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 املؤمتر الدويل اخلامس عشر جلودة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

 

 2019يونيو  20و 19 –فاس 

 

 طلب مداخالت

 

 األرضية
�� التقدم  وإسهاماتهيتم قياس جودة البحث العل�ي �� أي مجال من ا�جاالت بالفوائد االجتماعية االقتصادية 

 العل�ي.

و�بليوغرافيا حديثة  ودقيقة،يجب التخطيط ل��وتو�ول البحث ع�� أساس من�جية وا�حة  الغرض،ولهذا 

مع أع�� املعاي�� �ل ذلك يتوافق ينب�� أن الطبع ، وتحليل دقيق للبيانات، ونتائج قابلة لالستنساخ، و�ومالئمة

 األخالقية خالل عملية البحث بأكملها.

 ال رجعة فيه إ�� العلوم املفتوحة، والذي يتج�� �� 
ً

�شهد البحث األ�ادي�ي �� القرن ا�حادي والعشر�ن انتقاال

ر السريع لنتائج البحث، مما سي�ون الوصول املفتوح إ�� املنشورات العلمية و�يانات البحث، و�التا�� �عز�ز النش

0F�� تحس�ن جودة األبحاث اكب��  إسهاماله 

1. 

املنشورات العلمية إ�� �عز�ز جودة وشفافية مجال لدعم هذا التحول، ��دف العديد من املبادرات اإلبداعية �� 

 :من خالل األبحاث

                                                 
 ) المشورة المتكاملة لتوصيات سياسات العلوم المفتوحة.2018 مايو 29المفوضية األوروبية ( 1

CIMQUSEF'15 

https://www.google.fr/search?q=universit%C3%A9+cadi+ayyad&biw=1745&bih=861&tbm=isch&imgil=Kk0BDbzAjtUYVM;AAAAAAAAAAABAM;http://www.uca.ma/dsi_apps/UCACTIVATION/&source=iu&pf=m&fir=Kk0BDbzAjtUYVM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__73nhlzahAfhqjvOCisKNf45vvp0=&sa=X&ved=0ahUKEwiQorOarOXUAhVEMJoKHTPnAXcQuqIBCHkwDA#imgrc=Gb2uffyPdTg_dM
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ءة ساطر إمخاأي منع ل جن أمران ألقاجعي رالة مءمساولشفافیة دة ایازحة: لولمفتظراء الناجعة رام •

 زورة.لمظراء الناجعة رامدام أو ستخا

1Fالتقار�ر امل�جلة •

استنساخ البحوث �� العلوم الطبيعية واالجتماعية. من خالل مراجعة  قابلية : لز�ادة2

 فإنه �سمح بتقييم جودة مشروع البحث. التجارب،بروتو�والت الدراسة قبل إجراء 

 البحوث.: لتسريع �شر نتائج املسودات •

: إذا حدث تزو�ر �� األوراق املنشورة ، يمكن  )https://pubpeer.comمنصة ملراجعة النظراء �عد النشر ( •

 ).http://retractionwatch.com، مرصد ال��اجعأن يؤدي ذلك إ�� ال��اجع (

 

وقد أدى نموذج الوصول املفتوح الذه�ي إ�� ظهور �ائن "طفي��": وهو ما يطلق عليه ا�جالت املف��سة. �عتمد 

هذه املقاالت املنشورة �� هذه ا�جالت ع�� مراجعة بالنظ�� سطحية أو غ�� موجودة باملرة، و�التا�� ال تتمتع 

 بأية مصداقية أو قيمة علمية.ا�جالت 

و���تب ع��ا تلوث  )،ا�خ البيانات،تلفيق / تز�يف  االنتحال،ة �� أرض خصبة لل��و�ر العل�ي (هذه ا�جالت الزائف

 ال مثيل له لإلنتاج العل�ي و�ش�ل بالتا�� خطرا حقيقيا ع�� العلم.

2Fمليون دوالر أمر��ي 25�� خسارة تقدير�ة قدرها  ،2017�� عام  املف��سة،�� جنوب إفر�قيا، �سببت ا�جالت 

3. 

 وهذا الرقم الكب�� يؤكد أن هذه الدور�ات �� مضيعة للموارد املالية ال�ي �عد أصال محدودة �� بلدان ا�جنوب.

 

تتيح   )/http://thinkchecksubmit.org(فكر، تحقق، قدم" فإن ا�حملة الشه��ة " الظاهرة،وملواجهة هذه 

 هناك أيضا القوائم السوداءو ؛ أوراقهم البحثيةتقديم قبل للباحث�ن تقييم ا�جالت املوثوق ��ا وتحديدها 

 هذه ا�جالت.النشر �� املف��سة ال�ي �عمل �أداة تكميلية لتجنب  للمجالت

 Clarivateدد من قبل مثل عامل التأث�� ا�ح البيبليوم��ية،وقد أظهر تقييم ا�خرجات العلمية من قبل املؤشرات 

Analytics ) عدم فعالي��ا ،DORA3 F

4Fو  4

5Leiden Manifesto .(ضد استخدام هذه املؤشرات لتقييم  هماكال ف

 لمقاييس.لاملشورة لالستخدام املسؤول  و�قدمانالباحث�ن، 

5Fإذا رجعنا إ�� مؤشر "نا�شر"

أو ح�ى ال ي�اد يذكر. و�املثل،  املنشورات،، فإن دول ا�جنوب لها عدد قليل من 6

)، كما هو مو�ح �� دراسة Web of Scienceفإن األداء �� هذه البلدان منخفض وفًقا لشبكة الو�ب للعلوم (

                                                 
2 Hollydawn Murray )31  ، مؤلف ومراجع.حوار بين  –ستنساخ اال) تقارير مسجلة لدعم 2018مايو 

3  Munyaradzi Makoni )23  نزاهة البحوث األفريقية.لالرتقاء ب) شبكة تسعى 2018فبراير 
 DORA (http://am.ascb.org/doraتقييم البحوث (إعالن سان فرانسيسكو بشأن 4 
 
 www.leidenmanifesto.org: بيان اليدن لمقاييس البحث5 

6 Nature Index: https://www.natureindex.com/ 

https://pubpeer.com/
http://retractionwatch.com/
http://thinkchecksubmit.org/
http://am.ascb.org/dora
http://www.leidenmanifesto.org/
https://www.natureindex.com/
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حيث ). 2015-2000حديثة للبيبليوم��ية �� إفر�قيا عن اإلنتاج العل�ي �� السنوات ا�خمس عشرة األخ��ة (

6Fنصف املنشورات األفر�قية ما يقرب منومصر ساهما فيهذه الدراسة أن جنوب أفر�قيا أكدت 

7. 

و��دف إ�� اق��اح حلول  أعاله،ع�� املوضوعات املذ�ورة  CIMQUSEF15س��كز املؤتمر الدو�� ا�خامس عشر 

 فعالة ومالئمة وقابلة للتطبيق لتحس�ن جودة البحث العل�ي. سيغطي املؤتمر ثالثة مواضيع رئيسية:

ا�حالية والتحديات ال�ي تواجهها �� تنفيذ العلوم املفتوحة �� بلدان ا�جنوب، مع ال��ك�� ع��  عرض الوضعية -1

 املراجعة بالنظ�� والتقار�ر امل�جلة.

األخالقيات والن�اهة العلمية: إن جودة البحث العل�ي والن�اهة العلمية هما العنصران األساسيان الالزمان  -2

تطو�ر واالبت�ار. ويعتمد ضمان الن�اهة �� البحث العل�ي ع�� فعالية لضمان األداء العا�� �� البحث وال

 م�افحة االحتيال األ�ادي�ي:

 تقديم أف�ار حول التدر�ب ع�� الن�اهة وتطو�ر ومراقبة تنفيذ مدونة السلوك. •

 صياغة مق��حات وتوصيات للقضاء ع�� ظاهرة النشر املف��س. •

 التعاون العل�ي ب�ن الشمال وا�جنوب: -1

االتجاهات ا�حديثة �� مجال البحث العل�ي  بمواكبةمح فوائد العلم املفتوح للباحث�ن �� جنوب العالم �س

ال تزال هناك عقبات أمام ا�حصول ع�� التكنولوجيات املتقدمة لتحقيق  ذلك،والتقنيات ا�حديثة. ومع 

 آثار اجتماعية اقتصادية مفيدة.

نقل التكنولوجيا لتعز�ز القدرات �� مجال وا�جنوب الشمال  ب�نتقديم مق��حات لتعز�ز التعاون  •

 العلمية �� البلدان النامية.

                                                 
7  Sooryamoorthy R) .2018 ، 2015-2000) إنتاج العلوم في أفريقيا: تحليل للمنشورات في تخصصات العلوم .Scientometrics  115 

(1): 317-349 
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