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 !للمجالت العلمية بين التفرد وضبابية المدلول معامل التأثير

 

 تيزريب ةعماج -عميد الدراسات العليا - طالل شهوان. د.أ

 

 Impact)يكثر في األوساط االكاديمية والبحثية النقاش والمحاججة حول موضوع معامل التأثير 

Factor )في تقرير مستوى  متفرد فمن متشبث به كفيصل ،المحكمة للمجالت والدوريات العلمية

وقبل الخوض في . غير مبال به العتبارات شتىمشكك أو تلك المجالت والدوريات إلى من هو 

 Thomsonموقع  معامل التأثير هذا بحسب ما يوضحه الموضوع يحسن االطالع على تعريف

Reuters، حسبما يذكر الموقع . عالمياً في هذا الشأنبين االوساط االكاديمية ة تمدوهو الجهة المع

فإن هذا المعامل يحتسب للمجلة أو الدورية عن طريق قسمة عدد االقتباسات الكلي التي حصلت 

فمثالً . عليها المجلة على عدد المقاالت أو االبحاث التي نشرت في ذات المجلة في فترة زمنية معينة

نفس العام  خاللالكلي عدد االقتباسات ن م 5102ل التأثير لمجلة ما في العام معاميمكن احتساب 

مقسوماً  5102-5102العاميين الماضيين  فيالمجلة في  التي نشرتالمقاالت التي حصلت عليها 

ً . عدد تلك المقاالتعلى  وهو  ،يعرف بمعامل التأثير لخمس سنوات احتساب ماومن الدارج أيضا

-5101للمقاالت المنشورة بين األعوام  5102عدد االقتباسات الكلي في العام  على سبيل المثال

 .مقسوما على عدد المقاالت المنشورة في نفس الفترة الزمنية 5102

ً واسع من ناحية المبدأ فإن هناك تقبالً  مفاده أن معامل التأثير لما العالمية في األوساط األكاديمية  ا

خفي أن دور النشر تولي له أهمية قصوى وتترقب وليس باألمر ال ،االمجلة أو اعتباره يعكس سمعة

اإلعالن السنوي عنه لتجعل من ذلك مناسبة لإلحتفاء بمجالتها ودورياتها التي تحصل على قيم 

عدد االقتباسات للمقالة العلمية يفترض أن  ولعله ال يستعصي على القبول القول بأن. مرتفعة له

على بعده  دون قصر ذلك التأثير ،الة في األوساط المهتمةحدثه تلك المقيعكس حجم التأثير الذي ت

يتيسر فهم الموضوع بشكل أفضل ويخرج المشهد من سيكولوجية وحتى . االيجابي بالضرورة

http://www.birzeit.edu/ar/blogs/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%84
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فيما يتعلق بمعامل  وي فإنه ينبغي التأكيد على جوانب مختلفةالتشجيع والتشجيع المضاد لفريق كر

 :لعل منها ما يلي التأثير

ً هناك ضرورة  -أوالً  لألخذ بعين االعتبار خصوصية الحقول العلمية من ناحية الرواج ومن دائما

المحاذرة عند مقارنة مجالت بالتالي و ،ناحية التنوع البحثي فيها عند النظر لمعامالت التأثير

تحترمها فهنالك الكثير من المجالت التي وفي هذا اإلطار . ودوريات تنتمي لحقول علمية مختلفة

مثالً وقوع المجلة في والذي قد يتسبب به  ،أوساط أكاديمية في حقل ما رغم تدني معامل تأثيرها

ن حجم الحقل البحثي ونشاط الباحثين في كذلك فإ. حقل غير رائج أو جذاب بالمعنى الدارج للكلمة

ً في تحديد عدد االقتباسات للمقاالت وللمجالت ف ففي . ي ذلك الحقلذلك الحقل يلعب دوراً أساسيا

أما في المجالت  ،ن المجالت بمعامالت تأثير مرتفعةالحقول الطبية والصحية مثالً يوجد الكثير م

 .التأثير تفليس من الدارج ارتفاع معامال علوم األرضالمختصة مثالً ب

 ً فمن . داخل الحقل الواحد يجب االلتفات الى نوعية المجالت عند مقارنة معامالت تأثيرها -ثانيا

على في العادة تحصل ( Review Articles)مراجعات أوراق المعروف أن المجالت التي تنشر 

 .اعتيادية علمية تنشر أوراقاً بحثية ومقاالتعدد أعلى من االقتباسات قياساً بالمجالت التي 

 ً بداية حياتها المجالت حديثة العهد عادة ما تفتقر لمعامالت تأثير أو يتدنى معامل تأثيرها في  -ثالثا

 ،بين سنتين أو ثالثالجديدة يستغرق تحديد معامل التأثير للمجلة فإن  حسب ما هو دارجف. في النشر

بالتالي ال . وتبدأ بمعامالت تأثير محدودة ال يلبث بعضها أن يرتفع فيما يبقى بعض آخر دون ذلك

 .يجب التعويل كثيراً على معامل التأثير في هذه الحالة

 ً ن شك االقتباسات التي تحصل عليها مجلة ما وبالتالي معامل تأثيرها يدخل في حسابه دو عدد -رابعا

وارتفاع العدد لهكذا اقتباسات ال ينظر له بعين الرضى من طرف الجهات  ،االقتباسات الذاتية للمجلة

بأن االقتباسات الذاتية هي في الغالب ال تتجاوز  on ReutersThomsحيث يذكر موقع  ،التصنيفية

تجدر اإلشارة إلى أن هنالك . بالمئة من مجموع االقتباسات التي تدخل في حساب معامل التأثير 02

يكثر من االقتباس من مقاالت نشرت في المجلة التي ينوي النشر فيها وذلك في قد من الباحثين من 

 .ابياً على قرار المجلة بخصوص قبول مقالته للنشرمحاولة للتأثير ايج

 ً خصوصاً الصادرة )خالل العامين الماضيين أخذت الكثير من المجالت والدوريات العلمية  -خامسا

باستعمال معامالت أخرى باإلضافة إلى معامل التأثير وذلك ( Elsevierعن دار النشر العمالقة 

ً للمآخذ المتعلقة به والتي كتب الكثير حولها و  SJRومن بين هذه المعامالت يمكن ذكر . تحاشيا

SNIP , والتي ال تعتمد فقط على عدد االقتباسات التي تحصل عليها مجلة ما ولكنها تضع في

 .الدوريات التي تأتي منها تلك االقتباساتاعتبارها أيضاً مكانة المجالت و

 ً ينبغي االنتباه لوجود مجالت ودوريات تورد على مواقعها معامالت تأثير بمسميات معدلة  -سادسا

ومن أجل تجنب الوقوع في شرك هكذا مجالت . قليالً صادرة عن جهات مشكوك في مصداقيتها

 .Thomson Reutersن طرف فإنه من األصوب العودة دائما الى القوائم المعلنة م

http://wokinfo.com/essays/impact-factor/
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 ً تماعية الجوغالبيتها العظمى تنتمي للحقول ا ،افتقار المجالت التي تنشر باللغة العربيةإن  -سابعا

اكل من أهم مش يعتبر ،لجهة تصنيفية موحدة لتحديد معامالت تأثير لها ،والتربوية واالنسانيات

وفي هذا المجال فإن آراء النظراء والباحثين المعروفين تحتل أهمية . المنشور المحتوى العربي

وهو أمر ضروري ويسد فراغاً هاماً ولكنه يحمل  ،تقرير مستوى المجالت والمنشورات قصوى في

ء مما يستوجب انتقا ،العوامل الشخصية وغير الموضوعية في طياته مساحة ال يمكن اغفالها من

 .ما أمكن النظراء بشكل مناسب وتوسيع دائرة التقييم

 ً عند النظر لموضوع معامل التأثير فإنه ال يجب وضع المجالت والدوريات التي تتبع للعلوم  -ثامنا

تتعامل  األولىف .الطبيعية والتطبيقية في نفس السلة مع تلك التي تنتمي للحقول االجتماعية واالنسانية

تخضع لإلثبات والدحض اعتماداً على مناهج علمية يحدها مكان أو زمان وال مع حقائق مادية 

فكرية ومع وجود منهجيات بحثية ومدارس  ،أما الثانية. ليس فيها متسع لوجهة نظر الباحث راسخة

العديد من المجالت والدوريات اصطباغ  امكانية إال أن هذا ال ينفي ،ومعرفية لها ثقلها وتجذرها

سلفاً بالتالي آيديولوجي أو سياسي يخاطب جمهوراً معيناً ويحدد حتى  وبلون فكري أها التي تنشر في

أن النشر العلمي المحكم يمكن أن يخضع العتبارات  وهذا مؤداه ،االطار البحثي لما يمكن نشره

ً القترانه مع أحداث  ،في السياقات الزمانية والمكانية متغيرة أو وأن يتأثر تقييم الناتج البحثي تبعا

ويستوجب بالتالي تأنياً وتجرداً شديدين عند تقييم المجالت ذات العالقة  ،في مرحلة ما أفكار مهيمنة

فإن موضوع االقتباسات  ،كما هي الحال في أمور أخرىو ،أضف إلى ذلك .وما هو منشور فيها

ولوجية أو ثقافية أو ايديوبالتالي معامالت التأثير المبنية عليها قد ال يخلو مما يمكن اعتباره تحيزات 

ألسباب  اقتباساته لمجالت أو مقاالت دون أخرىيتحيز في قد من بين المؤلفين فهنالك  ،جغرافية

 .غير علمية أو موضوعية

 ً وكطريق مختصرة لتكوين فكرة أولية عن مستوى مجلة ما في  ،يرباإلضافة لمعامل التأث ،ختاما

حيث تظهر  ،والبحث في محركه عن اسم المجلة SciMagoJrحقلها فإنه باالمكان االستعانة بموقع 

تصنيفات لحقل أو حقول المجلة وإلى جانبها يظهر ما يشير إلى وقوعها ضمن الربع األول أو 

 يقتصرمن البديهي أن ال لعله وفي كل األحوال  .الثاني أو الثالث أو الرابع بين مثيالتها في حقلها

 .ذلك فقطعلى  أداء الباحث ودرجة تميزهمستوى المجالت والدوريات المحكمة والحكم على 
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