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نحو معامل تأثري عريب جلودة وتقييم املجالت والبحوث العلمية املنشورة باللغة العربية:
الرضورات ،واملتطلبات.
أ.د /مجال عيل الدهشان
أستاذ اصول الرتبية ،وعميد كلية الرتبية جامعة املنوفية ،مرص
عضو اللجنة العلمية ملرشوع معامل التأثري العريب
ملخص
تتناول الدراسة احلالية أمهية النرش العلمي ،وأمهية التصانيف املختلفة للتقييم ،وتأثريها يف
جودة املنتج املنشور ،وتسعى الورقة احلالية اىل لفت النظر والتأكيد عىل أمهية ورضورة وجود جهة
علمية تتوىل تصنيف ووضع معايري للحكم عىل االنتاج العلمي املنشور باللغة العربية ،أسوة بمعامل
التأثري العلمي الذي يقترص عىل اوعية النرش املنشورة باللغة االنجليزية دون العربية ،واستعراض
بعض اجلهود الدولية يف جمال تصنيف وتقييم االنتاج العلمي وأوعية نرشه .وعرض ملفهوم معامل
التأثري والعوامل املؤثرة فيه ،إجيابيات واالنتقادات املوجهة إليه ،وعرض بعض التجارب العربية يف
سبيل تصنيف وضع معايري لإلنتاج العلمي املنشور باللغة العربية ،وصوال اىل مرشوع معامل التأثري
العريب .مع استعراض أبرز املربرات التي دعت اىل رضورة وجود معامل تأثري عريب للمجالت
والبحوث املنشورة باللغة العربية .ومن ثم حتديد املتطلبات التي تضمن نجاح هذا املرشوع
واستمراره ،ودور اجلامعات واملؤسسات البحثية يف العامل العريب يف ذلك.
الكلامت الداللية :معامل التأثري العريب ،تقييم املجالت ،جودة النرش.
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Abstract:
The present study express the importance of scientific publishing, the
importance of different indexes for Evaluation, and their impact on the quality of the
published product. The present paper seeks to draw attention and emphasize about the
importance and necessity of having a scientific body that will classify and set
standards for judging the scientific production published in Arabic. As the indexes
that limited to Journals published in English without Arabic.
The paper review some international efforts in the field of classification and
evaluation the scientific production and Journals. Moreover, presented the concept of
the impact factor and the factors affecting it, as the positive and criticism directed at
it, the paper Also present some Arab experiences in order to classify and developing
standards for Arabic scientific production, up to the Arab impact factor. With a
review of the most important justification that called for the need for an Arab impact
factor for Journal and research which published in Arabic. Then identify the
requirements that ensure the success of this project and its continuation, and the role
of universities and research institutions in the Arab world in this Issue.
Keywords: Arab coefficient of influence, journal evaluation, quality of publication.
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مقدمة
يمثل النرش العلمي الطريق العلمي والفاعل وأحد أهم املقاييس املستخدمة لتقدير مستوى
النتاج العلمي و أهم آليات مشاركة و إثراء املعرفة العلمية وايصاهلا إىل من حيتاجها ،وحتقيق
متطلبات التبادل املعريف ،إذ ال قيمة للعلم مامل يتم نرشه وإتاحته خلدمة البرشية ،وذلك من منطلق
أن العلم عاملي النزعة ،وأن املعرفة ال وطن هلا ،والتي أصبحت ذات صبغة عاملية بفضل استخدام
تقنيات املعلومات واالتصاالت التي سهلت التواصل بني العلامء والباحثني بغض النظر عن
احلواجز اجلغرافية ،فالنرش العلمي يعترب املرحلة األخرية من البحث العلمي ،وهو الوثيقة التي تثبت
جودة العمل وأمهيته ،والوسيلة التي تسمح بتعميم النتائج وانتشارها بني الباحثني ،ووسيلة للتعريف
بالباحث وبمركز البحوث الذي ينتمي إليه.
ولقد عززت قيم التنافسية الدولية من مكانة النرش يف املجالت العلمية الرصينة ،ويف قواعد
النرش العاملية ،تبعا لألثر العاملي للبحوث املتميزة املنشورة يف هذه املجالت ،وأصبح ذلك أحد أهم
املعايري الدولية لتصنيف اجلامعات ،فمن معايري تصنيف اجلامعات مسامهات أعضاء هيئة التدريس
ونوعية وكمية املنشورات باسم اجلامعة ،ومقدار أثر تلك املنشورات ومدي االستشهاد هبا من قبل
الباحثني يف خمتلف دول العامل.
فعىل سبيل املثال يعتمد تصنيف شنغهاي ) (ARWUجلامعة جياو جونغ الصادر منذ عام
 2003عىل أربعة معايري ،أمهها جودة األداء البحثي للجامعات ،الذي استحوذ عىل ( )%40من
األوزان النسبية للمعايري ،كام خصص تصنيف

التايمز((THE World University Rankings

الصادر عن جملة  Times Higher Educationمنذ عام  ،2004نسبة ( )%30من تقييمه للجامعات،
وو َضع تصنيف الـ QSمعيارا خاصا االستشهادات ،وخصص
ملعدل النرش لكل عضو هيئة تدريسَ ،
له وزنا نسبيا بمقدار ( ،)%20كام وضع أيضا تصنيف الويب للجامعات العاملية ( Ranking Web of

 )World Universitiesمعيارا خاصا بالتميز ،الذي يشتمل عىل عدد األوراق العلمية املنشورة يف
املجالت الدولية عالية التأثري ،وخصص هلذا املعيار وزنا نسبيا مقداره ( ،)%15وعليه فقد سعت
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خمتلف اجلامعات لتأمني املتطلبات الالزمة للتوافق مع معايري هذه التصنيفات ومن بينها النرش
العلمي.
فقد أصبح النرش العلمي يف أي جامعة من اجلامعات أهم مقومات وجودها كمؤسسة
تعليم عال ،حيث ال قيمة ألي إنتاج علمي إال بنرشه وإخضاعه املبارش للتحكيم لتحديد ومعرفة
مستوى املعرفة ومدى صحتها ،باإلضافة إىل ما يشكله النرش من قيمة علمية تسهم يف الرقي العلمي،
وتطوير األبحاث حيث تعتمد سمعة البحث العلمي يف أي جامعة  -إىل حد كبري عىل -عىل عدد
البحوث املنشورة يف املجالت العلمية العريقة (املعروفة لدى هيئات التصنيف) ،وتأثري هذه
البحوث من خالل عدد مرات اإلشارة إليها يف دراسات اآلخرين ،ولذلك هتتم اجلامعات و مراكز
البحوث العاملية وباحثيها ،بنرش نتائج أبحاثهم العلمية يف أوعية النرش املحكمة ،والتي تتبنى املعايري
العلمية الرصينة من دوريات علمية متخصصة من أجل تبادل املعرفة والنتائج ،لكي تستمر األبحاث
و تتكامل نتائجها وأهدافها ،كام أصبح متويل املرشوعات البحثية يف معظم أنحاء العامل يعتمد أيضا
عىل عدد األبحاث الدولية املنشورة للباحثني واملجموعات البحثية املتقدمة لتلك املرشوعات.
إن نرش البحوث العلمية التي يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس خاصة املتميزين منهم يشكل
أمهية وطنية وإقليمية وعاملية ،وبالتايل فينبغي تشجيع هذه النخبة عىل النرش يف املجالت العاملية
املعتربة ،ولعل اجلامعات العربية أحوج ما تكون إىل ترمجة هذه الفكرة إىل واقع ملموس ،خاصة يف
ضوء التطورات املعارصة ،والتنافس بني هذه املؤسسات عىل حتقيق اجلودة والتميز يف النرش العلمي،
ومتشيا مع االجتاه السائد نحو عوملة املعرفة ،فقد أصبحت حقا مشاعا للجميع ،من خالل نرشها
والتعريف هبا يف الشبكة العنكبوتية العاملية.
ولذلك حترص اجلامعات واملراكز واملعاهد البحثية عىل نرش ما يسمى مؤرشات النرش ،ملا
تنتجه من بحوث ،وترتيبها وفقا لتلك املؤرشات ،حيث ان اهلد من نرش تلك املؤرشات العلمية كام
اشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يف مرص هو مساعدة رؤساء اجلامعات واملراكز
واملعاهد البحثية يف التخطيط العلمي السليم ،ودراسة نقاط القوة والضعف يف املؤسسة بناء عىل
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معايري دقيقة عاملية من جهة حيادية ،وبالتايل تطوير منظومة البحث العلمي وحتسني ترتيب مرص يف
املؤرشات العاملية.
وغالبا ما يتم النرش بصفة عامة من خالل آليات عديدة تتمثل يف املجالت العلمية املحكمة،
وهي جمالت يتم فيها مراجعة البحث أو تقييمه من قبل حمكمني متخصصني ،peer-reviewers
واملجالت العلمية غري املحكمة ،وهي جمالت تنرش موضوعات متنوعة أو متخصصة ،ولكنها ال
تلتزم بالتحكيم وغالبا ما تكون مهتمة بالنرش اكثر من التحكيم واملراجعة ،واملجالت املتخصصة غري
العلمية ،وهي جمالت تعني بالكتابات يف جمال معني ولكنها ال تلتزم باملعايري االكاديمية والعلمية وهي
مثل بعض جمالت اجلمعيات واالحتادات ،اضافة اىل املجالت العلمية االلكرتونية ،وهي جمالت
علمية حمكمة ولكن ليس لدهيا اصدارات ورقية وهي تعتمد عيل النرش االلكرتوين ،وهي غالبا مهتمة
بمعامل األثر ( )impact factorوبعضها معتمدة وذات تأثري كبري ،وكذلك بعض مواقع غري مهتمة
بالتحكيم واملراجعة ،بل قائمة عيل نرش االعامل العلمية املنشورة يف جمالت مسبقا ،وهي بذلك ال
تعطي الباحث أي شهادة نرش ،حث إهنا مهتمة باملشاركة واتاحة املادة العلمية ،واخريا املؤمترات التي
تعترب حلقات نقاش يتم فيها النقاش حول موضوع معني او جمموعة من املوضوعات جتمع اهل
االختصاص ،ويتم تداول اوراق علمية او اوراق عمل يف املؤمتر ،إال ان أوراق املؤمترات يف الغالب ال
حتسب يف بعض األحيان ،ضمن االوراق املنشورة للباحث يف حال التقدم هبا للرتقي األكاديمي،
ولكنها حتسب ضمن مشاركات الباحث ” حيث انه يف الغالب ال ختضع لإلجراءات املتبعة يف
التحكيم واملراجعة العلمية ،بل تراجع يف إطار مدي مالءمتها ملوضوع املؤمتر ،بجانب اهنا قد ال تنرش.
وانطالقا من ان من يعمل يف جمال العلوم من الباحثني واألكاديميني يواجه العديد من
الصعوبات الختيار املطبوعة أو الدورية العلمية املناسبة لنرش نتائج بحوثهم العلمية ،اجتهد الباحثون
والنارشون ألوعية النرش العلمي يف البحث عن وسيلة علمية مرجعية لتقييم املجالت والدوريات
العلمية ،اعتمدت معظمها عىل مؤرش االقتباس أومؤرشات تأثري االستشهادات املرجعية
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 ،Citation Impact Indicatorsومقدار االستجابة للبحث من األوساط العلمية املختلفة ،والذى يعد
من أكثرها شيوعا ،واكثرها شفافية وسهولة يف التطبيق ،من أبرزها:
 -1معامل التأثري ( )Impact factorالذي يقيس األمهية النسبية ملجلة أو مقالة نرشت يف جملة أو
يف األدبيات وأبحاث العلوم والعلوم االجتامعية من خالل دراسة عدد االستشهادات
املرجعية هلا.
 -2عالمة القيمة املالئمة ( )Eigenfactorوالتي تعرب ليس فقط عن عدد االستشهادات املرجعية
ملقاالت نرشت يف جملة ما ،بل تأخذ يف احلسبان ترجيح إسهام االستشهادات الواردة من
املجالت املرموقة عن تلك الواردة من املجالت املتواضعة ،و( :Eigen factor scoreمتوفر
يف قاعدة بيانات  :)ISI web of Knowledgeوهو معيار يعكس قيمة ما هو منشور املجلة
العلمية ،وال يعتمد فقط عىل مدى انتشار املجلة ،كام أنه ال يوجد تباين كبري بني قيم هذا
املعيار يف القطاعات املختلفة ،ويستند حساب نقاط Eigen factorعىل عدد مرات املقاالت
ملجلة نرشت يف السنوات اخلمس املاضية قد ورد ذكرها يف السنة  ،JCRالبيانات متوفرة يف
ُ
َستعمل
 (1995-2011(eigenfactor.orgك ََام هو احلَال َم َع JCRوجمالت ISIاملُ َصنَّفة حيث ت
" ُكل" بيانات. ISI
 -3معامل سكيامغو لرتتيب املجالت () )SCImago Journal Ranking (SJRوهو مقياس
لألثر العلمي للمجالت ،والذي يقيس عدد االستشهادات التي وردت من قبل جملة ما،
ِ
إقتباس
صفحة
وأمهية ومكانة املجالت التي ترد منها تلك االستشهادات ،و SJRهي رتبة
َ
ِ
ِ
ِ
َرشت
بعدد
مت
سبت عىل أساس
املقاالت التي ن ْ
بيانات  Scopus citationقس ْ
املجلة َح ْ
ِ
لطرق  ،Eigen factorلكنها مستندة عىل االستشهاد يف
باملجل ِة عىل مدى  3سنوات.مشاهبة
 Scopusبدال ِم ْن  .ISIوهى متوفر عىل املوقع

)(http://www.scimagojr.com/index.php

أكثر ِمن ْ ISIتنويع
املجالت تغطي ألكثر (~ )20,000وهلذا فأن  Scopusتَغطي
َ
جمالت َ
دويل أكثر3 ،سن ِ
َوات ِم ْن اإلستشهاد.
َ
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 -4املؤرش إتش ( )h-indexوالذي يقيس كال من االنتاجية العلمية واألثر العلمي الواضح
للباحث الواحد .كام يمكن توظيفه لقياس املستوى العلمي ملجلة علمية او مؤسسه بحثية أو
دولة.
 -5تصنيف عامل اجلمهور .The Audience Factor
ويوضح الشكالن التاليان أبرز مقاييس تصنيف جودة املجالت العلمية:
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Four-ways-to-measure-impact

وتسعى الورقة احلالية اىل لفت النظر والتأكيد عىل أمهية ورضورة وجود جهة علمية تتوىل
تصنيف ووضع معايري للحكم عىل االنتاج العلمي املنشور باللغة العربية ،أسوة بمعامل التأثري
العلمي الذى يقترص عىل اوعية النرش املنشورة باللغة االنجليزية دون العربية ،من خالل إنشاء وحدة
و مركز لعدد من املؤرشات االحصائية ودراسات حتليل االستشهادات املرجعية

Citation

 Analysisللدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية أسوة بقريناهتا األجنبية ،ونرش التقارير السنوية
التي يمكن اعتامدها ملكافأة الباحثني وتقييم املؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية وفق إنتاجية
العاملني هبا ،ونسبة االستشهاد بأعامهلم املنشورة عىل املستويني العاملي والعريب ،ذلك املرشوع املهم
والرضوري ،من خالل التأكيد عىل املربرات التي دعت اىل االهتامم به وتكاتف كافة اجلهود وتعاوهنا
لتوفري كافة املقومات الالزمة لنجاحه من خالل تناول النقاط التالية:
 استعراض بعض اجلهود الدولية يف جمال تصنيف وتقييم االنتاج العلمي وأوعية نرشه.
 معامل التأثري مفهومه والعوامل املؤثرة فيه ،إجيابياته واالنتقادات املوجهة إليه:
 عرض بعض التجارب العربية يف سبيل تصنيف وضع معايري لإلنتاج العلمي املنشور باللغة
العربية ،وصوال اىل مرشوع معامل التأثري العريب.
 استعرض أبرز املربرات التي دعت اىل رضورة وجود معامل تأثري عريب للمجالت والبحوث
املنشورة باللغة العربية.
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 حتديد املتطلبات التي تضمن نجاح هذا املرشوع القومي واستمراره ،ودور اجلامعات
واملؤسسات البحثية يف العامل العريب يف ذلك.
أوال :اجلهود الدولية يف جمال تصنيف وتقييم االنتاج العلمي وأوعية نرشه
يف اطار حرص اجلامعات واملؤسسات العلمية عىل مستوى العامل ،عىل تطوير البحث العلمي
ودخول بوابة النرش العلمي الرصني من أجل رفع كفاءة وقيمة البحوث العلمية التي جتري فيها ،بام
حيقق هلا السمو يف املرتبة التصنيفية بني نظرياهتا ؛ ووضع خمتلف أنواع احلوافز والرشوط يف
التعيينات ،وجتديد العقود ،والرتقيات العلمية ،التي تدفع الباحثني فيها للنرش يف جمالت علمية
رصينة مفهرسة بقواعد البيانات العلمية العاملية ،سعت تلك املؤسسات اىل اعداد فهارس وقواعد
بيانات لتلك األوعية والبحوث ،ووضع معايري ومؤرشات للحكم عىل جودهتا وجودة ما تتضمنه من
بحوث.
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وفيام ييل عرض لبعض قواعد البيانات العاملية الشهرية يف هذا املجال:

ويأيت يف مقدمة هذه اجلهات مؤسسة املعلومات العلمية

Institute of Scientific

 ،Information ISIهي جهة علمية أسسها عامل اللغويات األمريكي يوجني غارفلد

Eugene

 Garfieldيف عام 1960بمدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية ،والتي تم
رشاؤها يف بداية التسعينات من قبل رشكة تومسون رويرتز للمعلومات ،Thomson Reuters
واعتمد مسمى شبكة العلوم Web of Scienceللنسخة اإللكرتونية من هذه املعلومات ،وحيتوي
هذا النظام حاليا ما يزيد عن اثنتي عرشة ألف جملة علمية من بينها عدد من املجالت املفتوحة أو
املجانية Open Access Journalsوهي تضم تقارير عن املجالت العلمية عىل الشبكة تزود الباحثني
بمعلومات علمية موثقة عرب نظام موضوعي يكشف عن املستوى العلمي للمجلة مع مقارنتها
بغريها من املجالت العلمية العريقة.
وهي اجلهة املعنية بمساعدة الباحثني يف التعر

عىل أفضل املجالت العلمية من خمتلف

بلدان العامل ،وفق منظومة معلوماتية تقدم صورة حقيقية للمستوى العلمي لكل جملة ،وهلذه املؤسسة
رشوط حمددة لضبط اجلودة ،وإجراءات تقييم صارمة ختضع هلا املجالت العلمية قبل إدراجها
بقاعدة بياناهتا ،ولذلك تكتسب املجالت التي تدخل قاعدة  ISIمكانة علمية رفيعة يف املجتمع
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األكاديمي -وهي مكانة تنعكس بشكل إجيايب عىل مستوى اجلامعة التي تصدر عنها هذه املجلة
والباحث الذى ينرش فيها – حيث وضعت جمموعة من الرشوط إلدراج املجلة ضمن قواعدها ،من
أبرز تلك الرشوط ما يىل:
هبا (جامعات-معاهد -مراكز بحوث-مجعيات علمية-

 -1أن تصدر عن جهة علمية معرت
دور نرش ذات سمعة علمية طيبة).

 -2أن يكون هلا هيئة حترير ( )Editorial Boardو يفضل أن يكونوا من األكاديميني املتخصصني
ذوي خربة و سمعة طيبة يف جمال النرش األكاديمي.
 -3أن يكون هلا (إن أمكن) هيئة استشارية علمية من الثقات (.)Advisory Body Scientific
 -4أن يظهر بوعاء النرش قواعد التحرير تبني كيفية كتابة األبحاث و طرق تقديمها وآلية
مراجعتها و حتكيمها و خطوات قبول البحوث و النرش.
 -5أن يكون وعاء النرش يف جمال التخصص للمتقدم.
 -6أن يكون لوعاء النرش ترقيم دويل الرقم الدويل املوحد للدوريات

International Standard

 )ISSN( Serial Numberورقم تأثري ( )IFيف حالة الدوريات التي مر عيل صدورها سنتني
عىل األقل.
 -7أن يكون قد صدر منها بضع أعداد منتظمة عىل األقل ،و تكون مفهرسة و ملخصات أبحاثها
تظهر يف األدلة العاملية املعرت

هبا (مثل:

Thomson Reuters ; the Science Citation

.)Index Expanded and Journal Citation Reports/Science Edition
وقد تىل ذلك جهود مؤسسة

املعلومات العلميةInstitute of Scientific Information ISI

جهود أخرى عديدة ،وان كانت اقل شيوعا منها ،مثل ما قامت به مؤسسة السفري عام  2004بعمل
فهرسة سكوبس  Scopusوالتي تضم أكثر من  15000جملة ،وتوفر هذه الفهرسة مقياس لقوة تأثري
الباحثني يف الوسط العلمي يسمى مؤرش هريسوك  H-indexوذلك بإحصاء عدد مرات االستشهاد
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ببحوثه من قبل اآلخرين يف جمالت علمية مفهرسة بقاعدة البيانات نفسها ،إذا كانت هذه القيمة
ألحد الباحثني.
كام قامت أيضا مؤسسة جوجل  Googleبعمل فهرسة من خالل حمرك البحث جوجل
سكوالر  Google Scholarاخلاص هبذه املؤسسة ،ليوفر فهرسة لكافة املعلومات املتوافرة عىل
اإلنرتنت لكل منشور ،ويتم ذلك بوضع رقم لوغاريتمي يمثل وزن املادة العلمية بمعدل النقر عليها
واستخدامها عرب الشبكة العنكبوتية ،وتسمى هذه الطريقة رتبة الصفحة .Page rank
وظهر بعد ذلك عدد من قواعد البيانات األخرى املتعلقة بالفهرسة والتصنيف ،أبرزها ما
قامت به مؤسسة دار نرش العلوم الطبيعية ) ،(Natural Sciences Publishing) (NSPبداية من عام
 2011حتت رعاية احتاد اجلامعات العربية ،وبالتعاون مع بعض أبرز املؤسسات العلمية والبحثية
الرصينة يف العامل العريب وخارجه ،بعمل فهرس للمجالت املنشورة باللغة العربية كوسيلة إلعداد
معامل التأثري العريب  ،Arab Impact Factorخدمة للمجتمع العلمي العريب ومؤسساته وباحثيه،
وحترص) ،(NSPعىل إصدار تقرير بمعامل التأثري العريب ،بناء عىل اإلجراء السابق ،بصورة دورية،
وقد صدر التقرير األول والذي حيتوي عىل  31جملة علمية عربية يف  15أكتوبر  2015والتقرير الثاين
الذي يضم  53جملة عربية يف  15أكتوبر  2016واألن يوجد أكثر من  670جملة حتت التقييم واملتابعة
لكى تصل اىل املستوى املطلوب إلدراجهم يف املرشوع وحصوهلم عىل معامل التأثري العريب – واهلد
البعيد أن تستطيع املؤسسة مساعدة عدد  1250جملة عربية لتصل اىل املستويات العاملية.
ثانيا :معامل التأثري مفهومه والعوامل املؤثرة فيه ،إجيابياته واالنتقادات املوجهة إليه
عىل الرغم من تعدد مقاييس تصنيف وجودة املجالت العلمية والتي اعتمدت عىل مؤرش
االقتباس – كام سبق أن أوضحنا – إال ان معامل التأثري  Impact Factorيعد من أكثر معايري تقييم
النشاط العلمي واملجالت العلمية املحكَّمة موضوعية ،كام أنه أكثر تلك املعايري صالحية وشهرة
وانتشارا يف التطبيق عىل مستوى العامل؛ األمر الذي يتوافر له قواعد معلومات عاملية راسخة منذ أكثر
من نصف قرن ،واألمر الذي حدا أيضا ببعض األمم بإنشاء كشا

االستشهاد املرجعي هبا ،مثل
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الصني واهلند وكوريا ...،إلخ ،حيث تقوم بعض املؤسسات حال ًّيا بتلك الدول بحساب معامالت
التأثري بشكل سنوي للمجالت العلمية املحكَّمة املسجلة عندها ،ونرشها فيام ُيعر بتقارير استشهاد
املجالت ،والتي يتم فيها تصنيف املجالت وفق معامالت التأثري ،فكثريا ما يستخدم هذا املقياس
ٍ
ٍ
أكثر أمهية من
َرب َ
كبديل لألمهية النسبية ملجلة ما يف نطاقها ،فاملجالت ذات "عامل التأثري" األعىل ُتعت َ ُ
املجالت ذات "عامل التأثري" األقل.
ومن هنا نشأت فكرة "معامل التأثري ( - )IF( )Impact factorالصادر عن معهد
املعلومات العلمي) Institute of Scientific Information (ISIوالذى اكتسب الرعاية من مؤسسة
تومسون رويرتز ) (Thomson Reutersواآلن هو جزء من عمل مؤسسة تومسون رويرتز  -والذي
يمكن استخدامه كأداة وطريقة لقياس االستشهاد املرجعي ( ،(citationويشري إىل مدى استخدام
أبحاث ومقاالت دورية ما ،حيث يرتفع مؤرش معامل التأثري بحده يف العادة ما بني سنتني إىل 6
سنوات بعد النرش ،كمقياس ألمهية املجالت العلمية املحكمة ضمن جمال ختصصها البحثي وترتيبها
وفقا له ،وتوجيه اهتامم الباحثني إىل النرش يف تلك األوعية آخذين بعني االعتبار معامل التأثري لتلك
األوعية عىل مستوى التخصص ،والذى تم ابتكاره من قبل "يوجني جارفيلد" ،ويعكس معامل
التأثري مدى اعتامد األبحاث العلمية التي ُتنرش حديثا عىل عدد املرات التي ُيشار فيها إىل البحوث
املنشورة سابقا يف تلك املجالت ،واعتامدها مصادر ملعلوماهتا ،وبذلك ُتعد املجلة التي متلك معامل
كم ًّيا ونوع ًّيا ملدى
تأثري مرتفع من املجالت املهمة يف جمال ختصصها ،حيث يوفر "معامل التأثري " تقييام ِّ
جودة ورصانة املجالت املتخصصة يف مجيع جماالت املعرفة البرشية.
كام أن هناك معامالت تقييم أخرى مكملة وان كان معامل التأثري أقواها ويتم استخدامه
بوجود مقيم معتمد ،حيث توجد أيضا مقاييس أخرى يمكن استخدامها كمؤرشات عىل أمهية
الدوريات العلمية املحكمة ،كعدد املرات التي تستشهد األبحاث فيها باألبحاث املنشورة يف املجلة
منذ نشأهتا ،واملدة الزمنية التي تستغرقها األبحاث حتى تبدأ األبحاث األخرى باالستشهاد هبا،
ومتوسط عمر البحث الذي تتوقف بعده األبحاث عن االستشهاد به ،إال أن الكثري من التساؤالت
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حتوم حول جدوى مثل هذه املقاييس وقدرهتا عىل قياس أمهية الدوريات العلمية ،والبحوث التي
تنرش فيها.
و ُمعامل التأثري ُيعر

بأنه“ :متوسط عدد املرات التي تم فيها االستشهاد بورقة البحث عن

طريق باحثون آخرون يف مراجع أوراقهم البحثية خالل السنتني املاضيتني” ،او خالل األربع سنوات
املاضية وفق معامل التأثري مخس سنوات ( )IF5والذي ظهر يف عام .2009
فتعريف معامل التأثري هذا بحسب ما يوضحه موقع  ،Thomson Reutersوهو املعيار
املعتمد بني األوساط األكاديمية عامليا يف هذا الشأن ،حسبام يذكر املوقع ،فإن هذا املعامل حيتسب
للمجلة أو الدورية عن طريق قسمة عدد االقتباسات الكيل التي حصلت عليها املجلة ،عىل عدد
املقاالت أو األبحاث التي نرشت يف ذات املجلة يف فرتة زمنية معينة.
م عامل التأثري وبأبسط عبارة هو مقياس يوضح أمهية الدوريات العلمية يف جمال ختصصها،
وفقا إلشارة األبحاث اجلديدة إىل ما هو منشور سابقا يف تلك الدوريات واستشهادها هبا ،بام يعني
أمهيتها ومالقاهتا للقبول عند أهل التخصص ،وبواسطته يتوفر التقييم الكمي والنوعي الالزم لرتتيب
التأثريIF

املجالت وتصنيفها؛ ليمكن تقييمها أكاديم ًّيا وحتديد جودهتا ومت ُّيزها األكاديمي ،ومعامل
ِ
هرست يف) Journal Citation Report (JCRويتضمن فقط
حي ُ
َْ
سب َسنويا لتلك املجالت التي َف َ

املجالت التي تفهرس ضمن ثومسون رويرتز العلمي وهذا حيدث سنويا ،ونظرا ألمهيته  IFيف َب ْعض
ِ
َ
اللجان بشكل دوري لتقييم املجالت التي
البلدان ،يتم ذلك بتمويل حكومي مؤسيس ،وتقوم بتعيني
ِ
ِ
عالوات ومكافئات ِ
ِ
ِ
العالية ،ويف
التأثري
جمالت
نقدية للنرش يف
هلا معامل تأثري ،وختصص للباحثني
ب َأ ْن َينْرشوا عىل األقل مقالتان للحصول عىل املاجستري و4
َب ْعض الكليات ،طالب دراسات العليا َجيِ ُ
ِ
الدكتوراه يف جمالت .IFوتشجيع الباحثني عىل للنرش يف املجالت العاملية واملدرجة يف
للح ُصول عىل
ُ
قواعد بيانات شبكة املعرفة ) (Web of Knowledgeالتابعة ملؤسسة تومسون رويرتز .

(Thomson

)Reuters

ويعترب معامل التأثري مؤرشا عدديا رئيسيا تقاس به أمهية املجلة يف ختصصها وحقلها ،وأحد
أدوات القياس الكمية لتصنيف وتقييم ومقارنة املجالت العلمية ،وحتديد نوعية املجلة ونوعية
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األبحاث التي تنرشها جملة ما ونوعية املؤسسة ومن يعمل هبا من خالل األبحاث التي تنرشها تلك
املؤسسة ،بام يسهم تعريف الباحثني ونارشي األبحاث بالدوريات ذات اجلودة العالية يف التخصصات
واملوضوعات املختلفة ،عدد االستشهادات املرجعية ملقال يف جملة خالل فرتة زمنية معينه.
تظهر أمهية النرش يف جمالت ذات معامل التأثري مرتفع ألن بحوث تلك املجالت هي الوحيدة
التي سو

تكون يف متناول أيدي باحثي وعلامء دول العامل ،ومن خالهلا يتم التواصل معهم وعىل

أساسها يتم خلق جو من التنافس األكاديمي (الذي بدوره يسهم يف تقديم أبحاث مميزة ونوعية) وعن
طريقها تتم عملية ترسيخ مبادئ البحث العلمي األصيل الذي يساهم يف التطوير العلمي
والتكنولوجي للوصول اىل مصا الدول املتقدمة.
العوامل التي تؤثر يف معامل التأثري
عىل الرغم من شيوع وأمهية معامل التأثري اال أنه توجد عوامل عديدة تؤثر عليه وعىل قيمته
من أبرزها:
 -1تاريخ النرش :يعتمد معامل التأثري فقط عىل بيانات االستشهاد وهيتم بتكرار استشهاد املقاالت
من جملة يف أول بضع سنوات من النرش ،املجالت التي هبا مقاالت يستشهد هبا بثبات لفرتة
طويلة من الزمن (مثال  10سنوات) خترس هبذه الطريقة من احلساب.
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 -2املجالت الكبرية مقابل الصغرية :املجالت الكبرية متيل إىل أن تكون هلا عامل تأثري أعىل دون
ان تكون له عالقة بجودهتا.
 -3متوسط االستشهاد :عامل التأثري هيتم فقط بمتوسط االستشهاد وعليه قد يكون عدد قليل
من األوراق يف جملة مستشهد هبا كثريا مما تزيد بشكل كبري معامل تأثريها ،يف حني ورقة أخرى
يف نفس املجلة من املحتمل آال يستشهد هبا عىل اإلطالق ،لذلك ليس هناك عالقة مبارشة بني
تكرار االقتباس ملقال مفرد أو نوعية ومعامل تأثري املجلة.
 -4مقاالت املراجعة (( :)review articlesالتي متيل إىل احلصول عىل االستشهادات) ،واملقاالت
االفتتاحية ،والرسائل ،وملخصات اللقاء ،واملالحظات .إدراج هذه املنشورات يتيح الفرصة
للمحررين والنارشين ملعاجلة النسبة املستخدمة حلساب معامل التأثري وحماولة زيادة عددهم.
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 -5التخصصات التي تنمو وتتغري برسعة :ختصصات مثل الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية
هلا معدالت استشهاد عايل ذلك فإن تلك املجالت دائام هلا معامالت تأثري أعىل من التمريض،
عىل سبيل املثال.
 -6حمو ر االستشهاد/الفهرسة :تركيز معهد املعلومات العلمية عىل بعض التخصصات دون
األخرى.
أما فيام يتعلق بإجيابيات معامل التأثري وسلبياته وما يوجه الية من انتقادات ،فقد اكد العديد
من املهتمني بقضايا النرش العلمي ان ملعامل التأثري جوانب اجيابية عديدة من أبرزها:
 -1مقياس منطقي وجيد خاصة لو استخدم بحكمة.
 -2سهولة التطبيق ،مع توفر احليادية من خالل التوحيد البيلومرتي يف نظام التقييم.
 -3الشفافية.
 -4متاح عىل نطاق كبري وسهل الفهم واالستعامل وهو االكثر قبوال وشعبية عن غريه من
املقاييس البديلة.
 -5طريقة فعالة وموضوعية ومفيدة ملقارنة املجموعات البحثية واملجالت العلمية شاع تطبيقها
يف املفاضلة الختيار املجالت يف املكتبات يف ضوء امليزانيات املتاحة.
ويف املقابل يواجه معيار معامل التأثري العديد من االنتقادات ،فعالوة عىل اجلدل القائم حول
جدوى وجود مقاييس معيارية لالستشهادات أصال فإن االنتقادات ملعامل التأثري تتمحور بشكل
أسايس حول صحة مدلول هذا املقياس وإمكانية سوء استغالله ثم األخطاء التي يمكن أن تتم عند
استخدامه.
 -1إن استخدام املتوسط احلسايب لالستشهادات املرجعية ال يعرب بشكل صحيح عن هذا التوزيع
االحتاميل.
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 -2يمكن للعديد من األبحاث ،خاصة ذات معامل التأثري املنخفض ،أن تكون الكثري من
استشهاداهتا ألبحاث كتبت من قبل نفس مؤلف البحث (وهو ما يعر باالستشهاد الذايت)،
 -3يمكن للمجلة أن تقوم بنرش عدد أكرب من األبحاث ذات الطابع املسحي ،والتي تقوم
بتصنيف األبحاث يف جمال معني دون تقديم إضافة علمية جديدة ،مما يرفع من معامل التأثري
هلذه املجلة ويرفع ترتيبها ضمن املجالت يف جماهلا العلمي.
 -4دعوة الباحث القراء لالستشهاد بالبحوث اخلاص به عند ذكر معلومة معينة.
 -5االستشهاد يف االفتتاحية باألبحاث التي نرشت فيها سابقا.
 -6أن املجالت التي تنرش أوراق مراجعات ) (Review Articlesحتصل يف العادة عىل عدد أعىل
من االقتباسات قياسا باملجالت التي تنرش أوراقا بحثية ومقاالت علمية اعتيادية.
 -7أن النرش العلمي املحكم يمكن أن خيضع العتبارات متغرية يف السياقات الزمانية واملكانية،
موضوع االقتباسات وبالتايل معام الت التأثري املبنية عليها قد ال خيلو مما يمكن اعتباره حتيزات
ايديولوجية أو ثقافية أو جغرافية ،فهنالك بني املؤلفني من قد يتحيز يف اقتباساته ملجالت أو
مقاالت دون أخرى ألسباب غري علمية أو موضوعية.
ثالثا :اجلهود العربية يف سبيل تصنيف ووضع معايري جلودة االنتاج العلمي املنشور باللغة العربية،
وصوال اىل مرشوع معامل التأثري العريب
عىل الرغم من املكانة الكبرية للغة العربية اليوم ،واعتامد الباحثني يف العلوم الرشعية
والعربية يف خمتلف اجلامعات واملراكز البحثية يف العامل عليها يف إعداد أبحاثهم ودراساهتم إال أن
هذه اللغة مل تنل النصيب الوايف من االهتامم الذي وجدته اللغات األخرى.
ففي الوقت الذي توجد فيه اليوم العديد من القواعد اإللكرتونية اخلاصة بنرش اإلنتاج
العلمي -األبحاث ،والدراسات ،واملستخلصات -املنشورة باللغات األخرى كاإلنجليزية
والفرنسية ،وعىل الرغم من املحاوالت العربية لتطوير قواعد متخصصة يف نرش أو توزيع اإلنتاج
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العلمي الصادر باللغة العربية ،مثل" شبكة املنهل" اململوكة لرشكة املنهل التكنولوجية ،وقاعدة
"معرفة" التابعة لرشكة عامل املعرفة للمحتوى الرقمي ،وقاعدة دار املنظومة ،وغريها ،إال أنه ال
توجد حتى اليوم قاعدة إلكرتونية شاملة تستهد

إدراج وتصنيف أوعية النرش العلمي الصادرة

باللغة العربية ،وذلك عىل الرغم من استشعار اجلامعات واملؤسسات البحثية العربية بأمهية هذا
األمر ،اضافة اىل أن تلك القواعد تقوم بفهرسة ونرش كل ما يقدم هلا او تستطيع الوصول اليه بغض
النظر عن جودنه.
والواقع انه يوجد العديد من قواعد املعلومات العربية من أبرزها:
قاعدة (معرفة)
وتضم ما يزيد عن  1373دورية علمية وإحصائية وحوايل  150000مقالة بالنص الكامل
وآال من مراجعات الكتب والرسائل اجلامعية .كام يشارك يف هذه القاعدة ما يزيد عن  280جامعة
ومركزا بحثي وجهازا إحصائي ومنظمة إقليمية يف العامل العريب من  19دولة عربية.
أرشيف املحكامت والدوريات )آسك زاد(

حيتوي عىل نسخ الكرتونية من األرشيف الكامل ألكثر من  191حمكمة ودورية علمية
صادرة عن جامعات ومؤسسات عربية تم االتفاق عىل إتاحة إصداراهتا للجامعات واملؤسسات
املستفيدة من خدمات أسك زاد ،يتيح األرشيف إمكانية البحث يف البيانات الببليوجرافية اخلاصة
بكل دورية باإلضافة إىل إمكانية تصفح وحفظ وطباعة األعداد واملقاالت الكاملة لالستفادة منها يف
البحث األكاديمي.
قاعدة املعلومات الرتبوية Edu Search

وتعترب القاعدة األوىل يف العامل العريب للمتخصصني والباحثني يف املجال الرتبوي والتعليمي،
والعلوم االجتامعية األخرى ذات العالقة ،حيث تغطي القاعدة تقريبا مجيع الدوريات الرتبوية
العلمية الصادرة باللغة العربية بنصوصها الكاملة ،إضافة إىل أعامل وأبحاث املؤمترات والندوات.
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املنهــل
وتوفر الوصول آلال

املنشورات اإللكرتونية من اجلامعات العربية الرائدة عاملي ومراكز

األبحاث واملجتمعات العلمية .وتوفر املنهل قواعد معلومات ذات نصوص كاملة يمكن البحث
فيها وحتتوي عىل منشورات عربية حممية باحلقوق الفكرية.
قاعدة معلومات العلوم اإلنسانية Human Index

تضم تقريبا مجيع الدوريات واملجالت العلمية والكتب السنوية الدورية املتخصصة يف
جماهلا ،الصادرة باللغة العربية يف مجيع الدول العربية وغري العربية بنصوصها الكاملة عالوة عىل
أعامل وأبحاث املؤمترات والندوات باللغة العربية .وتغطي القاعدة ما نرش يف الدوريات العربية يف
جمال العلوم اإلنسانية منذ عام  1934وحتى اآلن.
قاعدة معلومات اللغة واالدب Arab Base

تضم قاعدة معلومات اللغة واألدب والعلوم االنسانية تقريبا مجيع الدوريات واملجالت
العلمية والكتب السنوية الدورية املتخصصة يف جماهلا ،الصادرة باللغة العربية يف مجيع الدول العربية
وغري العربية بنصوصها الكاملة عالوة إىل أعامل وأبحاث املؤمترات والندوات باللغة العربية،
وتغطي القاعدة ما نرش يف الدوريات العربية يف جمال علوم اللغة واألدب والعلوم اإلنسانية منذ عام
 1934وحتى اآلن.
واذا كانت قضية جودة البحث العلمي والنرش العلمي املحكم باللغة العربية موضع اهتامم
كبري عىل الصعيد العريب ؛ نظرا ألمهيته يف إثراء املكتبة العربية بدراسات تدعم تطور املجتمعات
وترتقي بالتنمية املستدامة ،كام أن البحث العلمي املحكم باللغة العربية هو مقياس حقيقي ملدى
تطور املنظومة البحثية يف الدول العربية ،ومؤرشا ملستوى الدعم هلذه الدوريات واملجالت العلمية
يف ضوء معايري البحث العلمي ،ومن خالل ما أشارت إليه الدراسات السابقة ،وخربة الباحث
الحظ وجود تذبذب يف جودة البحوث العلمية املحكمة باللغة العربية وتفاوت يف مستواها
ومستوى التزامها بمعايري البحث العلمي ،مما يقلل من االستفادة منها يف تطوير املنظومة البحثية،
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وغياب اإلنتاج البحثي املنشور باللغة العربية عن ساحة التصنيف العاملي متاما ،فال توجد جملة عربية
واحدة حصلت عىل معامل تأثري عاملي.
حيث تشري مؤرشات النرش الدويل للبحوث واألوراق العلمية -يف جمملها-إىل ضعف
اإلسهام العريب يف رصيد املعرفة البرشية ،واحلقيقة أن جزءا كبريا من هذا الضعف يعود إىل تدين
متثيل أوعية النرش العربية يف قواعد املعلومات العاملية ،مثل :قاعدة بيانات شبكة العلوم ، - ISIومن
ثم فإن السعي إلدراج الدوريات العربية يف هذه القواعد سيفتح آفاق أرحب كي يصل اإلنتاج
العلمي العريب ،وتوثق إضافته إىل املعرفة يف املستوى الدويل.
ويالحظ أن األرقام التي ترصدها بعض اجلهات املعنية بمؤرشات األداء العلمي والنرش
الدويل تشري يف مجلتها إىل ضعف اإلسهام العريب يف رصيد املعرفة البرشية املعارصة ،غري أن املتأمل
يف مدى دقة هذه املؤرشات من حيث طبيعة البيانات التي تعتمد عليها واملقاييس اإلحصائية التي
تستخدمها يكتشف أهنا مؤرشات ال تعرب يف حقيقة األمر عن واقع هذا اإلسهام العريب ،بقدر ما
تعكس غياب متثيل هذا الرصيد يف منافذ النرش الدولية ،وبخاصة تلك املدرجة ضمن قواعد النرش
العاملية ،مثل :قاعدة بيانات شبكة العلوم (.)Web of Science-ISI
ان تدنى متوسط النرش الدويل للمؤسسات األكاديمية العربية (متوسط عدد األبحاث
املنشورة لكل باحث) ،يرجع لعدة أسباب منها وجود عدد كبري من أعضاء هيئة البحوث يف إعارات
أو انتدابات خارج اجلامعة وبالتايل حيسب إنتاجهم العلمي للجهة املعار إليها بالرغم من أهنم يتم
عدهم عىل جهة عملهم األصلية ،واضافة اىل ان عدد كبري من أعضاء التدريس باملؤسسة يف ختصص
العلوم االجتامعية واإلنسانية وأبحاثهم تنرش باللغة العربية وبالتايل ال تدخل يف حساب املؤرشات
الدولية.
إن تقييم واقع النرش باللغة العربية يف قواعد نرش شبكة العلوم ،واملعدالت املأمولة
واملتوقعة ،جيب أن يتم يف نوع من احلذر والدقة ،فالبيانات املستقاة من شبكة العلوم تشري بوضوح
إىل سيطرة اللغة اإلنجليزية سيطرة شبه مطلقة عىل النرش العلمي؛ فأكثر من  33.5مليون ورقة حمكمة
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من ال 36.622مليون ورقة متضمنة يف قواعد بيانات شبكة العلوم هي باللغة اإلنجليزية ،وهو ما
يمثل  91.6 %.من هذه النسبة من النرش باللغة اإلنجليزية.
نحو معامل تأثري عريب
يف عرص املنافسة والزيادة اهلائلة يف املعلومات واملعار

وتعدد قنوات نرشها ،تطلعنا اىل

جمتمع علمي عريب متطور تشيع فيه ثقافة التقييم والرصد وقياس األداء ،فانه مما يسئ الباحث العريب
غياب االنتاج البحثي املنشور باللغة العربية عن ساحة التصنيف العاملي متاما ،و عدم وجود قواعد
بيانات لإلنتاج العلمي املنشور باللغة العربية ،وبسبب ان كثري من املجالت التي تصدر باللغة العربية
ال تلتزم بمعايري النرش املتعار

عليها عامليا ،وإىل سيطرة اللغة اإلنجليزية سيطرة شبه مطلقة عىل

النرش العلمي بقاعدة بيانات شبكة العلوم ( ،(Web of Science-ISIاألمر الذى أدى اىل عدم
حصول جملة عربية احلر واحدة عىل معامل تأثري عاملي.
وان طالقا من كل ما سبق عن أمهية معامل التأثري فانه وألسباب خمتلفة ،ومن عدم وجود
لألسف اهتامم عاملي بحساب معامالت التأثري للمجالت العربية ،وعدم وجود مؤرشات دقيقة
ومنهجية عىل مدى جودة النشاط العلمي العريب؛ جاء االهتامم بالسعي لتوفري "معامل التأثري العريب"،
يكون معامل خاص باملجالت العربية دون غريها ،كرد فعل طبيعي لالحتكار الذي تفرضه تومسون
رويرتز عىل تصنيف املجالت والدوريات ،وحرمان املجالت العربية من هذا احلق.
ففي العام  2007فكر حممود عبد العاطي رئيس قسم الرياضيات وتكنولوجيا املعلومات
بمدينة زويل يف إقامة (حائط الصد) ضد مؤمتر هنري بنرمان كامبل (معامل التأثري العريب
لألبحاث) !!..بذر الرجل نبات مرشوعه يف البحرين وأنبت ثمرته يف القاهرة وشاركه الفكرة زمالء
يف السعودية والكويت ،وأيده العلامء من املحيط إىل اخلليج وباركت اجلامعة العربية املرشوع.
وانطالقا من امهية ورضورة توفري معامل تأثري عريب ،نظمت جامعة امللك سعود ممثلة يف عامدة
البحث العلمي املؤمتر السعودي الدويل الثاين للنرش العلمي حتت شعار "معا نحو نرش علمي متميز"
خالل الفرتة من  28إىل  30ذي احلجة 1436هـ املوافق من  11إىل  13أكتوبر 2015م يف مقر اجلامعة
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بالرياض ،و "ندوة النرش العلمي املحكم باللغة العربية يف دول جملس التعاون" بجامعة االمام يف
أكتوبر .2015
ومعامل التأثري العريب يرمى إىل إثبات املعلومات واألبحاث العلمية املنشورة يف املجالت
العلمية املعتمدة باللغة العربية فقط وإعطائها معامال علميا عامليا يرمى إىل رفعة املجالت العلمية
باللغة العربية بعيدا عن اللغات األجنبية األخرى وبالتايل يتم إثبات العربية كلغة تستخدم يف
األبحاث والدراسات العلمية العاملية مثلها مثل اإلنجليزية والفرنسية واألملانية بل و العربية واألخرية
تقوم عليها عرشات املجالت العلمية والطبية وان كانت العربية قد اندثرت أللف عام !!..األمر الذي
سو

يعود بالعامل العريب الستخدام لغته األم يف البحث العلمي مما ينمى العقل العريب ويثرى من

املعرفة العربية ويسهل األلفاظ وحيدو بالعرب نحو وضعهم املثايل القديم كملوك وسادة للحضارات
اإلنسانية بدال من ذلك التخبط الذى يعيشه الكثري من العلامء العرب فال هم أبدعوا بلغتهم األم وال
هم فقهوا لغة وثقافة األخرين.
كم ًّيا ونوع ًّيا ملدى جودة ورصانة املجالت العربية
حيث يوفر "معامل التأثري العريب" تقييام ِّ
املتخصصة يف مجيع جماالت املعرفة البرشية ،وذلك هبد

رصد النشاط العلمي العريب يف أبرز قنواته

التي تعد القناة األساس يف االتصال العلمي بني الباحثني منذ ما يقرب من  350عاما وهي املجالت
العلمية.
رابعا :مربرات الدعوة اىل وجود معامل تأثري عريب للمجالت والبحوث املنشورة باللغة العربية
ان الدعوة اىل رضورة وجود معامل تأثري عريب للمجالت والبحوث املنشورة باللغة العربية
يقف وراءها مربرات عديدة من أبرزها:
 -1كرس احتكار مؤسسات النرش العاملية واقتصارها عىل البحوث املنشورة باللغات غري العربية،
ووضع جمموع من الرشوط املجحفة ألوعية النرش باللغة العربية ،والتي قد ال يكون هلا عالقة
بجودة النرش العلمي ،اضافة اىل امهيته يف اعادة يشء من االعتبار إىل لغتنا األم ،ويضع املتميز
من الدوريات والبحوث يف دائرة الضوء ،ويعيد شيئا من التوازن إىل الفوىض الكمية والنوعية
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التي نتجت عن كثرة أوعية النرش بال ضوابط ،خيرج البحوث اجليدة واملطورة من املخازن
واألرفف واألدراج ،إىل الفضاء السيبريي الرحب؛ لتصبح متاحة لالطالع واملقارنة ومعرفة
السابق والالحق ،واملؤثر واملتأثر ،بدال من حالة اإلخفاء واإلنكار التي تسببت بالتأكيد يف
حاالت إعادة إنتاج لبحوث قديمة ،دون وجود إمكانية لرصد هذه احلاالت ،أو مع ندرة
رصدها ،وربام كانت “إعادة اإلنتاج” كلمة بريئة خمففة للتعبري عام هو أكرب جرما ويشجع
العلامء والباحثني عىل خوض غامر البحوث ذات الصبغة.
 -2افتقار املجالت التي تنرش باللغة العربية ،وغالبيتها العظمى تنتمي للحقول االجتامعية
والرتبوية واالنسانيات ،جلهة تصنيفية موحدة لتحديد معامالت تأثري هلا ،والذى يعد من أهم
مشاكل املحتوى العريب املنشور ،اضافة اىل عدم وجود فهارس اقتباس ألي من املنشورات
باللغة العربية ،وهو ما جيعل البحوث العربية بالكامل خارج سياق التنمية ،فال هي متاحة
لالستغالل العميل يف جمال الصناعة كام هو احلال يف الدول املتقدمة ،وال هي متاحة الستكامل
البحث وتطويره واستمرار مسرية البحث العلمي.
 -3احلاجة امللحة إىل تعزز مكانة اللغة العربية ،واملسامهة يف خدمة املؤسسات البحثية واملراكز،
واملجالس ،واهليئات العلمية والعربية ،والدولية ،التي تفتقد حاليا لآلليات املوضوعية
الالزمة لتقويم األبحاث واألوراق العلمية املنشورة باللغة العربية ،رغم بعض اجلهود
املتناثرة إلجياد أي آلية لتقويم املجالت العلمية الصادرة باللغة العربية دون اختاذ أي مبادرة
حقيقية لتحقيق هذا اهلد .
 -4تأكيد أمهية االعتزاز هبويتنا العربية وتسجيل جمهود الباحثني يف الوطن العريب يف حمتوى عريب
يعود عيل أمتنا العربية بالنفع ،وحان الوقت ان ندعم النرش باللغة العربية إىل جانب النرش
باللغة اإلنجليزية ،فمعامل التأثري العريب منصة عربية بأدوات عاملية لنرش أبحاث علمية
رصينة بلغة املنطقة ،وسو يعود هذا املرشوع القومي عيل األمة العربية بالعائد والتنمية ،إذا
أحسن استخدامه واالستفادة منه ،وخاصا يف جمال تصنيف اجلامعات العربية عىل املستوى
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اإلقليمي والعاملي ،كام أن معامل التأثري العريب سيتيح للباحثني االطالع عيل ما هو جديد وما
سيساعدهم يف أبحاثهم ودراساهتم.
 -5تشجيع العلامء والباحثني عىل خوض غامر البحوث ذات الصبغة املحلية واإلقليمية ،والتي
ربام ال تروق للدوريات اإلنجليزية عالية التأثري ،بام أخرج كثريا من العلامء عن خدمة القضايا
العلمية الوطنية لبالدهم،
 -6ان وجود ذلك املعامل سينتج عنه امكانية تصنيف للدوريات ،واملجالت العربية ،ذلك
التصنيف الذي سيؤثر عىل اعتبارها يف منح درجات لرتقية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات
العربية ،بناء عىل نرش بحوثهم يف الدوريات ذات التصنيفات املختلفة.
 -7االستجابة لتطلعات الباحثني واملؤسسات األكاديمية والبحثية عرب العامل الرامية إىل وجود
جهود علمية وتقنية تستهد

إدراج ،وتصنيف اإلنتاج العلمي املنشور باللغة العربية،

السيام يف ظل الفراغ الناشئ عن عدم وجود مبادرات عربية أو أجنبية يف هذا املجال ،ويف
هذا يرى حممود عبد العاطي اىل أنه مما ييسء الباحث العريب غياب اإلنتاج البحثي املنشور
باللغة العربية عن ساحة التصنيف العاملي متاما ،فال علم لدينا بحصول جملة عربية احلر
واحدة عىل معامل تأثري عاملي ،وهو ما يتطلب من مؤسساتنا العلمية العربية رضورة رعاية
مرشوع معامل التأثري العريب لكى يكون منارة لصناع القرار واملعنيني باسرتاتيجيات البحث
العلمي يف أوطاننا العربية عرب ما يوضحه من تقرير مهني دوري عن جودة املجالت الناطقة
باحلر

العريب ،وتصنيف الباحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،وال يساورنا أدنى شك

يف أن عددا من مؤسساتنا يرتقب نجاح هذا احلدث العلمي املهم.
 -8اإلسهام يف دعم املحتوى العريب عىل اإلنرتنت ،بام يستجيب للمبادرات الداعية إلثراء
املحتوى العريب عىل اإلنرتنت ،إىل جانب دور هذه املبادرة يف دعم صناعة الربجميات التي
تدعم اللغة العربية.
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 -9رفع كفاءة األبحاث املكتوبة باللغة العربية ،وما يتصل هبام من علوم ،حيث سيعمل املرشوع
عىل تصنيف املجالت العلمية بناء عىل معامالت تأثريها  Impact Factorsيف اإلنتاج
العلمي يف التخصص ،إىل جانب تصنيف الباحثني بحسب تأثري إنتاجهم العلمي يف اإلنتاج
العلمي للباحثني اآلخرين.
 -10ان الباحثني العرب خاصة يف العلوم االجتامعية واالنسانية بغض النظر عن ختصصاهتم،
يفضلون استخدام اللغة العربية كلغة للبحث اكثر من اللغات االجنبية جمتمعة ،وامهية ذلك
تكمن يف توجه الباحثني العرب اىل مجهور القراء العرب لبث افكارهم العلمية ونرش انتاجهم
الفكري ،عىل اعتبار ان املجتمع العريب ومجهور القراء العرب ليسوا يف حاجة اىل بث افكارهم
العلمية ونرش انتاجهم الفكري من املجتمعات الغربية ،كام ان املوضوعات التي يعاجلوهنا يف
بحوثهم هتم القارئ العريب وليس األجنبي.
وقد حدد القائمون عىل اعداد مرشوع معامل التأثري العريب امهيته يف اجلوانب التالية:
 -1تعريف الباحثني العرب بأبرز املجالت العلمية يف ختصصاهتم املوضوعية ،وفقا ملعامل التأثري؛
بام يتيح الفرصة هلم للنرش يف تلك املجالت البارزة.
 -2مساعدة اهليئات العربية ملنح اجلوائز يف العلوم االنسانية والعلوم االجتامعية وايضا جلان
الرتقية العلمية يف اجلامعات العربية عىل الكشف عن أبرز املجالت العربية يف ختصصاهتا
العلمية ،والكشف عن معامل التأثري الفعيل لكل جملة من هذه املجالت ومعامل التأثري
للباحثني العرب.
 -3تعريف دور النرش العربية القائمة عىل إصدار املجالت العلمية ،بمدى تأثري تلك املجالت يف
ختصصاهتا املوضوعية؛ وبام يتيح الفرصة هلم لالرتقاء بمستوى تلك املجالت.
 -4تعريف الباحثني العرب بمدى تأثريهم العلمي من خالل اإلشارات املرجعية إىل دراساهتم
املنشورة يف املجالت املتخصصة العربية الرصينة.
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 -5التعر عىل أكثر املدارس العلمية العربية حظوة باالستشهادات املرجعية ،ومن ثم أبزرها يف
ختصصاهتا العلمية.
 -6الكشف عن أكثر املؤسسات العلمية والبحثية بروزا وتأثريا يف ختصصاهتا العلمية ،من خالل
اإلشارات املرجعية إىل أعامل منسوبيها من الباحثني.
 -7الكشف عن طبوغرافية البحث العلمي العريب عىل العموم ،يف مجيع ختصصات املعرفة
البرشية.
 -8الكشف عن العالقات العلمية فيام بني املجالت العربية وبعضها البعض ،والتخصصات
العلمية ،والدول العربية نارشة تلك املجالت وبعضها البعض؛ وذلك عن طريق أسلوب
تبادل االستشهاد املرجعي. Inter-citation
وتتبع مؤسسة ( )NSPاملعايري املتعار

عليها يف املجتمعات العلمية ،يف فحص مدى إدراج

امل جالت املتخصصة كوثائق مصدرية؛ وذلك مثل توافر هيئة للتحرير بتلك املجالت ،والنص
بوضوح عىل خضوع مقاالهتا للتحكيم العلمي ،وانتظام صدورها ،والتزامها عىل وجه العموم
بأخالقيات وأعرا النرش العلمي .ويقوم عىل النظر يف املجالت العربية عىل ضوء تلك املعايري ،نخبة
من العلامء والباحثني املتخصصني يف املجاالت العلمية املختلفة.
ويتم إجراء التقييم من خالل حتليل عوامل متعددة ،مثل استعراض عدد االستشهادات
بالبحوث املنشورة يف هذه املجالت من ِقبل املجالت األخرى ،واألصالة واجلودة العلمية للبحوث
املنشورة ،واجلودة التقنية هليئة التحرير ،ونوعية التحرير ،وانتظام صدور املجالت ،ونظام حتكيم
البحوث فيها ،فضال عن االلتزام بأخالقيات البحث والنرش العلميني.
وقد ضعت مؤسسة ( )NSPجمموعة من الرشوط الختيار املجلة لتكون ضمن مقتنياهتا فيام
يىل:
 -1أن يكون للمجلة رقم تصنيف دويل للنسخة الورقية وآخر للنسخة اإللكرتونية.
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 -2أن يكون للمجلة موقع إلكرتوين حيتوى عىل مجيع املعلومات.
 -3أن تصدر بشكل منتظم.
 -4أن تكون هيئة التحرير من األساتذة املشهود هلم علم ًّيا.
 -5أن تكون البحوث موزعة جغراف ًّيا.
 -6أن حيتوي املوقع عىل قواعد النرش وأخالقيات النرش وقواعد امللكية الفكرية.
 -7االلتزام بمواعيد النرش املعلنة لكل عدد.
 -8االلتزام بقواعد تعيني أعضاء هيئة التحرير.
 -9االهتامم بالدقة اللغوية.
ويف إطار السعي نحو العمل عىل تطوير معامل التأثري العريب وتفعيل دوره واملساعدة يف
حتقيق اهدافه ،استلزم األمر زيادة الوعي بأمهيته ورضوريته يف مرص والعامل العريب بأكمله عن طريق
املؤمترات العلمية والندوات واملحارضات العامة باجلامعات واملؤسسات األكاديمية.
وهو ما سعى املسئولون عن املرشوع اىل األخذ به من خالل املسارات التالية:
 -1عقد العديد من الندوات وورش العمل باجلامعات املرصية ،والعربية للتعريف باملرشوع
وامهيته ورضورته (املنوفية القاهرة ثم جامعة بنها ،واخري جامعة أسيوط) ،ورشة إعداد
املراجعات العلمية  -ورشة ادراج الدوريات العلمية  - DOAJورشة معامل التأثري العريب،
وفتح الباب امام اجلميع للكتابة عن معامل التأثري عىل املوقع املخصص له حتت عنوان قالوا
عن معامل التأثري.
 -2االعالن عن املرشوع من خالل كل وسائل االعالم وشبكة املعلومات الدولية وتوضيح
امهيته لالرتقاء باإلنتاج البحثي العريب -أحاديث صحفية -نرش فيديوهات عن املرشوع عىل
شبكات التواصل واالنرتنت.
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 -3عقد املؤمترات املتخصصة يف جمال قياس املعلومات ومعامل التأثري كان من أبرزها:
 املؤمتر الدويل لقياسات املعلومات و معامل التأثري العريب  9-6اغسطس 2016
International Conference of Informatics and Arab Impact Factor 9 Aug 2016,

.Alexandria
 املؤمتر الدويل الثاين للنرش العلمي ومعامل التأثري العريب  9-6مايو  2017يف مملكة البحرين
حتت رعاية احتاد اجلامعات العربية.
 -4اصدار تقارير دورية عن املرشوع ومعامالت التأثري للمجالت ونرشها بكافة طرق النرش
واتاحتها للجميع ،فقد صدر التقرير األول والذي حيتوي عىل  31جملة علمية عربية يف 15
اكتوبر  2015والتقرير الثاين الذي يضم  53جملة عربية يف  15اكتوبر  2016ومنشور عىل
املوقع التايل  ./http://arabimpactfactor.comواألن يوجد أكثر من  670جملة حتت التقييم
واملتابعة لكي تصل اىل املستوى املطلوب إلدراجهم يف املرشوع وحصوهلم عىل معامل التأثري
العريب ،واهلد

البعيد أن نستطيع مساعدة عدد  1250جملة عربية لتصل اىل املستويات

العاملية.
 -5اختيار جمموعة من املتخصصني واملهتمني عىل مستوى العامل للعمل كلجنة علمية واستشارية
للمرشوع كمتطوعني.
 -6التعاون مع بعض أبرز املؤسسات العلمية والبحثية الرصينة يف العامل العريب وخارجه؛ كان
اخرها املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ،إلطالق منصة عربية تقوم بخدمة الباحثني
والدارسني العرب ومساعدهتم عىل معرفة أثر املجالت التي تصدر باللغة العربية ،وتكون
مرجعا جلميع الباحثني عىل غرار نظرياهتا األجنبية- ،لتعزيز النرش العلمي العريب والتصنيف
للمجالت التي تصدر باللغة العربية.
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خامسا :املتطلبات التي تضمن نجاح هذا املرشوع القومي واستمراره ،ودور اجلامعات واملؤسسات
البحثية يف العامل العريب يف ذلك
ويف ضوء ما تم عرضه فان وجود معامل تأثري عريب ونجاحه يتطلب رضورة توافر جمموعة
من املتطلبات تتمثل فيام ييل:
 -1التزام املجالت العلمية التي تصدرها اجلامعات واملؤسسات واجلمعيات العلمية بقواعد
النرش املتعار عليها دوليا.
 -2الزام كل املجالت العلمية برضورة توافر نسخة الكرتونية منها.
 -3وجود خمزون وقواعد بيانات لكل االنتاج العلمي الصادر باللغة العربية التي استوفت
الرشوط العامة للنرش يف املجالت العلمية الرصينة.
 -4وجود برامج حاسوبية حلساب معامل التأثري للمجالت املتقدمة لذلك.
 -5نرش الوعي بأمهية النرش العاملي ،وإشاعة ثقافة هذا النمط من النرش بني أعضاء هيئة التدريس.
 -6تعريف الباحثني العرب بأبرز املجالت العلمية يف ختصصاهتم.
 -7حتفيز أعضاء هيئة التدريس العرب عىل استخدام النرش االلكرتوين وتطوير قدرهتم عىل النرش
عرب شبكة اإلنرتنت مما يسهم يف تنمية أدائهم العلمي واألكاديمي ،وإثراء املحتوى الرقمي
العريب عىل شبكة اإلنرتنت.
 -8عند النظر ملوضوع معامل التأثري فإنه ال جيب وضع املجالت والدوريات التي تتبع للعلوم
الطبيعية والتطبيقية يف نفس السلة مع تلك التي تنتمي للحقول االجتامعية واالنسانية.
 -9ينبغي االنتباه لوجود جمالت ودوريات تورد عىل مواقعها معامالت تأثري بمسميات معدلة
قليال صادرة عن جهات مشكوك يف مصداقيتها .ومن أجل جتنب الوقوع يف رشك هذه
املجالت فإنه من األصوب العودة دائام اىل القوائم املعلنة من طر .Thomson Reuters
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أ ما عن دور اجلامعات يف حتسني عملية النرش العلمي تدعيام ملعامل التأثري العريب فتتمثل فيام
ييل:
 -1نرش الوعي بأمهية النرش العاملي ،وإشاعة ثقافة هذا النمط من النرش بني أعضاء هيئة
التدريس.
 -2النهوض بالبحث العلمي عىل مستوى كل جامعة عىل حدة بل وعىل مستوى الدولة.
 -3حتسني وضعية اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،وذلك من خالل تبني معايري عاملية
يف الطرح واملعاجلة واملنهجية والنرش.
 -4تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل اإلسهام يف عوملة املعرفة ،حيث ال يمكن أن يوجد تعليم
عايل منعزل ،وغري منفتح عىل الثقافات األخرى.
 -5حتقيق احلضور العاملي ألعضاء هيئة التدريس واجلامعات التي ينتمون إليها من خالل
املشاركة يف النرش العلمي العاملي وحضور املؤمترات العلمية ،وبالتايل حصول اجلامعة عىل
اعرتا

دويل أوسع .وتعريف العامل بالبحوث والدراسات التي أنجزهتا اجلامعات العربية،

حيث يمكن إدراج بعض املجالت العربية يف قواعد بيانات يسهل الوصول إليها رقميا.
 -6تعزيز قيم اإلبداع واالبتكار بني الباحثني من منسويب اجلامعات مما ينتج عنه إعداد بحوث
علمية متميزة ترقى إىل مستوى نرشها يف املجالت العاملية املرموقة.
 -7رفع مستوى اجلامعات العربية لتكون من ضمن أفضل اجلامعات العاملية ،وتعزيز سمعتها
املحلية واإلقليمية والدولية.
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 -8دعم النرش العلمي العاملي بحيث يتصدر قائمة األولويات يف اجلامعات املعارصة ألن هذا
يعد معيارا معتمدا يف احلكم عىل مدى قيام اجلامعة بدورها القيادي يف التالحم مع املجتمع
البرشي ،ودراسة ما يعانيه من مشكالت.
ويف النهاية
نرى أن املنطقة العربية يف حاجة إىل العناية بتوثيق املجالت العلمية يف قاعدة بيانات عربية
تشمل ملخصات البحوث عىل األقل تبنى بطريقة مهنية عالية يف إدخال عناوين البحوث وكلامهتا
الدالة ومستخلصات البحوث ،و إنشاء وحدة و مركز لعدد من املؤرشات االحصائية ودراسات
حتليل االستشهادات املرجعية  Citation Analysisللدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية أسوة
بقريناهتا األجنبية ونرش التقارير السنوية التي يمكن اعتامدها ملكافأة الباحثني وتقييم املؤسسات
العلمية والتعليمية والبحثية وفق إنتاجية العاملني هبا ونسبة االستشهاد بأعامهلم املنشورة عىل
املستويني العاملي والعريب .وهو إنجاز مل يتحقق حتى اآلن ،وهو ما يتطلب رضورة توفري كل الدعم
بصوره املختلفة ملرشوع معامل التأثري العريب.
هذا إىل جانب مستخلص إعالمي باللغة االنجليزية

English Informative Abstract

يتسم بتوفري املعلومات القيمة املتكاملة لكل إنجاز بحثي عريب بغرض اإلعالن عنه والتعريف به
عىل الساحة العاملية ،ويمكن أن تشمل ملخصات رسائل املاجستري والدكتوراه ،عىل غرار قاعة
بيانات .MI Dissertations Abstracts
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ومعايريه ومؤرشاته .جملة جامعة دمشق للعلوم األساسية.)2(27 ،
 حممد ،مها أمحد إبراهيم ( .)2009اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات يف
مطلع القرن احلادي والعرشين :دراسة ببليومرتية .جملة مكتبة امللك فهد الوطنية.)5(51 ،
متاح عىل:
https://www.academia.edu/5528434/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9
%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7ownload

 مقبل ،رضا سعيد ( .)2009النرش اجلامعي يف العرص الرقمي .جملة بحوث كلية اآلداب.
متاح عىلhttps://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-1-doc- :
11f524c3fbfeeca4aa916edcb6b6392e-original.doc

 موسى ،حممد فتحي عىل ،والسيد ،أمحد عطية أمحد ( .)2016معوقات النرش العلمي يف
الدوريات املصنفة يف قواعد البيانات العاملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
نجران .جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم العايل.33-15 ،)2(36 ،
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 هلول ،إحسان عيل ( .)2011واقع النرش العلمي يف جامعة بابل :دراسة تقويمية .جملة مركز
بابل للدراسات احلضارية والتارخيية.)2( ،
 هيكس ،ديانا ،ووترز ،وبول ،وآخرون ( .)2015حي ُّثون عىل استخدام عرشة مبادئ يف تقييم
البحوث العلمية :دليـــل «اليـدن» ملـؤشــرات تقييـم البحـوث العلميــة .متاح عىل:
https://arabicedition.nature.com/journal/2015/06/520429a?WT.mc_i 
d=NAE_SocialMedia14

 ولد أباه ،أمحد سعيد ( .)2014جهود اإليسيسكو وجتارهبا الناجحة يف تطوير الرتبية والتعليم
يف الوطن العريب .متاح عىل:
http://arabthought.org/content/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8
3%D9%88
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