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متابعة النشر غير الرصين
هناك مواقع تحذر من النشر غير الرصين فمثال
االكاديمي جيفري بييل (جامعة كولورادو) يدرج دور
النشر المشكوك بها وهي في تزايد مستمر كانت (735
لحد ) 2015/2/18واالن ( 1147في ) 2016/11/14
)(Scholarlyoa.com/publishers
المجالت المنفردة المشكوك بها ( 560لحد )2015/2/18
واالن ( 1247في )2016/11/14
)(Scholarlyoa.com/individual-journals

الموقع يوصي لجان الترقيات بتوخي الحذر عند التعامل
مع هذه الدور والمجالت

تجنب االقتباس
البرامج االتية تحدد نسبة االقتباس
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Plagiarism Detect
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Plagiarisma.net
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Metrics for measuring impact of research data
1. Citation Counts (all files published, DOI, Selected Data Base from
Thompson Routers, Scopus)
2. H and or g Index (all files published, DOI, Selected Data Base from
Thomson Reuters, Scopus, Google)
3. Journal Impact Factor (JIF)
4. SCImago Journal Ranking (SJR)
5. SCImago Institutions Ranking (SIR)
6. Mendeley web program
7. Research Gate Score (RG Score)

8. Page Views (how many times they has been opened)
9. Downloads (how many times they has been downloaded)
10.Social Media Links (Twitter, CiteULike, BibSonomy, Delicious,.)

DOI : Digital Object Identifier, like
http://dx.doi.org/10.1016/S0920-4105(99)00056-X

Impact Measurement Services














Thomson Reuters Data Citation Index (DCI)
ImpactStory
PLoS Article-Level Metrics
PlumX
Scopus
Altmetric
ResearchGate Score
Google Scholar
Microsoft Academic Search
SocialCite
PaperCritic
ReaderMeter
Crowdometer

معامل التأثير Impact Factor
معامل التأثير هو مؤشر مبني على تكرار االستشهاد
لبحوث مجلة ما في منشورات علمية اخرى ،وهو قد
يعكس جودة هذه المجلة ويحسب عادة لسنتين أو أكثر
مثـــال  :يتم حساب معامل تأثير مجلة معينة لعام 2011
بعدد مرات االستشهاد لبحوث هذه المجلة للعامين 2009
و 2010ضمن قاعدة بيانات معينة مقسوما على مجموع
البحوث المنشورة في المجلة للعامين  2009و2010

معامل التأثير للمجلة للعام س
عدد االستشهادات في قاعدة البيانات لبحوث المجلة المنشورة خالل
عامي (س )1-و (س)2-
_______________________________________divided by

ش َرت خالل عامي (س )1-و
العدد اإلجمالي لبحوث المجلة التي نُ ِ
(س)2-
لحساب معامل التأثير لمجلة علم الفيزياء للعام 2015
عدد االستشهادات لبحوث المجلة في قاعدة بيانات  WOSللعام 1500 = 2014
عدد االستشهادات لبحوث المجلة في قاعدة بيانات  WOSللعام 1440 = 2013
عدد بحوث المجلة للعام 324 = 2014
عدد بحوث المجلة للعام 301 = 2013
معامل التأثير للمجلة للعام )301 +324 ( / )1440+1500( = 2015
= 4.704

من يمنح معامل التأثير ؟
توجد العشرات من المؤسسات والشركات المانحة لمعامل التأثير
وأغلبها غير معتمدة النها تعطي قيم مزيفة .في الشريحة االتية
أسماء لبعض الشركات المانحة لـ  IFمزيف
من هي الجهة المعتمدة لمنح معامل التأثير ؟
أكثر المؤسسات إنتشارا وثقة هي مؤسسة ثومسون رويترز
ولها قاعدة بيانات للمجالت خاصة بها (Web of Science,
) WOSوتقوم بإصدار تقارير دورية لتحديث قوائم المجالت
وقيم معامالت التأثير الخاصة بها حيث تقوم بإضافة مجالت
رصينة للقوائم وتحذف المجالت التي تتحول الى العمل التجاري

Advanced Science Index
CiteFactor
Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)
Directory of Journal Quality Factor
General Impact Factor
Global Impact Factor
IndexCopernicus

)(هناك نقاش كبير حول هذه الشركة وكونها رصينة ولديها عامل خاص بها
International Impact Factor Services
International Institute for Research
International Scientific Indexing (ISI)
International Society for Research
Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF)
Journal Impact Factor

Journal Influence Factor
JPR Impact Factor
Scientific Indexing Services (SIS)
Scientific Journal Impact Factor
Universal Impact Factor

معامل الـ SJR
قامت مجموعة بحثية (من بينها جامعة كرانادا االسبانية التي
تأسست عام  )1531بإقتراح معامل يسمى (SCImago
 Journal Ranking) SJRوهو أيضا يعتمد على عدد
االستشهادات لبحوث مجلة معينة لـ  3سنوات من قبل البحوث
واالطاريح الموجودة ضمن قاعدة بيانات سكوبس Scopus
التي تمتلكها دار النشر  Elsevierوكذلك يعتمد على مكانة
المجلة نفسها ومكانة المجالت التي ترد منها االستشهادات
معامل الـ SIR
معامل مقترح من  Elsevierلتقييم المؤسسات االكاديمية
) (SCImago Institution Rankingويشمل ثالث عوامل
(البحث العلمي  ، %50االبتكار  ، %30أهمية ومحتوى الموقع
االلكتروني )%20

مؤشر )H-Index) H
هو مؤشر لجهد الباحث (عدد نتاجاته العلمية ) وجودة هذا
النتاج العلمي (عدد االستشهادات لهذا النتاج) .هذا المؤشر
مقترح من العالم  Hirschعام  2005وتتغير قيمته حسب حجم
وهيكلية قاعدة البيانات التي يبحث فيها محرك البحث وتوجد
ثالث قواعد بيانات في العالم هي  :قاعدة بيانات كوكل (160
مليون وثيقة :مجالت ،كتب ،تقارير ،مقاالت) وقاعدة بيانات
 30( WOSألف مجلة ،كتاب) وكذلك قاعدة بيانات Scopus
( 61ألف مجلة).
الباحث الذي له مؤشر  Hيساوي عشرة يعني انه لديه على
االقل عشرة بحوث وكل بحث له على االقل عشرة استشهادات
ضمن قاعدة البيانات.

مخطط يوضح مؤشر )H-Index) H

أمثلة لحساب مؤشر H
باحث له  9بحث علمي ولهذه البحوث إستشهادات من قبل بحوث أخرى
الحقة فكم قيمة مؤشر  Hله؟
• ترتب البحوث حسب قيمة االستشهادات تنازليا كاالتي:
عدد االستشهادات له
رقم البحث
25
1
5
15
2
5
12
3
5
10
4
5
8
5
5
5
6
إحدى نقاط ضعف حساب
3
7
مؤشر  Hهي ضياع بعدد كبير
3
8
من االستشهادات
1
9

باحث له  10بحوث علمية ولهذه البحوث إستشهادات من قبل بحوث أخرى
الحقة فكم قيمة مؤشر  Hله؟
• ترتب البحوث حسب قيمة االستشهادات تنازليا كاالتي:
عدد االستشهادات له
رقم البحث
47
1
23
2
17
3
12
4
10
5
6
6
6
7
3
8
1
9

كم قيمة مؤشر  Hللجدول االتي وما هي الخطوات المطلوبة لزيادته الى 7؟
عدد االستشهادات له
رقم البحث
47
1
23
2
17
3
12
4
10
5
6
6
6
7
6
8
1
9

باحث له بحثين علمية بإالستشهادات االتية فكم قيمة مؤشر  Hله؟
• ترتب البحوث حسب قيمة االستشهادات تنازليا كاالتي:
عدد االستشهادات له
رقم البحث
47
1
23
2
باحثين أثنين أحدهما له مؤشر  Hيساوي  1بعدد استشهادات  212واالخر
له مؤشر  Hيساوي  2بعدد استشهادات  24فأيهما االفضل؟

أسئلة حول مؤشر H
س : 1باحث له مؤشر  Hيساوي  7فكم اقل عدد لالستشهادات لبحوثه؟

س : 2باحث لديه  45إستشهاد فما هي أقل قيمة لمؤشر  Hله؟
س : 3هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة ؟
• مؤشر  Hيمكن ان يساوي عدد البحوث الكلية للباحث√ .

• مؤشر  Hال يزيد عن أعلى استشهاد√ .
• مؤشر  Hممكن أن يزيد عن الجذر التربيعي لمجموع االستشهاداتX .
• عدد االستشهادات المطلوبة لزيادة مؤشر  Hمن  4الى  5هو نفس العدد

المطلوب لزيادة المؤشر من  9إلى 10
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مؤشر )g-Index) g
هو أيضا مؤشر للنتاج العلمي للباحث وجودة هذا النتاج.
ويختلف عن مؤشر  Hبإنه يدخل عدد أكبر من االستشهادات
بالحساب .هذا المؤشر مقترح من العالم  Eggheعام 2006
وهو في كل االحوال أكبر من قيمة مؤشر .H
الباحث الذي له مؤشر  gيساوي عشرة يعني ان مجموع
إالستشهادات لبحوثه يساوي أو أكثر من ( 100مربع قيمة
المؤشر .)g
وبعبارة أخرى إن مجموع االستشهادات عند قيمة ) (g+1يصبح
أقل من قيمة مريع ).(g+1

A set of papers has a g-index g if g is the highest rank such that the
top g papers have, together, at least g2 citations. This also means that
the top g +1 papers have less than (g + 1)2 papers (Egghe 2006).

معرفة مؤشر  Hمن قاعدة بيانات كوكل
يجب أن يكون للباحث بريد ألكتروني على موقع كوكل ) (gmailوبإمكانه الدخول لبريده
االلكتروني قبل دخوله لموقع مؤشر H
Scholar.google.com
أو الدخول للموقع أعاله ثم الدخول للبريد االلكتروني وفي كلتا الحالتين يتطلب بعدها
ادخال بيانات الباحث ويقوم محرك البحث بحساب عدد االستشهادات ومن ثم قيمة
مؤشر H

Scholar.google.com

معرفة مؤشر  Hمن قاعدة بيانات Scopus
الدخول للموقع  www.scopus.comتظهر الواجهة أدناه

نضغط على  loginإذا كان لدينا حساب ضمن قواعد بيانات سكوبس أو
نضغط على الرابط Author Preview

Author Preview واجهة

على سبيل المثال ندخل إسم نايف ) (Naifوهو أحد التدريسيين في
جامعة النهرين (حسن محمد نايف)

تظهر قائمة بجميع االسماء التي فيها نايف  ،نضغط على االسم
المطلوب الظهار المعلومات عنه

هذه هي المعلومات المتوفرة عنه في قاعدة بيانات  Scopusونالحظ ان
مؤشر  Hله يساوي 21

أعداد المجالت المشتركة بقاعدة بيانات  Scopusلبعض الدول  /نهاية
عام ( 2015عدد مجالت قاعدة بيانات  Scopusيبلغ )61487
الدولة
العراق
الجزائر
مصر
ايران
االردن
الكويت
سلطنة عمان
قطر
السعودية

عدد المجالت في Scopus
4
1
199
142
13
9
3
4
21

تقييم أداء الجامعات بإستخدام H Index
توجد عدة طرق لحساب مؤشر  Hللجامعات فالبعض منها
يعتمد مؤشرات  Hمع أخذ المعدل والبعض االخر يعتمد
على عدد االستشهادات وتقسم على عدد البحوث وايضا
هناك طرق تعتمد فقط عدد االستشهادات .الشرائح التالية
توضح هذه الطرق مع عرض طريقة جديدة لحساب
المؤشر تم التوصل اليها من قبلنا بالتعاون مع د .أياد فاضل
من جامعة بابل و د .محمد سالم من دائرة البعثات

أوال  :يتم حساب المؤشر لكل كلية وأخذ المعدل
(Ranking university departments using the
)mean h-index, 2010
ثانيا  :طرق تستخدم  meta H-Indexوالذي يعرف بأنه عدد
التدريسين الذين لديهم مؤشر  Hيساوي أو أكثر من عددهم.
الجامعة التي لها مؤشر  Hيساوي عشرين يعني انه لديها على
االقل عشرين تدريسي وكل تدريسي له على االقل قيمة مؤشر H
تساوي عشرين ضمن قاعدة البيانات
Comparative study of international academic
rankings of universities, 2007

ثالثا  :طرق تستخدم معادلة تجريبية لحساب مؤشر  Hللجامعات
وكما يلي :
𝟑H-Index = 0.8 𝑵𝟏/𝟑 𝑴𝟐/
حيث يمثل  Nالعدد الكلي للبحوث التي لها على االقل إستشهاد
واحد و  Mيمثل معدل االستشهادات للبحث الواحد حيث يحسب
من قسمة المجموع الكلي لالستشهادات على العدد N
)(M=C/N
𝟏
𝟑

𝑵H-Index = 0.8 𝑵−𝟏/𝟑 𝑪𝟐/𝟑 = 𝟎. 𝟖 𝑪𝟐 /
Hirsch-index for countries based of Essential
Science Indicators data, 2007
ويمكن تطبيق المعادلة أعاله على الدول أو المدن

رابعا  :الخبراء المسؤولون عن إدارة قواعد بيانات سكوبس
يقترحون إسلوب مبسط لحساب مؤشر  Hوهو عدد البحوث التي
لديها عدد إستشهادات يساوي أو أكثر من عددها (أي
يستخدمون التعريف القياسي لمؤشر  Hمن دون ادخال عدد
التدريسين وال عمر الجامعة بالحساب) .الجامعة التي لها مؤشر
 Hيساوي  20يعني انه لديها على االقل  20بحث وكل بحث له
على االقل  20إستشهاد ضمن قاعدة البيانات .فمثال جامعة بغداد
لديها  3307بحث منشور ضمن قاعدة بيانات سكوبس ومن هذه
البحوث هناك  45بحث  ،لكل واحد منهم على االقل  45إستشهاد
 ،وبالتالي فإن مؤشر  Hللجامعة هو.45
Of the 3307 articles published by Baghdad
University, 45 have been cited at least 45 times

H Index (Scopus, Sep. 2016)
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خامسا  :لتحقيق العدالة بين الجامعات الكبيرة والصغيرة فإننا
الحظنا إن عشرات البحوث توصي بادخال عاملين هما عدد
التدريسين وفترة التأسيس (عمر الجامعة) عند حساب مؤشر H
ولتنفيذ جزء من هذه التوصية فقد قمنا بتجميع وتحليل كل
بيانات الجامعات العراقية من قاعدة بيانات سكوبس وأعتمدنا
جامعة بغداد كنقطة مرجعية في الحساب وتوصلنا للمعادلة
التجريبية االتية :
𝟏
𝟑

𝑺 ∗ 𝑵 H-Index = 𝟏𝟓 𝑪𝟐 /
حيث  Sيمثل عدد التدريسين في الجامعة.
زيادة عدد البحوث وعدد التدريسين يؤدي الى تقليل H-Index
ما لم يرافقه زيادة أكبر بعدد االستشهادات.
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التوصيات
•
•
•

•

•

تبني النظام العالمي  SIRلتصنيف الجامعات العراقية
توجيه التدريسين بالنشر في المجالت الرصينة المعتمدة في قواعد
البيانات الرصينة مثل .Web of Science , Scopus
توجيه التدريسين بإضافة قيمة مؤشر  Hلسيرهم الذاتية وإعتماده كأحد
معايير التقييم للتدريسين مع إعطاء وزن مناسب لهذا المعيار.
تكريم التدريسين الذين لديهم قيمة مؤشر  Hتساوي  5فما فوق
وعرض اسمائهم في لوحة الشرف السنوية وكذلك على الموقع
االلكتروني للجامعة وتفضيلهم على غيرهم في عملية االشراف على
الدراسات العليا.
إستحداث أكاديمية وطنية للباحثين العراقيين تشمل كل الباحثين الذين
لهم مؤشر  Hيساوي  10فما فوق  ،يقدم لها الدعم من الحكومة
والقطاع الخاص

التوصيات
•

•

•
•

توجيه طلبة الدراسات العليا والباحثين بضرورة االشارة للبحوث
العراقية السابقة ذات العالقة كجزء من حقوقهم وإتاحة فرصة لالخرين
لالطالع عليها وبالتالي تزداد االستشهادات لها ويزداد مؤشر  Hللعراق
وللجامعة وللباحثين .
توجيه الكليات بالعمل وبجدية ووفق جدول زمني إلنظمام المجالت
العراقية لقواعد بيانات  Scopusو  Web of Scienceوبخالفه
تصبح هذه المجالت غير محكمة وغير معتمدة الغراض الترقية
العلمية.
توجيه كافة التدريسين الذين لديهم بحوث في قاعدة بيانات سكوبس
بالتسجيل على موقع  Mendeleyالدارة بحوثهم والمشاركة
بالمجاميع البحثية لتبادل االراء واالفكار البحثية.
توجيه كافة التدريسين باالشتراك بموقع الـ  Research Gateوتثبيت
قيمة  RGفي السيرة الذاتية له.

التوصيات
•
•
•
•

توجيه كافة التدريسين باالشتراك بموقع الـ  Google Scholarوذلك
لزيادة عدد االستشهادات لكلياتهم وجامعتهم.
توجيه الجامعات بإعتماد الخطط السنوية واالستراتيجية لزيادة قيم
مؤشر  Hكجزء من ضمان الجودة وتقييم االداء للجامعات (حوكمة
الجامعات).
إضافة قيمة معدل مؤشر  Hالخاص بالجامعة لبطاقة فحص حوكمة
الجامعات.
ضرورة قيام التدريسين (الذين كانوا يدرسون أو يعملون في جامعات
غير عراقية ولديهم قيود تلقائية موجودة ضمن قادة بيانات سكويس)
بتحديث قيودهم وذلك بادخال اسماء جامعاتهم الحالية لكي تضاف
إسهاماتهم لهذه الجامعات.

التوصيات
•
•

•
•

تكليف المساعدين العلميين بما يلي :
تطوير مهارات التدريسين للكتابة باللغة االنكليزية وحثهم على النشر
بها لتسهيل النشر العالمي الرصين والذي سيعود بالفائدة على
التدريسي والجامعة
عدم اعتماد البحوث المنشورة في مجالت وهمية غير رصينة الغراض
الترقية العلمية (فقط قواعد بيانات  WOSو  Scopusلبحوث اللغة
االتكليزية  ،اما بحوث اللغة العربية فيجب ان تصدر من مجالت تابعة
لجامعات عربية او عالمية معترف بها)
التركيز على نتاجات طلبة الدراسات العليا وخصوصا الدكتوراه (كونها
بحوث اصيلة) وضرورة نشرها في مجالت رصينة.
تشكيل لجان االمانة العلمية في جميع الجامعات ويمكن االستعانة
بالجامعات التي لها خبرة في هذا الموضوع .....

شكرا إلصغائكم

