيدة من الصععمليات مما يجعل 

 تعريف منقح: 

سة هنا كطيف  عرف المجالت والمؤتمرات المفتر
ُ
سة ت يضم مجموعة واسعة من الممارسات والسلوكيات المفتر

ن الممارسات المخادعة واالحتيالية الحقيقية  ،الديناميكية اوح بير
ي تتر
تعريف اإلجماع الدولي  يوضحها كما   -التر

 األخالقي كيات المشكوك فيها وغتر إل السلو   -( 2019)قرودنيفز و آخرون،  
ً
ي تمثل طيفا

بدرجات متفاوتة  ة، التر

تعمل هذه الممارسات عىل إعطاء . و ما بينهما النية ذات الجودة المنخفضة و  ةحسنإل غتر المقبولة تلك من 

 
ً
ا ون نشر ، ممن ينشر ن ون جدد أو قديمير األولوية للمصلحة الذاتية عىل حساب العلم. و يمكن أن يرتكبها ناشر

 أو 
ً
ن أو ذو ول   ذي وصتقليديا ي العالم. قمنا  طيبة   سمعة  ي مفتوح و قد يكونون مخادعير

ن
ي أي مكان ف

ن
ي هذا ف

ن
ف

.   سمات يمكن استخدامها للتعرف عىلبتوفتر  التقرير  اسي
 األطياف المتعددة للنشر االفتر
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اس يةنهجنقدم هنا م ن ا ةساعدمذلك بغرض ، و لتعريفات الثنائية الحاليةلتحل محل ا  كأداة جديدة  أطياف االفتر لباحثير

هم من ي التعرف عىل أصحاب المصلحة وغتر
ن
سة و تحديد و  ف بغض النظر عما إذا كانت   –/أو السيئة الممارسات المفتر

 
ُ
ست ي مجلة أو مؤتمر يعتتر "مفتر

ن
 مارس ف

ً
ي  لتسهم و  - " أم الا

ن
 .ع "فريسة"تقليل مخاطر الوقو  بالتالي ف

اس كو  المؤتمرات بحيث ال نصنفها المجالت و  تداول أكتر دقة حول تصنيفحافز لبدء عليه نقدم منهجية أطياف االفتر

 
ُ
 قطبيا

ً
 تصنيفا

ً
ال ندعي أن . تصنيف ما خارج وأ، مأمونة ومراقبة ، داخل سيئة وأمجالت جيدة  ماإ باعتبارها مبسطا

اس   أحكامباألساس و ال تصدر  ةيشفافتعتمد مبدأ ال اولكنه ةمثاليمنهجية أطياف االفتر
ً
بعض السمات  قيم ألن قيمية  ا

ي سياقات جغرافية مختلفة. قد تختلف 
ن
 ف
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اسي للمجالت: أطياف السلوك 1شكل رقم  االفتر
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اسي 2شكل رقم   للمؤتمرات: أطياف السلوك االفتر
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   دراسة مسحية استقصائيةقياس األثر و االنتشار:         3

 

 

ن ح سة نادًرا ما يتم توثيق وجهات نظر العلماء والباحثير ي و ول المجالت والمؤتمرات المفتر
اتهم وقصصهم غتر تبفر ختر

. مروية  ة هذه الدراسة تم إل حد كبتر مسح فريد ومفتوح وشامل لمجتمع البحث تصميم استبانة للقيام ب خالل فتر

ة  سة عن العالمي لقياس الوعي والفهم والختر  أن الممارسات ظهرت نتائج هذا المسحوقد أالمجالت والمؤتمرات المفتر

سة ي جميع أنحاء العالم المفتر
ن
ت ف  .مختلفة ة ومراحل مهنيةعتر تخصصات متعدد قد انتشر

ن و  1800ن شارك باالستبيان أكتر م ن 80 أكتر من أشار دولة.  112   ينتمون لمشارك و مشاركة متطوعير  % من المشاركير

ي بلد
ن
ي االزدياد ف

ن
ة أو آخذة ف سة هي بالفعل مشكلة خطتر

من  ُرصد أعىل مستوىانهم. إل أن المجالت والمؤتمرات المفتر

اسيةاألنشطة  زدياد من إالقلق  ن  اإلفتر ن الباحث بير ي  من يعيشونممنخفضة أو متوسطة الدخل  الموجودين ببلدان ير
ن
ف

ي وأفريقيا جنوب الصحراء  ن  ىبينما انخفض مستو  ،جنوب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريتر ولئك أالقلق بير

ي   (.3 الشكل)انظر  الذين يعيشون بدول االتحاد األوروبر

 

 

 

 

اسيةمفاهيم الممارسات  :3 رقم شكل  : تقسيم قارياإلفتر
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 عن ذلك
ُ
ي جميع أنحاء العالم بالقلق من أن الممارس المشاركونيشعر  رغما

ن
سة تف لمؤسسات تسلل ات األكاديمية المفتر

، وستعمل ها للو  ،ن لم تتم مكافحتها إ تهاتقويض مصداقي عىل البحث العلمي ي قد ذلك عتر نشر
معلومات المضللة التر

ي و ذات عواقب سياسية عامة مدمرة تكون 
ن
ن البلدان منخفضةتسهم ف الدخل والبلدان  توسيع الفجوة البحثية بير

ي مرتفعة الدخل 
ن
ن بشدة بالفعل.  وجود  ف سة بالممارسات نقص الوعي  المشاركون حدد هذا وقد نظام متحتر المفتر

توفتر مما يسلط الضوء عىل الحاجة الملحة لحمالت التوعية والتدريب و  لها السبب الرئيسي للوقوع فريسة  باعتباره

ي جميع مراحل حياتهم المهنية. 
ن
ن ف  موارد اإلرشاد لحماية الباحثير

 رصد 
ُ
سة التواطؤ الفردي و  تم أيضا ن عتر قبول السلوكيات المفتر سة  - عن علم - نشر الباحثير ي المجالت المفتر

ن
ف

سة   ي المؤتمرات المفتر
ن
 رصد والمشاركة ف

ً
المؤسسات الرائدة عتر استضافة بعض التواطؤ المؤسسي  كما تم ايضا

سة ل اس مما ي ،المالي  بغرض زيادة دخلهامؤتمرات مفتر ف إو قد  هذا المصداقية.  بعضمنح منافذ االفتر ٪ من 14عتر

ي 
ن
ن ف سة االستبيانالمشاركير ي المؤتمرات المفتر

ن
سة أو المشاركة ف ي المجالت المفتر

ن
 همعلم لعدمذلك  رجعوا وأ .بالنشر ف

سة  ي ذلك الوقت أو باألنشطة المفتر
ن
ي حياتهم المهنية )انهم قد قاموا بذلك بغرض الف

ن
ن  (.4 الشكلتقدم ف ي حير

ن
لم  ف

اسي أانيعرف البعض ما إذا ك
ن ٪ من 10)م ال وا قد شاركوا بنشاط افتر ن المشاركير ن بير (، مما يوضح مدى صعوبة التميتر

سة. األنشطة و  العلمية الحقيقية الممارسات   يبدو و المفتر
ً
ا من يرغب با لمان البعض  ايضا

ً
إلبالغ عن هذه الممارسة خوف

 عن أن اال 
ُ
. ستبيان ال ردة الفعل رغما ن  يكشف هوية المشاركير

 

 

 

 

اسيةخدمات ال: أسباب استخدام 4الشكل   ، بقصد أو بغتر علماإلفتر
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اسيه، سواء كان بقصد أو بغتر علم، كانوا من 
البلدان أغلب الذين أفادوا باستخدامهم لممارسات أو سلوكيات افتر

ي  و وضعهمتهم ألم يكن لمرحلو المنخفضة والمتوسطة الدخل 
تتعرض بعض التخصصات  بدا  أن. كما يذكر ثر أالمهتن

اسية أكتر  ه لممارسات إفتر   .امن غتر

ن الذين % 14   اليعادل و  اسية  تهمساهمكدوا مأ من الباحثير ي االنشطة اإلفتر
ن
ي العالممليون باحث  1.2كتر من أ ف

ن
مما  ،ف

.  يعادل انية البحث العلمي
ن ن بأن الهدر االقتصادي للنشر يجادل بعض المعل قد مليارات الدوالرات المهدرة من متر قير

س  ي المحيط مقارنة  يعادلالمفتر
ن
ئ أو التحصيل التصميم بالهدر الناتج من نقطة ف  ،سيؤديه لكنللمشاري    ع البحثية الستر

ي البحث لفقدان ثقة المجتمع  ،ان لم تتم مكافحته
ن
ح للممارسات والبحوث السيئة والمضللة سمسيو ته ونزاهالعلمي ف

ا  باالزدهار. 
ً
ي 90أشار أكتر من مر فقد هذا األ  ألهميةمنهم وإدراك

ن
ن ف ه يجب مكافحة إل أناالستبيان ٪ من المشاركير

سة اك، وشجعوا الممارسات المفتر ن هيئة الشر ي حشد الجهود الدولية وبناء اتفاق ا عىل اتاألكاديمي ة بير
ن
لمساعدة ف

 .للقيام بذلك إجماع عالمي و 
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سةالالزمة تدخالت الدوات و األ            4     لمكافحة الممارسات المفتر

     
 

اسية. لكشف ووصم وتجنب و المصممة المتنوعة و التدخالت األدوات و توجد العديد من  منع الممارسات اإلفتر

. استخدام العديد من هذه األدوات و  ي
ن دارتها بو إتتم و  التدخالت مجابن اسطة شبكات من المراكز البحثية والباحثير

ن ومجتمعات  ن المتطوعير . تحقق ؛ فكر. Think.Check.Submit.سلم تحقق)مثل فكر.  من المراقبير

Predatory-؛ المصادر المتاحة بالمواقع التالية: AuthorAid؛ مساعدة المؤلف  Think.Check.Attendاحضن 

shing.compubli ،Dissernet ،shop of  resources-stop-OHRI’s one).   خكما 
ً
دمات مدفوعة توجد أيضا

ن القيمة مثل  سير
 .Cabell’s Predatory Reportsتقرير كيبل للمفتر

، ة"، وقوائم المراجعة، واألدلة، وبرامج التدريب والتوجيهمنقوائم اآل ال"التدخالت "قوائم المراقبة"، و هذه تشمل

 من ية،المكتب خدماتال للممارسات الجيدة. تساعد ، وخدمات وضع المعايتر اسات واللوائح المؤسسية والوطنيةوالسي

ن المجالت  جمعيات محرري المجالتو  ،ص والفهرسةلتلخيا ن عىل تميتر ين المستخدمير عيوالناشر ن الشر تلك عن  ير

سة.  لجنة أخالقيات  ينضوي تحت لوائها . و أفضل الممارسات التحريريةتحديد مبادئ الشفافية و  كما تقوم بوضع المفتر

 Directory ofدليل المجالت ذات الوصول المفتوح )و  Committee on Publication Ethics (COPE) النشر )

Open Access Journals (DOAJ))( ن ذات الوصول المفتوح ين األكاديميير  Open Access، وجمعية الناشر

Scholarly Publishers Association (OASPA) ) التينديكس ، و Latindex. 

ا  الخدمات المكتبيةهذه الجمعيات و الجمعي ل تأثتر ال يبدوقد 
ً
المنافذ قدرة يكافحون من أجل مواكبة  لكنهمو محدود

اسية   سيلر و آخرون،)العلمية  األوراق نشر عىل التكيف وزيادة نطاق التكتيكات مثل إعادة تسمية المجالت وإعادة اإلفتر

ي ترفع الوعي للتخفيف من المخاطر   التدخالت دورها. تلعب كل هذه األدوات و (2021
ي خاصة تلك التر

اسية التر اإلفتر

ن  يتعرض لها األفراد  ي تقود و  من الباحثير
ي تعالج القضايا المنهجية التر

لكن ينقصها التدخالت العالمية القوية وتلك التر

سة.   الممارسات والسلوكيات المفتر
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5

4 

سة                 الدوافع المنهجية للممارسات المفتر

  
 

اس لم تتم دراسة الدوافع ي اآلن أو األسباب الجذرية لممارسات االفتر
ين  هال شك فيمما  لكن .بعمق حتر أن الناشر

ن يستغلون ن المعروفير سير
 األكاديمي  رقمنه المفتر

ي  / الحرالمفتوح / المعتر والوصول النشر ي يقو  الذهتر
 ا وم فيهالنماذج التر

سهم . كما (2017، الخوتيا  ؛ 2020سيلر، ) لمصلحتهم لينشر عملهدفع المؤلف بال
ُ
بناًء  ،العلمية ثو معايتر تقييم البحت

ي اس ،الجودة ال  عىل الكم
ن
سة.  دامةتف  الممارسات المفتر

سة بهذا التقرير حدد ن ي  ،ثالثة محركات رئيسية للمجالت والمؤتمرات المفتر
، سيكون لها تأثتر إذا تمت معالجتها  التر

 :وهي  طويل األمد ومستدام

  وتسويقه تجارًيا االتجار بالعلم زيادة  (1)
ً
الذي قد تؤدي مصالح الملكية والمصالح  العلمي نظام النشر  متضمنا

لتقدم/  –دفع إشر ، لتن -ادفع )نموذج المؤلف يدفع  يتعرض، حيث للخطر  هتنزاهالتجارية إل تعريض 

سة( بشكل خاص إلساءة تشارك  .االستخدام من قبل الجهات المفتر

ن إضافةنشر أو غلبة ثقافة ال (2) ي ل االندثار لتقييم الباحثير
 لفردياسلوك ال تؤثر عىلي لدوافع المؤسسية والحوافز التر

 للباحث. 

ي نظام مراجعة األقران (3)
ن
ة ف خليط أو  شيةمفتوحة بالكامل أو مراجعة )سواء كانت  تحديات وأوجه قصور خطتر

اف بينهما ن ( ال سيما االفتقار إل الشفافية ونقص التدريب والقدرات واالعتر  .بالمراجعير

ي التعامل مع هذه المحركات الرئيسية 
ن
ي الجهود المبذولة لمكاهنالك قصور واضح ف

ن
فحة المجالت وعواقبها ف

سة  إ مما يتطلب، والمؤتمرات المفتر
ً
  هتماما

ً
ي استنتاجات .عاجال

ن
 .المرفقة التقرير وتوصياته هذا  ويتجىل ذلك ف
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التوصيات االستنتاجات و                     

  
 

: بخط مائلويوصون ) كاتبو التقرير  يستنتج  ( بما يىلي

سة:  الحالية للمجالت والمؤتمراتالتعريفات عدم كفاية  .1   المفتر

ن سلوكيات مختلفة  اوح  -فهي تخلط بير ن تتر . يتم  بير ي
ر
االحتيال والخداع المتعمد إل المشكوك فيه وغتر األخالف

ي 
ن
اس أطياف وصف هذا النطاق ف سة المؤتمرات و  لمجالتل االفتر ، وكأدوات لتقديم تعريفات أكتر دقة (المفتر

ن  رشاد إ  .لمجتمعات المستخدمير

 

ي العام للوعي  .2
ر
سة:  التدب  و فهم الممارسات المفتر

ات االقتصادية والسياسية . كما يتجنبها وعواقب عدم القيام بذلك ذلك كيفية يتضمنو  تم التقليل من التأثتر

سة والبحثية والمهنية والشخصية  ي األدبيات الحالية. للممارسات المفتر
ن
 عن أن ف

ً
تأثتر الممارسات رغما

اسية    .بل يمتد لتلك ذات الجودة العاليةعىل األبحاث منخفضة الجودة  فقطيقتض ال اإلفتر

ي طالب الدراسات العليا يشمل  –مستويات الهناك حاجة ملحة لتقديم تدريب قوي عىل جميع 
كبار   و حتر

ن  فير ن والمشر اسيةالممارسات  مخاطر  لزيادة الوعي وتقليل -وأمناء المكتبات  المرشدينو الباحثير ي  اإلفتر
التر

وي    ج لها.  خدماتها أو ستخدام ال  همي  غر ت  التر

 

سةأصبحت  .3  و  المنافذ المفتر
ً
 تعقيدأكتر تطورا

ً
 :ا

ن مما يجعل من الصعب عىل   ن المجالت والمؤتمرات الباحثير سةالحقيقية و التفريق بير مما يزيد و . المفتر

 
ً
سةإدراج بعض المجالت المشهد تعقيدا ي الفهارس وقواعد البيانات الرائدة.  المفتر

ن
 ف

ون والمكتبات وخدماعليه  ي العمل ميجب أن يستمر الناشر
 عت الفهرسة والمؤتمرات فن

ً
لالتفاق عىل مبادئ  ا

كة، وتط ن التماسكمشتر  وير أدوات وآليات لتحسير
ُ
 نيا للجودة والممارسة ، وتعزيز االمتثال لها. ، ووضع معايتر د

 

ي االزديادالمجالت والمؤتمرات  .4
ر
سة آخذة ف  :المفتر

ي البحث المجتمع هدد بتقويض ثقة مما ي
ن
 .العلمي  هدر كبتر لموارد البحث كما تعمل عىل تهونزاهالعلمي ف

بية والعلم والثقافة مثلالرائدة ) يجب أن تقود المنظمات ( وشبكات اليونسكو -منظمة األمم المتحدة للتر

اكات األكاديميةالعلوم الدولية )مثل  ا متجدو جه( المجلس الدولي للعلومو  هيئة الشر
ً
عتر  ةومتضافر  دةد

ي ذلك مناقشة ما إذا كانت .لمعالجة هذه المشكلة فةالمختل القطاعات
هيئة عالمية إلنشاء  هنالك حاجة بما فن

ن  اتحاد غتر ربحية أو  ن الحاليير  األكاديمي ا العتماد من الفاعلير
 المؤتمرات.  و لنشر

 

اسية:  .5  خطورة تأصيل ثقافة الممارسات اإلفتر
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سة  ن المنافذ المفتر ي حياتهم المهنية للتقدم - عن قصد –يستخدم بعض الباحثير
ن
امأو  ف ن ي  بجدول لاللتر

 ما  زمتن

  .ضغط األقرانل استجابة أو 
ُ
سة أصبحت مؤسسية كوسيلة ال ظهر بعضكما ت ات أن الممارسات المفتر مؤشر

 .   لتعزيز التصنيف المؤسسي

ن الممارسات المؤسسية الجيدة يجب تعليه  اسي منوتعزيز اإل ضمير
 جراءات الالزمة لمنع معتادي النشر االفتر

ي جميع مؤسسات  فعل ذلك
العالي بدعم من المنظمات الحكومية وممولي العلوم، وبدعم من  التعليمفن

 .الجمعيات العلمية واألكاديميات الوطنية

 

سة زيادة علوتسويقه االتجار بالعلم زيادة  تساعد .6  :الممارسات والسلوكيات المفتر

سة تشكل ،  ،المجالت والمؤتمرات المفتر اسي
باإلضافة إل عواقبها المقصودة وغتر بكامل طيفها االفتر

وع أوسع يحركه الرب  ح يمكنه استغالل ا ن وصناع السياسات المقصودة عالمات عىل وجود مشر لباحثير

سة.  يدفع-نموذج المؤلف يصبح و بذا المجتمعو   عرضة لإلساءة من قبل الجهات المفتر

ن م مناقشة مفتوحة وشاملة وعالمية حول   تعزيز ابتدار و سؤولية يتحمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيير

 
ً
ي ذلك ابتكار بدائل  للرب  ح كيفية االنتقال إل نماذج اقتصادية أكتر استدامة وأقل دافعا

 - الدفع لنماذجبما فن

.  /المشاركةالتقديم –مقابل  -النشر / الدفع  -مقابل   لتغطية التكاليف المرتبطة بالنشر

 

سة  .7  ال هي المحرك الرئيشي للممارسات المفتر
 
  :تقييم البحوثالحالية لظم ن

ن والمؤسسات تحت الجودة  ال  لكما االندثار والمبنية عىلنشر أو ثقافة ال عتض ،  ضغطالباحثير الذي قامت عالي

سة وخلقباستغالله  ن الذين يستخدمونها عحوافز ض ت بذلكالمنافذ المفتر  ارة للباحثير
ً
  .مدا

جامعات وممولي األبحاث والهيئات المهنية والتمثيلية  مثل األكاديميات  منتتحمل مؤسسات حوكمة البحث 

ا ومالءمة للغرضمسؤولية إصالح نظام تقييم البحث بحيث يكون أكتر  ً ا وتأثتر
ً
البناء عىل . ويمكن هنا إنصاف

بقيادة بعض المنظمات العلمية وممولي  العلمي  قييم البحثوفتر نظام أكتر فاعلية لتالزخم المتنامي بالفعل لت

 األبحاث. 

اسيةتستغل الممارسات  .8 ي نظام مراجعة األقران:  اإلفتر
ر
 نقاط الضعف ف

ي و 
ن
ي عملية مراجعة األقرانال عدم تتمثل نقاط الضعف ف

ن
اف عدم ونقص التدريب والقدرات و  شفافية ف االعتر

ن األقران.  ي عملية البحثاألقمراجعة األقران المجال تمثل و بالمراجعير
ن
ا ف
ً
حيث تم تصميمها  ل دعًما وتوثيق

ن  ي أصلها لتقليل التحتر
ن
ي ، والذي ألوضوح والشفافيةل هافتقار ال مما أدى .بحيث تكون شية ف

ن
ن تمكسهم ف  ير

سة من المرور دون أن يالحظها أحد ودون  اضإالممارسات المفتر ي عتر
اف المهتن . يؤدي االفتقار إل االعتر

و يسهم تجاوز الطلب للعرض مما يخلق خلق مثبطات للعمل كمراجع أقران لها يلعبمراجعة األقران والتدريب 

ي بالتالي 
ن
سة أكتر جاذبية. جعل  تها و ضامتقليل ف  الخدمات المفتر

http://www.interacademies.org/
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ي 
تدريب ، و (خليط بينهماأو  شيةامل أو كانت مفتوحة بالك  زيادة شفافية مراجعة األقران )سواًء عليه ينبعن

ي تعزيز ومكافأة الممارسات الجيدة  كما األقران عىل المراجعة الصارمة و 
ر مراجعة يالبحث عن نماذج لتطو ينبعن

 .ع مخرجات البحثتنو  مواكبةاألقران بحيث تستطيع 

ي الجدول  ايراد تم 
ن
 ايراد التوصيات تم  كما 1رقم التوصيات المتعلقة بهذه االستنتاجات ف

ً
مجتمع أصحاب  عىل اعتمادا

ن الباحثمن المصلحة  ن والمكتبات يات العلوم وممولي البحوث والناشر  وقادة مؤسسات التعليم العالي وأكاديميير

هم أو عملهم  يؤديالذين يمكن أن  و  وخدمات الفهرسة وجمعيات المؤتمرات والمنظمات الدولية إلدارة العلوم تأثتر

ي الجدوللل
ن
  ،. توفر هذه التوصيات2رقم  تغيتر ف

ً
سة  ،متكاملة اتيجية عالمية لمكافحة المجالت والمؤتمرات المفتر استر

ي تدعمها. يمكن تنفيذ بعض اإلجراءات بأثر فوري و  بها، والمحركات والهياكل والخدمات المرتبطة
يتطلب  بينما التر

 
ً
 مستدام البعض اآلخر تنفيذا

ً
.  ا ي األبحاث و يجب أن يدرك الجميع أن إنتاج المعرفة و  طويل المدى إلحداث تغيتر منهخر

ي التطورديناميكية و  هي عملية وأنظمة االتصال والحوكمة
ن
ن  تستمر ف جدد وأكتر ابتكاًرا لذلك يجب توفتر مساحة لالعبير

 
ً
 .و شموال

 موجز هذا التقرير يمثل 
ً
ا  ألنهيوصي المؤلفون بقراءته الذي ، كاملال تقرير لل ا

ً
 و يقدم شد

ً
أكتر دقة لموضوع مفصال

اسية  ي يعقالتالتطور و شي    ع الممارسات اإلفتر
ن
. عالوة عىل ذلكد ف ي    ع الجارية ، يكمل هذا العمل المشار عالم شي    ع التغتر

ي المجاالت ذات الصل
ن
سة  3ةف ي الممارسات المفتر

ن
ي تبحث ف

ومشاري    ع مختلفة  4ومن قبل العديد من فرق البحث التر

ه  .5 حول تقييم البحث وتأثتر

نت لها دراسة والتقرير المصاحب ال ة عتر هذهمعرفة المنتجلتوصيات والمواد واليمكن استخدام ا ي الندوات عتر اإلنتر
ن
ف

ي المستمر ودورات نزاهة البحث
ي جميع أنحاء  العلمي  وبرامج التدريب والتطوير المهتن

ن
ي تديرها الشبكات األكاديمية ف

التر

ورًيا إذا  ي المتكامل أمًرا ضن
سة بنجاح. مكافحة الممارسات األكاد ردنا أالعالم. يعد الجهد التعاوبن  يمية المفتر

ن األكاديمياتسكرتارية هيئة ، يرجر االتصال بلمزيد من المعلومات اكة بير : عىل  الشر ي
وبن يد اإللكتر التر

secretariat@iapartnership.org  

 

                                                           
3
 العلمي  مثل 

 و بشأن العلوم المفتوحةتوصية اليونسك و مبادرة المجلس الدولي للعلوم بشأن مستقبل النشر
 

4
ي جامعة تكساس  STEPPمبادرة  ؛ ( OHRIمعهد أبحاث مستشفن أوتاوا )بمركز الصحافة  مثل

ن
ي أوروبا التقنيةف

ن
 ؛ والعديد من الفرق ف

5
: إصالح ت ، و التابعة لمجلس البحوث العالمي العلمية لبحوث لتقييم المسؤول المبادرة مثل     ي قييم البحوث التابع لمفوضية االتحاد األوروبر

 حول تقييم البحوث ISC-IAP-GYAمبادرة و  الطريق إل األمام

http://www.interacademies.org/
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https://www.globalresearchcouncil.org/news/responsible-research-assessment/
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https://www.interacademies.org/project/gya-iap-isc-initiative-research-evaluation
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 االستنتاجات و التوصيات : 1جدول رقم 

اسية قارص .1  التعريف الحالي للممارسات اإلفتر

ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 

ن  ن الذين يسعون لنشر  جميع المؤلفير  ورقة ؛ / الباحثير

ون (2مقدمو التدريب )انظر  ؛ أولئك الذين ينشر

سةاألبحاث وا ؛ لتعليقات عىل الممارسات المفتر

 .المكتبات وخدمات الفهرسة

 

 ممولي البحوث ومجتمع البحث

 

اس:  اعتماد نهج ف بسالسة ممارسات  أطياف االفتر النشر  الذي يعتر

والمؤتمرات األكاديمية ويحدد العالمات النموذجية عىل طول هذا 

ن عىل اختيار المجالت 1الطيف من أجل ) ( مساعدة الباحثير

( إعالم البحوث 2و ) المخاطر والمؤتمرات المناسبة ، وتقليل 

المستقبلية والنقاش والتعليق عىل هذه الممارسات. ال تعتمد عىل 

 منة" غتر الكاملة. قوائم "المراقبة" و "اآل 

 

 

 

سة  إجراء المزيد من البحوث التجريبية عل المؤتمرات المفتر

 

 

 

 

سة .2 ي الوعي ب و فهم الممارسات و السلوكيات المفتر
ر
 تدب

ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى؛ المدارس 

العليا؛ الجمعيات العلمية والمهنية واالتحادات العلمية 

ن األكاديمياتواألكاديميات  اكة بير ، (IAP) هيئة الشر

االكاديمية العالمية  ،(ISC) المجلس الدولي للعلوم

ن الشباب ) األكاديمية العالمية للعلوم ، (GYAللباحثير

(TWAS) مجلس البحوث العالمي ؛ (GRC) ممولي ،

؛ البحوث الوطني ن  المكتبات وخدمات الفهرسة. ير

 

ر للالجيد تدريب ال عىل  همساعدبحيث ي عل خيارات النشر  مؤلفير

ن الدقة والشعة والقيمة مقابل المال  التدريب  و . تحقيق التوازن بير

 للتعرف عىلي المجالت 
ُ
ن  ايضا سة لجميع الباحثير

والمؤتمرات المفتر

ي دورات نزاهة  بدًءا من مستوى الدراسات العليا سواء تم دمجه
ن
ف

ورات حسب عتر تصميم دالبحث و / أو األخالقيات الحالية ، أو 

 .الطلب

 

 

 

ي بذلك من علي جميع المستويات )و تدريب ال
ر نعتر فير المشر

 (  و الطالب و حتر  المرشدينو 
ً
ممولي األبحاث وأمناء للكل )شامال

ر  المكتبات ي المستمر( والمفهرسير
  .كجزء إلزامي من التطوير المهتر

 

 

 

 

سة أكتر  .3  أصبحت الممارسات المفتر
ً
ا، ويمكن للمجالت االحتيالية أن و  تطورا

ً
تعقيد

 تجد طريقها إل الفهارس الموثوقة
ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 
والمكتبات وجمعيات المكتبات وخدمات دور النشر 
 .الفهرسة

 
جمعيات / هيئات المؤتمرات والهيئات التمثيلية 

 للجامعة. 

 
ن  ن والمفهرسير ي التعامل مع  و تدريب المكتبيير

ن
ات ف تبادل الختر

سة  مارساتالم كة اضافة لالمفتر  لمكافحتها. تطوير أدوات مشتر
 

 

 
( للمصادقة عل جودة مؤتمر kitemarkتطوير آلية حوكمة )مثل 

 لتوضيح COPE/ حدث أكاديمي و / أو ما يعادل مخطط تدفق 
ر واستخدامه كدليل  ات الجيدة لمؤتمر امعايتر  ر  للمشاركير والممولير

 لتحديد أولويات وقتهم ومواردهم. 

 
 

 

ي إرشادياطإ
 للتنفيذ:  ر زمتر
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2 
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2 

 

2 
 

2 

 

2 

 

2 

ي االزدياد  .4
ر
سة آخذة ف ما ال يقل عن مليون  مما يؤثر علي  المجالت والمؤتمرات المفتر

 باحث ويكلف المليارات من األبحاث المهدرة
ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 

ن  اليونسكو والمنظمات الدولية الحكومية األخرى  بير

(IGOs ) هيئة والحكومات اإلقليمية والوطنية و

ن األكاديميات ) اكة بير المجلس الدولي  ( وIAPالشر

ن الشباب ISC) للعلوم ( و االكاديمية العالمية للباحثير

(GYA)  مجلس البحوث العالمي و (GRC)   ون والناشر

والجامعات والمكتبات وخدمات الفهرسة والمؤتمرات 

 .(ISSN) الرقم التسلسىلي القياسي الدولي مركز  و 

 

 

قيادة جهد عالمي متجدد ومتضافر وشامل لعدة قطاعات لمعالجة 

ي ذلك اعتماد توصيات / قرارات عىل المستوى 
ن
هذه القضية ، بما ف

 .   الحكومي الدولي

 

 

 

 

إنشاء هيئة اعتماد عالمية غتر ربحية أو اتحاد  استكشاف جدوى

اقامة  لنشر األكاديمي و عتماد امن الجهات الفاعلة الحالية إل 

 .المؤتمرات

 

 

 

 

اسية و اضفاء الطابع المؤسشي عليها .5  خطورة تأصيل ثقافة الممارسات اإلفتر
ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 

واألكاديميات  الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

لمؤتمرات المنظمة لجمعيات الوممولي البحوث و 

ن حثاومجتمع الب  .ير

 

ي خيارات النشر والمؤتمرات 
ر
بصورة تعزيز الممارسات الجيدة ف

سة للحماية من استخد مؤسسية  ام المجالت والمؤتمرات المفتر

سة.   ومنع المؤسسات من استضافة المؤتمرات المفتر

 

 

افليات اآلاعتماد    داخل المؤسسات  األكاديمية للتوجيه واإلرسر

 

ون   بصورة متكررةإردع الذين ينشر
ً
اسيا رفض تعيينهم أو عتر  فتر

اف بهم عدم تمويلهم أو عدم ترقيتهم أو عدم    االعتر
ً
 .مثال

 

 

سة  ات الممارسات المفتر إجراء المزيد من البحوث حول تأثتر

 
ُ
سة. خصوصا  المؤتمرات المفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي إرشادي للتنفيذ: اطإ
 ر زمتر
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 علي زيادةوتسويقه تجارياالتجار بالعلم زيادة تساعد  .6
ً
الممارسات والسلوكيات  ا

سة  المفتر
كاء  ر الشر   التوصيات المستهدفير

 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات 

اكة و   النقابات واألكاديمياتو  المهنية العلمية هيئة الشر
ن األكاديميات )  (ISC) ( والمجلس الدولي للعلومIAPبير

 (.TWASاألكاديمية العالمية للعلوم )و 

 

 
كيفية العمل ملة وعالمية حول  مناقشة مفتوحة وشاقيام تشجيع 

 مع
ً
نت  -لالنتقال إل نموذج نشر أكاديمي  ا منخفض  -عت  اإلنتر

 
ً
ن بحيث  التكلفة ومستدام وأقل ربحا بالتشاور مع مجتمع الباحثير

  النشر  بحق حتفا اال  يتستن لهم
ً
 .مثال

 

 
ن  الحكومات واضافة كما سبق ، مع   الممولير

 
نخفضة التكلفة دور النشر األكاديمية م إنشاء وتعزيز ودعم
 ، أو اتحاداتهاالجمعيات المهنيةاألكاديميات و  ،المملوكة للجامعات
 
ً
 .حيثما كان ذلك ممكنا

 
 
 
 

ن والجامعات والحكومات الوطنية والمنظمات  الممولير
 متعددة األطراف. 

 
وي    ج للنماذج غتر التجارية لفهرسة المجالت والنشر 

ووضع التر
 معايتر وتوقعات واضحة. 

 

 
 

 
ون ال  كاديميات. و األ جامعات ال وممولون و الناشر

 
" بنماذج ااستبد ل نموذج "المؤلف يدفع" أو "الدفع للنشر

 لتغطية التكاليف المرتبطة (اخري )مفتوحة المعت   قتصاديةا
. ب  األكاديمي

 النشر
 

 

 

سة  .7  نظم تقييم البحوث المعارصةهي المحرك الرئيشي للممارسات المفتر

ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 
ممولي البحوث والجامعات ومؤسسات التعليم 

 .  العالي

 
 بنفس مستوىمنخفضة الجودة و االحتيالية  المنشوراتوصم 

ي تتضمن العلمي  نتحالوصم اال 
 من التقديم هاواستبعاد الطلبات التر

قيةلتقييم األبحاث أو   .للتر

 

 
الفهرسة وممولي البحوث دور النشر والمكتبات وخدمات 

 والجامعات. 

 
 :عت  دعم المجالت منخفضة الجودة حسنة النية 

 لمؤسسي لمساعدة المجالت المؤسسيةتطوير أنظمة الدعم ا● 
ها الجمعيات العلميةأ ي تنشر

ن  و تلك التر المحلية عىل تحسير
 .جودتها
تحرير المجالت المحلية عىل  اتتدريب محرري وأعضاء هيئ● 

 .جودة التحرير
 ● 

ُ
 ظم االعتماد لرقابة جودة الدوريات المحلية. تطوير ن

 

 
 

 
جامعات ومؤسسات التعليم العالي ممولي األبحاث وال

ن األكاديميات )و  اكة بير المجلس الدولي  ( وIAPهيئة الشر
( TWASاألكاديمية العالمية للعلوم )و  (ISC) للعلوم

 واألكاديميات والجمعيات العلمية. 

 
وي    ج   ر  قييم البحث المسؤوللتالتر ر ال بير  :يعتمدبحيث  ممولير

 أي التأثتر الكىلي للبحث ،جودة وليس كمية األوراق المنشورة ●
 الحوافز المالية لنشر األوراق ايقاف ●
ي مجالت  ●

ن
مراجعة تقوم بأن ينشر الباحثون الذين يمولونهم ف

 ألقران لواضحة 
والتمويل  اتلزامية لحضور المؤتمر اإلمتطلبات المراجعة ● 

 .لهاالمخصص 

 

 
جامعات ومؤسسات التعليم العالي ممولي األبحاث وال

ن األكاديميات )و  اكة بير المجلس الدولي  ( وIAPهيئة الشر
( TWASاألكاديمية العالمية للعلوم )و  (ISC) للعلوم

 واألكاديميات والجمعيات العلمية. 

 
قية إصالح  افمعايتر التمويل والتوظيف والتر يتم  بحيث واالعتر

 كمعيار   عدد األوراق المنشورةأو  /كمية البحث  استخدام التخلص من
 واستبداله بتقييم جودة البحث. 

 

ي إرشادي للتنفيذ: اطإ
 ر زمتر
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ي عملية مراجعة األقرانيعد االفتقار إل الشفافية والقدرة  .8
ر
اف ف ، إل جانب عدم االعتر

ي بال
ر األقرانالمهتر  ، دافعمراجعير

ً
 إضافي ا

ً
سة ا  للممارسات المفتر

ر  كاء المستهدفير   التوصيات الشر

 
ن  المنظمات الحكومية والحكومات وممولي  بير
 البحوث. 

 
ي   مراجعة األقرانعملية المزيد من األبحاث حول القيام ب

ر
تعزيز للمساعدة ف

ي المستقبل ها و كيفية تطويرها المعايتر وفهم كيفية عمل
ر
 .ف

 

 

 
، الجمعيات الجامعات، مؤسسات التعليم العالي 

 ، العلميةالعلمية والمهنية
ن و  النقابات واألكاديميات اكة بير هيئة الشر

( ISC) المجلس الدولي للعلوم ( وIAPاألكاديميات )
 (TWASاألكاديمية العالمية للعلوم )و 

 
ها من ةيجعمع نشر مقالة مر مساواة مراجعة األقران وأدوار التحرير   ، أو غتر

رق ، ضمنالمخرجات المكتوبة
ُ
اف ط ي تقييم البحث االعتر

ن
ي وإدراجها ف

، المهتن
اف.  وي    ج واالعتر  ومعايتر التر

 
 

  
ر  منح نقاط مكافأة  رسوم الوصول المفتوح. لدفع الستخدامها  للمراجعير

 

 
  ( GRC) مجلس البحوث العالمي و ممولي البحوث 

 
ي المجالت ذات العمليات الشفافة و / أو المفتوحة 

ر
وي    ج للنشر ف التر
ي  لمراجعة األقران

ن
 هذه المجالت. مثل وربط الدعم المالي بالنشر ف

 

 
واألكاديميات والمكتبات دور النشر والجامعات 
 وخدمات الفهرسة

 
ر  ر والمحررين والباحثير لتقديم المشورة  بناء مجموعة عالمية من المراجعير

 عىلي  بناءالر برامج تدريبية وتعزيز و / أو وتبادل الممارسات الجيدة  لتطوي
ن لتعزيز الممارسة الجيدة لمراجعة األقران  ن الحاليير قواعد سلوك المراجعير

وي    جو   حاليمتوفرة ال رشاداتاإل وأكتيبات لل  للتر
ً
ن المراجعة األقران لا ن بير مؤلفير

ن   والمحررين والمراجعير

 

 
ها من المنظمات الدولية ن  اليونسكو وغتر  بير
المجلس  و  الحكومية والهيئات المتعددة األطراف

 .الدولي للعلوم

 
مفتوحة سواء كانت )بفوائد مراجعة األقران الشفافة  رفع مستوى الوعي 

ي المنتديات واالجتماعات الدو   (او خليط بينهماة شي و ابالكامل 
ن
، ليةف

 من قبل الدول المشاركة. وتشجيع اعتماد القرارات 
 

 

 
المكتبات  دور النشر والجامعات واألكاديميات و

 وخدمات الفهرسة. 

 
نشر تقرير مصحوبة باألقران مراجعة شفافية  هي  القاعدة ان تصبح
ك المراجعة ي الكشف عن أسماء اضافة لل .المشتر

ر
ر مرونة ف المراجعير
ي عملية المراجعة

ر
 .ومستوى العم ف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي إرشادي للتنفيذ: اطإ
 ر زمتر
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كاء أصحاب المصلحة2جدول رقم   : توصيات الشر

 

 

 

  

 التوصيات

ي هذا مارس العناية الواجبة لتقليل المخاطر: 
ن
 ال تعتمد عىلالتقرير و  استخدم األطياف واألدلة والموارد األخرى المدرجة ف

 :"األمان" غتر الكاملةقوائم "المراقبة" و

  مستوى التعريفاستخدم األطياف كأدوات تنقل عىل. 

 سة و توافقت المؤتمرات. إذا  التعرف عىل الخصائص / السمات الشائعة واألكتر موثوقية للمجالت المفتر
ن من مع المجلة أو المؤتمر خصائص   من اثنير

 .تأخذ حذرك منها، فيجب أن  همأكتر

 ي فهرس حسن السمعة من كون المجلة تزعم تحقق ال
ن
،  وإذا  Scopus  ،Web of Science مثلأنها مفهرسة ف

 ها. تجنب مفهرسةغتر  ها وجدت

 دليل المجالت ذات الوصول المفتوحالمجالت الُمدرجة ب (DOAJ)  ومثلها  .و هي بالتالي امنة للنشر بها تم فحصها
. COPE) لجنة أخالقيات النشر تلك العضوة  ب ورية ألخالقيات النشر ورة الممارسات الضن ي تتبع بالضن

 (  التر

  أو  )إن ُوجدت( هتمؤسسالخاصة ب قائمة )قوائم( المجالت المقبولة وغتر المقبولة عىلي الباحث مراجعة ، 

كة به باإلضافة  هتمؤسس( إن كانت ب Cabells Predatory Reportsاستخدام  تقرير كيبل بحذر ) مشتر

 للمقارنة مع المصادر الواردة بهذا التقرير. 

  ي ح طلب المشورة منأ
فك. و فن  .لتدريبعىلي ا شجعهمال عدم اطالعهم مشر

سة ي المؤتمرات المفتر
ر
سة أو االستشهاد بها أو التقديم ف ي المجالت المفتر

ر
وإضاعة الوقت  توقف عن النشر عن قصد ف

 بهيئات تحريرهملهم أو  أقران والمال عليها. ال تتضف كمراجع
ً
ر الذي يلحق بالمهنة  . تصبح عضوا ي اعتبارك الضن

ضع فن

ي تلحق بالطالب / الفريقاألكاديمي
ةة للباحث وتلك التر فقدان  )مثل مخاطر  : قد تكون هناك تداعيات شخصية خطتر

ي  ، أو فقدان األهليةالجيدة السمعة
فر ة، أو فقدان أو إعادة تمويل البحث( ، للتر تخفيف أو )مثل  أو عواقب علمية خطتر

اهة فقدان ، وتدهور المصداقية العلمية و تشويه األدلة  ن  بد. م لمهنتهم لال وثقة الجمهور( وخطر فقدانهالتن

ر و المرشدين  فير حتر يتمكنوا من دعم طالبهم بشكل مناسب  تحمل المسؤولية واالطالع عل هذه المشكلةعلي المشر

 طلب الدعم / التدريب المؤسسي للقيام بذلك و / أو القيام بذلك بأنفسهم.  عتر 

ي العشوائية: 
وبر يد اإللكتر ي احتيالية. تجاهل رسائل الت 

وبر  من المحتمل أن تكون رسائل بريد إلكتر

ن  ي بناء  التعرف عل الممارسات الجيدة لمراجعة األقران وتقديم خدماتهم كمراجعي عىلي الباحثير
ر
أقران للمساعدة ف

  .القدرات

ي اللجان
ر
وخدمات استخدام المجالت  / المنصات األخرى للدعوة إل تقييم الجودة وليس الكمية. المشاركة بنشاط ف

 . ي إحداث التغيتر  -ن نشطاء مالفهرسة والجامعات واألكاديميات كمنصات للتغيتر
ر
 .ساعد ف

ر حثامجتمع البدور  فون والم ير  (نرشدو )المؤلفون والمشر
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 التوصيات

  مخاطر المجالت  عنعل وجه الشعة  ألعضاء هيئة التدريس والطالبضع برامج تدريب وتوعية قوية و

ن وأعضاء هيئة التدريس سة. إبالغ الطالب والباحثير
المجالت والمؤتمرات النشر بن واقع وعواقب ع والمؤتمرات المفتر

سة.   المفتر

 ي الممارسات الجيدة ا
ر
دورات عتر  لمستمرةتعميم الممارسات الجيدة للنشر وعقد المؤتمرات ومراجعة األقران ف

ي )
 ( ونزاهة البحث. CPDالتطوير المهتن

  سة ي المؤتمرات المفتر
ر
سة أو المقدمة ف ي المجالت المفتر

ر
قيعند استبعاد جميع األوراق المنشورة ف األكاديمية ة التر

 وبرامج الحوافز.  للبحوث والتقييمات السنوية

  سة عل أنه ب النشر التعامل مع وتنفيذ سياسات ووضع  انحراف عن البحث الجيد المجالت والمؤتمرات المفتر

ي عن استخدامها. 
 تثتر

  ي مراجعة معايتر التوظيف
ر
ف ي  التر

اء عتر استخدام  تقييم األقران النوعي  و اعتماد الوظيفر ن ختر لقيادة  متخصصير

قية عمليات ي ا ،التوظيف والمراجعة والتر  .لبحتوتقليل االعتماد عىل كمية مخرجات البحث والتقييم الببليومتر

 ي معايتر تقييم  ها التعرف عىل مسؤوليات عتر  تعزيز قيمة مراجعة األقران
. ودمجها فن ن  الباحثير

  الجودة  غتر معروف أو احتيالي أو منخفضناشر مع ممارسة العناية الواجبة عند التفاوض عل صفقات مؤسسية

سةو  ار بالسمعة. مما  ال تستضيف مؤتمرات مفتر  سيقلل من مخاطر اإلضن

  ي الإعادة النظر
ر
ي ف

ط النشر سياسات التر ي المؤتمرات )الدولية(تشتر
ر
الدرجات البحثية لنيل  أو العروض التقديمية ف

 )ماجستتر ، دكتوراه( 

وي    ج  ي جميع الجامعات ومؤسسات التعليم ل التر
ر
ات ف اكةهذه التغيتر  التشبيك و  العالي من خالل التوأمة المؤسسية والشر

ي إحداث تغيتر 
ي وبناء ساحة لعب متكافئة. للمساعدة فن   منهخر

ي ذلك الجامعاتدور 
ر
مؤسسات التعليم العالي بما ف  

 التوصيات

  سةاليونسكو  منظمة علي ا للحد من نمو الممارسات المفتر
ً
 ان كان ، سواء أن تتبتر قراًرا أو إعالن

ً
و عن أ منفصال

اك الحكومات الوطنية. سياق توصية العلوم المفتوحة ضمن  ، كوسيلة إلشر

  ر األكاديمياتهيئة اليونسكو و علي منظمة اكة بير هما من الهيئات الراغبة قيادة نقاش حول قيمة  الشر وغتر

ي إطار ، للحوكمة واعتماد النشر األكاديمي إنشاء هيئة عالمية 
ي يمكن أن تصادق عليها الدول األطراف فن

والتر

 اليونسكو. 

 المنظمات متعددة األطرافدور 
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 التوصيات

  سة ، وتوعي بتقوم تان  أعضائها:  سليط الضوء عل مخاطر المجالت والمؤتمرات المفتر

 ي تعميم ممارس
ر
اجتماعات المجلس استخدام ، عىل سبيل المثال  هاأعمالات النشر والمؤتمرات الجيدة ف

 سفراء / دعاة رفيعي العمومية  او اجتماعات الجمعية التنفيذي 
ن للتوعية. يمكن أن يشمل ذلك تعيير

 المستوى. 

  سة ، وخلق مثبطات الستخدامها  ةكاديمياأل فرض أن يتجنب جميع أعضاء المجالت والمؤتمرات المفتر

ي ذلك 
ن
 عضوية(. الأو تعليق  سحب)بما ف

 ي تديرها األكاديمية ال
س.  تحفز  التأكد من أن برامج المنح التر  عل النشر المفتر

   سم ،التأكد من أن معايتر عضوية األكاديمية تتماسر 
ً
)ثقافة تتضمن مقاييس مع ثقافة بحثية أكتر تقدمية  ،تقبال

 .)  نوعية مثل التأثتر المجتمعي

   ي المستمر  الدعوة إل تعميم الممارسات الجيدة للنشر وعقد المؤتمرات ومراجعة األقران
ي دورات التطوير المهتن

ن
ف

 ونزاهة البحث عتر األوساط األكاديمية. 

   لتقليل مخاطر استضافة مؤتمرات احتيالية أو منخفضة  ألطراف ثالثة استضافةفتر ممارسة العناية الواجبة عند تو

 السمعة. إشانة الجودة وتقليل مخاطر 

  ، ي السماح ألطراف ثالثة باستخدام أسماء وشعارات األكاديمية: وبالمثل
ر
وقف  ممارسة العناية الواجبة ف

ار  ي تقليل مخاطر اإلضن
سة للمساعدة فن االستخدام غتر المضح به أو إساءة استخدامها من قبل الجهات المفتر

 بالسمعة. 

   ي واإلقليمي إلصالح تقييم البحث. األكاديمية داعية أن تكون
 عل الصعيد الوطتر

 عىل سبيل المثال االنخراط مع المجتمع ، والتواصل  -ودمج المقاييس / المهارات األخرى  القيادة بالقدوة

، والتأثتر عىل السياسة  شيحات  -العلمي ي عمليات التر
 األكاديمية. لعضوية فن

 ر  قامة حوارات عمل مع إ ر الوطنيير للدعوة  واإلدارة الحكومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار الممولير

سة. سيا إلصدار   سات وطنية متماسكة للحد من الممارسات المفتر

 ألخذ هذه القضية عىل محمل الجد.  الضغط عل شبكات األكاديميات اإلقليمية والعالمية 

  س او  م بتنفيذ أو تعزيز انظمة لتقليل السلوكو قن تا  .شر للذراع  ةندما يكون لألكاديميع التسلل المفتر

  ي النقاش حول األشكال الب
ر
ي المستقبلالمساهمة ف

ر
المصادقة عل هذا التقرير وتنفيذ  و  ديلة للنشر العلمي ف

 توصياته. 

  ر األكاديميات ) ان تقوم اكة بير ( و األكاديمية العالمية للعلوم ISC) المجلس الدولي للعلوم ( وIAPهيئة الشر

(TWAS بالتوقيع علي ) إعالن سان فرانسيسكو حول تقييم البحوث(DORA ) لدعمه عىل وبناء دعوة نشطة

 نطاق أوسع. 

   ر األكاديميات ) أن تعد اكة بير ( و االكاديمية العالمية TWAS( و األكاديمية العالمية للعلوم )IAPهيئة الشر

ر الشباب ) سة ، ونزاهة البحث ،  ( ISC) المجلس الدولي للعلوم و (GYAللباحثير ا حول الممارسات المفتر
ً
بيان

ن واسوأخالقيات النشر وثقافة البحث ،  ن  تخدام البيان وهذا التقرير كمفتاحير ي عمليات رفع الوعي و  نشر  أساسيير
فن

سة.   المعرفة عن الممارسات المفتر

 

 دور األكاديميات
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ممولي البحوث ووزارات البحثدور   

 التوصيات

  ستخدمة مراجعة وإصالح المقاييس ي الحسبان الجودة  تأخذ بحيث والمستفيدين  التمويللتقييم طلبات الم 
ن
ف

ي ثقافة البحث. 
ن
ي إحداث تغيتر ف

ن
 وليس الكمية والتأثتر وليس األرقام للمساعدة ف

  ن ، توفتر دورات تدريبية قوية سة للباحثير
حول االتصال األكاديمي المسؤول ، ومخاطر المجالت والمؤتمرات المفتر

ي التمويل. 
ط مسبق لتلفر  والموارد المتاحة لهم ، كشر

  نشر المنح عل أن  و لجوائز لقديم تالالنص عند
 
ي المجالت ذات المكانة الجيدة واالستشهاد العلمية األوراق ت

ر
ف

سة   ب توضيحطل بها.  ي مؤتمرات مفتر
ن
سة أو تقديمه ف ي المجالت المفتر

ن
لسبب قيام حامل المنحة )المرتقب( بالنشر ف

ة محدودة( إذا لم  ي ر تواتخاذ موقف متشدد )عىل سبيل المثال ، عدم أهلية الحصول عىل مزيد من التمويل لفتر
 صن

 ." ن ي خلق مثبطات ويفيد أولئك "النظيفير
ن
 عن ردهم. سيساعد هذا ف

  شيح الذي يتلقونه. خصم أي مجال سة من التر  ت ومؤتمرات مفتر

  إذا كنت من غتر األعضاء ، ، بشأن مبادرة تقييم البحث المسؤول  للتعرف علي  اتصل بمجلس البحوث العالمي

حدث التغيتر بالفعل.  جهاتوتعلم من 
ُ
ي ت
 التمويل الوطنية التر

  ي تعزز التواصل األ
 تضمن امتثال الباحث. و كاديمي المسؤول للعمل الممول تطوير وتنفيذ ومراجعة السياسات التر

 ي تتمويل أو زيادة التمويل لل
سة دراسات العلمية التر ي المجالت والمؤتمرات المفتر

ر
لفهمها بشكل أفضل ، بحث ف

ا.  ً  تأثتر
 التواصل األكاديمي وإعالم السياسات واألدوات األكتر

ن  وتحسير

  ي
ر
ي تعزيز المعايتر وفهم كيفية عمل مراجعة األقران تمويل أو زيادة التمويل لمزيد من البحث ف

ها و  ، للمساعدة فن

ي الم
 ستقبل. كيفية تطويرها فن

 التوصيات

 ي مجالت الوصول المفتوح
ر
ي البلدان  (APCs) التنازل عن رسوم معالجة المقاالت للنشر ف

ر
ر ف لجميع الباحثير

اًما بزيادة اإلنصاف العالمي واإلدماج منخفضة الدخل
ن .  التر ي النشر

 فن

    لتمويل الوصول المفتوح " سبيل المثال  عىلتنفيذ بدائل لنموذج "المؤلف يدفع" أو "الدفع مقابل النشر

اك  ياء الجسيماتااتحاد رعاية  نموذج و الوصول المفتوح الماسي و  للوصولاالشتر ن ي فتر
 لنشر المفتوح الوصول فن

(SCOAP3). 

   سة.  أعداد وقضايا المجالت تزايد تجنب  المفتر

  .ي لسحب األوراق
سة واألساس المنطفر  أن يكون لديك سياسة منفتحة وشفافة بشأن المجالت المفتر

   .استكشاف وتنفيذ سياسات وعمليات مراجعة األقران األكتر شفافية 

   ن المحررين  ال الكمالجودة تعزيز سياسة من خالل عمليات تحكيمية ومراجعة صارمة ، واستكشاف طرق تحفتر

ن والم  راجعير

ين  دور النارسر
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 التوصيات

 سة مناء المكتبات و مقدمي خدمات الفهرسة توفتر التدريب ورفع الوعي بالمجالت المفتر
 
 .أل

   ي قواعد
ر
تقرير كيبل عن بشكل دوري مع  و مطابقتها  بياناتالإجراء مراجعات دورية وتقوية معايتر دمج المجالت ف

سات و ما يماثله من الخدمات.   المفتر

  العمل كاتحاد عالمي إلنتاج قائمة عالمية غتر هادفة للرب  ح تشبه كتالوج ( التيندكسLatindex) يضع  و الذي

 من معايتر الجودة والممارسة ، ويعزز امتثالها. 
ر
 الحد األدب

   ي بداية حياتهم المهنية
ر
ر ف ي لطالب الدكتوراه والباحثير

ن عىل أعراف  تقديم تدريب مهتر كتر
نشر ال و أساسياتمع التر

ي يراجعها األقرانب
اسيةالمنافذ  خصائص توضيح، مع المجالت التر  .كي يتجنبوهاومنخفضة الجودة   اإلفتر

   تقديم المشورة للمطابع الجامعية ومحرري  ها .  العلمي
ي مجال النشر

ن
 حول أفضل الممارسات ف

  س مع مصادر معلومات ودراسات أخرى وتطوير أدوا اتهم حول النشر المفتر ر تبادل خت  كة لتحسير ت مشتر

 االتساق عىل سبيل المثال من خالل جمعيات المكتبات. 

   ي المجالت  تعليميمكن للمكتبات  ،كممارسة جيدة
ر
ي الببليوغرافيات الخاصة بها عند ظهورها ف

ر
سةاألوراق ف  المفتر

 األوراق قد تكون جيدة لكن المجلة مشكوك فيها. باعتبار أن 

   ي فهارسهايمكن أن تحتوي خدما ،كممارسة جيدة
ر
ر ف : األول شاملة، تحاول تغطية جميع ت الفهرسة عل طبقتير

ا ، واألخر المجالت نً  تميتر
 ى أكتر

ُ
ي ت
 ظهر سلو ، وتتجاهل بعناية تلك التر

ً
س كا  مفتر

ً
 .ا

  .جعل أموال الوصول المفتوح والخصومات الخاصة بهم متاحة فقط لالستخدام مع المجالت عالية الجودة 

الفهرسةدور المكتبات و خدمات   

 التوصيات

 عيته ي   وضع آلية للمصادقة عل جودة الحدث األكاديمي أو رسر
فن المؤتمرات والهيئات تنظيم والعمل مع محتر

 التمثيلية للجامعة. 

   فكر ، مواقع مثل موقع   عىل ، أو رفع صورة القوائم المرجعية واألدلة الموجودة للمؤتمرات األكاديمية تطوير

 .تحقق ، احضن 

   عالية جودةذات  استكشاف مجموعة أدوات / معايتر دولية أو مقاييس أو مبادئ توجيهية لعقد مؤتمرات. 

   ئ
ر
ي مكاف  .الجيدة لوضع معايتر للمؤتمرات COPEلذلك الذي تم تطويره بواسطة تطوير مخطط انسياب 

  ي
ر
ن ( كأداة JIFمماثل لعامل تأثتر المجلة ) (CIFتأثتر المؤتمر )لعامل  انشاء النظر ف كير

ن لتحديد أولويات للمشتر والممولير

 وقتهم ومواردهم

 اتالمؤتمر  اقامة هيئات و جمعيات دور 
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