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 بحث محخك مىع يعتسج العالؼ حؾل لمجامعات ججيج بترشيف "Webometrics بؾمتخيكذ"وي مؾقع عميشا خخج
 .العمسي الباحث جؾجل

م مؽ قبل خبخاء اليؾندكؾ، ومعيج سياسات 2004ىشاك محاوالت لؾضع مقاييذ لترشيف الجامعات مشح عام 
التعميؼ العالي في واششظؽ، ومجسؾعة السعاىج األلسانية وغيخىا مؽ السؤسدات العالسية. وتتبايؽ السؤشخات 

بذكل جحري، ومؽ الرعب إنكار أن ىشاك جامعات عالسية متسيدة والسؾازيؽ التي تعتسج عمييا ىحه السقاييذ 
وأفزل مؽ غيخىا، لكؽ ندبة الجامعات السجسع عمى صجارتيا حؾل العالؼ التدال محجودة لمغاية، غيخ أن تدايج 
االىتسام بسقاييذ تقييؼ الجامعات وتختيبيا أخح يظغى عمى التقييؼ السؾضؾعي وقج تكؾن ىحه السقاييذ غيخ 

 ة في كثيخ مؽ األحيان، وتتبايؽ بذكل ىائل بيؽ مقياس وآخخ.مشرف

مخاتب )الحج  207مختبة )الحج األدنى( وبيؽ  33وتذيخ بعض الجراسات إلى أن ىحا التبايؽ يتفاوت بيؽ 
%. ويسكؽ تفديخ التبايؽ بيؽ 11األعمى( لمجامعة الؾاحجة، وان ندبة التؾافق بيؽ السقاييذ ال يديج عؽ 

خالل تبايؽ السؤشخات السعتسجة لمقياس، وتبايؽ األوزان السعظاة لكل مؤشخ، وعجد السؤشخات السقاييذ مؽ 
السعتسجة. فسثال يدتشج السقياس االكثخ شيخة وىؾ مقياس ششجياي عمى خسدة مؤشخات رئيدية ىي: عجد 

قتباس لبحؾث %( مؽ العالمة، وىشاك مؤشخ اال30الحاصميؽ عمى جؾائد نؾبل ويأخح ىحا السؤشخ ما قيستو ) 
%(، 20%(، ثؼ مؤشخ الجراسات السشذؾرة في العمؾم التظبيقية )20نذختيا الجامعة في مجالت عمسية مخمؾقة )

والسؤسدات الجامعية التي ليذ فييا التخررات العمسية التظبيقية يتؼ تؾزيع وزنيا عمى السؤشخات األخخى، ثؼ 
(، واخيخًا معجل إنتاج عزؾ ىيئة التجريذ في كل %20مؤشخ عجد البحؾث السخجعية في التخررات كميا )

%(. وتزع بعض 10مؤسدة )مجسؾع اإلنتاج في الجامعة مقدؾمًا عمى عجد اعزاء ىيئة التجريذ( ولو )
 السقاييذ معاييخ قابمة لمقياس الكسي، لكؽ بعزيا يعتسج عمى استظالعات رأي الخبخاء.

 :"ويبومتريكس" تصظيف
ىؾ ترشيف عالسي مذيؾر يرجر عؽ فخيق بحث يتبع أكبخ مخكد أبحاث اسباني ويختبط بؾزارة التخبية والتعميؼ 
في مجريج، وييجف إلى تذجيع نذخ السعمؾمات عمى مؾاقع الجامعات، وىؾ يرشف الجامعات بحدب 

ذكل نرف سشؾي ب 2004السعمؾمات الستؾفخة في مؾاقعيا عمى االنتخنت. ويرجر ىحا الترشيف مشح عام 
مؽ مؤسدات التعميؼ العالي في جسيع أنحاء العالؼ مشيا حؾالي  17000)يشايخ ويؾليؾ(، ويغظي أكثخ مؽ 

http://www.webometrics.info/en


مدتؾى العالؼ، كسا ويقؾم بترشيف جامعة عمى  12000ؾم بترشيف أول جامعة في العالؼ العخبي، ويق 500
أساس ان نذاطات أي جامعة تغيخ في جامعة حدب القارة أو حدب السشظقة.ويقؾم الترشيف عمى  100أول 

 مؾاقعيا االلكتخونية، ويدتشج ىحا الترشيف عمى أربعة معاييخ تذكل معا تقييؼ لمجامعة، وىي:

 ( معيار الخؤيةVisibility التي ليا رابط عمى مؾقع )(: ويقرج بو عجد الخوابط الخارجية )ومشيا البحؾث العمسية
 ,Yahoo Search, Live Searchات مؽ محخكات البحث الثالثة )الجامعة ويتؼ الحرؾل عمى ىحه السعمؾم

Exalead.) 
 ( معيار السمفات الغشيةRich Files حيث يتؼ حداب عجد السمفات "االلكتخونية" بأنؾاعيا السختمفة والتي :)

 .Googleتشتسي لسؾقع الجامعة عبخ محخك البحث 
 ( معيار األبحاثScholar حيث يتؼ حداب عجد األبحاث :) والجراسات والتقاريخ السشذؾرة الكتخونيا تحت نظاق

(. ويتؼ حداب التقييؼ بشاء عمى Google Scholarمؾقع الجامعة والتي يأخحىا مؽ جؾجل الباحث العمسي )
%(، 15%(، ومعيار السمفات الغشية )50%(، ومعيار الخؤية )20الشدب السئؾية لسعاييخ: معيار الحجؼ )

سا يقيذ نغام الترشيف السحتؾى األكاديسي واالبحاث عمى شبكة االنتخنت لكل %(. ك15ومعيار األبحاث )
مؽ الظالب واألكاديسييؽ والسخاكد البحثية التابعة لمجامعات وإتاحة الؾصؾل الييا. ويقاس الحزؾر االلكتخوني 

مدتؾى تأثيخ بالشذاطات ومدتؾى متابعتيا عمى مؾاقع الجامعات االلكتخونية وىؾ ما يعتبخ مؤشخ جيج يعكذ 
 الجامعات.

( مؽ أىؼ محخكات البحث العمسي األكاديسي، وىؾ محخك Scholar Googleويعتبخ جؾجل الباحث العمسي ) 
ع عؽ األعسال البحثية التي يحتاج إلييا الباحثؾن والجارسؾن،  بحث مجاني يؾفخ طخيقة سيمة لمبحث السؾسَّ

ختص بالسؤلفات العمسية واألكاديسية التي يحتاج ليا الباحثؾن والسعمسؾن والظالب، ويتزسؽ العجيج مؽ وي
مرادر السعمؾمات كاألبحاث والخسائل العمسية السعتسجة، والسجالت العمسية السحكسة، والكتب والسمخرات 

سع السعمؾمات قبل طباعتيا والسقاالت الرادرة عؽ ناشخيؽ أكاديسييؽ وجسعيات عمسية متخررة ومخاكد ج
والجامعات وغيخ ذلػ مؽ مؤسدات البحث العمسي في مؾقع واحج. ويداعج الباحث العمسي مؽ جؾجل في 

 التعخف عمى أكثخ األبحاث العمسية صمة بسجال التخرص في عالؼ البحث العمسي.

لباحثؾن مؽ حيث قيسة وييجف الباحث العمسي مؽ جؾجل لترشيف السقاالت بشفذ الظخيقة التي يدتخجميا ا
الشص في كل مقالة والسؤلف وجية الشذخ التي تغيخ فييا السقالة وعجد مخات االستذياد بيا في أعسال بحثية 
أخخى. ويتؼ عخض الشتائج األكثخ صمة بالسؾضؾع في الرفحة األولى. ويدتظيع الباحث العمسي مؽ جؾجل 

ويعسل مع الشاشخيؽ األكاديسييؽ مؽ أجل فيخسة  تعديد نظاق العخض العالسي لمسحتؾى الخاص بالباحث،
 األعسال في كافة مجاالت البحث العمسي وجعميا متاحة لمبحث عبخ الباحث العمسي مؽ جؾجل.

https://scholar.google.com/


ويقؾم الباحث العمسي مؽ جؾجل بسداعجة السدتخجميؽ عمى االستفادة مؽ السؾارد التي تقجميا السكتبات، ويقجم 
لسكتبات في الؾصؾل إلى األعسال العمسية الستؾفخة في السؾارد اإللكتخونية نؾعيؽ مؽ الحمؾل لسداعجة زوار ا

والسظبؾعة. ويدسح الباحث العمسي مؽ جؾجل بالبحث باستخجام معاييخ بحث خاصة بالسكتبات، مثل اسؼ 
الكاتب وتاريخ الشذخ، وتقترخ نتائج البحث عمى وثائق أكاديسية وعمسية يسكؽ االعتساد عمييا كسخاجع 

 بحاث، فرفحات السشتجيات مثال ال يسكؽ بأي حال مؽ األحؾال أن تغيخ ضسؽ نتائج البحث.لأل

ويعتبخ الباحث العمسي مؽ جؾجل سيل االستخجام ويذبو محخك البحث التقميجي، وخاصة مع وجؾد ميدة 
أو أعؾامًا  ، والتي تقؾم بتزيق خيارات البحث بحيث تذسل مؤلفًا معيشًا أو دار نذخ محجدة«البحث الستقجم»

محجدة. يتؼ عخض الشتائج األكثخ صمة بالسؾضؾع أواًل بأول، وتكؾن مختبة تبعًا لمظخيقة التي يدتخجميا 
الباحثؾن في ترشيفيؼ لمسقاالت مؽ حيث قيسة الشص في كل مقالة والسؤلف وجية الشذخ وعجد مخات 

تؼ اقتباسيا »باحث العمسي مؽ جؾجل االستذياد بيا في أعسال بحثية أخخى. ومؽ السسيدات السؾجؾدة في ال
، التي تتيح الؾصؾل إلى ممخرات السقاالت التي قامت باالستذياد بيحه السقالة. «Cited by»أو « بؾاسظتيا

وتعشي إمكانية الؾصؾل لمسقاالت « Related articles»أو « مقاالت ذات صمة»كسا تقجم الخجمة البحثية 
ة معيشة، بحيث تكؾن مختبة حدب ندبة تذابييا مع السقالة األصمية مع القخيبة والسختبظة بذكل كبيخ بسقال

 األخح بعيؽ االعتبار أىسية كل مقالة.

يقؾم الباحث العمسي مؽ جؾجل بتجسيع اإلصجارات السختمفة مؽ أي عسل أو مقالة بحيث يحدؽ ىحا األمخ مؽ 
مى شكل مدؾدات أو أوراق مشذؾرة في ترشيف السقالة، حيث إنو غالبًا ما يتؼ إصجار عجة ندخ مؽ العسل ع

مؤتسخ قبل أن يتؼ إصجارىا عمى شكل ورقة بحثية في مجمة عمسية. ويتؼ الؾصؾل ليحه اإلصجارات مؽ خالل 
حيث يسكشػ الباحث العمسي مؽ جؾجل مؽ الؾصؾل   «.All versions»أو « كل اإلصجارات»الخجمة البحثية 

وجؾدىا وإتاحتيا مؽ قبل الشاشخ بحيث يغيخ ىحا اإلصجار كإصجار إلى اإلصجار الكامل مؽ السقالة في حال 
رئيدي. ويجسع الباحث العمسي مؽ جؾجل كل ندخ السقالة الؾاحجة ضسؽ رابط واحج مسا يديل ويشغؼ عسمية 
الحرؾل عمى السعمؾمات. ىحه السيدة قج تدسح مثال بالحرؾل عمى ندخة مجانية لمسقالة مؽ خالل السؾقع 

بيا مع أنيا غيخ مجانية في مؾقع دار الشذخ. لكؽ في بعض األحيان تكؾن ىحه السقالة غيخ الذخري لكات
متاحة إال مقابل رسؾم تجفع لمشاشخ، في ىحه الحالة يتيح الباحث العمسي مؽ جؾجل الؾصؾل عمى األقل إلى 

ل نجج خجمة ممخص السقالة أو الرفحة األولى مشيا. ومؽ الخجمات السيسة في الباحث العمسي مؽ جؾج
فإذا كشت ميتسًا بأحج السؾاضيع العمسية وتؾد أن تعخف « Create email alert»تشبييات البخيج اإللكتخوني 

الججيج الحي يشذخ في ىحا السؾضؾع فيسكشػ االنزسام ليحه الخجمة بحيث يخسل لػ الباحث العمسي مؽ غؾغل 
 ة حجيثًا والتي تترل بالسؾضع الحي اختختو.بخيجًا إلكتخونيًا بذكل دوري متزسشًا السقاالت السشذؾر 



 العلطي الباحث جوجل تصظيف
مؽ السعخوف أن مؾقع الباحث العمسي ييجف إلى مداعجة أعزاء الييئة التجريدية، لحرخ إنتاجيؼ الفكخي، 

، إذ يتيح البخنامج Hirsch Indexفزاًل عؽ ذلػ قياس اإلنتاجية العمسية ليؼ، باستخجام مقياس ىيخش 
االطالع عمى السؤلفات العمسية واألكاديسية الحجيثة. ومؤخخا، قجم ترشيف "ويبؾمتخيكذ" ترشيفا عالسيا ججيجا 
لمسؤسدات األكاديسية يعتسج عمى ترشيف العمساء الحيؽ اشتخكؾا في نفذ االسؼ والبخيج اإلليكتخوني السؾحج 

عجد مؽ البخوفايالت )الشبحات، أوالسمفات لمسؤسدة في جؾجل الباحث العمسي. ويعتسج الترشيف الججيج عمى 
بخوفايل لمجامعات، وعمى الخغؼ مؽ أنو ال يدال غيخ مكتسل  5000الذخرية( يقتخب مؽ السميؾن، وحؾالي 

وفي مخحمة تجخيبية إال أنو يؾفخ إمكانية بشاء تختيب عالسي ججيج، وأن يكؾن مسثال عمى األقل ألفزل 
بة الختبار مجى مالئسة بيانات استذيادات جؾجل الباحث العمسي الجامعات. يأتي ىحا التختيب كتجخ 

«Google Scholar Citation »( أوGSC في ترشيفات الجامعات، إال إنو مازال ىشاك العجيج مؽ أوجو )
 القرؾر التي يجب أن تحل في اإلصجارات السقبمة ليحا الترشيف.

 الحالية: الطظهجية
  فقط التي تحسل االسؼ والبخيج اإلليكتخوني الخسسي لمسؤسدة.يتؼ اختيار البخوفايالت السؤسدية 
  بخوفايالت عامة مؽ كل جامعة. ولكؽ مؽ الستؾقع زيادتو بذكل كبيخ في  10تؼ جسع البيانات مؽ أعمى

 السدتقبل.
 9العذخة في كل القائسة لتحديؽ التسثيل. بالشدبة لمبقية )بحج أقرى  يتؼ استبعاد أعمى بخوفايل مؽ البخوفايالت 

 بخوفايالت( تؼ إضافة عجد االستذيادات وتؼ تختيب السؤسدات حدب التختيب التشازلي ليحا السؤشخ.
  األرقام صالحة فقط في وقت جسع البيانات، وليدت سؾى اختبار، وسيتؼ تعجيل أي قرؾر في اإلصجارات

 السقبمة.
ؽ السعخوف أن الترشيفات العالسية تعتسج عمى السعمؾمات الستؾفخة عمى السؾاقع الخسسية لمجامعات عمى وم 

شبكة االنتخنت كسا تقيذ نغؼ الترشيف السحتؾى األكاديسي واالبحاث لكل مؽ الظالب واألكاديسييؽ والسخاكد 
اديسية ومدتؾى متابعتيا عمى مؾاقع البحثية التابعة لمجامعات، ويقاس الحزؾر االلكتخوني بالشذاطات األك

الجامعات االلكتخونية الخسسية، وىؾ ما يعتبخ مؤشخ جيج يعكذ مدتؾى تأثيخ الجامعات. وتغظى معغؼ 
ألف مؤسدة مؽ مؤسدات التعميؼ العالي في جسيع أنحاء العالؼ. وتعتسج معغؼ  17الترشيفات ما يديج عؽ 

معيارًا واحجًا مقارنة بترشيف جؾجل الحي يعتسج عمى معيارًا  الترشيفات عمى عجد كبيخ مؽ السعاييخ، وليذ
بخوفايل مؽ البخوفايالت السؤسدية التي تحسل االسؼ والبخيج اإللكتخوني الخسسي  5000واحجًا فقط، وىؾ 

لمسؤسدة فقط، ومؽ ىشا أيزًا يغيخ قرؾر الترشيف الججيج ألنو مؽ السعخوف أن ىشاك العجيج مؽ الجامعات 



تسمػ عشاويؽ بخيج إلكتخوني خاصة بيا، وبالتالي تكؾن خارج مثل ىحا الترشيف الحي أعتسج عمى أرقام التي ال 
صالحة وقت جسع البيانات وىى أرقام متغيخة، وبالتالي ال يسكؽ االعتساد عميو حاليًا في ترشيف الجامعات، 

 واالعتجاد بشتائجو حاليًا.

لذخرية لمباحثيؽ عمى جؾجل الباحث العمسي، ومؽ السعخوف أن اعتسج الترشيف الججيج عمى تؾاجج السمفات ا
ىحه الخجمة شخرية وتظؾعية، ويقؾم بيا الباحثؾن أنفديؼ دون أي دعؼ مؽ مؤسداتيؼ األكاديسية، ومؽ 
السعخوف أن ىشاك حخية مظمقة الختيار عزؾ ىيئة التجريذ أن يفتح صفحة خاصة بو عمى ىحا السؾقع أو 

ومؽ   ة عمى السؾقع الخسسي لمسؤسدة األكاديسية التي يعسل بيا إذا كان متؾفخا أصال.يكتفى برفحتو الذخري
كتخوني خاص بيا ومؽ الؾاضح، بعج العخبية ال تسمػ عشؾان بخيج إلالدؾرية و  السالحظ أن العجيج مؽ الجامعات

% مؽ أعزاء 2أن ىشاك ندبة ال تديج عؽ ات األكاديسية في سؾرية اجعة سخيعة لتؾاجج أعزاء السؤسدمخ 
ىيئة التجريذ لجييؼ بخوفايالت عمى مؾقع جؾجل الباحث العمسي، وىحا بالظبع ال يذيخ إلى الؾزن الحقيقي 

 األكاديسية ويجعميا خارج أي مقارنة أو ترشيف عالسي. السؤسداتالعادل لسثل ىحه 

 العالطي التصظيف تحسين
اضحة لترشيف الجامعات يعمسيا جسيع العامميؽ في ىحا السجال، مثمسا تؾجج مؽ السعخوف أن ىشاك معاييخ و 

معاييخ لقياس األداء وتؾكيج الجؾدة، واالعتساد األكاديسي لمجامعات وتقييؼ السؤسدات التعميسية، ومؽ أىؼ ىحه 
شبكة  السعاييخ الحزؾر االلكتخوني لمجامعات وتؾافخ السعمؾمات عمى السؾاقع الخسسية لمجامعات عمى

االنتخنت، كسا تقيذ نغؼ الترشيف الشذاطات البحثية وإسيامات األكاديسييؽ العامميؽ بالجامعات والسخاكد 
البحثية التابعة ليا وغيخىا مؽ العؾامل السختبظة بالعسمية التجريدية والخجمات الظالبية. وتحتاج الجامعات 

ات قائسة عمى الججارة األكاديسية، وأن تدعى إلى العخبية إلى مديج مؽ االستقاللية؛ لكي تتحّؾل الى مؤسد
التفؾق العمسي؛ كسا أن الجامعات بحاجة إلى إصالح مشاىج العمؾم وطخق التجريذ، حيث تحتاج الجامعات 
إلى تقجيؼ السديج مؽ السؾاد متعجدة التخررات، وكحلػ تعميؼ الجؾانب االستكذافية لمعمؾم، وتعديد السقاييذ 

 تذجع اإلدارة عمى الدخقة األدبية، والعمؼ السغذؾش، استجابًة لزغؾط طمبة العمؾم.الرحيحة، بحيث ال 

مشارات في السجتسع، تحتاج ىحه الجامعات إلى إرساء مبجأ الججارة األكاديسية، ويجب أن  شاولكي تربح جامعات
سجتسع. ويبجو ىحا اليجف تكؾن األبحاث العمسية الرادرة عؽ الجامعات مختبظة باالحتياجات الفكخية والعسمية لم

في سؾرية  السددوج متؾارًيا عؽ األنغار وخارج نظاق االىتسام غالًبا بالشدبة إلى معغؼ السؤسدات األكاديسية
، وعمييا أن تزع نغسا ججيجة فيسا يخص تقييؼ أعزاء ىيئة التجريذ، بحيث ة عامةفي السشظقة العخبيخاصة و 

 تجريذ والتؾاصل مع السجتسع عؽ طخيق نذخ السعخفة.تكافئ ما ىؾ قّيؼ فعال في األبحاث وال



ومؽ الؾاضح أن معغؼ ترشيفات الجامعات ليدت مختبظًة بجؾدة التجريذ أو طبيعة السخخجات التعميسية، 
وتعتسج العجيج مؽ الترشيفات العالسية عمى السعمؾمات الستؾفخة عمى شبكة االنتخنت بذكل أساسي، وتقييؼ مجى 

ث العمسية والسعمؾمات األكاديسية عمى صفحة كل جامعة، وترشيف الجامعات يعتسج كثيخا تؾفخ نتائج األبحا
عمى ىحا السعيار بالتحجيج، فزال عمى حزؾر السؤسدات األكاديسية والبحثية عمى مؾقع اإلنتخنت ولألسف 

تعميسية والبحثية بذكل كتخوني، وال بإعيار أنذظتيا وخجماتيا الال تيتؼ كثيخا بالتؾاجج اإللفإن معغؼ الجامعات 
كاف، ىحا فزال عؽ عجم تحجيث مؾاقعيا الخسسية بذكل مشتغؼ. ويخجع ىحا القرؾر الؾاضح ألن العجيج مؽ 
ىحه السؤسدات الخسسية خارج السشافدة، وتزسؽ التحاق الظالب بيا دون أي مجيؾد ألن الجراسة تكاد تكؾن 

الب وقمة السيدانيات السظمؾبة لتحقيق خجمة تعميسية وبحثية مجانية وأنيا تعاني بالفعل مؽ تكجس في أعجاد الظ
 قادرة عمى السشافدة العالسية.

وتبعًا لسا سبق، ونغخًا لتشامي االعتساد عمى جؾجل الباحث العمسي كسؾقع مجاني متخرص، فسؽ السيؼ بسكان 
ي مؽ جؾجل حيث انو أن تذجع السؤسدات األكاديسية إنذاء حداب لكل باحث فييا عمى مؾقع الباحث العمس

يداىؼ في تدؾيق األبحاث السشذؾرة بسا يخفع الترشيف العالسي لمسؤسدة األكاديسية، وكحلػ تقييؼ الباحث لبحثو 
ومعخفو عجد السدتفيجيؽ مشو، ويقؾم بترشيف السؾاد بشفذ الظخيقة التي يدتخجميا الباحثؾن مؽ حيث قيسة 

تغيخ فييا السقالة وعجد مخات االستذياد بيا في أعسال بحثية الشص في كل مقالة والسؤلف وجية الشذخ التي 
أخخى. ويسكؽ لكل باحث أن يشذئ صفحة شخرية لو عمى جؾجل الباحث العمسي، بحيث تداعجه عمى حرخ 
ونذخ إنتاجو العمسي والفكخي، كسا تخفع ترشيف مؤسدتو العمسية التي يتبع ليا. كسا يسكؽ االعتساد عمى العجيج 
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