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أسبوع مراجعة األقران لعام
الھویةدوریستعرض٢٠٢١

في مراجعة األقران عبر
مجموعة من أنشطة التواصل

والفعالیات

للمشاركةالوقتمنمتسعھناكیزالوالالعام،لھذااألقرانمراجعةأسبوعفيالعالمحولمنظمة35منأكثرتشارك

،وباحثونوجمعیاتومؤسساتأكادیمیونناشرونیقودهسنويحدثوھو،العاملھذااألقرانمراجعةأسبوعسیتناول-2021یولیو،1
افتراضیةوأنشطةأحداًثاالمشاركةالمنظماتستنظمسبتمبر،24إلى20منالممتداألسبوعخاللاألقران".مراجعةفي"الھویةموضوع

بھا تعزیز ممارساتمراجعة األقران والطرق التي یمكن للمجتمع األكادیميلتسلیط الضوء على دور الھویة الشخصیة واالجتماعیة في
مراجعة األقران األكثر تنوًعا وإنصاًفا وشمولیة.

االجتماعیةالعدالةساھمت حركاتفي وقت مناسب.استطالع عالمي مفتوحیأتي موضوع ھذا العام الذي تم اختیاره ألول مرة من خالل
والمنظماتاألفراداتخاذفي،COVID-19جائحةبسببمنھاالعدیدتفاقموالتيالمنھجیة،المساواةعدمألوجھاستجابًةمؤخراًنشأتالتي

متزاید داخل األوساط األكادیمیةبین الھویة الشخصیة والمھنیة والثقافیة. كان ھناك تركیزفي جمیع أنحاء العالم منظوًرا أكثر انتقاًدا للتفاعل
تجري بھاوالطرق التي—األصوات على اختالفھا وتسھم في تضخیمھاعلى اتخاذ خطوات لضمان أن األدبیات البحثیة تعكس كافة

مراجعة األقران ضروریة لذلك.

وشعوب، والروابط بینعلى تركیبة الھویات التي تشكل ھویتنا كأفراد ومؤسسات"إذا كان العام الماضي قد علمنا شیئاً، أعتقد أن التعرف
عدد ال یحصى من أوجھالنھایة، التقدم العالمي. لقد سلط الوباء الضوء علىتلك الھویات ھو أمر ضروري لمستقبل المنح الدراسیة، وفي

وأعتقد أن ھذا یبدأفي جمیع مجاالت المجتمع، مع عدم استثناء األوساط األكادیمیة.عدم المساواة العمیقة الجذور التي نحتاج إلى معالجتھا
من خاللھا للتعرف علىوكیف نحتاج إلى إعادة التفكیر في األنظمة التي نعملبتفكیك الجوانب المختلفة للھویة الشخصیة واالجتماعیة

.PRWالتوجیھیةللجنةالمشاركوالرئیسScholasticaمنبادوالدانییلبذلك“.صرحتأمامھاالمجالوإفساحالمتنوعةالھویات

یلعبھا كل مناألدوار الممیزة التي—وعلى الرغم من—یعمل ككل بسبب"مراجعة األقران ھي أكثر من مجرد عملیة. إنھ نظام مزدھر
نستكشفولكنناالعام،ھذااألقرانبمراجعةفقطنحتفلالفرید.حدثھو2021األقرانمراجعةأسبوعفیھ.المشاركینالمصلحةأصحاب

النظر،المشاركین فیھا طبقات إضافیة من التنوع والتوقعات ووجھاتأیًضا كیف تجلب الھویات الممیزة ألصحاب المصلحة المتعددین
كیفیة عمل عالم النشر العلميھذه الھویات على مراجعة األقران سیساعدنا على تقدیروالخبرة، والمعرفة، والمھارة. إن الوعي بكیفیة تأثیر

Cactusمنراجاغوباالنجایاشريوقالالمتغیرة."المتطلباتمعنفسھوتكییفالتكافلي Communicationsللجنةالمشاركوالرئیس
وإنصاًفا.شموالًأكثرمراجعةعملیاتبناءعلىأیًضاسیساعدناإنھ،2021لعامPRWالتوجیھیة
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ندعو جمیع الجمعیات العلمیة والمراجعین والباحثین والمحررین والناشرین والمكتبات والجامعات وھیئات التمویل وأي شخص مھتم بتقدم
أحدث اإلعالنات الخاصة بـالنظراء لھذا االحتفال وتجربة التعلم. یمكنكم متابعةاألبحاث عالیة الجودة، لالنضمام إلینا خالل أسبوع مراجعة
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عن أسبوع مراجعة األقران
یجمع األفرادالذي تلعبھ مراجعة األقران في الحفاظ على جودة البحث.أسبوع مراجعة األقران ھو حدث عالمي یحتفل بالدور األساسي

أمر بالغ األھمیةبأن مراجعة األقران الجیدة، مھما كان شكلھا او مكوناتھا،والمؤسسات والمنظمات الملتزمة بمشاركة الرسالة المركزیة
والمقابالت وأنشطة وسائل التواصل االجتماعي.لالتصاالت العلمیة. ننظم األحداث والندوات عبر اإلنترنت

مزید من المعلومات

PRWحول.والتحدیثاتالمشاركةالمنظماتحولمعلوماتعلىللحصولاألقرانمراجعةأسبوعموقعإلىالرجوعیرجى 2021

Danielleمعالتواصلیرجىبكم،خاصآخراحتفالأيأوPRWلحدثتخططأوالمشاركة،فيترغبونكنتمإذا Padula

(dpadula@scholasticahq.com(أوJayashree Rajagopalan (jayashreer@cactusglobal.com(،فيتتشاركاناللتان
اللجنة التوجیھیة لھدا العام.رئاسة
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