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Introduction
مقدمة
❑ اهمية معرفة عامل تأثير البحوث

✓ هناك العديد من المجالت العلمية التي تقوم بنشر االوراق العلمية بهدف التحصيل
المالي وبغض النظر عن جودة االوراق العلمية المنشورة ومحتواها العلمي.
✓ نهدف الى التعريف بمقاييس تأثير البحوث المنشورة ،ومعرفة اثر استخدامها على
تحسين جودة البحوث في كافة التخصصات بشكل عام.
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مفهوم H-Index
❑ تعريف H-Index

هو مؤشر لقياس نسبة االنتاجية واالقتباس في البحوث العلمية المصنفة المنشورة ،يعتمد
H-Indexعلى عاملين هما عدد البحوث العلمية المنشورة ،وعدد االقتباسات لكل بحث
من قبل الباحثين االخريين
❑ تطبيق H-Index
✓ يمكن تطبيقها على االفراد (كباحثين مستقلين)
✓ المجالت العلمية

✓ مجموعة بحثية ( مجال بحثى معين يعمل عليه مجموعة من الباحثين كمثال ابحاث
الفضاء او الهندسة الطبية ،الخ )
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مفهوم H-Index
❑ اسس H-Index

تم اقتراحه عام  2005من قبل العالم الفيزيائي Jorge E. Hirsch ...وأحيانا يطلق
عليه رقم هيرش ...او معامل هيرش.
وهو مبنى على اساس توزيع االقتباسات الحاصل عليه الباحث على بحوثه المنشورة وقد
وضع هيرش االسس وفقا للقاعدة التالية ،ان قيمة ال  h-indexللباحث هي وجود على
االقل اقتباس واحد لكل ورقة بحثية منشورة

كمثال h-index 5= :
يعنى على االقل نشر الباحث  5بحوث ولكل بحث خمس اقتباسات
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مفهوم H-Index
امثلة توضيحية

عدد البحوث  1وعدد االقتباسات 1

عدد البحوث  1وعدد االقتباسات 0
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مفهوم H-Index
امثلة توضيحية

عدد البحوث 2
وعدد االقتباسات للورقة االولى 1
للورقة الثانية 0

عدد البحوث  1وعدد االقتباسات 3
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مفهوم H-Index
امثلة توضيحية

عدد البحوث 2
وعدد االقتباسات للورقة االولى 5
للورقة الثانية 2

عدد البحوث 2
وعدد االقتباسات للورقة االولى 2
للورقة الثانية 2
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مفهوم H-Index
4

رقم
الورقة

عدد االقتباسات

1

5

2

7

3

4

4

3

5

6

6

4

= H-Index

من األمثلة السابقة نالحظ ان قيمة  H-Indexهي المضاعف المشترك األصغر بين عدد
البحوث المنشورة وعدد االقتباسات لكل بحث.
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H-Index مفهوم
 ؟h-index ❑ أنواع ال
:حسب قاعدة البيانات المنشورة فيها البحوث وهي كالتالي
1- Thomson Reuters (ISI) h-index
2- Scopus h-index
3- Google Scholar
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مفهوم H-Index
مثال :يمكن للباحث
انشاء حساب خاص به
على موقع جوجل
الباحث العلمي واضافة
بحوثه المنشورة ومعرفة
عامل التأثير الخاص به.
https://scholar.
google.com.ly/
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مفهوم H-Index
مثال :اعلى مقاالت
حصلت على نسبة
اقتباس عالية في مجال
طب االسنان.

https://scholar.
google.com.ly/
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مقاييس تأثير المجالت العلمية

اهم المقاييس المستخدمة في قياس وتصنيف المجالت العلمية
✓ Journal Impact Factor from Journal Citation Reports
✓ SJR from Scopus
✓ H5-index from Google Scholar Metrics
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مقاييس تأثير المجالت العلمية
✓ Journal Impact Factor JIF
Journal Impact Factor, or JIF, is the most commonly-used metric
used to indicate journal quality.
Availability
JIF is available through Thomson Reuters' Journal Citation Reports.
JIF can be searched by journal name, or browsed by discipline.
JIF is a 3-year
calculation based on
the total number of
citations to articles
published in the
14
journal.

مقاييس تأثير المجالت العلمية
✓ SJR, or SCImago Journal Ranking, is based on JIF's citation
formula, but uses a 5-year citation count and applies an algorithm
based on Google's to calculate their index. )يأخذ في االعتبار وزن المجالت
)المشار اليها

✓ SNIP (Source Normalized Impact per Paper) is based on SJR,
but is normalized to more easily allow for direct comparison
between separate disciplines.)(يأخذ في االعتبار التخصص
✓ CiteScore is a newer metric uses JIF's citation formula, but uses
a 3-year citation count, and is more directly comparable with JIF,
due to the similar methodology.
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SJR, SNIP, and CiteScore are based on citation records in Scopus.

مقاييس تأثير المجالت العلمية
✓ The H5-index is created by Google Scholar, and is similar to
the h-index explained in Author-level Metrics.
H5-index "It is the largest number h such that h articles published
in [the past 5 years] have at least h citations each".
Example: H5-index of 60 means that that journal has published 60
articles in the previous 5 years that have 60 or more citations each.
H5-median is based on H5-index, but instead measures was the
median (or middle) value of citations is for the h number of
citations. A journal with an H5-index of 60 and H5-median of 75
means that, of though 60 articles with 60 or more citations, the
median of those citation values is 75.
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مقاييس تأثير المجالت العلمية
(مثال – جوجل الباحث العلمي)h5 -
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https://www.scimagojr.com

مقاييس تأثير المجالت العلمية
(مثال – )SJR

18

مقاييس تأثير المجالت العلمية
)SNIP-CiteScore – (مثال
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https://www.scopus.com

اسباب ضعف البحوث العلمية المنشورة بالمجالت الليبية
من خالل االطالع على مواقع تصنيف المجالت العلمية  ،الوجود للمجالت العلمية الليبية.
•
•
•
•
•
•
•

ضعف اإلمكانات البحثية المتاحة ،وصعوبة الوصول للمعلومات وجمعها
قلة التفاعل الفكري والتعاون بين الباحثين
تحديد الهدف من البحث والدافع من اجل ايجاد حلول لمشاكل المجتمع وليس من اجل الترقية العلمية
هجرة العقول والكفاءات العلمية إلى الخارج
صرفت على البحث.
عدم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي أُجريت ،وبالتالي ضياع الجهد واألموال التي ُ
ضعف مستوى األبحاث العلمية التي يتم إنتاجها ،مما يؤدي إلى عدم إسهامها في تطوير المسيرة العلمية
والتنموية في المجتمع.
عدم استخدام المعايير العالمية لعملية التقييم لقبول الورقات العلمية بالمجالت الليبية وهذا له دور سلبى
على جودة البحوث المنشورة.
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اسباب ضعف البحوث العلمية المنشورة بالمجالت الليبية
يمكن تلخيص اسباب ضعف البحث العلمي وفق االتي:
عوامل بيئية

موارد  /معلومات

حوافز

عوامل فردية

معارف ومهارات

دوافع

✓ المعلومات :تعني توقعات أداء واضحة ،معايير مفهومة عموما ،معرفة ما هو العمل الجيد والعمل
غير الجيد.
✓ الموارد :تعني أدوات ،نظم ،إجراءات ،سياسات ،مراجع أدلة ،حجم عمل مناسب ،وقت كاف
لألداء ،بيئة عمل مناسبة.
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اسباب ضعف البحوث العلمية المنشورة بالمجالت الليبية
مالحظات حول االخطاء الشائعة في كتابة االوراق العلمية بالمجالت الليبية
✓ ضعف فى استخدام المراجع العلمية ذات الجودة العالية وكيفية االستشهاد بهذه المراجع.
✓اختيار العنوان المناسب الورقة ،بحيث يعبر عن محتوى الورقة واالضافة العلمية ،بحيث
يكون ) ( (Be concise, specific & accurateموجز – محدد – دقيق )
✓ عدم كتابة مقدمة الورقة بشكل صحيح ،بحيث تحتوى على االتي:
- Clearly state the:
• Problem being investigated
• Background that explains the problem
• Reasons for conducting the research
• Identify the questions you are answering
• Introduce the current status of the area
• Analyses their weakness to provide justification for your work.
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اسباب ضعف البحوث العلمية المنشورة بالمجالت الليبية
• Summary of your contribution, highlighting the novelty and originality
of your work (State how your work differs from published work).
عدم تقديم الباحث للمبررات الختياراته اثناء وصفه للعمل المنجز

✓

Not Only tell WHAT you have done, but also WHY?
•
•
•
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✓ ضعف في تحليل ومناقشة النتائج
Comparison of advantages and disadvantages;
Highlight of strength and weakness;
Justification of your strength as well as weakness.
،✓ ضعف في كتابة ملخص الورقة
✓ ضعف مستوى اللغة االنجليزية

اسباب ضعف البحوث العلمية المنشورة بالمجالت الليبية
✓ Plagiarism
وهو نقل نص (اكثر من خمس كلمات متصلة ) من اي مصدر بدون تغيير وان ذكر
المصدر ،باإلضافة الى استخدام الصور والجداول بدون ذكر المصدر وبدون تصرف،
واالنتحال حتى لو كان نقل النص من نفس بحوث المؤلف السابقة
مثال لورقة منشورة وتم رفضها:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403
2113002293

https://scholar.google.com/citations?user=mEd03TgAAAAJ
&hl=en
✓ األفكار البحثية ليست جديدة ،استخدام مصادر قديمة (يجب ان يحتوي البحث على
مصادر ألخر سنة قدر االمكان واالعتماد على بحوث المجالت ذات معامل تأثير اكثر
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من الكتب وبحوث المؤتمرات) ،و عدم القراءة الكافية للبحوث السابقة

المجالت المفترسة
Predatory Publishers

❑ المجالت الخادعة؟
هي مجالت ال تتبع معايير نشر البحث العلمي من ناحية التقييم والمحتوى العلمي واالنتحال
وانما هدفها الرئيسي هو الحصول على المال من خالل استالمها اجور النشر من المؤلف.

مخاطرها؟ اخذ المال ويمكن ان تكون مصدر غير صحيح للمعلومات يعتمد عليه الباحثين
https://predatoryjournals.com/publishers
المجالت الغير رصينة؟
وهي مجالت موجودة وتنشر بحوث ولكنها متساهلة في عملية التدقيق والتتبع معايير النشر
العلمي بدقة.
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شكرا على حسن االستماع

