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 The Scientific Reputationالسمعة العلمية   

 
 باحثيحصل عليها ال فورية سمة الو  ةنيآة حظلليست وليدة و،ثمرة جهد علمي متواصل  علمية هيالالسمعة 

نتيجة خبرة متراكمة ومسيرة بحثية على  االحصول عليهيتم  و مؤشرأ بل هي مقياس ؛و ضحاهاأخالل ليلة 

 هائلكيفية بنا االستراتيجياتبعض القواعد، وبعض  كأقرب إلى تراكم نتاج علمي ، وهنا يوه مدى العمر

يتيح تقييم نوعية  هام علميهي بناء العلمية السمعة و ة.رصين سمعة علمية والحفاظ عليها وجعلها وتنميتها

كمية ونوعية المنشورات العلمية التي  بزيادة تزدادحيث تتأثر بعوامل ومقاييس من العطاء العلمي  مستنيرة

منشورة والتي تؤثر في البحثية ال ألوراقهمعدل االستشهاد  فضالً عنواالبتكارات التي يقدمها ينتجها الباحث 

 الً عفا راً يتؤثر تأث إذالتي يحصل عليها  و الوسط البحثي من خالل عدد االقتباسات والجوائزأكاديمي المجتمع األ

 .كاديميةو كذلك الشهرة األ العلمية للباحث السمعة زيادة في
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 ن يعرفها كل باحث :أمجموعة من المفاهيم التي يجب 
 

  ما هوh-index ؟ 

 ـالمن لفائدة ا ما h-index ؟ 

 ـين يطبق الأو h-index ؟ 

  لـسس اأومن واضع h-index ؟ 

  ـال نواعأوما هي h-index ؟ 

 

 ـهو ال ما h-index نتاجية واالقتباس في البحوث العلمية المصنفة المنشورة هو مؤشر لقياس اإل ؟

 :حيث يعتمد على عامليين رئيسين هما

 

 عدد البحوث المنشورة . -1

 خرين.اسات لكل بحث من قبل الباحثين اآلوعدد االقتب -2
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 ـما الفائدة من ال h-index العامل لتحسين جودة البحث العلمي فهو يحصي عدد البحوث وضع هذا  ؟

ن أي أارنة البحوث ضمن نفس التخصص فقط المنشورة وعدد االقتباسات وهذا العامل يعمل على مق

 إذ إن  ،ساسي للترقيةأالجامعات الرصينة كشرط  بعض كل تخصص معزول عن الثاني. وقد اعتمدته

 h-8  درجات ثمانن يكون معامل هيرش للباحث بواقع أستاذ مساعد يحب ألى إية من مدرس الترق

 . h-12درجة يعني ةعشر اثنتاستاذ بواقع ألى إستاذ مساعد أومن 

 

 ـين يطبق الأ h-index و أو مجالت علمية أللباحثين كأفراد مستقلين  معامل هيرش ن يطبقأممكن  ؟

 مجموعات بحثية مرتبطة بمراكز بحثية.

 سس أضع امن وh-index ؟ 

 

 حيانا يطلق عليه رقم هيرشأو Jorge E. Hirschمن قبل العالم الفيزيائي  2005في عام  h-index ـاقترح ال

 و معامل هيرش.أ
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 لغرض من ا ماh-index تنافس الغرض من هذا المعامل هو لتقييم جهود وعلمية الباحثين وخلق  ؟

ساس توزيع االقتباسات أيبنى على حيث  ،هيرشعلى درجات معامل بحثي قائم على الحصول على أ

 :لقاعدة التاليةا وفقعلى سس األهذه بحوثه المنشورة وقد وضع هيرش  الباحث على االحاصل عليه

 لكل ورقة بحثية منشورة .قل على األاقتباس واحد للباحث هي وجود  h-index ـن قيمة الإ

 

  مؤشرh-20 منهان كل ورقة أبحيث  ،ورقة بحثية 20يقل عن ما ال  األكاديمي نشرالباحث ني أن يع 

اقتباس موزعة على  400ن لديه أوهذا يعني  .واحده منهااالستشهادات لكل من  20تلقت ما ال يقل عن 

لكمية ليجمع بين تقييم  h. وبالتالي فإن مؤشر دنىكحد أ اقتباس للبحث الواحد 20عشرين بحث بواقع 

 )تأثير، أو االستشهادات من هذه األوراق(.)عدد األوراق( وتقريب للجودة 

 

 عالمين حصلوا عليه على مستوى العالم وهما :وأباحثين على معامل هيرش لأن نبين أوهنا نحب 

 ( h-110بمعامل )عالم الفيزياء  البرت انيشتاين  .1

 ( .h-102يراني لطفي زاده المتخصص في المنطق الضبابي بمعدل معامل قدره )والعالم اإل .2
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ن مجموع االقتباسات التي حصل عليها ضمن مسيرته أعاله لصفحة العالم لطفي زادة أنالحظ من الصورة  

ن معامل هيرش له هو أو 65703هو   2016الى  2011من  سنة  االستشهادومعدل   166631البحثية هو   

h-102 ضمن مسيرته  و اقتباسأاستشهاد  102قل على األ لديهن لكل بحث كا و بحث 102 ديهذا يعني ان لوه

 69ن له أوهذا يعني  69هي  خالل خمس سنوات فقطن قيمة معامل هيرش كانت له أعني تh-69 البحثية و

 . اقتباس 69قل على كل بحث حصل على األ الماضية و بحث خالل هذه الخمس سنوات

 

ي كان لبحوث التعدد ا لىإوهذا المؤشر يشير   i10-indexخر هو آ اً مؤشرعاله أكذلك نالحظ في الصورة 

أن وهنا نالحظ  ،فقط خمس سنوات فترة وضمن لكل ورقة بحثية اقتباسات 10قل فيها معدل االقتباس على األ

 .2016-2011من  فقط لخمس سنوات 175وبمعدل  على مدى السنين كمجموع كلي 286على حصل  العالم قد

  

 ـنواع الأ h-index ؟ 

 فيها البحوث وهي كالتالي :حسب قاعدة البيانات المنشورة 

1- Thomson Reuters (ISI) h-index 
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2- Scopus h-index 

3- Google Scholar h-index 

 

Google Scholar h-index :حث العلمي من سنتعرف في هذه الدراسة على معامل هيرش من خالل البا

 .Google Scholar جوجلالمحرك البحثي 

 

  Google Scholarجوجلالباحث العلمي من ما هو 

 

يقوم بفهرسة النص الكامل أو و ،على شبكة اإلنترنت يمكن الوصول إليه مجانا يالباحث العلمي هو محرك بحث

البيانات الوصفية لألدبيات العلمية عبر مجموعة من أشكال النشر والتخصصات العلمية المحددة. تم إصداره 

معظم  جوجل، ويتضمن فهرس الباحث العلمي من 2004كمحرك بحث تجريبي في تشرين الثاني )نوفمبر( 

المجالت األكاديمية والكتب األكاديمية على اإلنترنت التي تتم مراجعتها من قبل المقيمين، وأوراق المؤتمرات، 
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الفنية، واألدبيات العلمية  والرسائل العلمية واألطروحات، والمطبوعات األولية، والملخصات، والتقارير

 ذلك براءات االختراع.األخرى، بما في 
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Google Scholar  جوجل من  الباحث العلميفوائد  

 

 :جوجل نذكر ما يلي من الباحث العلمي من بين أهم فوائد

  الخيارات المتعددة للبحث العلمي األكاديمي و المتقدم، مثل البحث عن طريق اسم الكاتب أو

 .معامالت تقوم بتصفية نتائج البحث المعلنشر أو الجامعة أو البحث باستتاريخ ا

  الموثوقية والمصداقية كاملة في نتائج البحث التي يتم تصفيتها من أية صفحات إنترنت ال تحمل

 .صفة علمية موثوقة

 البحث في مصادر متعددة من مكان واحد.  

 بأقل جهد وبأقل وقت. الحصول على أكثر األبحاث العلمية صلة بموضوع بحثك 

 ت السابقة.ت ومعلومات عن األبحاث واإلصدارالخصاالعثور على م 

  الويبصفحات الوصول إلى النصوص الكاملة لألبحاث من خالل المكتبة أو على. 

 في أي مجال من مجاالت البحث العلمي ة والمصنفة جيداً التعرف على األبحاث الرئيس. 
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 جهة  الباحثون من حيث قيمة النص في كل مقالة والمؤلف و عملهالمواد بنفس الطريقة التي يستتصنيف ا

 .النشر التي تظهر فيها المقالة وعدد مرات االستشهاد بها في أعمال بحثية أخرى

 بحيث تساعده على جوجلمن  يمكن لكل باحث أن ينشئ صفحة شخصية له على الباحث العلمي ،

 .ترفع تصنيف مؤسسته العلمية التي يتبع لها نمن الممكن أ حصر ونشر إنتاجه العلمي والفكري، كما

 

جوجلالباحث العلمي من   Google Scholar لغرض منا ما  

 

 يومية والرسائل العلمية والكتب وأوراقالمقاالت المجالت و العن  يقدم خدمة البحث جوجلالباحث العلمي من 

المصادر العلمية من جميع التخصصات  فضالً عن  مواقع الويب للجامعاتو العمل، من الناشرين األكاديميين

تغطية أكبر للمواد غير المنشورة مثل أوراق العمل مقارنة بقواعد البيانات األخرى. طي عيواللغات، ولها 

 ,JSTOR   PubMed ينعبية مثل جستور، بوبمد، هاينونالشتبحث عبر قواعد البيانات الوكذلك يتيح لك ال

HeinOnline وغيرها. 
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 My Library at Google Scholar  الباحث العلمي من جوجلمكتبتي على 

 

حفظ المقاالت مباشرة من صفحة نتائج  جوجلتتيح لك ميزة "مكتبتي" في الباحث العلمي من 

معلومات وكذلك البحث وتنظيمها حسب الموضوع والبحث في النص الكامل من داخل مكتبتك. 

 تصدير االستشهادات لمدير االقتباس مثلاالقتباس تكون قابلة للتحرير، ويمكنك بسهولة 

Endnotes   إندنوت أو منديلي Mendeley في  جوجلالباحث العلمي من  لمع. إذا كنت تست

كثير من األحيان، فإن ميزة مكتبتي هي طريقة رائعة لتتبع األبحاث المهمة والدخول إليها في أي 

 باإلنترنت. وقت كنت متصالً 
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 My Citations of Google Scholar   العلمي من جوجلاقتباسات الباحث 

 

طريقة بسيطة تتيح للمؤلفين تتبع االستشهادات بمقاالتهم.  جوجلتوفر اقتباسات الباحث العلمي من 

منشوراتك، حيث يتم تمثيل االستشهادات بالرسم بالذي يستشهد  الشخص يمكنك التحقق منو

يمكنك أيضا جعل ملفك واالقتباس. خاصة بالبياني مع مرور الوقت، وحساب عدة مقاييس 

 ً عندما يبحث األشخاص عن  جوجل، بحيث يظهر في نتائج الباحث العلمي من الشخصي عاما

افة مجموعات من المقاالت إض جوجليمكنك الباحث العلمي من  كذلكو اسمك في المحرك البحثي.

ذات الصلة، وليس مقالة واحدة فقط في المرة الواحدة؛ ويتم حساب مقاييس االقتباس وتحديثها 

يمكنك اختيار واقتباسات جديدة عن عملك على الويب.  جوجلتلقائيا حيث يجد الباحث العلمي من 

 .يث مقاالتك يدويا في أي وقتتحديث قائمة المقاالت تلقائيا أو مراجعة التحديثات بنفسك أو تحد
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 Alerts of Google Scholar  جوجلالباحث العلمي من او اشعارات تنبيهات 

 

 نشوراتبالبريد اإللكتروني إلبالغك بالم شعاراتإبإنشاء  جوجليسمح الباحث العلمي من 

 :تنبيهاتو الهذه اإلشعارات أفي ما يلي بعض األسباب وراء رغبتك في إنشاء والجديدة. 
 

 في محرك الباحث العلمي. باهتماماتك خر تحديث للمواضيع التي لها ارتباط آعلى  للبقاء 

 إعالمك عندما يتم تضمين اسمك في منشور جديد. خالل للتأكد من 

 .لتتبع االقتباسات لمقال معين أو مؤلف مع مرور الوقت 
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جوجلمقاييس الباحث العلمي من    Metrics of Google Scholar  
 

طريقة سهلة للمؤلفين لقياس مدى سرعة تأثير المقاالت  جوجلتوفر مقاييس الباحث العلمي من 

تلخص مقاييس الباحث العلمي االستشهادات األخيرة والحديثة في المنشورات العلمية وتأثيرها. 

بالعديد من المنشورات، لمساعدة المؤلفين عند النظر في مكان نشر أبحاثهم الجديدة وطريقة 

 تتبعها.

وهي ميزة تعطينا نظرة عامة عن أهم المجالت أو الدوريات التي تم االقتباس منها مصنفة حسب 

والمقصود بهذا .H5 على معايير تصنيف خاصة مثل مؤشر اللغة و أصناف العلوم واعتماداً 

إذ  أهم المنشورات التي تم االستشهاد بها خالل السنوات الخمس الماضيةلى اإلشارة إ هو المؤشر

 خرى.ات وذلك حسب تغير السنين من سنة إلى أم تتم كل خمس سنويعملية التقي إن

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 16 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 17 - 
 

 My Update at Google Scholar  جوجلالباحث العلمي من  تحديثاتي على  

 

"تحديثاتي"، سوف يعطيني الباحث العلمي مجموعة من االستشهادات على عند الضغط على 

خرى لتبقى على أتم تحديث هذه النتائج بين فترة وحيث ي،  األوراق التي لم أكن أعرف عنها

 لى اقتباساتك السابقة.عخر التحديثات باالستناد آاطالع على 

 

Setting at Google Scholar في إدارة وتوثيق المراجع الخاصة ببحثكعدادات ضبط اإل    

 

 ,EndNote, RefWorks, RefMan) إذا كنت توثق مراجع بحثك على برامج أخرى مثل

BiTex ) هذه الميزة على حسابك في جوجل الباحث العلمي. وللقيام و تفعيل أ، تأكد من تمكين

ل الصفحة ميمينا اذا كنت تستعفي أقصى األعلى ” اإلعدادات“بذلك تحتاج إلى الضغط على أيقونة 
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، وتنتقل ألسفل الصفحة للغة العربية ذا كانت الصفحة با إيساراً  الصفحة علىباللغة االنكليزية وأ

قم بوضع عالمة في المربع كما هو  Bibliography Manager مدير قوائم المراجع“لتجد 

ه في إدارة وتوثيق المراجع الخاصة عملمع اختيار البرنامج الذي تستدناه أمبين في الصورة 

ً إذ إن  ضبط هذه اإل .ببحثك مراجع سيوفر من قبلك في توثيق ال لم للبرنامج المستععدادات وفقا

 كاديمية الصحيحة.رة المراجع في بحوثك بالطريقة األدالك الجهد في كتابة وإ
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الباحث العلمي  البحث باستعمال تقنيات    Search by Google Scholar 

قدم بين يدي الباحث مجموعة من يحيث  ،يوفر الباحث العلمي من جوجل تقنية بحث متطورة

 والكلمات المفتاحية أ من خاللوذلك ؛ لى المعلومة الوصول إالتي تسهل على الباحث الخيارات 

على نتائج جيدة لبحثك، و  لية في العثورعألن البحث عن المؤلف من أكثر الطرق فااسم المؤلف 

أو على أبحاث أكثر ارتباطا ألنك ستحصل فقط على المقاالت التي كتبها المؤلف المطلوب 

ارات خي يقدم الباحث العلمي وكذلك .بالمواضيع التي يهتم بها المؤلف وتقاسمه نفس االهتمام

بشكل كلي على و من دون االعتماد أ و مطابقة لنص البحثالبحث من خالل عبارة محددة أ

ورودها في من خالل و خالل ورود الكلمات في متن البحث أو البحث من الكلمات المفتاحية أ

علمي البحث من خالل مجال التخصص أو تاريخ البحث أو عنوان البحث وكذلك يتيح الباحث ال

القريب للكلمات لى تاريخ محدد لتضييق احتماالت النتائج وتصويبها بالشكل الفترات من وإ

 و المقالة.لة في البحث عن المعلومة أمالمفتاحية المستع
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 Google Scholar العلمي الباحث على حساب نشاءإ كيفية

 

ومن خالله  Google Scholar سنتناول في هذا الجانب كيفية عمل حساب على الباحث العلمي

ن الباحث العلمي يقوم بحساب االقتباسات إذ إ ,معرفة عدد االقتباسات التي نحصل عليهاستتم 

للمؤلف الذي  Self-citations  ـو ما يعرف بالأ وذلك يشمل حتى االقتباس الذاتي تلقائيبشكل 

 الذي ال يتضمن  Scopus h-indexعماله السابقة على عكس أبحوثه وبيتضمن االستشهاد 

و استثنائها من أبحجبها  حيث يقوم االقتباس الذاتي حساب شضمن حساباته لمعرفة معامل هير

 .مؤشرات االقتباس
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 Google Scholar  الباحث العلميشكاالت في حساب معامل هيرش على هناك بعض اإل

 

 لألستاذلذا يقدم الموقع قائمة بالبحوث العائدة  ،باألسماءفي بعض الطرق يكون هناك تشابه  .1

ن المعامل سوف إذا لم يقم الباحث بذلك فإو ،فقط بحوثه لباحثا وبذلك يختاراو الباحث 

 العامل عن طريقشكالية تحصل فقط في حساب كثر من الواقعي بكثير وهذه اإلأيكون 

Google scholar. 

 

حيان يكون مقدار حاصلين على جائزة نوبل في بعض األن الباحثين الأم من المثير لالهتما .2

H-index  ً  همية المنجز.أك لقلة عدد البحوث المنشورة رغم وذل ،ما قليل لهم نوعا

 

 والسيما ذا كان الباحث لديه بحوث في تخصص مهمإي أاالقتباس يعتمد على االختصاص  .3

 المنشآتالتخصصات الطبية والهندسية والتخصصات التي يكون لها اهتمام من قبل 
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كثر ومن ثم قيمة أعلى استشهاد  الباحث سوف يحصل الصناعية والمراكز البحثية بالتأكيد

H-index  كبر.أستكون 

 

لهذا نالحظ أن  دبية.نسانية واألواسع االستعمال في االختصاصات اإلهذا العامل غير  .4

كن زيادة معامل هيرش من الممالتخصصات اإلنسانية هي األقل بمعامل هيرش. لكن 

ت على بعض النقاط الجوهرية التي من الممكن لو اعتمد نسانية للتخصصات األدبية واإل

في المحاور القادمة المقدمة توصيات ليها في الزيد في معامل هيرش والتي سنتطرق إن تأ

 اسة.من هذه الدر

 

  على قاعدة البيانات وطريقة المعالجة لذا يكون قيمة الباحث العلمي اعتمادا كبيراً يعتمد  .5

H-index التي تتم من خاللها احتساب قيمة المعامل متغيرة اعتمادا على طريقة المعالجة. 
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على من الباحثين أ H-indexالباحثين القدماء يحصلون على  فإن تعتمد على التاريخ لذا .6

وهذا تقريبا موجود حتى في بعض المواقع التي تحاكي الباحث العلمي مثل موقع  الشباب.

Research Gate.  

 

و المؤسسة أال يقل حتى لو توقف الباحث  من جوجل معامل هيرش على الباحث العلمي .7

ً قعلى خالف بعض المواقع التي ت   ،نجاز العلميعن اإل  لعدد يم اهتمام ونشاط الباحث وفقا

 .ةهم البحثياتسهاماتهم واهتمامالباحثين لديها ومقدار إ
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 Google Scholarكيفية عمل حساب على الباحث العلمي 

بريد الكتروني على المحرك هو  يهلإتحتاج  كل ما في البداية لعمل حساب على الباحث العلمي

 جوجلمكنك هذا الحساب من االستفادة من مجموعة كبيرة من خدمات . وبعد ذلك ي  جوجل البحثي 

 ليه بطريقتين :إلدخول الذي يمكن ا من ضمن هذه الخدمات هو خدمة الباحث العلمي والمجانية 

 

 جوجللى تطبيقات إثم الذهاب  جوجلهي فتح حساب بريدك االلكتروني على ال: ولىالطريقة األ

دناه خطوة أ الباحث العلمي والدخول من خاللها كما موضح بالصوريقونة أواختيار المجانية 

 خطوة.
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 الواجهة باللغة العربية
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الواجهة باللغة االنكليزية
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 جوجلمن خالل رابط الباحث العلمي على  دخول مباشر يتم عن طريق : الطريقة الثانية

https://scholar.google.com/?hl=en  

 :دناه أوكما موضح  بالصور   جوجلنشأته على الأمن خالل بريدك االلكتروني الذي  ثم الدخول

 

https://scholar.google.com/?hl=en
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 تاليالك لسابقةأالحقول  ملئ

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 43 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 44 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 45 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 46 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 47 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 48 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 49 - 
 

 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 50 - 
 

 :للباحثينالعلمية ومؤشرات االقتباس  السمعةمجموعة من التوصيات لزيادة 

لزيادة سمعتك العلمية. بشكل متزايد كمؤشر  تؤثر البحثيةعدد ونوعية االستشهادات من أوراقك  نإ

ً أو التوصيات التي من الممكن أرشادات ى بعض اإللإسنتطرق في هذا الجانب و فاعال في  ن تؤثر تأثيرا

 أقرانك.بين وبالتالي زيادة سمعتك العلمية وتفوقك  زيادة عدد االستشهادات الخاصة بك

كل ورقة كنت  لىإ ال تشير ومع ذلك ،عندما يكون ذا صلة بمخطوطة جديدةاالستشهاد بعملك السابق  .1

عمال متقاربة في الطرح ألى إشارة بل من الممكن اإل ،فقط لزيادة عدد االقتباس الخاص بك هاقد كتبت

و ما يعرف بمعامل أرك العلمي شؤلى مإسيتم احتساب االقتباسات الذاتية وبالتالي  والمحتوى العلمي

 ش.هير

ً مهمة جد دن هذه الفقرة تعإذ إ ( Keywords )الكلمات المفتاحية ة بعنايةاختر كلماتك الرئيس .2 وداللة  ا

هر ة التي يبحث عنها الباحثون في مجالك بحيث تظاختر الكلمات الرئيس ،لى مساهمتك البحثيةإقوية 
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 عليها بشكل سريع سهل على المحركات البحثية العثورحتى ي في قاعدة البياناتعند البحث الورقة 

 .و الكلمات المفتاحيةمن خالل كلماتك الرئيسة أ والتعرف على مجاالت اهتمامك

 في السيماوفي عنوانك وبشكل متكرر التي عباراتك و Keywords)) ةكلماتك الرئيس عملاست .3

 البحثية إلى زيادة احتمال أن تكون ورقتكستؤدي ة والعبارات المتكررة الكلمات الرئيس هذه ألنالملخص. 

ليها من قبل إو الوصول  محركات البحث، مما يزيد احتمال قراءتهال للنتائج وفقا أعلى قائمةقد حظيت ب

 .الباحثين

ً  شكالً  عملاست .4 جب كتابة يعني ي, البحثية جميع أوراقك في خيرول واألاقصد هنا االسم األ ،سمكال ثابتا

نفس االسم في جميع أوراقك  عمالإن استإذ . وراقك البحثية ومنشوراتك العلميةأاسمك بنفس النمط في كل 

ً فسيسهل على اآلخرين العثور على جميع أعمالك المنشورة.  للتكرار  اقصد قابالً  ،إذا كان اسمك شائعا جدا

، فكر في الحصول على معرف بحث، الشائعةسماء و غيرها من األأحمد أو أاسم محمد  واالشتباه مثالً 

  الهوية المفتوحة للباحثين والمساهمين .ORCIDمثل 



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 52 - 
 

الخاص بك هذا الرمز التحققي يمكنك تقديم   Open Researcher and Contributor ID :باإلنجليزية

أي  نإ ، إذى قائمة المنشورات الخاصة بكفي توقيع البريد اإللكتروني الخاص بك وربط هذا الرقم إل

 ويمكن اعتباره حق الوصول إلى المنشورات الخاصة بك. الخاص بك له البريد اإللكتروني لديهشخص 

ً رمز ً فريد ا الذي ينشأ للمحتويات  (DOI) معرف الوثيقة الرقمية شخص هوية فريدة دائمة تشبهي عطي كل  ا

 الرقمية للتمييز بينها.

بريدك االلكتروني كذلك يجب عليك تثبيت وتأكد من صحة المعلومات الخاصة بك. تأكد من صحة اسمك  .5

عمليات البحث في قاعدة حتى تسهل من الورقة والتحقق من دقة معلومات المؤسسة العلمية إلى  وانتمائك

   Anbarبدال عن   University of Anbarتوحيد كتابة اسم الجامعة كذلك مثال  إذ إن البيانات.

University   لى تشتت جهدك العلمي وعدم إسيؤدي  النهآلخرمن بحث  وعدم تغيير هذه المعلومات

احتساب بعض االقتباسات لبحوثك المنشورة وذلك بسب االلتباس على المحركات البحثية في تحديد هوية 

 والتحقق منه نتيجة للمعلومات المغايرة في كل ورقة بحثية.الباحث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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الخاص بك في  ورقة البحثيمكن الوصول إليها بسهولة. إذا لم يتم نشر  الورقة البحثية متاحة وجعل  .6

 د النشربع، قم بنشر مطبوعات ما   Open Access Journal ـتعرف ب و ماأ مجلة الوصول المفتوح

. بسهولة مكن الباحثين من الوصول اليهاي  س حيث  Open Access Repository علمي إلى مستودع

بشأن  للمجلة التي قمت بالنشر فيهاتحقق من سياسات حقوق الطبع والنشر يجب ال في هذه الحالة لكن

 تتعارض مع شروط وقواعد حتى ال التي تم نشرها فيها و الورقة البحثيةأ مخطوطة المنشورةالمشاركة 

 .خالقيات البحث العلميأالنشر و

 نسبة مشاركة البيانات الخاصة بك. هناك بعض األدلة على أن مشاركة بياناتك يمكن أن تزيد من .7

، أو figshare or SlideShare . فكر في النشر على مواقع مشاركة البيانات، لبحوثك االستشهادات

البحوث  خرآبتعبير  وأ وتوفير روابط للمخطوطات المنشورة  Wikipediaالمساهمة في ويكيبيديا 

 .ةالمنشور

http://www.aje.com/en/arc/why-collaboration-in-research-matters-an-interview-with-mark-hahnel-founder-of-figshare/
http://www.slideshare.net/AmericanJournalExperts
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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 الباحثين ؤتمر ليست مذكورة من قبلعرض عملك في المؤتمرات. على الرغم من أن عروض الم .8

من  البحثيةالمجاميع وضوحا للمجتمعات األكاديمية وهذا سيجعل البحث الخاص بك أكثر لكن ، اآلخرين

 القادم.. اطلع على هذه النصائح لتحقيق أقصى استفادة من مؤتمرك العلمي نكاديمييوأطلبة دراسات عليا 

. توفير روابط ألوراقك واستغل االمكانيات التي تقدمها هذه المواقع االجتماعيةلتواصل وسائل ا لمعاست .9

                        االجتماعية )على سبيل المثال، لتواصلوسائل اعلى البحثية 

(e.g., Facebook, Twitter, Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, LinKedin) 

فضل أليها في هذه الدراسة مع ذكر إسنتطرق  والتي هماألد وهذه النقطة تقريبا تع وصفحة جامعتك. 

  .ن صح التعبيرإمؤثرة في زيادة السمعة العلمية  كاديمية اجتماعيةأعشرة مواقع علمية 

وشارك  و مشاريعك البحثيةأ العمل بنشاط على تعزيز عملك. تحدث إلى باحثين آخرين حول ورقتك .10

في صفحاتك الشخصية على الشبكة العنكبوتية  المعتمد في النشر العلمي اإللكتروني كبريدنسخ ا، فكارك أ

ً  دليالً ليكون  على سبيل . ليكإيسهل الوصول  لكي المهتمين في مجال تخصصكلباحثين من قبل ا سريعا

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://academia.edu/
http://www.researchgate.net/
http://www.mendeley.com/
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ليها من قبل إالوصول ا لزيادة ومشاركته إنشاء مدونة أو موقع ويب مخصص لبحوثكيمكنك المثال 

 المهتمين بهذا الجانب وبالتالي زيادة السمعة العلمية وارتفاع مؤشر معامل هيرش لديك.

هناك مجموعة من  ، إذ إنكبير في سمعة الباحث العلمية يؤثر بشكل تأثير المخطوطة زيادة .11

ً أتجعل من الورقة البحثية  التوصيات في هذا الجانب  وهي كالتالي : كثر جذبا

 

  ًاكتب مقاال  ً ً  رصينا  .ضمن مجال اهتمامك يعني مادة علمية مركزة ومساهمة فريدة ومقنعا

 إلى  الورقة البحثيةإرسال وذلك من خالل  ة قويةسمعة علمية ورصان االبحث عن المجلة التي له

عدادها ولها تاريخ طويل في أوانتظام في  ومعامل تأثير عالمية ةتي لها شهرسبة الالمجلة المنا

 .النشر يعني ليست مجلة حديثة من المجالت الربحية التي ال هدف لها سوى جمع المال

 زيد من يس ألنه ،فضل الكلمات الشمولية للبحث من خالل العنوانأيعني انتقاء  كتابة عنوان فعال

 على الخوادم. قواعد البيانات في كثير من المواضيع التي لها صلة فينسبة ظهورها 
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 على من بة عنوان ورقتك البحثية على شكل أو هيئة سؤال حتى تحصل على نسبة أتجنب كتا

 يعطي االنطباع الصحيح ن السؤال ال؛ وذلك ألوالباحثينالتحميل لورقتك البحثية من قبل القراء 

 و منتدى.  عن بحثك بل سيوهم الباحثين على أنه سؤال في مدونة أ

  ً ً  اكتب ملخصا من قبل الباحثين  عليها بحيث يتم فهرسة مقالتك بشكل مناسب ويسهل العثور واضحا

 .خالل المفهرسات على المحركات البحثية

  متاحو البحث أمخطوطة الجعل ً لجميع القراء المهتمين من خالل منشورات الوصول المفتوح أو  ا

 .لى جهة النشرإرسال البحث إقبل  الناشر( منمستودعات مفتوحة )تحقق 

  لباحثين الذين عملت استشهاداو أللعلماء  نسخ من البحوثإرسال ً أو ألولئك  عمالهمألبحوثهم و ا

 .الهتماماتهم البحثية  مثيرالبحث الخاص بك  نأيجدون الذين 

 

 عمالك واهتماماتك العلمية من خالل :أالترويج لبحوثك و .12

 

  وعرض بحوثك ومؤلفاتك المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات. 
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 منشوراتك.يتضمن كل نتاجك العلمي ونشاء موقع ويب إ 

   بك. ةث الخاصوحول البح مناقشاتإللقاء محاضرات أو تقديمية ض وعرتقديم 

  ،و تسجيل دروس تعليمية  تتضمن نشاطاتك البحثيةأإنشاء فيديو يوتيوب. 

   في المنتديات العلميةاالنخراط في المناقشات حول بحثك. 

  معظم فوالناشرين على السواء.  التعليمية للمؤسسة عالميةاإل الصحفية الماكنة عمالاست

 في خلق وتقديم بيان الباحث المؤسسات لديها قسم العالقات العامة التي يمكن أن تساعد

 .عماله والترويج لهاأوشرح مفصل حول 

 

 :قتباس لكاال، وسيتم اقتبس .13

 حتى يتم  استشهد بزمالئك، بما في ذلك أولئك الذين لديهم نتائج مخالفة لك

قل سيتم احتسابه كرصيد علمي لحساب مؤسستك على األوأاالستشهاد لك 

 .وجامعتك
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  من االستشهادات 20)ال ينبغي أن يكون أكثر من استشهد بالعمل الخاص بك ٪

 من عملك الخاص(.

  ً في الحقول الموازية، واستشهد باألوراق ذات  اقرأ بشكل واسع للبقاء محدثا

 الصلة.

 عداد المجلة السابقة أتريد النشر فيها ويتم ذلك خالل  االستشهاد من المجلة التي

 .ث التي لها صلة بمجال اهتمامكلى موقع المجلة والبحث عن البحوإبعد الدخول 

  في مجال سمعة علمية عالية ومن لهم الريادة  الذين لهم باألشخاصاستشهد 

ً أل اهتمامك البحثي ً  ن سمعتهم العلمية ستنعكس عليك وستعطيك زخما في  عاليا

 .سمعتك

 

واهتمامك البحثي  كالتي تقترب من تخصص شكل دوري في المنتديات العالميةسئلة بطرح األ .14

ً  ة منها من قبل الغير وبذلك ستفتحشارة الى روابط بحوثك العلمية لالستفادواإل ً  بابا  واسعا

 وبالتالي زيادة االقتباسات لبحوثك.اهتماماتك البحثية بف يوالتعرلالقتباس من بحوثك العلمية 
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مجال شخاص لهم سمعة علمية عالية في أمع  التعاونوذلك من خالل التعاون على كتابة البحوث  .15

للتأثير في زيادة عدد ريادة في مجال البحث العلمي اللهم  ممن نكاديمييوأمن علماء  تخصصك

 .ولزيادة تحميل بحثك من مواقع االنترنت وبالتالي زيادة سمعتك العليمة زيارات صفحتك العلمية

 

الجامعات العلمية  ن او مؤلفين منيكاديميأو أزمالء  التعاون مع الباحثين من خارج القطر من  .16

  حوبذلك ستفت التي لها تخصصات موازية للتخصصك العلميواخص بالذكر الجامعات  رصينةال

 ً  .ك الجامعةلكاديمي لتاماتك البحثية من قبل المجتمع األسهإوسع للتعرف على توجهاتك وأ بابا

  

قل استشهادين األالسابقة من مجالت الجامعة على عداد التدريسين على االقتباس من األ لزامإ .17

 .الجامعية لزيادة رتبة المجلة و معايير قبول البحثأحد شروط أه وجعل لكل بحث
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جع وجعلها او اقتبس مني من خالل كتابة جميع بحوثك على شكل مرأضافة فقرة استشهد بي إ .18

شارة اإل حتى تسهل على الباحث جاهزة تحت اليد وفي صفحتك وكذلك في نهاية السيرة الذاتية

 .االستشهاد بها وأليها إ

 

المتقاربة  التخصصاتوأ )ضمن نفس التخصص ( المتشابهة التخصصات الباحثين من ذوي جمع .19

االستشهاد  العمل البحثي المشترك و نشر ثقافة وبث روح التعاون علىو فرق عمل أفي مجاميع 

ة بعدد نس وبالتالي ستزيد وكفريق عمل واحدوالعمل كمجموعة بحثية  خرواالقتباس من اآل

 .قتباسات في رصيد ومؤشر الجامعةاال

 

كملوا دراستهم أامعي لطلبة الدراسات العليا ممن لكتروني جأو بريد أيميالت نشاء حسابات إلإ  .20

ولم  خرى(وا في )ماليزيا والهند والدول األكملأالذين  طلبتناعلى سبيل المثال  خارج القطر

د جامعة لى رصيإلديهم من نشاط علمي  يتعينوا على مالك جامعتنا وذلك لضم واحتساب ما
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لى إعائديته بيشير سوف الذي  لرمز الصفحةومجاله  االلكتروني البريد نطاق نبار من خاللاأل

 نبار.جامعة األ

 

 DOIو مجلة ليس لها أبمؤتمر  الخاصة بك عدم مشاركة الورقة البحثيةلكل باحث  نصيحتي  .21

ولن يزيد  جهد مشتت وضائع وليس منه فائدة ألنهقل. على األ جوجلالباحث العلمي من على 

 .من نسبة االقتباس لك حتى لو عملت من خالله اقتباس ذاتي لبحوثك السابقة

 

السمعة في زيادة سوف يعطي  العلمية للبحوث لبعض المجالت  Reviewer العمل كمقيم  .22

 لك وبالتالي ستؤثر شيئا ما في زيادة اقتباساتك. والشهرة االكاديميةالعلمية 

 

ً العالمية المجالت  العمل ضمن هيئات تحرير  .23  .سمعتك العلمية زيادة في فاعالً  سيؤثر تأثيرا
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ً وأ  .24   Impact Factorولها عامل تأثير ةومحكم رصينةالنشر في مجالت علمية ن فإ خيرا

وذلك لكبر قاعدة  وكذلك في زيادة معدل االقتباسات لبحوثك العلميةفي زيادة السمعة  يسرعس

ن هذه المجالت لديها خوادم ضخمة تحتوي على كم إذ إ ،يانات التي تحتويها هذه المجالتالب

لى بحثك إة خاصة بها تسرع من سرعة الوصول هائل من البيانات ولديها محركات بحثي

تعاون مع مكتبات ضخمة تابعة لجامعات رصينة و  نشور. وكذلك مثل هذه المجالت لديهاالم

مثل هذه فختصار وبات صناعية, قنوات التعاون مع مختبرات وشركا فضالً عندور نشر 

ن يساهموا في أمكن ن الميكون لديها عدد هائل من الباحثين والمؤلفين تحت مظلتها مسالمجالت 

 .نفسها من خالل المجلةفكارك أاسات لبحوثك من خالل التعرف على زيادة االقتب
 

  Impact Factor (IF)ما هو عامل التأثير؟   

ً للمجلة العلمية ب التأثيريعرف معامل  حيث  نه معدل استشهاد المقاالت المنشورة حديثا للمجلة العلمية.أ

همية علمية من أكثر أتكون  عال   تأثيرن المجالت التي لديها معامل إ إذهمية المجلة. ألى مدى إيشير 

  قل.أ تأثيرالمجالت التي تحمل عامل 
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 كيف يتم حساب معامل التأثير للمجلة

 .Institute for Scientific Information (ISI)من قبل معهد المعلومات العلمية  التأثيريحسب عامل 

يذكر فيها معامل   Journal Citation Report (JCR)نشرة سنوية  بإصدارعاله أ يقوم المعهد المذكور

د عامل مويعت .Thomson Reutersمن قبل مؤسسة ثومسن   لكل مجلة علمية وتنشر هذه النشرة التأثير

ن إ خيرة.األ ةو الخمسأ ةوقد يعتمد على السنوات الثالث تينعلى معدل االستشهاد للسنتين السابق التأثير

 ً ً  هو بل مع عمر المجلة عامل التأثير لكل مجلة لن يكون ثابتا تشهادات لعدد االس قابل للزيادة والنقصان وفقا

 وذلك حسب النشرة السنوية التي ينشرها معهد المعلومات العلمية.التي تحصل عليها المجلة 

 في زيادة تصنيف الجامعات التأثيردور عامل 

  التأثيريلعب عامل  ً ً رئيس دورا ً  ا ن إ إذ. في تصنيف الجامعات العالمية وحتى تصنيف البلدان علميا

يلعب  ISIثير وخاصة أجامعة معينة في مجالت ذات عامل تلى إنشر الباحثين المنتمين  ةزياد

 ً ً  دورا  تصنيف جامعتهم.  ةفي زياد مهما



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 64 - 
 

 إثير رصين ينعكس أن النشر في مجالت ذات عامل تإ ً قيم  ىوكذلك عل  H-indexعلى قيمة  يجابا

Impact Rank  , Openness Rank   تصنيف الجامعات.المعتمدة في  

 

 ثير الذي يحصل عليه أة وذلك من خالل جمع قيم عامل التثير بالنسبة للجامعأيتم حساب عامل الت

ة وبذلك ستاذ والباحث الدور المحوري في تصنيف الجامعلهذا يلعب األ. ةجامعال وأساتذة نوباحث

 واضح وصحيح.ثير أة على النشر في مجالت ذات عامل تساتذتقوم الجامعات بتحفيز األ

     

 لماذا عامل التأثير ؟

 

 ثير يحدد مستوى المنجز والمشروع البحثي.أعامل الت 

 ةيقوم بتحديد مستوى ورصانة المجلة العلمي. 

 همية المعلومة العلمية.أ ساعد الباحث في تحديدي 

 .يساعد الباحث في الحصول على دعم لمشروعه البحثي 
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 عال  التي لها عامل تأثير شراء المجالت العلميةبالمكتبات في اتخاذ قرار من  يساعد كثير. 

 و للقبول في الجامعات الرصينة.ألباحث في الحصول على فرصة للعمل يساعد ا 

  وفي بعض الدول يمكن الباحث من الحصول على مكافئات مالية وخاصة في اسبانيا وانكلترا

 .المتقدمة

 ثير يدخل بمعظم تفاصيل العمل الجامعي.أفي المملكة المتحدة عامل الت 

 يساعد في الحصول على منحة تغطي  4كثر من أ ثيرأين نشر بحثين في مجلة لها عامل تفي الص

 تكاليف دراسة الدكتوراه.

 ثير يلعب دورأي مجالت ذات عامل تالنشر ف ً ً مهم ا  .في تصنيف الجامعات والبلدان ا

 

 خالصة عن عامل التأثير

 في تصنيف المجالت العالمية. عملةهم العوامل المستأثير من أعامل الت ديع 

 فضلها أثير ولكن أهناك عدة مواقع تعطي عامل التThomson Reuters (JCR, ISI) . 
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 في تصنيف المجالت والمؤسسات منها  عملتست هناك عدد من المقاييس التيSJR ,ICV  والتي

 ثير.أعوامل ت دال تع

 ثير أيلعب عامل التThomson Reuters (JCR, ISI) هم في تصنيف الجامعات . الدور األ

 ً  .والدول علميا

  عامل و المؤسسة العلمية بمقدارألباحث نجاز اإيعبر عنH-index. 

  توجد عدد من الطرق لحساب عاملH-index   منها  , Web of Science 

  يختلف مقدارH-index حسابه. ةاعتمادا على طريق 

 ساسي في رفع قيمة عامل أمهم ووالباحث دور أ لألستاذH-index  فهو و البلد أالخاص بالجامعة

ً  ينعكس بشكل كبير على تصنيفها الكثير من الدول المتقدمة عوامل تشجيعية  عمللذلك تست ،عالميا

ثير لما لهذه المجالت من دور في رفع أالنشر في مجالت رصينة ذات عامل تساتذة على تحفز األ

 ستاذ والجامعة والبلد على حدا سواء. لأل H-indexقيمة عامل 
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التي ستؤثر في على شبكات التواصل االجتماعي  ةيكاديمشهر المواقع العلمية األأما هي 

 و الباحثأ يزيادة السمعة العلمية للتدريس

شهر عشرة مواقع للتواصل االجتماعي التي تضم الباحثين واالكاديميين أبرز وأنتناول في هذا المحور س

لم يعد الهدف األساسي لشبكات التواصل االجتماعي هو الترفيه فقط، بل اتسع حيث  مختلف بقاع العالم من

 وهي كالتالي: .المفهوم ليشمل إنشاء شبكات اجتماعية بغرض تبادل الخبرات العلمية

searchgate.nethttp://www.re RESEARCHGATE:. 1 

 : RESEARCHGATEهو  ما -

هو موقع شبيه بتويتر ولكن للمتخصصين في البحث العلمي. يندرج تحته معظم  Research Gate موقع

تخصصات العلوم كالطب واألحياء والفيزياء واللغويات والهندسة والتصميم وعلم النفس والعلوم الدينية 

للباحثين اآلخرين. بالضبط مثل  Follow ومن ثم إضافة بحوثه وعملوالفلسفة، ويقوم كل باحث بالتسجيل فيه 

تويتر. الهدف منه هو تسهيل التعاون بين الباحثين حول العالم في مختلف التخصصات حتى ولو كانت نادرة. 

http://www.researchgate.net/
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أنها فيسبوك  DOWJONES العلمية، وقالت شركة االجتماعيةأنها شبكة التواصل  nature ذكرت مجلة

 .العلماء
 

أن تكون هذه البوابة منصة يعتمدها المشاركون في التواصل مع الباحثين في تخصص  :منه الغرض -

معين وبناء شبكة من الخبراء في هذا المجال، وتبادل أحدث المعلومات أو الدراسات التي يتوصلون 

ات عن إليها، وتحميل المواد العملية بما فيها من كتب ودراسات وبحوث، وكذلك الحصول على معلوم

 .المؤتمرات والمعارض والندوات التي تخص مجاال معينا
 

 .: مجانا التكلفة -

/https://www.epernicus.com EPERNICUS:. 2 

  : EPERNICUSما هو  -

https://www.epernicus.com/
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لشبكات موقع ل عبارة عن وكان إبرنيكوس ،ذين يبحثون عن إجابات من الخبراءال لعلماء والباحثينهو موقع ل

مساعدة   لماء لبحوثهم. وكان هدفها الرئيسللشبكات التي بناها الع كاديميةأ منصةواالجتماعية والموارد المهنية 

العلماء في "العثور على األشخاص المناسبين ذوي الخبرة المناسبة في الوقت المناسب".وهي مقرها في 

 .2010الواليات المتحدة. وقد أغلقت إبرنيكوس في عام كامبريدج، ماساتشوستس، 

لديهم  الذين األعضاء دعم وتشجيع حيث يعمل على ،للمجتمع العلمي وينادي الكرالأن تكون مثل  :منه الغرض

تفعيل  إبرنيكوس الهدف الرئيسي من. كاديميةالبحثية واأل مساهماتوالواالهتمامات  براتعرض الخ رغبة في

 فة.هادال اتتسريع االجتماعات والنقاش و

بها حاليا نتيجة لتوقفها عن لغي االشتراك أوقد  شركة تقدم خدمات إضافية للمؤسساتمجانا، ولكن ال التكلفة:

 الخدمة.

/http://www.linkedin.com LINKEDIN:. 3 

 : LINKEDINهو  ما -

http://www.linkedin.com/
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ً ل لمجتمع األعمال. والهدف من هذا الموقع هو السماح  ينكيدين هو موقع الشبكات االجتماعية المصممة خصيصا

ً بهم ويثقون  هميعرفون شخاصألمن ا مجاميعلألعضاء المسجلين بإنشاء وتوثيق  أكبر من نكيدين هو ل .مهنيا

للتواصل مع المهنيين اآلخرين ويساعدك على يوفر لينكيدين وسيلة وقع الشبكات المهنية المتاحة اليوم. امو

معرفة واألفكار وفرص لتبادل ال خاصبشكل  عملن من المستخدمين. لينكيدين يستالبقاء على اتصال مع الماليي

العثورعلى يساعدهم في توسيع شبكاتهم وكذلك  و على نحو متزايد أداة رائدة لمساعدة األفراد العمل وأصبح

 .اختصاصاتهمو وظائف في مجال عملهم

تظهر في نتائج محرك البحث، وبالتالي هو أداة عظيمة التي ينكدين عادة ما تكون واحدة من المواقع األولى ل

فكر في لينكيدين كنسخة أكثر ديناميكية ومرئية  االنترنت والتواصل مع المهنيين. شبكة وجودك على ثباتإل

اريخ التخرج  والخبرة التقليدية، مثل التعليم الخاص بك، وتمن سيرتك الذاتية. يمكنك تضمين المعلومات المهنية 

كيدين يسمح ، والنوادي، والهوايات. ولكن بدال من مجرد إدراج هذه المعلومات، لينالعلميةجوائز والفي العمل، 

بشكل خاص، وأخيرا، واحدة  لك فيها اهتماممشاركة المشاريع التي من يمكنك  لك للتوسع في كل نقطة منها.

إذا كان لديك أساتذة أو مدراء سابقون ف القدرة على إدراج المراجع والتوصيات. يينكدين هلأقوى مالمح  من



 Scientific Reputation The                                                                 السمعة العلمية  

 

- 71 - 
 

 لغرض تقديمها على ملفك الشخصي نهم تقديم توصية، والتي سوف تظهريمكنك أن تطلب مفيقدرون عملك، 

 ألرباب العمل.

للشبكات المهنية. الموقع هو ألي شخص، ولكن مجموعاتها  ةفذة رئيسناو ، ةكبيرمنصة  :منه  الغرض -

 موارد مفيدة لألكاديميين. لها يمكن أن تكون فيها وقوائم الوظائف

 

 قسط المدفوعة المتاحة للباحثين عن عمل.المجانا مع فوائد  التكلفة: -

 

/http://academia.edu ACADEMIA.EDU:. 4 

 :ACADEMIA.EDUما هو  -

 البحوث في العالم. ماكنة األكاديمية هي منصة لألكاديميين لتبادل األوراق البحثية. مهمة الشركة هي لتسريع

أبحاثهم، وتتبع  لتبادل أبحاثهم، ورصد التحليالت العميقة حول تأثير Academia.eduاألكاديميون  لمتعيس

http://academia.edu/
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مليون أكاديمي على األكاديمية، مما أضاف  53األكاديميين التي يتبعونها. وقد وقع ما يزيد عن البحوث من 

مليون  36أكثر من  Academia.edu حيث يجتذب هذا الموقع. بحثية بمختلف التخصصات مليون ورقة 19

 شهريا.اً زائر

 اآلخرون. هما يعملطالع على إتعقب الوثائق والبقاء على  في على الباحثينالبحث تسهيل ل :منه الغرض -
 

 مجانا. التكلفة : -

 

/http://www.facultyrow.com FACULTY ROW:. 5 

 : FACULTY ROWما هو  -

والتعاون تتيح هذه المنصة لألفراد المؤهلين القدرة على االتصال حيث ألكاديميين باهو شبكة عالمية خاصة 

. جيفري الباحث من قبل 2009وتبادل األفكار على مستوى العالم. تأسست هذه الشبكة في األصل في عام 

ً هذا الموقع فريق  يقضي توفير هداف واستراتيجيات العمل وكيفية أكاديمي بالمجتمع األكل يوم لتثقيف  وقتا

http://www.facultyrow.com/
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ونشر الوظائف )األكاديمية العلمي  والتثقيف الترويجالموارد األكثر قيمة لألكاديميين. ويتم ذلك عن طريق 

األخبار العاجلة ذات الصلة  وكذلك نشر ،كاديميةتوظيف الخبرات األة(، واالستشارات المهنية، ويوالصناع

 .التعليمية والمقاالت والبحوث وأشرطة الفيديو

السماح لألكاديميين بمشاركة ملفاتهم الشخصية والبقاء على اتصال عبر المنتديات والرسائل  :منه الغرض -

 والفيديو.

 مجانا. التكلفة : -

/http://lore.com LORE:. 6 

 

 :LOREما هو  -

رجح وعلى األ لتعليم والتفاعل مع الطالبلمنصة على شبكة اإلنترنت كالمدربين  هذا الموقع من قبل عملاست

 .من خمس سنوات ألكثربعد عمل دام  2016غلق هذا الموقع بالشهر السادس من عام أ

http://lore.com/
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 .عن بعد وخيارات المشاركة العنكبوتيةلتسهيل التعلم مع الشبكة  :منه الغرض - -

 مجانا. التكلفة : -

 

7. MENDELEY: http://www.mendeley.com/ 
 

 : MENDELEYما هو  -

ماليين باحث في جميع أنحاء العالم لذلك هو شبكة مثالية لتبادل  6من قبل أكثر من  موقع موثوق بهمنديلي 

مجرد إنشاء كل ما تحتاجه هو الجديدة، والتعاون في المشاريع المبتكرة. العلمية المعرفة ومناقشة التطورات 

معهم البيانات مع المتعاونين بحثية تبادل مجموعات حيث ي ملف تعريف مجاني لالنضمام أو بدء مجموعة.

ديلي . يوفر منةالتعريفي اتهمعلى ملف همالبيانات الخاصة ب خالل من اتاالقتباس دعم لزيادةلحصول على وذلك ل

خة من مجموعة البيانات الخاصة آمن على االنترنت مع ميزات المشاركة، ويتم أرشفة كل نس بيانات مستودع

 . Elsevierتم امتالكه من قبل دار النشر العالمي  2013في عام و بك على الموقع.

http://www.mendeley.com/
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 خيارات المشاركة.دعم و لتواصل االفتراضيةلتسهيل التعلم مع شبكة ا :منه الغرض -

 جانا.م التكلفة : -

/http://luloot.com LULOOT:. 8 

 :LULOOT ماهو  -

تعمل هذه  لهم.اعمأفكارهم وأ الذين يتطلعون إلى تعزيز وتبادلوالباحثين علماء لل ربحيةحديثة هي منصة 

ة داخل قطاع الخدمات التعليمية منذ ما يقرب ي/ الصناع المنظمة في المقام األول في مجال األعمال األكاديمية

 .سنوات 5من 

 توفير شبكة اجتماعية أكثر تقليدية مع تبادل الوسائط المتعددة ومناقشتها.: منه الغرض -

 دوالر / سنة ليست مجانية. 0.99اشتراك سنوي  التكلفة: -

 

/http://www.zotero.org ZOTERO:. 9 

http://luloot.com/
http://www.zotero.org/
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 : ZOTERO ماهو -

المحتوى في متصفح الويب الخاص بك، مما يسمح لك  عن تلقائيا تبحثزوتيرو هو أداة البحث الوحيدة التي 

و أ، arXiv.orgعلى  امطبوع مسبقمصدر إلضافته إلى مكتبتك الشخصية بنقرة واحدة. سواء كنت تبحث عن 

من كتالوج مكتبة جامعتك، مقال صحفي من جستور، قصة إخبارية من صحيفة نيويورك تايمز، أو كتاب 

 .وقواعد البيانات المفهرسة على خوادم المحركات البحثية آالف من المواقعالبحث بدعم تزوتيرو 

ي اجهة للبحث. يمكنك إضافة ملفات بوو يمثل واحد،  مكان من البحوث في تنتجهبجمع كل ما يقوم زوتيرو 

ً كذلك ف وأي د أي شيء آخر. يقوم زوتيرو  الصور وملفات الصوت والفيديو، لقطات من صفحات الويب، وحقا

ً بفهرسة محتوى النص الكامل لمكت على ما تبحث عنه بالضبط مع عدد قليل من  ، مما يتيح لك العثوربتك تلقائيا

 ضربات المفاتيح.
 

 .ها ومشاركتها في دورات المشاريع وكتابة البحوثتوفير أدوات لتنظيم المعلومات وتقاسم :منه الغرض-

 مجانا. التكلفة : -
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/http://www.goingon.com GOINGON:. 10 

 

 :GOINGONما هو  -

تمكن حيث يعتبر منصة  لبناء المجتمعات على االنترنتلة من حيث التكلفة عيوفر غوينغون وسيلة سريعة وفا

المؤسسات األكاديمية لتقديم نماذج جديدة وأكثر جاذبية إلدارة المعرفة والتعاون االجتماعي عبر الجامعات، 

مشاركة الطالب، وتحسين إنتاجية أعضاء هيئة و النتائج تحسين وشبكة واسعة من الهيئات المكونة لها. وتشمل 

تم    GoingOnموقع  ةخيراأل اآلونةوتعزيز التعلم عبر اإلنترنت والتوسع في مجال التسويق. في  التدريس،

 .crunchbaseو نطاق اسمي بعنوان أواستبدل بمجال  2013الموقع بعام غلق أبيعه و

التي تشجع االستكشاف متعدد  بها إلنشاء الشبكات االجتماعية الخاصة إعطاء الكليات منصة :منه الغرض -

 التخصصات والتنشئة االجتماعية.
 

 .بعد بيعه الموقع تم اغالق  التكلفة: -

 

http://www.goingon.com/
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ن يكون أ لتنمية وزيادة سمعته وسمعة جامعته العلمية يسعى و تدريسيأفي الختام  نصيحتي لكل باحث  -

يكون لديه حساب اشتراك  نأو ولىكخطوة أ جوجللديه حساب على الباحث العلمي من محرك البحث 

ً مواقع  ةثالثشهر أ همأ فيقل على األ  من هذه المواقع العشرة التي ذكرت وهي : تقريبا

 

RESEARCHGATE ,Academia.edu ,LINKEDIN 

 

للباحثين في  عال  وحضورهو لتوفير زخم كاديمية بهذه المواقع األالقصد من هذه االشتراكات 

وتبريز الجهد العلمي والنتاج  وإلظهارسجالت قواعد البيانات المفهرسة من قبل المحركات البحثية 

بالتالي تنعكس على زيادة نسبة و  الباحث التي ينتمي لهاالجامعية الفكري للباحث وللمؤسسة 

البحثية و التي تعود السم جامعتك  باهتماماتكظهور النتائج في المحركات البحثية التي لها صلة 

 موقعها االلكتروني. و مجالأ ونطاق

 

 

http://academia.edu/
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تجارب  على بشكل رئيسي باالعتمادعدت ا  العلمية  ذكر ان هذه الدراسةأان  اال ال يسعني في الختام -

 على دراسات علمية متنوعة وكذلك باالعتماد ت بي خالل مسيرتي البحثية المتواضعةمر علمية

وبحوث منشورة بهذا وعروض تقديمية علمية وكتب لجامعات وباحثين ومقاطع فديو ومقاالت 

فمن باالضافة الى قرائتي في بعض المواقع والمدونات االلكترونية  على شبكة االنترنت االتجاه

اغنى منشور ة اواو صاحب مقالمصدر لمؤلف كل وعرفاننا شكرنا هنا ال يسعنا اال ان نقدم خالص

 الفكرية له اينما وجدتالملكية كافة حقوق ب االسماء وااللقاب مع االحتفاظذكرهذه الدراسة دون 

 . وهللا ولي التوفيق.وحيثما ذكرت في هذه الدراسة العلمية


