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بيان موقف مشترك بشأن النشر المفترس
تم إصداره في يوليو 2019

تمت ترجمة هذا اإلعالن إلى اللغة العربية من طرف الدكتورة :شهيرة قطامش وتمت مراجعته من طرف الدكتورة :نوال بن
عباس .

تعترف رابطة الكتاب الطبيين األمريكية ( ،)American Medical Writers Association, AMWAورابطة الكتاب الطبيين
األوربيين ( ،)European Medical Writers Association, EMWAوالجمعية الدولية لمتخصصي النشر الطبي
( )International Society for Medical Publication Professionals, ISMPPبالتحديات التي يواجهها النشر العلمي
بسبب المجالت المفترسة وناشريها ،والتي تستخدم ممارسات تدمر جودة ،سالمة ودقة البحوث العلمية المنشورة .يكمل بيان
الموقف المشترك هذا عدة مجموعات من اإلرشادات التي ساعدت على تحديد خصائص المجالت المفترسة.
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تشكل المجالت المفترسة تهديدا ً خطيراً للباحثين الذين ينشرون نتائج أبحاثهم العلمية ،و تهديداً للمنشورات الطبية التي يتم تقييمها
من قبل الخبراء ) .(Peer Reviewحيث تختلف المجالت المفترسة عن المجالت القانونية المعروفة أنها مفتوحة الوصول أي
( 6 .)Open-Access Journalsكما أن المجالت المفترسة ال تطبق نظام تقيم المنشورات الطبية من قبل الخبراء لغرض وحيد
وهو تحقيق مكاسب مالية مع عدم االهتمام بالسلوك األخالقي.
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هناك منظمات مثل الرابطة العالمية للمحررين الطبيين (،)The World Association of Medical Editors, WAME
ولجنة أخالقيات المنشورات ( ،)The Committee on Publication Ethics, COPEواللجنة الدولية لمحرري المجالت
الطبية ( ،)International Committee of Medical Journal Editors, ICMJEومجلس محرري العلوم
( ، )Council of Science Editors, CSEهذه المنظمات تدعم قواعد النشر الجيدة )(Good publication practices
المعترف بها على نطاق واسع 10-6،8 .لكن المجالت المفترسة ال تلتزم بهذه القواعد بل تستغل نموذج النشر الذي يطلق عليه اسم
)( (Gold Open Accessالذي يدفع المؤلفون رسوم النشر مقابله)  11بغرض تحقيق مدخول مالي ،وبهذا تتعمد هذه المجالت
تحريف كل من :عملية مراجعة المنشورات ،عملية التقييم من قبل الخبراء ،طرق عمل المجالت ،عملية اصدار فواتير لنشر
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المقاالت ،النشر ،الفهرسة واألرشفة.

ستكون النتيجة النهائية النتشار المجالت المفترسة إلحاق الضرر باألدب العلمي .قد تضيع البحوث المشروعة التي أجريت مع
أفضل النوايا إذا لم يتم تسجيلها أو االستشهاد بها أو إتاحة الوصول إليها على المدى الطويل ،والسجل العلمي معرض لخطر
التلف والتالعب 1.إضافة إلى ذلك هناك مخاطر على سمعة المؤلفين التي يمكن أن تتضرر نتيجة لنشر أعمالهم في مجالت
مفترسة أو "تعيينهم" دون إخطارهم في مجالس تحرير المجالت المفترسة .قد يجد المؤلفون أنفسهم محاصرين بعد أن أدركوا
مقاال إلى مجلة مفترسة .هناك كذلك احتمال أن بعض المجالت قد ال تعيد المقاالت المرسلة إليها أو تنشر ً
أنهم أرسلوا ً
مقاال مقدم
رغم احتجاج مؤلفه.

تضاعف عدد المجالت العلمية بما في ذلك المجالت المفترسة ،12على مدى السنوات الـ  15الماضية ،جعل مهمة تمييز المجالت
المفترسة أو المجالت "الزائفة" جد صعبة .لكن هناك أدوات متوفرة عبر اإلنترنت تقدم مساعدة للمؤلفين بغرض اكتشاف
المجالت المفترسة ،1،8حيث وفي هذا اإلطار تم تحديد بعض الخصائص المعينة التي تتسم بها المجالت المفترسة وناشريها من
بينها:
• الناشرين أو المجالت التي ترسل رسائل بريد إلكتروني الى الباحثين بطريقة عدوانية.
• اسم المجلة يبدو مألوفًا إلى حد ما  -ولكنه في الواقع عبارة عن تقليد السم مجلة شرعية ذات سمعة معروفة.

• الموقع اإللكتروني يبدو غير مهني ،يحتوي على رسومات رديئة الجودة ،تعبيره اللغوي غير صحيح ،به روابط ال تشتغل
وإعالنات عدوانية.
• ال يحتوي الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلة أو الناشر على عنوان شارع أو رقم هاتف مذكور ،أو وجود عنوان  /رقم هاتف
لكن مزيف.
• عدم وجود فهرسة في موقع استشهاد معترف به مثل  ،13PubMedأو دليل عبر اإلنترنت معترف به مثل دليل المجالت
المفتوحة ).(The Directory of Open Access Journals, DOAJ
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• وعود بتقييم المقاالت من قبل الخبراء خالل مدة زمنية قصيرة غير واقعية ،أو عدم تقديم معلومات حول عملية تقييم المقاالت
من قبل الخبراء.
• رسوم معامالت المقاالت غير شفافة (والتي قد تكون مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا) أو مستحقة الدفع فقط مقابل تقديم المقال (أي
ال ترتبط بنتيجة تقييم المقال من قبل الخبراء).
• تغطية واسعة عبر تخصصات متعددة في الطب أو عبر تخصصات فرعية متعددة لتخصص معين.
مؤخرا و /أو التي تحتوي أو ال على عدد قليل من المقاالت المنشورة ،أو أنها ذات
• مجموعة كبيرة من المجالت التي تم إطالقها
ً
جودة رديئة بشكل واضح.
• هيئة التحرير تتألف من أعضاء خارج التخصص أو خارج البلد الذي تنشر فيه المجلة ،أو أعضاء مجلس إدارة المجلة غير
معروفين للنشر في هذا التخصص.
• نظام إرسال المقاالت بسيط للغاية مع طرح بعض األسئلة فقط ،غياب معلومات حول تعارض المصالح ،إضافة إلى عدم التحقق
من مؤهالت المؤلف.

15،16

مؤخرا.
ال ينبغي على المؤلفين تعمد اختيار إرسال مقاالتهم إلى المجالت المفترسة لغرض زيادة عدد منشوراتهم ،كما لوحظ
ً

إن إرسال المقاالت عن وعي وبطريقة متعمدة إلى المجالت المفترسة ليس أخالقيًا .يتحمل الكتاب والمحررين الطبيين وكذلك
الباحثين مسؤولية تقييم سالمة وتاريخ وممارسات وسمعة المجالت التي يتم إرسال أبحاثهم إليها 8.نشجع جميع المؤلفين على
االعتناء بالفحص الجيد لسمعة المجالت التي يرسلون إليها مقاالتهم ،وأن يرسلوا أعمالهم فقط إلى تلك المجالت التي تقدم تقييما
مناسبًا من قبل المختصين والتي تسعى حقًا إلى المساهمة في المؤلفات العلمية.

AMWA  تلتزم.يجب أن يدرك المجتمع العلمي جيدا حجم الضرر الذي يفرضه النشر في المجالت المفترسة ويفهم كيفية تجنبه
 بإعالم أعضائنا حول النشر المفترس ومسؤوليات الكتاب الطبيين ومحترفي النشر في معالجة هذهISMPP  وEMWA و
.المشكلة الهامة
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شكر وتقدير
 كان إعداد هذا البيان.ISMPP وEMWA  وAMWA تمت مراجعة بيان الموقف المشترك هذا والموافقة عليه من قبل ممثلي
EMWA ،  ؛ سالفكا بارونيكوف وجوليا دونيليAMWA ، ممكنًا بفضل جهود أعضاء لجنة الكتابة (باربرا غود وماري كيمبر
 ؛ تيزيانا فون بروكهاوزنAMWA ،  والمراجعون التنظيميون ( شاري راجر، )ISMPP ، ؛ جان سيل روبرتس ودونا سيمكو
.)ISMPP ،  ؛ آنا جيراسي وويجلEMWA ، وبيتريكس دوير

