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 ستخلص امل
. استخدمت  Web of Scienceهتدف الدراسة إىل حرص اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد املكشف بقاعدة بيانات 

برناجمي   استخدمت  كام  الببليومرتي،  البحث  منهج  الشبكات    VOSviewerو    Biblioshinyالدراسة  ورسم  البيانات  لتحليل 

،وبلغ معدل النمو  2020 –  1979بحثًا علميًا تغطي الفرتة  921، وأسفرت عن حتديد 2021الببليومرتية، متت عملية احلرص يف يناير 

لت نسبة  . شك .Egy. J Radiol. &Nucl. Medدورية جاء يف مقدمتها دورية    419%، نرش اإلنتاج الفكري يف  20السنوي هلذا اإلنتاج  

املمول   الفكري  التكنولوجية  28اإلنتاج  والتنمية  للعلوم  املرصي  الصندوق  نسبة    STDF%، ويأيت  بلغت  التمويل،  مقدمة هيئات  يف 

باحثًا،    4,035%، شارك يف إعداد اإلنتاج الفكري  78%، بينام بلغت نسبة اإلنتاج الفكري املستخدم  81اإلنتاج الفكري املستشهد به  

(   78أستاذ األورام بكلية الطب جامعة عني شمس، يغطي اإلنتاج الفكري )  Abdel-Rahman, Oم عمر عبد الرمحن  جاء يف مقدمته

باحثني شكلوا    104موضوًعا جاء يف مقدمتها موضوع: أمراض اجلهاز اهلضمي ثم موضوع األورام، تتألف شبكة التأليف املشرتك من  

( مؤسسة ويأيت يف مقدمتها جامعة القاهرة، وتضم شبكة    636ني املؤسسات فتتألف من)  جمموعة بحثية، أما شبكة التعاون العلمي ب  15

( دولة يأيت يف مقدمتها: مرص والسعودية وأمريكا، تتألف شبكة مصاحبة االستشهادات لألبحاث من) 56التعاون العلمي بني الدول )

الريبوزي، كام تعد د5 النووي  أبرزها موضوع احلمض  اجتاهات بحثية  تم االستشهاد هبا،   Hepatologyورية  (  التي  الدوريات  أكثر 

الكلامت   Llovet, JMويعد مصاحبة  شبكة  وتتكون  هبم،  االستشهاد  تم  الذين  الباحثني  أكثر  برشلونة  بجامعة  الكبد  أورام  أستاذ 

 ( كلمة مفتاحية أبرزها: مصطلح رسطان اخلاليا الكبدية، يليه مصطلح تشمع الكبد. 264من)

ا برنامج    :ملفتاحيةالكلامت  الكبد يف مرص،  املشرتك  ؛VOSviewerبرنامج    ؛ Biblioshinyرسطان  التأليف  شبكات    ؛ شبكات 

  . شبكات مصاحبة الكلامت ؛مصاحبة االستشهادات
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 املقدمة:  1
كجم، ويشغل الربع العلوي األيمن للبطن، ويعترب    1.5  –  1.2يعد الكبد أكرب أعضاء جسم اإلنسان الداخلية حيث يزن ما بني  

بمثابة معمل كيميائي تتم فيه آالف العمليات الكيميائية بسهولة ويرس، فالكبد يقوم باملشاركة يف عملية اهلضم والتخلص من السموم  

الضارة، وختزين   فعندما يصاب واملواد  بالرسطان،  املرضية حتى يصاب  املراحل  بالعديد من  الكبد  الدهون، ويمر  السكريات وإذابة 

الكبد بعدوى فريوسية تبدأ املرحلة األوىل وهي: مرحلة االلتهاب الكبدي، يقوم الكبد يف هذه املرحلة بإصالح نفسه وتكوين خاليا  

يرتتب عليه تكوين نسيج نديب حيل حمل خاليا الكبد الطبيعية، ومع تزايد حجم النسيج   كبدية جديدة إال أن تكرار اإلصابة واستمرارها 

هي:  النديب خالل هذه املرحلة تقل قدرة خاليا الكبد عىل القيام بوظائفها، وينتقل الكبد من مرحلة االلتهاب الكبدي إىل املرحلة الثانية و 

لتليف لفرتة زمنية طويلة يصاب الكبد بتليف شديد يعرف باسم تشمع الكبد ، ومع استمرار أسباب اliver fibrosisالتليف الكبدي  

liver cirrhosis  .وهي مرحلة متقدمة من مراحل تليف الكبد، وهذه املرحلة يليها مرحلة رسطان الكبد 

د األويل، أو ينتقل ورسطان الكبد عبارة عن نمو غري طبيعي خلاليا الكبد، وهذا النمو قد ينشأ داخل الكبد فيسمى برسطان الكب

وهذا  "إىل الكبد من عضو آخر عن طريق الدم ويسمى برسطان الكبد الثانوي، ويقسم رسطان الكبد إىل نوعني: رسطان الكبد احلميد  

،  2009)عبد الرمحن الزيادي،    "النوع ال خطورة منه وال يتحول إىل ورم خبيث، ويبقى كام هو يف الكبد وال ينترش لباقي أجزاء اجلسم

، أما النوع الثاين وهو: رسطان الكبد اخلبيث، ويوجد منه ثالثة أنواع هي: رسطان اخلاليا الكبدية، ورسطان القنوات  (235صفحة  

،  (Forner, Llovet, & Bruix, 2012)املرارية، ورسطان الكبد الدموي، ويعد رسطان اخلاليا الكبدية أكثر أنواع رسطان الكبد شيوًعا 

وحيدث رسطان الكبد نتيجة العديد من العوامل، أبرزها: اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي )ب( والتهاب الكبد الوبائي )س(، واإلصابة  

ببعض الطفيليات مثل: البلهارسيا واإلسكارس وسوء استخدام األدوية والسمنة والكحول والتدخني واملخدرات واملبيدات احلرشية  

 . (1994)أبو شادي الرويب،  وملوثات البيئة 

للوفاة من الرسطان    أحد أكثر أنواع الرسطان شيوًعا وهو سبب رئيس يعد  رسطان الكبد  وتشري تقارير منظمة الصحة العاملية بأن  

رسطان اخلاليا الكبدية أحد أكثر أنواع األورام اخلبيثة األولية د  ، كام يع(World Health Organization, 2020)يف مجيع أنحاء العامل

، لذلك أصبحت صحة  (Balogh, J. et al, 2016)ة للوفاة بالرسطان يف العامل يوحيتل املرتبة الثالثة يف األسباب الرئيس ،شيوًعا يف الكبد 

ثني، وخضع الكبد ألبحاث ودراسات مكثفة، وجتلت مظاهر هذا االهتامم يف عدد األبحاث وسالمة الكبد حمط اهتامم العلامء والباح

، ومع تزايد  (Miao, Zhang, & Yin, 2018) 2018 - 2008بحثًا نرشت خالل الفرتة   24,331املتعلقة برسطان الكبد والتي بلغت  

التي سعت إىل دراسة خصائص هذا اإلنتاج   كبد، ظهرت العديد من الدراسات الببليومرتيةحجم اإلنتاج الفكري املتعلق برسطان ال

 ,Jin)ودراسة  (Hwang, Kim, & Lee, 2019)ودراسة  (Miao, Zhang, & Yin, 2018)بغرض التعرف عىل أبرز مالحمه مثل دراسة 

Wu, & Du, 2020) من إمجايل إصابات الرسطان يف  20، ورغم أن رسطان الكبد يعد أكثر أنواع الرسطان شيوًعا يف مرص، فهو يمثل %

تسف(World Health Organization, 2020)مرص   مل  املتخصص  الفكري  اإلنتاج  يف  البحث  نتيجة  أن  إال  دراسات  ،  وجود  عن  ر 

ببليومرتية سابقة قامت بحرص اإلنتاج الفكري املرصي املتخصص يف رسطان الكبد، لذلك هتدف الدراسة احلالية إىل حرص هذا اإلنتاج  

البحثية  البحثية التي سامهت فيه، وإلقاء الضوء عىل االجتاهات  الباحثني واملؤسسات  التعرف عىل أبرز مالحمه وحتديد أكثر  من أجل 

 السائدة يف هذا املجال. 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  2
يمكن بلورة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت: ما أبرز خصائص اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد؟ وإمعاًنا يف  

 النحو اآليت: تفصيل مشكلة الدراسة سوف يتم تقسيم السؤال السابق إىل جمموعة من التساؤالت الفرعية عىل 

 ما حجم اإلنتاج الفكري املرصي املتخصص يف جمال رسطان الكبد؟  -

 ما التوزيع الزمني هلذا اإلنتاج؟  -

 ؟ h-indexما أبرز الدوريات التي نرش فيها هذا اإلنتاج من حيث اإلنتاجية وقيمة معامل  -

 ما معدل النمو السنوي للنرش يف أكثر مخس دوريات إنتاجية؟  -

 نتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد؟  ما واقع متويل اإل -

 ما واقع جودة اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد من حيث معدل االستشهاد ومعدل االستخدام؟ -

ما أنامط تأليف اإلنتاج الفكري املرصي؟ وما مدى توافق توزيع إنتاجية الباحثني مع قانون لوتكا؟ ومن أكثر الباحثني  -

 باحثني إنتاجية؟ 10التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري ألكثر  إنتاجية؟ وما 

 ما التوزيع املوضوعي لإلنتاج الفكري املرصي؟ وما أبرز مالمح شبكة مصاحبة املوضوعات العامة؟ -

ما أبرز مالمح شبكة التأليف املشرتك هلذا اإلنتاج؟ ومن أبرز الباحثني يف هذه الشبكة من حيث اإلنتاجية ومن حيث  -

 ستشهادات؟عدد اال

 ما أبرز مالمح شبكة التعاون العلمي بني املؤسسات البحثية؟ وما أبرز التجمعات البحثية املوجودة بالشبكة؟ -

 ما مالمح شبكة التعاون العلمي بني مرص وباقي دول العامل؟ -

 ما مالمح شبكة مصاحبة االستشهادات لألبحاث والدوريات والباحثني؟ -

مؤلفني تكراًرا يف اإلنتاج الفكري؟ وما أبرز مالمح شبكة مصاحبة الكلامت املفتاحية  ما أكثر الكلامت املفتاحية لل -

 للمؤلفني؟ 

 ما التطور الزمني لالجتاهات البحثية لإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد؟  -

 أهداف الدراسة: 3
 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 كري املرصي املتخصص يف جمال رسطان الكبد. التعرف عىل أبرز مالمح اإلنتاج الف  -

 حتديد االجتاهات البحثية الرئيسية يف جمال رسطان الكبد يف مرص.  -

البيانات   - حتليل  املستخدمة يف  التطبيقات  بعض  عىل  التعرف  يف  الببليومرتية  بالدراسات  املهتمني  الباحثني  مساعدة 

 الببليومرتية. 

 : منهج البحث 4
 منهج البحث الببليومرتي، ولتحقيق أهداف الدراسة، مرت الدراسة باخلطوات اآلتية:اعتمدت الدراسة عىل 
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 تجميع البيانات: 1.4

وذلك بغرض جتميع البيانات الببليوجرافية اخلاصة بموضوع الدراسة،   Web of Scienceاعتمدت الدراسة عىل قاعدة بيانات 

 سرتاتيجية البحث اآلتية: إتم استخدام انات التي توفرها قاعدة البيخاصية البحث املتقدم ومن خالل 

TITLE: ("Hepatic adenoma" OR Hemangioma OR "Benign liver tumor" OR "bile duct 

cancer" OR cholangiocarcinoma OR "hepatic cancer" OR "Malignant Hepatic Neoplasms" 

"liver tumor" OR "Liver Neoplasms" OR "Hepatocellular Carcinoma" OR "liver cancer") AND 

ADDRESS: (Egypt). 

Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI. 

 اآلتية:االستبعاد ومن أجل استبعاد البيانات الببليوجرافية التي ال تدخل يف نطاق الدراسة، تم استخدام حمددات 

Refined by: [excluding] PUBLICATION YEARS: (2021) AND DOCUMENT TYPES: 

(ARTICLE OR EARLY ACCESS OR REVIEW) 

اإلنتاج   بيانات  استبعاد  تم  السابقة  املحددات  عام  وبناًء عىل  املنشور يف  تم  2021الفكري  كام  اإلنتاج  استبعاد  ،  مجيع أشكال 

السابقة  البحث سرتاتيجية إأسفرت  واملقاالت التي تصدر مبكًرا، وقد  املقاالت البحثية واملراجعات الفكريةعىل فقط واإلبقاء الفكري 

 Delimited، وتنسيق  Biblioshinyاملستخدم من قبل برنامج  Plain Textتنسيق  ، مها:  تنسيقنييف    ا دراسة، تم تصديره   921عن حرص  

Text املستخدم من قبل برنامجVOSviewer. 

 

 وفًقا لمحددات البحث Web of Science( نتيجة البحث في قاعدة بيانات 1)ل شك

 :أدوات تحليل البيانات 2.4

 MSوبرنامج  VOSviewerوبرنامج  Biblioshinyاستخدمت الدراسة ثالث أدوات أساسية يف حتليل البيانات وهي: برنامج 

Excel . 

 :   Biblioshinyبرنامج    1.2.4

هذه األداة باستخدام  إعداد  أداة مفتوحة املصدر تستخدم يف إنشاء وحتليل اخلرائط العلمية لإلنتاج الفكري، تم  برنامج أو  هو  

الربجمة   وRلغة  حتى  Bibliometrixمكتبةعىل  الربنامج  شتمل  ي،  رسومية  استخدام  واجهة  خالل  من  ليعمل  تصميمه  وتم  يسهل  ، 
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قواعد  من  استرياد البيانات الببليوجرافية  يسمح الربنامج بو  ،ملستفيدين الذين ليس لدهيم مهارات يف جمال الربجمةاستخدامه من قبل ا

قدم العديد من التحليالت الببليومرتية وبناء مصفوفات البيانات اخلاصة ي، كام  PubMedو    Web of Scienceو    SCOPUSبيانات  

 علمي وحتليل مصاحبة الكلامت.بمصاحبة االستشهادات وحتليل التعاون ال

 :   Biblioshiny  حتميل وهتيئة برنامج   1.1.2.4

الدراسة النسخة  استخدمت  ،  R( حتميل النسخة األخرية من برنامج  1جيب القيام باخلطوات اآلتية: )لتحميل وهتيئة الربنامج  

(R 4.0.3 for Windows( .)2 حتميل النسخة األخرية من برنامج )RStudio( استخدمت الدراسة اإلصدارة املجانية رقم ،RStudio 

for Windows v. 1.4.1103( .)3  تشغيل برنامج )RStudio    ومن داخل نافذة  األوىلالذي تم حتميله يف اخلطوة ،Console    اخلاصة

 مر اآليت: األكتب بالربنامج ن

>install.packages("bibliometrix") ---→ثم النقر على زر Enter 

جيب االتصال  بنجاح  ، ولتحميل املكتبة  CRANموقع    ل( اخلاصة بالربنامج من خالBibliometrixسوف يتم حتميل مكتبة )

 بشكبة اإلنرتنت أثناء عملية التحميل.

 :   Biblioshiny  تشغيل برنامج   2.1.2.4

رسومية   استخدام  واجهة  الربنامج  لشبكة    Graphical User Interface (GUI)يوفر  االفرتايض  املتصفح  خالل  من  تتاح 

( اآلتية:  باخلطوات  القيام  الواجهة جيب  هذه  ولتشغيل  احلاسب،  عىل  برنامج  1اإلنرتنت  تشغيل   )RStudio( داخل  2،  من  طار إ( 

Console  اخلاص بربنامجRStudio اآليت األمر كتبن : 

> library(bibliometrix) ---→ ثم النقر عىل زر Enter 

 ( لتشغيل واجهة االستخدام الرسومية اخلاصة بالربنامج يتم كتابة األمر:3)

>biblioshiny() ----→ثم النقر عىل زر Enter 

 

 Biblioshiny( واجهة استخدام برنامج 2)شكل 
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فية إىل برنامج استرياد    3.1.2.4  :  Biblioshiny  البيانات الببليوجرا

امللفات النصية  حتويل مجيع  (  1عن طريق القيام باخلطوات اآلتية: )Biblioshinyإىل برنامج  البيانات الببليوجرافية  تصدير  يتم  

Plain Text    بيانات  التي قاعدة  بامتداد  إىل    Web of Scienceتم حتميلها من  برامج ضغط  اسطة  بو  ZIPملف واحد مضغوط  أحد 

( لفتح Import of Load Files)أمر  ( ثم  Data)تبويب  ختار  من واجهة االستخدام الرسومية نWinRAR ( ،2  )امللفات مثل برنامج  

(،   Web of Scienceنختار )  Database( ومن مربع  Import raw fileضغوط، نختار )( لتحميل امللف امل3صفحة حتميل امللفات، )

الختيار امللف املضغوط الذي تم إعداده يف اخلطوة   Browseعىل زر نقوم بالنقر (، ثم Plain Textنختار نوع ) File formatومن مربع 

 البيانات الببليوجرافية إىل الربنامج. لتصدير Start( الضغط عىل زر 4األوىل، )

 : VOSviewerبرنامج    2.2.4

الببليومرتية، وهذه الشبكات قد يتم إنشاؤها للدوريات أو   VOSviewerبرنامج   هو أداة برجمية تستخدم يف إنشاء الشبكات 

ة أو  الباحثني أو األبحاث، ويتم إنشاء هذه الشبكات بناًء عىل االستشهادات املبارشة أو املزاوجة الببليوجرافية أو املصاحبة الببليوجرافي

الربنامج أيًضا إمكانية إنشاء شبكات مصاحبة الكلامت للمصطلحات املهمة التي يتم استخالصها   مصاحبة التأليف املشرتك، كام يوفر

الدراسة عىل اإلصدارة رقم   من    VOSviewer V. 1.6.9من عنوان البحث أو املستخلص أو الكلامت املفتاحية للمؤلفني، اعتمدت 

شبكات  الربنامج   إنشاء  التعاون  بغرض  وشبكات  املشرتك  الدول،  التأليف  وبني  البحثية  املؤسسات  بني  مصاحبة العلمي  وشبكات 

والدوريات،  االستشهادات   للمؤلفني  االستشهادات  مصاحبة  وشبكات  هبا  املستشهد  باألبحاث  الكلامتاخلاصة  مصاحبة  ، وشبكة 

البيانات الستخدام بعض حقول  عناوين  تعديل  تم  الربنامج،  يقدمها  التي  السابقة  الشبكات  إىل  بعض    باإلضافة  إنشاء  يف  الربنامج 

الشبكات التي ال يوفرها الربنامج مثل: شبكة التعاون بني هيئات التمويل، وشبكة مصاحبة املوضوعات العامة التي يغطيها اإلنتاج  

ببيلومرتية  الفكري املرصي، الببليومرتية نظًرا ألنه يقدم شبكات  ذات    وجلأت الدراسة إىل استخدام هذا الربنامج يف رسم الشبكات 

برنامج   يقدمها  التي  الشبكات  بجودة  مقارنة  عالية  رسومية  )Biblioshinyجودة  شكل  ويظهر  برنامج 3،  استخدام  واجهة   )

VOSviewer. 

 

 VOSviewer( واجهة استخدام برنامج 3)شكل 
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 تصحيح أخطاء البيانات: 3.4

اخلاص بأسامء  AU( حقل  1أظهرت عملية التحليل املبدئي للبيانات وجود العديد من أخطاء البيانات يف حقول البيانات اآلتية: )

الباحثني، وتبني وجود عدد كبري من األخطاء يف أسامء الباحثني املرصيني نتيجة كتابتها بأكثر من شكل مثل: عبد الرمحن نبوي ذكري 

ZEKRI AR  ا كتابة اسمه بأربعة أشكال خمتلفة هي: )أستاذ علم  الذي تم  القومي لألورام  باملركز   ;zekri, arnلفريوسات واملناعة 

zekri, ar; zekri, a; zekri, aern( ،)2  حقل )C1    وهذا احلقل يشتمل عىل بيانات أسامء املؤسسات البحثية، وتبني وجود العديد من

مثل: جامعة املنوفية التي تم كتابتها بأكثر من عرشة أشكال خمتلفة، وجامعة اإلسكندرية    أخطاء البيانات يف أسامء املؤسسات البحثية

وهو خمصص    DE( حقل  3(؛ )alexandria fac med, alexandria univ, univ alexandriaالتي تم كتابتها بثالثة أشكال خمتلفة وهي: )

كال متعددة للكلمة املفتاحية الواحدة مثل: مصطلح التهاب الكبد الوبائي  للكلامت املفتاحية للمؤلفني، وقد تبني استخدام الباحثني أش

 )س( تم صياغته بأشكال متعددة منها:

hepatitis c virus; hepatitis c; hepatitis c virus (hcv); chronic hepatitis c virus; hcv hepatitis; hepatitis c 

infection; hepatitis c virus-related hepatocellular carcinoma; hepatitis-c virus; viral hepatitis c, HCV. 

ولتصحيح أخطاء البيانات تم إعداد قائمة بأسامء املؤلفني، وقائمة بأسامء املؤسسات البحثية وقائمة بكلامت املؤلفني املفتاحية 

د األخطاء فيها، ولتصحيح أخطاء البيانات وتصديرها إىل برنامج األكسيل حتى يمكن فرزها وحتدي  VOSviewerباستخدام برنامج  

يف شكل ملف   Biblioshinyتم حفظ البيانات التي تم تصديرها إىل برنامج  Biblioshinyاملوجودة يف امللف املستخدم من قبل برنامج 

Excel حثني واملؤسسات البحثية ، وعن طريق خاصية البحث التي يوفرها برنامج األكسيل، تم حتديد مجيع األشكال املتعددة ألسامء البا

والكلامت املفتاحية للمؤلفني واستبداهلا بالشكل الصحيح، ثم استخدام ملف األكسيل الذي يشتمل عىل البيانات التي تم تصحيحها  

برنامج   بواسطة  اإلحصائيات  وإعداد  البيانات  حتليل  املفتاحية Biblioshinyيف  الكلامت  يف  املوجودة  البيانات  أخطاء  ولتصحيح   ،

تم إعداد مكنز يف شكل ملف نيص حيتوى عىل الصيغة اخلاطئة للكلمة املفتاحية    VOSviewerللمؤلفني املستخدمة من قبل برنامج  

 والصيغة الصحيحة املقابلة هلا، واستخدام هذا املكنز أثناء خطوات إنشاء شبكة مصاحبة الكلامت التي يقدمها الربنامج. 

 حدود الدراسة:  5
 الدراسة يف مسارها باحلدود اآلتية:التزمت 

  Web of Science (WoS)( احلدود الزمنية:اقترصت عملية احلرص عىل اإلنتاج الفكري املرصي املكشف بقاعدة بيانات  1)

 .2020والذي يمثل تاريخ نرش أول عمل علمي مكشف بقاعدة البيانات وحتى عام  1979بداية من عام 

ومراجعات    Articlesلدراسة بحرص اإلنتاج الفكري املرصي الذي صدر يف شكل مقاالت علمية  ( احلدود الشكلية: التزمت ا2)

التي صدرت مبكًرا  Review  فكرية ، واستبعاد باقي أشكال املصادر األخرى مثل: الكتب وفصول الكتب  Early accessواملقاالت 

 وأعامل املؤمترات.

الفكري املرصي الذي يتناول رسطان الكبد وفًقا لكلامت البحث التي وردت يف مرحلة  ( احلدود املوضوعية: تم حرص اإلنتاج  3)

 جتميع البيانات. 
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 الدراسات السابقة:  6
من أجل حرص اإلنتاج الفكري السابق املتعلق بموضوع الدراسة واملنشور باللغتني العربية واإلنجليزية، تم استخدام العديد من  

بحث جوجل وقاعدة بيانات دار املنظومة وفهرس احتاد مكتبات اجلامعات املرصية، وقاعدة بيانات   األدوات، جاء يف مقدمتها حمرك

Elsevier    وSpringer    وMedline    وSage    وEmerald  الدراسات من  العديد  إىل  الوصول  عن  البحث  عملية  أسفرت  وقد   ،

 سنستعرضها عىل النحو اآليت: 

 الدراسات املنشورة باللغة العربية:  1.6
التي قامت بحرص اإلنتاج  العربية عن وجود العديد من الدراسات  باللغة  أسفرت عملية البحث يف اإلنتاج الفكري املنشور 

الدراسات بدراسة نرشت يف عام   ، وكان الغرض منها حرص اإلنتاج الفكري املرصي  2013الفكري املرصي الدويل، ونستهل هذه 

أبحاث علمية، خالل    16,210ملكشف بقواعد البيانات العاملية، وقامت الدراسة بحرص  ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عني شمس، وا

% من هذا اإلنتاج تأليف  82% من هذا اإلنتاج يغطي قطاع العلوم البحتة والتطبيقية، و  97، أظهرت الدراسة أن  2010  –  1958الفرتة  

نرشت دراسة ثانية سعت إىل التعرف   2015، ويف عام (2013)هباء إبراهيم عبد احلافظ،  دورية  2,294مشرتك، ونرش هذا اإلنتاج يف 

، وبلغ حجم  2014  –  1928خالل الفرتة    SCOPUSعىل حجم اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بقاعدة بيانات  

عات العلوم األساسية، يليها العلوم الطبيعية والرياضيات، ساهم يف  بحثًا،وجاءت العلوم التطبيقية يف مقدمة قطا   26,142هذا اإلنتاج  

دورية، وجاءت كلية العلوم يف مقدمة الكليات العلمية التي سامهت يف هذا اإلنتاج، يليها    2,630باحثني، ونرش يف    4,006هذا اإلنتاج  

س العام نرشت دراسة أخرى قامت بتحليل اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس ، ويف نف(2015)كريامن بكنام صدقي،  كلية الطب  

عماًل علميًا، استحوذ    10,352، وحرصت الدراسة  2014  –  1980خالل الفرتة    WoSبجامعة املنصورة، واملكشف بقاعدة بيانات  

% من هذا  89%. شكلت مقاالت الدوريات  45سبة  % منها، يليه قطاع العلوم البحتة بن55قطاع العلوم التطبيقية والتكنولوجية عىل  

مؤلًفا،    2,178% من هذا اإلنتاج، يليها كلية الطب ثم كلية اهلندسة، بلغ عدد مؤلفي اإلنتاج الفكري  44اإلنتاج، سامهت كلية العلوم يف  

املحيل   العلمي  التعاون  البولية، شكل  الكىل واملسالك  التعاون املشرتك  %  44جاء يف مقدمتهم حممد غنيم مؤسس مركز  ، بينام شكل 

 .(2015)عالء عبد الستار مغاوري، % 26األجنبي 

إىل حرص اإلنتاج الفكري للباحثني بجامعة سوهاج واملكشف  األوىل  سعت الدراسة  ثالث دراسات أخرى،    2016نرش يف عام  

ا ا وعربيً بغرض التعرف عىل اجتاهاته العددية والنوعية، والكشف عن مدى تأثريه عىل تصنيف اجلامعة عامليً   SCOPUSبقاعدة بيانات  

نتاج الفكري اخلاص بقطاع شكل اإل  ،ا يً علم  عمالً   1,564بحرص  الدراسة وقامت    ،ا وفقا للتصنيفات العاملية الشهرية للجامعاتوحمليً 

والرياضيات   الطبيعية  بنسبة  58.68العلوم  والتكنولوجيا  التطبيقية  العلوم  قطاع  تاله  الرحيم،  %36%،  عبد  حممد  الرحيم  )عبد 

لدول العربية يف جمال تقنية املعلومات واملكشف .أما الدراسة الثانية يف هذا العام فقامت بحرص اإلنتاج الفكري الدويل اخلاص با (2016

بحثًا،    434، هبدف التعرف عىل مالمح هذا اإلنتاج، أسفرت الدراسة عن حرص  2014  –  1987خالل الفرتة  WoS  بقاعدة بيانات

مارات ثم األردن ثم مرص  ينتمي أغلبه إىل قطاع العلوم والتقنية، وجاءت السعودية يف مقدمة الدول العربية من حيث اإلنتاجية، يليها اإل

، سعت الدراسة الثالثة التي نرشت يف هذا العام إىل حرص اإلنتاج الفكري (2016)حممد إبراهيم حسن الصبحي،  يف املرتبة الرابعة  

، أظهرت الدراسة  2015  –   1978خالل الفرتة الزمنية    SCOPUSاخلاص بالباحثني بجامعة قناة السويس، واملكشف بقاعدة بيانات  
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دورية، بلغ عدد اجلامعات التي تعاونت معها جامعة    895، ونرش يف  2,099بحثًا، وساهم يف إعداده    8,244أن حجم هذا اإلنتاج بلغ  

 . (2016فى طلبة، )نداء مصطجامعة ومعهد، وكان للجامعات األوربية اجلانب األكرب من هذا التعاون  134قناة السويس 

نرش ثالثة أعامل أخرى، قام العمل األول بحرص اإلنتاج الفكري الدويل للمراكز البحثية املكشف بقاعدة    2017شهد العام التايل  

عماًل علميًا، أظهرت نتبيجة الدراسة    39,062، وأسفرت عملية احلرص عن حتديد  2017  –  1956خالل الفرتة    SCOPUSبيانات  

القومي للبحوث يأيت يف مقدمة هذه املراكز من حيث اإلنتاجية، يليه مركز البحوث الزراعية، كام تبني أن هذا اإلنتاج يغطي    أن املركز

  )أمل صالح حممود رضوان، العديد من التخصصات املوضوعية، جاء يف مقدمتها العلوم الطبيعية ثم العلوم اهلندسية ثم العلوم الطبية 

املكشف يف  (2017 املنوفية وامللك سعود  الفكري جلامعتي  التعرف عىل حجم اإلنتاج  العام إىل  الذي نرش هذا  الثاين  العمل  ، سعى 

والتعرف عىل تأثري هذا اإلنتاج عىل ترتيب اجلامعتني عىل املستوى العاملي، وحرصت الدراسة اإلنتاج    WoSو    SCOPUSقاعديت بيانات  

الفرتة   اإلنتاج  2014  –  1988الفكري خالل  هذا  بلغ حجم  و    5,454،  املنوفية  امللك سعود، وخرجت   24,006جلامعة  جلامعة 

نرشت دراسة جديدة    2021، ويف عام  (2017)هنال أمحد الشاذيل،  كال اجلامعتني  الدراسة بالعديد من النتائج املتعلقة بأنامط التأليف يف  

والتعرف عىل اجتاهاته العددية والنوعية خالل الفرتة    SCOPUSاهتمت بحرص اإلنتاج الفكري املنشور يف علم البيانات بقاعدة بيانات 

% من حجم اإلنتاج، يليه  34.5بحثًا، وتوصلت بأن أعامل املؤمترات تشكل    1,455، قامت الدراسة بحرص  2020مارس    –  1986

%، وتأيت الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة الدول من حيث اإلنتاجية، وعدد املؤلفني الذين  29مقاالت الدوريات والتي تشكل  

 .(2021يم حممد عبدالرحيم، )عبدالرحمؤلًفا  159سامهوا يف هذا اإلنتاج بلغ 

 الدراسات املنشورة باللغة اإلجنليزية:  2.6
وكان الغرض منها التعرف عىل خصائص    2018نستهل الدراسات السابقة املنشورة باللغة اإلنجليزية بدراسة أجريت يف عام  

 EXCELواستخدمت الدراسة برنامج  SCOPUSبحث تم االستشهاد هبا يف ختصص رسطان الكبد واملشكف بقاعدة بيانات    100أكثر  

، و متوسط عدد االستشهادات  2012  –  1954لتحليل البيانات، أظهرت نتيجة الدراسة أن أغلب األبحاث نرشت خالل الفرتة ما بني  

ت يف نصف دولة، جاء يف مقدمتها أمريكا التي سامه  21استشهاًدا لكل مقالة، وبلغ عدد الدول التي سامهت يف هذه األبحاث    934كان  

 هذا اإلنتاج تقريبًا يليها إسبانيا ثم إيطاليا، وجاءت جامعة برشلونة يف مقدمة املؤسسات البحثية من حيث اإلنتاجية، كام جاءت دورية

Hepatology  الدوريات من حيث اإلنتاجية أيًض (Asghar, N., et al., 2018)يف مقدمة  العام  قامت  ، ظهر يف نفس  ا دراسة أخرى 

بيانات   قاعدة  الكبداملكشف يف  الدويل يف جمال رسطان  الفكري  اإلنتاج  الفرتة    WoSبتحليل  واستخدمت  2017  –  2008خالل   ،

، توصلت الدراسة إىل إمجايل اإلنتاج الفكري الدويل يف رسطان الكبد الذي يبلغ  MS Excelوبرنامج    CiteSpace IVالدراسة برنامج

  h-indexا، جاءت الصني يف مقدمة الدول من حيث اإلنتاجية، بينام جاءت أمريكا يف املرتبة األوىل من حيث قيمة معامل بحثً  24,331

الباحث   تبني كذلك أن  املوجودة يف أفضل األبحاث،  املقاالت  الباحثني من حيث عدد   Llovet JMومن حيث عدد  يأيت يف مقدمة 

األسبوعية وأنالدورية  دورية  Oncotarget  االستشهادات،  يليها  اإلنتاجية  من حيث  الدوريات  مقدمة  دورية    PLOSOneتأيت يف  ثم 

World J Gastroenterology(الكيميائي االنصامم  مصطلح  الكلامت  Transarterial chemoembolization،وجاء  مقدمة  يف   )

 . (Miao, Zhang, & Yin, 2018)املفتاحية للمؤلفني 

بحث من حيث التأثري يف جمال رسطان اخلاليا الكبدية،    100نرشت دراسة سعت إىل التعرف عىل سامت أكثر    2019ويف عام  

عماًل علميًا، اختارت   71,639  . حرصت الدراسةWoS، من خالل قاعدة بيانات  2017  –  1983ومتت عملية احلرص خالل الفرتة  
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أعىل   االستش  100منها  عدد  حيث  من  الكبد  مقالة  أمراض  موضوع  أن  الدراسة  أظهرت  املرجعية،  أكثر    Hepatologyهادات  يعد 

املوضوعات التي تم تناوهلا يف هذه األبحاث، كام جاءت أمريكا يف مقدمة الدول من حيث اإلنتاجية، تبني كذلك أن جامعة برشلونة  

، ويف دراسة ثانية نرشت يف نفس العام سعت إىل  (Hwang, Kim, & Lee, 2019)تأيت يف مقدمة املؤسسات البحثية من حيث اإلنتاجية  

الفكري   اإلنتاج  بحرص  الدراسة  قامت  الكبدية،  اخلاليا  لرسطان  املغناطيس  بالرنني  التصوير  بأبحاث  اخلاصة  املعرفة  خرائط  رسم 

لتحليل البيانات، وكشفت عملية احلرص   CiteSpaceاة  ، واستخدمت أد2017  –  2008خالل الفرتة    WoSاملكشف بقاعدة بيانات  

تأيت يف مقدمة الدوريات من حيث عدد  J Magnetics Resonance Imagingتسجيلة، كام أظهرت الدراسة أن دورية  835عن وجود 

واليابان، وجاء الباحث األبحاث التي نرشت فيها،وجاءت كوريا اجلنوبية يف مقدمة الدول من حيث اإلنتاجية، يليها كاًل من أمريكا  

Bruix  يف مقدمة الباحثني من حيث معدل االستشهاد يليهLlovet JM ثم ،Kim YK(Yang, Da-Wei & et al., 2019) . 

د، قامت  بحث تم االستشهاد هبا يف جمال رسطان الكب  100دراستان، قامت أوالمها بتحليل أبرز سامت أكثر    2020نرش يف عام  

بحث من حيث عدد   100، وترتيب هذه األبحاث تنازليا واختيار أكثر  2018يولية    14عماًل علميًا يف    235,687الدراسة بحرص  

بأكثر   الدراسة أن عدد مرات االستشهاد  نتيجة  ما بني    100االستشهادات، أظهرت  تراوح  استشهاًدا،وهذه   5,358  –  612بحث 

دول، وجاءت جامعة برشلونة يف مقدمة املؤسسات البحثية من حيث عدد األبحاث ومن    9مي إىل  دورية تنت  31األبحاث نرشت يف  

باحثني قاموا بنرش بحثني أو أكثر، وموضوع عالج رسطان الكبد كان أكثر املوضوعات    10حيث عدد االستشهادات، كام تبني وجود  

إىل وجود عال الدراسة  اإلنتاج، وتوصلت  هذا  تناوهلا يف  تم  عام  التي  الدوريات يف  تأثري  معامل  بني  قوية  ارتباط  ومعدل   2017قة 

فسعت إىل التعرف عىل أبرز مالمح    2020، أما الدراسة الثانية التي أجريت يف عام  (Jin, Wu, & Du, 2020)استخدام هذه الدوريات  

تسجيلة    323,291، قامت الدراسة بحرص  2017  –  1950الل الفرتة من  بحث تم االستشهاد هبا يف جمال أمراض الكبد، خ  100أكثر  

تأيت يف مقدمة الدوريات من    Hepatologyبحث من حيث عدد االستشهادات، أظهرت الدراسة أن دورية    100اختارت منها أكثر  

كرب عدد من االستشهادات بلغ  استشهاًدا، وأ  1,946فيها، ومتوسط عدد االستشهادات لكل مقالة بلغ    حيث عدد األبحاث املنشورة

استشهاًدا، وأوضحت الدراسة أن أكثر املوضوعات التي تم تناوهلا   1,155استشهاًدا يف حني بلغ أقل عدد من االستشهادات    5,515

يف هذا اإلنتاج كانت موضوعات أمراض الكبد ورسطان الكبد ومرض الكبد الدهني غري الكحويل، وشكلت نسبة كل موضوع منها  

نرشت دراسة كان الغرض منها التعرف عىل    2021. وأخرًيا ويف عام  (Yu, Qiuyu, et al., 2020)% عىل التوايل11% و  23و  %  53

بحث تم االستشهاد هبا يف هذا    100مالمح تطور عالج رسطان الكبد خالل العقود األربعة األخرية، وذلك عن طريق حتليل أكثر  

، أظهرت الدراسة أن متوسط عدد االستشهادات لكل مقالة بلغ  WoS، وتم حرص هذه األبحاث من خالل قاعدة بيانات  التخصص 

استشهاًدا، أوضحت   6,799استشهاًدا بينام كان أكرب عدد من االستشهادات   349استشهاًدا، وأقل عدد من االستشهادات كان    738

ث أمريكا  من  املقاالت جاءت  أغلب  أن  موضوع  الدراسة  اإلنتاج  هذا  تناوهلا  التي  املوضوعات  مقدمة  يف  الصني، وجاء  ثم  إيطاليا  م 

 . (Xu, Gang, et al., 2021)يف مقدمة الدوريات من حيث عدد األبحاث AnnalsSurgery اجلراحة، كام جاءت دورية

ت قامت بحرص اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد، من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني عدم وجود دراسا 

والدراسات العربية قام أغلبها بحرص اإلنتاج الفكري الدويل اخلاص بأعضاء هيئة التدريس يف جامعة حمددة مثل جامعة عني شمس  

احلافظ،   عبد  إبراهيم  القاهرة    ( 2013)هباء  بكنام صدقي،  وجامعة  املنصورة    ( 2015)كريامن  مغاوري،  وجامعة  الستار  عبد  )عالء 

الرحيم،  وجامعة سوهاج    (2015 الرحيم حممد عبد  السويس    ( 2016)عبد  قناة  وجامعتي    ( 2016)نداء مصطفى طلبة،  وجامعة 

، بينام قام جزء (2017)أمل صالح حممود رضوان،  ، واملراكز البحثية يف مرص  (2017)هنال أمحد الشاذيل،  املنوفية وامللك عبد العزيز  
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وعلم البيانات   (2016)حممد إبراهيم حسن الصبحي،  معني مثل تقنيات املعلومات    منها بحرص اإلنتاج الفكري العريب يف موضوع

بحث من   100، وفيام يتعلق بالدراسات املنشورة باللغة اإلنجليزية، قام أغلبها بتحليل أفضل  (2021)عبدالرحيم حممد عبدالرحيم،  

  (Hwang, Kim, & Lee, 2019)ودراسة    (Asghar, N., et al.  ،2018)الستشهاد هبا يف جمال رسطان الكبد مثل: دراسة  حيث معدل ا

، بينام وجدت دراسة  (Yu, Qiuyu, et al., 2020)، ودراسة  (Xu, Gang, et al., 2021)ودراسة    (Jin, Wu, & Du, 2020)ودراسة  

فقط، ومل يظهر واقع اإلنتاج    2017  –   2008واحدة فقط قامت بحرص اإلنتاج الفكري الدويل يف جمال رسطان الكبد خالل الفرتة  

اج الفكري يف جمال بينام قامت دراسة أخرى بحرص اإلنت  (Miao, Zhang, & Yin, 2018)الفكري املرصي ضمن نتائج هذه الدراسة  

؛ ومن ثم فالدراسة احلالية سوف متثل إضافة لإلنتاج (Yang, Da-Wei & et al., 2019)التصوير املغناطيس لرسطان اخلاليا الكبدية  

راستها عىل املستوى املحيل، كام  الفكري املتخصص يف جمال الدراسات الببليومرتية وستتناول أحد املوضوعات املهمة التي مل يسبق د 

برنامج مثل  الببليومرتية  والشبكات  البيانات  ومتثيل  حتليل  يف  املستخدمة  الربامج  بعض  عىل  الضوء  وبرنامج  Biblioshinyستلقي 

VOSviewerة هبا. ، وبخاصة وأن هذه الربامج مل تستخدمها الدراسات السابقة املنشورة باللغة العربية يف حتليل البيانات اخلاص 

 نتائج الدراسة: 7
 البيانات األساسية لإلنتاج الفكري:  1.7

، ونرش  2020وحتى عام    1979بحثًا، تغطي الفرتة من    921بلغ حجم اإلنتاج الفكري املرصي املتخصص يف رسطان الكبد  

  4,035يف إعداد هذا اإلنتاج  استشهاًدا تقريبًا، شارك    12دورية، وبلغ متوسط عدد االستشهادات لكل مقالة    419هذا اإلنتاج يف  

%، بلغ إمجايل عدد املراجع التي تم  97.3% فقط من حجم هذا اإلنتاج، بينام بلغ نسبة التأليف املشرتك  2.7باحثًا، شكل التأليف الفردي  

 مراجع. 29,510االستشهاد هبا من قبل هذا اإلنتاج  

 التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري: 2.7

، وأن معدل نمو اإلنتاج الفكري بلغ  2020وحتى عام    1979ج الفكري يغطي فرتة زمنية متتد من  ( أن اإلنتا 4يظهر شكل )

20.27  .% 

 

 ( معدل النمو الزمني لإلنتاج الفكري 4)شكل 
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 الدوريات التي نشر بها اإلنتاج الفكري:  3.7

  Elsevierنارًشا، جاء يف مقدمتهم النارش    112دورية، توافر عىل نرشها    419بلغ عدد الدوريات التي نرش هبا اإلنتاج الفكري  

( من الدوريات، ويف املرتبة الثالثة 57% )14وينرش    Springerدورية( من حجم الدوريات، يليه النارش    94% )22الذي يستحوذ عىل  

 ( من الدوريات. 47% )11وينرش  Wileyيأيت النارش 

 الدوريات البؤرية:1.3.7

(  114% )27( من حجم الدوريات، بينام شكلت جمموعة الدوريات متوسطة األمهية  29% )7شكلت الدوريات البؤرية نسبة

ورية املرصية  دورية(. جاء يف مقدمة الدوريات البؤرية: الد  276% ) 66من عدد الدوريات، يف حني بلغت نسبة الدوريات قليلة األمهية  

نرشت   والتي  النووي،  والطب  األشعة  دورية    35لعلم  يليها  الدورية    Tumor Biolبحثًا،  هبذه  شكل    18ونرش  ويظهر  بحثًا، 

 (الدوريات البؤرية يف ختصص رسطان الكبد يف مرص. 5)

،  17،  15،  5،  1)دوريات تنتمي إىل مؤسسات بحثية مرصية، وهي الدوريات التي حتتل الرتب:    5( وجود  5يظهر شكل )

القاهرة ويقوم  20 الثانية عن جامعة  (، وتصدر الدورية األوىل عن اجلمعية املرصية لألشعة والطب النووي، يف حني تصدر الدورية 

جلمعية  ، أما الدورية الرابعة فتتبع اSpringer، بينام تصدر الدورية الثالثة عن املركز القومي لألورام ويتوافر عىل نرشها  Elsevierبنرشها  

اهلندي   النارش  ويتوافر عىل نرشها  للجراحة  عام    Medknowاملرصية  االستحواذ عليه يف  تم  األمريكي   2011الذي  النارش  قبل  من 

Wolters Kluwer Health ؛ أما الدورية اخلامسة فتصدر عن كلية الطب بجامعة اإلسكندرية ويقوم بنرشهاElsevier. 
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 Biblioshiny( الدوريات البؤرية في تخصص سرطان الكبد في مصر، تم إعداد اإلحصائية باستخدام برنامج 5)شكل 

   : h-indexالدوريات األكثر أهمية وفًقا لمعامل2.3.7

تأتيان يف املرتبة األوىل من حيث قيمة معامل Tumor Biology و دورية Hepato-Gastroenterol( أن دورية 1يوضح جدول )

h-index    درجات، كام حلت دورية    10والتي بلغتWorld J Gastroenterol   ودورية  World J Hepatol  املرتبة الثانية حيث بلغت

 . h-indexدوريات أمهية من حيث قيمة معامل  10( إىل أكثر 1درجات، ويشري جدول ) 9اخلاص بكل منهام  h-indexقيمة معامل 
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 h-indexدوريات أهمية وفًقا لمعامل  10( أكثر 1)جدول 

R Journal h_index 
Total 

Citation 

Num. 

Papers 
PY_start 

1 Hepato-Gastroenterology 10 251 15 2000 

2 Tumor Biology 10 238 18 2014 

3 World J. Gastroenterology 9 775 14 2005 

4 World J. Hepatology 9 366 14 2010 

5 J.Egy. National Cancer Institute 7 119 9 2013 

6 Asian Pacific J. Cancer Prevention 7 104 8 2010 

7 Eueop. J. Gastroenterol.& Hepatol. 6 101 15 2010 

8 Scientific Reports 6 108 12 2016 

9 Gene 6 88 9 2011 

10 Biomedicine & Pharmacotherapy 6 85 9 2016 

 TC:Total Citation; NP:Number of Papers; PYStart: Publishing YearStart. 

 Biblioshinyبيانات اجلدول تم إعدادها باستخدام برنامج  

 نمو النشر في أكثر خمس دوريات إنتاجية: معدل3.3.7

( وجود سبع دوريات حتتل الرتب اخلمسة األوىل من حيث اإلنتاجية، جاء يف مقدمة هذه الدوريات من حيث 6يظهر شكل )

الدورية األوربية ألمراض اجلهاز اهلضمي والكبد، ويف  النووي ثم  الدورية املرصية لعلم األشعة والطب  نمو معدل النرش السنوي: 

( كذلك التناقص املستمر يف معدل النرش بدورية أمراض 6ية ألمراض اجلهاز اهلضمي، يوضح شكل )املرتبة الثالثة جاءت الدورية العرب

 . 2013وتوقف الباحثون عن النرش فيها بداية من عام   2012بداية من عام  Hepato-Gastroenterolاجلهاز اهلضمي والكبد 

 

 Biblioshiny( معدل نمو النشر في أكثر خمس دوريات إنتاجية، تم إعداد الشكل باستخدام برنامج 6)شكل 

(1) Egypt J. Radiol. Nuc. Med; (2) Eur J GastroenHepat; (3) Arab J Gastroenterol; (4) Tumor Biol; (5) World J 

Hepatol; (6) World J Gastroentero; (7) Hepato-Gastroenterol. 
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 تمويل اإلنتاج الفكري:4.7

بحثًا(، بينام    261% )28حيظى ما يقرب من ربع اإلنتاج الفكري املرصي بالتمويل، حيث بلغت نسبة اإلنتاج الفكري املمول  

ندوق  %، وتظهر شبكة التعاون بني هيئات متويل اإلنتاج الفكري يف جمال رسطان الكبد أن الص72بلغت نسبة اإلنتاج الفكري غري املمول  

التكنولوجية والتنمية  للعلوم  الصحية  STDF املرصي  للمعاهد  التابع  للرسطان  القومي  املركز  يليه  التمويل،  هيئات  مقدمة  يف  يأيت 

يليه املعاهد الصحية القومية األمريكية  NIH_NCIاألمريكية    ،NIH  القاهرة ثم املركز القومي للبحوث ، ويوضح  NRC، ثم جامعة 

 بني اهليئات املانحة لإلنتاج الفكري املرصي.  ( شبكة التعاون7شكل )

 

، حيث تمثل العقد هيئات التمويل،  VOSviewerتم إعداد الشبكة باستخدام برنامج  k( شبكة التعاون بين هيئات تمويل اإلنتاج الفكري7)شكل 

ويعتمد حجم العقدة على عدد األبحاث التي قامت الهيئة بتمويلها؛ بينما تمثل الروابط عالقات التعاون بين الهيئات في تمويل األبحاث 

 لبحث. العلمية، ويعتمد حجم العالقة بين الهيئات على عدد المرات التي تتعاون فيها هيئات التمويل في تمويل نفس ا

رابًطا، ويوضح الشكل السابق وجود مخس مكونات متصلة   425هيئة متويل، يربط بينها    220تتألف شبكة التعاون السابقة من  

هيئة متويل أبرزها    15، وهذا املكون يتصل به  STDFكبرية، يتوسطها املكون اخلاص بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية املرصي  

، أما املكون الثاين فهو خاص هبيئات التمويل األمريكية ويتصدره املركز القومي لألورام  NCIد القومي لألورامجامعة املنصورة، واملعه 

واملعهد الوطني األمريكي لعلوم    NIHويضم العديد من هيئات التمويل األخرى مثل: املعاهد األمريكية للصحة  NIH_NCIاألمريكي  

، أما املكون الثالث فهو خاص هبيئات التمويل األملانية  NIGMSيكي للعلوم الطبية العامة  واملعهد الوطني األمر NIEHSالصحة البيئية

هيئة   من:  كل  اهليئات  هذه  األملانية    DAADويربز يف  الفيدرالية  والبحث  التعليم  األملانية    BMBFووزارة  البحوث   DFGومؤسسة 

السابع   اإلطار  املكون  FP7ومرشوع  أما  األوريب،  لالحتاد  التمويل   التابع  هيئات  من  العديد  عىل  منهام  كل  فيشتمل  واخلامس  الرابع 

، ويظهر الشكل السابق كذلك العديد من هيئات NIHRو املعهد الوطني للبحوث الطبية  MRCالربيطانية مثل: جملس البحوث الطبية 

بلهارس   تيودور  ومعهد  القاهرة  جامعة  مثل:  أخرى  بمكونات  املتصلة  غري  األخرى  وبعض    TBRIالتمويل  اإلسكندرية  وجامعة 

 وجامعة األمرية نورة.  KAUوجامعة امللك عبد العزيز  KKUاجلامعات العربية مثل: جامعة امللك خالد 
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 جودة اإلنتاج الفكري: 5.7

استخدمت الدراسة معدل االستشهاد باإلنتاج الفكري املرصي ومعدل استخدامه كمؤرش عىل جودة اإلنتاج الفكري املرصي  

 رسطان الكبد، وسوف نتناول كاًل منهام عىل النحو اآليت: يف جمال 

 الفكري: باإلنتاج االستشهاد1.5.7

به    749% )81شكلت نسبة اإلنتاج الفكري املستشهد به   بينام بلغت نسبة اإلنتاج الفكري غري املستشهد   172% )19بحثًا( 

( جدول  ويظهر  التي  2بحثًا(،  االستشهادات  عدد  إمجايل  أن  الفكري  (  اإلنتاج  من    11,132تلقاها  عدد  أقل  وأن  استشهاًدا، 

(  2استشهاًدا، ويوضح جدول )  443االستشهادات حظي به اإلنتاج الفكري كان استشهاًدا واحًدا،وأكرب عدد من االستشهادات فكان  

 املؤرشات اإلحصائية األساسية لالستشهادات التي تلقاها اإلنتاج الفكري.

 ( المؤشرات اإلحصائية األساسية لالستشهادات التي تلقاها اإلنتاج الفكري 2)جدول 

 العدد مج االستشهادات  أكرب قيمة أقل قيمة املنوال الوسيط املتوسط املؤرش االحصائي 

 749 11,132 443 1 1 7 14.8 القيمة

%، يف حني بلغت نسبة األبحاث التي تم االستشهاد  9واحدة بلغ  ( أن نسبة األبحاث التي تم االستشهاد هبا مرة  8يوضح شكل )

% من اإلنتاج الفكري تم 50( كذلك أن  8%، ويظهر شكل )6%، أما األبحاث التي تم االستشهاد هبا ثالث مرات فبلغت  7هبا مرتني  

 االستشهاد به ما بني مرة واحدة ومخس مرات.

 

 اإلنتاج الفكري حسب عدد مرات االستشهاد التي تلقاها( توزيع 8)شكل 

 Gomaa, AI, et)استشهاًدا، وكان من نصيب أسامء إبراهيم مجعة    443( أن أكرب عدد من االستشهادات بلغ  9يوضح شكل )

al., 2008)  يليه بحث ،(Akinyemiju, T., et al., 2017)  ثم بحث ،(Cainap, C., et al., 2015)( أبرز  9، ويوضح شكل )أبحاث   10

 من حيث إمجايل عدد االستشهادات.
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 Biblioshinyأبحاث تم االستشهاد بها، البيانات اإلحصائية تم إعدادها باستخدام برنامج  10( أكثر 9)شكل 

(Gomaa, AI, et al., 2008); (Akinyemiju, T., et al., 2017); (Cainap, C., et al., 2015); (Han, HS, et al., 

2015); (Attwa & El-Etreby, 2015); (Goldman, R., et al., 2009); (Orvisky, E., et al., 2006); (Gomaa, AI., 

et al., 2009); (El-Zayadi, AR, et al., 2005); (Abdel-Hamid, M, et al., 2007). 

وفيام يتعلق باألبحاث التي تم االستشهاد هبا عىل املستوى املحيل، أظهرت الدراسة أن بحث عبد الرمحن الزايدي والذي يتناول  

% من إمجايل  64مقدمة هذه األبحاث وشكلت نسبة االستشهادات املحلية فيه    رسطان الكبد يف مرص خالل عقد من الزمان، يأيت يف

البحث   تلقاها هذا  التي  أنور، وشكلت نسبة  (El-Zayadi, AR, et al., 2005)االستشهادات  الثانية جاء بحث وجيدة  املرتبة  ، ويف 

، ويف املرتبة الثالثة جاء بحث (Anwar, Wagida A., et al., 2008)% من إمجايل االستشهادات التي تلقاها  41به    االستشهادات املحلية

،  (El-Zayadi, AR, et al., 2001)  "االنتشار واخلصائص الوبائية لرسطان اخلاليا الكبدية يف مرص"آخر لعبد الرمحن الزايدي يتناول  

،  (Hassan, Manal M., et al., 2001)يف رسطان اخلاليا الكبدية    (س)الكبد الوبائي  التهاب  دور  ويف املرتبة الرابعة جاء بحث تناول  

، أما البحث (Ezzat, Sameera, et al., 2005)ثم بحث عالقة املبيدات وفريوس )س( وفريوس )ب( برسطان اخلاليا الكبدية يف مرص  

(  3، ويشتمل جدول )(Shaker, Mohamed K., et al., 2013)اخلصائص الوبائية لرسطان اخلاليا الكبدية يف مرصالسادس فتناول  

 حيل. أبحاث تم االستشهاد هبا عىل املستوى امل 10عىل أكثر 

 تم االستشهاد بها على المستوى المحلي  أبحاث 10( أكثر 3)جدول 

R Document LC %LC GC GC% TC 

1 EL-ZAYADI AR, 2005, WORLD J GASTROENTERO 66 64% 37 36% 103 

2 ANWAR WA, 2008, MUTAT RES-REV MUTAT 32 41% 47 59% 79 

3 EL-ZAYADI AR, 2001, HEPATOL RES 30 56% 24 44% 54 

4 HASSAN MM, 2001, J CLIN GASTROENTEROL 26 39% 41 61% 67 

5 EZZAT S, 2005, INT J HYG ENVIR HEAL 23 31% 52 69% 75 

6 SHAKER MK, 2013, LIVER INT 19 61% 12 39% 31 

7 LEHMAN EM, 2008, HEPATOL RES 18 51% 17 49% 35 

8 ZIADA DH, 2016, J EGYPT NATL CANCER 16 67% 8 33% 24 

9 ABDEL-WAHAB M, 2007, HEPATO-GASTROENTEROL 15 48% 16 52% 31 

10 ABD-ELSALAM S, 2018, SOUTH ASIAN J CANCER 12 71% 5 29% 17 

LC: Local Citations; GC: Global Citations, TC: Total Citations. 

 Biblioshinyبيانات اجلدول تم إعدادها بواسطة برنامج  
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 استخدام اإلنتاج الفكري: 2.5.7

 204% )22بحثًا( بينام بلغت نسبة اإلنتاج الفكري غري املستخدم    717% )78بلغت نسبة اإلنتاج الفكري املرصي املستخدم  

مرات لكل مقالة، و    7مرة، ومتوسط عدد االستخدام كان    5,042بحثًا(، أوضحت الدراسة أن إمجايل استخدام اإلنتاج الفكري بلغ  

مرات، وكان من نصيب بحث تناول   106واحدة يف حني كان أكرب عدد من االستخدامات    أصغر عدد من االستخدامات كان مرة

، وهذا البحث يأيت يف املرتبة الثانية من حيث عدد مرات االستشهاد (Akinyemiju, T., et al., 2017)رسطان الكبد عىل املستوى الدويل  

% من إمجايل األبحاث املستخدمة، يليها معدل 22ألبحاث التي تم استخدامها مرة واحدة فقط بلغت  ( أن نسبة ا10به، ويوضح شكل )

 %. 12%، ثم أربع مرات وبلغ 14االستخدام مرتني والذي بلغ 

 

 ( معدل استخدام اإلنتاج الفكري المصري 10)شكل 

مرة، وما يقرب من   20اإلنتاج املستخدم تراوح استخدامه ما بني مرة واحدة إىل  % من 94يظهر الشكل السابق أن ما يقرب من 

 مرة.  20% فقط من هذا اإلنتاج تم استخدامه أكثر من 6

 تأليف اإلنتاج الفكري:  أنماط6.7

كام شكل عدد    مشاركة،  5,819مؤلًفا، وبلغ إمجايل مشاركتهم    4,035بلغ عدد املؤلفني الذين شاركوا يف إعداد اإلنتاج الفكري  

 باحثًا. 4,015%(، بينام بلغ عدد مؤلفي األبحاث املشرتكة 0.5باحثًا ) 20مؤلفي األبحاث الفردية 

 توزيع إنتاجية الباحثين وفًقا لقانون لوتكا: 1.6.7

بحاث، ويشري  يعترب قانون لوتكا أحد القوانني الببليومرتية التي تسعى إىل حتديد عدد املؤلفني الذين ينتجون أكرب عدد من األ

( من عدد املؤلفني الذي يشاركون يف مقالة واحدة، و  n/21( من األبحاث، يشكلون )nالقانون إىل الباحثني الذين يشاركون يف عدد )

% من الباحثني يف هذا  60%، وهذا يعني أنه يف أي ختصص أو موضوع، يقوم  60نسبة مجيع الباحثني الذين سامهوا يف عمل واحد يشكل  

% من الباحثني 79أبحاث وهكذا، وبتطبيق قانون لوتكا تبني أن    3% يقدمون  7% يقدمون بحثني، و  15بتقديم بحث واحد، و    املوضوع

%، ويوضح شكل  4% سامهوا يف بحثني، يف حني بلغت نسبة الباحثني الذين سامهوا يف ثالثة أبحاث 12سامهوا يف بحث واحد فقط، و 

 ؤلفني وفًقأ لقانون لوتكا. ( توزيع اإلنتاجية العلمية للم 11)
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 Biblioshiny( توزيع اإلنتاجية العلمية للمؤلفين وفًقا لقانون لوتكا، البيانات اإلحصائية تم إعدادها باستخدام برنامج 11)شكل 

 أكثر الباحثين إنتاجية: 2.6.7

بحثًا، يليه مجال    25(، يعترب أكثر الباحثني إنتاجية، وساهم يف  Abdel-Rahman Oأوضحت نتائج الدراسة أن عمر عبد الرمحن )

( ذكري.Esmat, Gعصمت  الرمحن  عبد  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف   ،)Zekri AR( هند شوشة  الرابع،  Shousha HI، وجاءت  باملركز   )

 باحثني إنتاجية يف جمال رسطان الكبد.  10( أكثر 4ويوضح جدول )

 باحثين إنتاجية في مجال سرطان الكبد  10( أكثر 4)جدول 

 الرتبة
 اسم املؤلف 

 
 املؤسسة البحثية التي ينتمي إليها 

عدد 

 األبحاث 

1 Abdel-Rahman O 25 قسم األورام كلية الطب جامعة عني شمس  عمر عبد الرمحن 

2 Esmat G  24 جامعة القاهرة  –كلية الطب  - وأمراض الكبدقسم األمراض املتوطنة  مجال عصمت 

3 Zekri AR  22 املعهد القومي للرسطان قسم علم الفريوسات اجلزئية واملناعة،  ري ذكعبد الرمحن نبوي 

4 Shousha HI  18 جامعة القاهرة  –كلية الطب  - قسم األمراض املتوطنة وأمراض الكبد هند إبراهيم شوشة 

5 Abdelaziz AI  16 كلية الصيدلة اجلامعة األملانية  أمحد إهياب عبد العزيز 

6 Waked I 16 املعهد القومي للكبد، جامعة املنوفية  إمام واكد 

7 Kaseb AO  15 وحدة أورام الكبد بمركز إم دى أندرسون بجامعة تكساس أمحد عمر كاسب 

8 Abd-Elsalam S 14 الطب جامعة طنطا طب املناطق احلارة، كلية  رشيف عبد السالم 

9 Abdel-Wahab R  13 قسم األورام كلية الطب جامعة أسيوط  رهيام عبد الوهاب 

10 Abdelaziz AO 13 جامعة القاهرة  –كلية الطب  - قسم األمراض املتوطنة وأمراض الكبد أرشف عمر عبد العزيز 

باحثني ضمن   أربعة  القاهرة  السابق أن جلامعة  ينتمون إىل كلية  يظهر اجلدول  باحثني  إنتاجية، منهم ثالثة  الباحثني  أكثر  قائمة 

الطب، وباحث واحد ينتمي إىل املعهد القومي للرسطان التابع جلامعة القاهرة، وتشتمل القائمة كذلك عىل ثالثة باحثني ينتمون إىل 

أسيوط وجامعة طنطا، اشتملت القائمة أيًضا عىل باحث    ثالث جامعات إقليمية هي: املعهد القومي للكبد التابع جلامعة املنوفية وجامعة

 . Kaseb AOينتمي إىل مركز إم دي أندرسون التابع جلامعة تكساس وهو أمحد عمر كاسب
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 باحثين إنتاجية:  10التوزيع الزمني لإلنتاج الفكري ألكثر 3.6.7

، ويعترب عام  2013( بدأ نشاطه البحثي يف هذا التخصص يف عام  Abdel-Rahman O( أن عمر عبد الرمحن )12يوضح شكل )

أبحاث( أو من حيث متوسط عدد االستشهادات التي    8أكثر األعوام متيًزا بالنسبة له سواء من حيث عدد األبحاث املنشورة )  2017

( أستاذ علم  Zekri ARرمحن نبوي ذكري )استشهاًدا(، كام يعترب عبد ال  16تلقاها اإلنتاج الفكري الذي ساهم فيه خالل هذا العام )

، ومل يظهر له إسهامات 1995الفريوسات واملناعة باملعهد القومي للرسطان أقدم أكثر الباحثني إنتاجية، وساهم يف أول بحث نرش له عام  

(  12شكل )  ، يظهر 2005والذي سجل أول مشاركة له عام    ESMAT G،يليه من حيث األقدمية مجال عصمت  2018فكرية بعد عام  

( واكد  إمام  أن  عام  Waked Iكذلك  يف  له  بحث  أول  ظهر  للكبد  القومي  باملعهد  الكبد  أمراض  أستاذ  متوسط    2008(  وبلغ 

( كذلك  12استشهاًدا، وهو يعترب أكثر الباحثني تأثرًيا يف هذه الفئة، ويظهر شكل )  31.6االستشهادات التي تلقاها الباحث يف هذا العام  

( أستاذ طب املناطق احلارة واألمراض املعدية بكلية الطب جامعة طنطا أحدث الباحثني يف Abd-Elsalam, Sالم )أن رشيف عبد الس

 . 2020، وساهم يف مخسة أبحاث يف عام 2016قائمة أكثر الباحثني إنتاجية، وساهم يف أول بحثني له عام 

 

.تمثل الدائرة األبحاث التي ساهم Biblioshinyباحثين إنتاجية، تم إعداد الشكل باستخدام برنامج  10( التوزيع الزمني ألبحاث أكثر  12)شكل 

  الباحث فيها، ويعتمد حجم الدائرة على عدد األبحاث التي ساهم فيها، بينما تمثل درجة اللون متوسط االستشهادات التي تلقاها الباحث في

 . وتعتمد درجة اللون على متوسط عدد االستشهادات بحيث يصبح لون الدائرة داكًنا كلما زاد متوسط عدد االستشهادات في هذا العام، هذاالعام

، جاء يف مقدمتهم رشيف  2020يوضح الشكل السابق وجود العديد من الباحثني البارزين من حيث عدد املشاركات يف عام  

( السالم  وهندABD-ELSALAM Sعبد   )  ( شوشة  عدد  SHOUSHA HIإبراهيم  متوسط  حيث  من  الكبار  الباحثني  أبرز  أما   ،)

و    2008استشهاًدا يف عام    31.6( بمتوسط عدد استشهادات  WAKED Iاالستشهادات لكل عام فجاء يف مقدمتهم إبراهم واكد )
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الوهاب ) بلغ  KASEB AO( و أمحد كاسب )ABDEL-WAHAB Rرهيام عبد  استشهاًدا يف عام   21.25( بمتوسط استشهادات 

 .  2017استشهاًدا يف عام  15.6( بمتوسط استشهادات بلغ ABDEL-RAHMAN Oثم عمر عبد الرمحن ) 2018

 التوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري:7.7

مقدمتها موضوع  موضوًعا، جاء يف    78بلغ عدد املوضوعات العامة التي يغطيها اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد  

(  Pharmacol( ثم موضوع الصيدلة وعلم األدوية )Oncol(، يليه موضوع األورام )Gast & Hepatolأمراض اجلهاز اهلضمي والكبد )

( شبكة  13. ويظهر شكل )Surgeryثم موضوع الكيمياء احليوية وعلم األحياء اجلزيئي، ويف املرتبة اخلامسة جاء موضوع اجلراحة  

 عات العامة التي يغطيها اإلنتاج الفكري املرصي. مصاحبة املوضو

 

( شبكة مصاحبة الموضوعات العامة التي تناولها اإلنتاج الفكري، تمثل العقد الموضوعات العامة، ويعتمد حجم العقد على عدد مرات 13)شكل 

بعضها، ويعتمد حجم الروابط على عدد مرات تكرار مصاحبة هذه  تكرار الموضوع، وتمثل الراوابط بين العقد مصاحبة هذه الموضوعات ل

 VOSviewerالموضوعات، تم إعداد الشبكة باستخدام برنامج 

، وتشتمل عىل  G1تظهر شبكة مصاحبة املوضوعات العامة، وجود ست جمموعات موضوعية، جاء يف مقدمتها املجموعة األوىل  

وتضم العديد من املوضوعات    Gastroenterology & Hepatologyموضوًعا ويتصدرها موضوع أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد    21

 & Med, Generalوموضوع طب الباطنة    Surgeryوموضوع اجلراحة    Oncologyاألخرى ذات العالقة مثل: موضوع علم األورام  

Internal  ضاء  ثم موضوع زراعة األعTransplantation  ؛ أما املجموعة الثانيةG2    موضوًعا، جاء يف مقدمتها موضوع    14فتتألف من

ثم    Chem, Medicinalوتضم أيًضا موضوع الكيمياء الطبية    Biochemistry &Molec Biologyالكيمياء احليوية وعلم أحياء اخللية  

اخللية   أحياء  علم  ال  Cell Biolموضوع  الكيمياء  موضوع  موضوعات ثم  املجموعة  هذه  عىل  ويغلب  التطبيقية،  والكيمياء  عضوية 

الثالثة   املجموعة  املتعددة،  بفروعها  النووي    12وتشتمل عىل    G3الكيمياء   ,Radiologyموضوًعا، ويتصدرها علم األشعة والطب 
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Nuclear Med    باإلضافة إىل موضوعات اهلندسة الطبية احليويةEngineering, Biomed    من املوضوعات املتعلقة باحلاسب والعديد

 & Pharmacologyموضوًعا وجاء يف صدارة هذه املجموعة علم األدوية  12اشتملت عىل  G4اآليل والرياضيات، املجموعة الرابعة  

Pharmacy    ويليه موضوع علم الوراثة واجليناتGenetics & Heredity    ثم موضوع علم السمومToxicologyأما املجموعة اخلامسة ، 

املناعة   ثم    Pathologyثم موضوع علم األمراض    Immunologyفقد اشتملت عىل مخس موضوعات جاء يف مقدمتها موضوع علم 

الطبية   املعامل  تكنولوجيا  مقدمة  Med Lab Technolموضوع  يف  يأيت  احليوية  الكيمياء  موضوع  أن  الشبكات  قياسات  وأظهرت   ،

 ع األورام ثم موضوع الصيدلة، بينام حيتل موضوع اجلهاز اهلضمي املرتبة السادسة. املوضوعات من حيث درجة املركزية يليه موضو

 الشبكات الببليومترية لإلنتاج الفكري:  8.7

تقوم الشبكات الببليومرتية برسم العالقات املوجودة بني املطبوعات بناًء عىل بيانات املؤلفني أو عدد االستشهادات التي يتلقاها  

املصطلحات األكثر تكراًرا، وتوجد ثالثة أنواع أساسية من الشبكات الببليومرتية، هي:شبكات التعاون العلمي،  اإلنتاج الفكري أو  

لإلنتاج   الببليومرتية  الشبكات  مالمح  أبرز  ييل  فيام  نتناول  وسوف  الكلامت،  مصاحبة  وشبكات  االستشهادات،  مصاحبة  وشبكات 

 الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد.

 :  Collaboration Networksات التعاون العلمي شبك 1.8.7

تقوم هذه الفئة من الشبكات بدراسة الشبكات االجتامعية التي تنشأ بني الباحثني نتيجة قيامهم بنرش بحث مشرتك، ونظًرا ألن 

استخ يمكن  لذلك  إليها،  ينتمون  التي  والدول  البحثية  باملؤسسات  تتعلق  معلومات  تشتمل عىل  الباحثني  دام حتليل شبكات بيانات 

املشرتك   التأليف  شبكات  ييل  فيام  نتناول  وسوف  والدول،  البحثية  املؤسسات  بني  العلمي  التعاون  دراسة  يف  أيًضا  املشرتك  التأليف 

 وشبكات التعاون العلمي بني املؤسسات البحثية والدول التي سامهت يف اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد. 

 :  Co-authorship Networkأليف المشترك شبكة الت1.1.8.7

أبحاث أو أكثر، يأيت يف مقدمتهم من حيث عدد    5باحثني سامهوا يف نرش    104( من  14تتألف شبكة التأليف املشرتك يف شكل )

( أستاذ األورام بكلية الطب جامعة عني شمس، ثم مجال عصمت أستاذ األمراض  Abdel-Rahman, Oاألبحاث عمر عبد الرمحن )

(، ثم عبد الرمحن نبوي ذكري أستاذ علم الفريوسات واملناعة باملعهد  Esmat, Gملتوطنة وأمراض الكبد بكلية الطب جامعة القاهرة )ا

 (. Zekri, ARNالقومي للرسطان )



 85 د. إسامعيل رجب عثامن

 

 

أبحاث أو أكثر.تمثل العقد في الشبكة أسماء الباحثين، ويعتمد حجم  5( شبكة التأليف المشترك بين الباحثين الذين ساهموا في 14)شكل 

مد  العقدة على عدد األبحاث التي شارك الباحث فيها، بينما تمثل الروابط الموجودة بين العقد عالقات التأليف المشترك بين المؤلفين، وتعت

 .VOSviewerبين العقد على عدد األبحاث المشتركة التي شارك الباحثون فيها، تم رسم شبكة التأليف المشترك باستخدام برنامج قوة العالقة 

باحثًا،    16وتتكون من    G1جمموعة بحثية، يأيت يف مقدمتها املجموعة البحثية األوىل    15تتألف شبكة التأليف املشرتك السابقة من  

،  G2( أستاذ األمراض املعدية بكلية الطب جامعة طنطا، واملجموعة البحثية الثانية Abd-Elsalam, Sم )ويتصدرها رشيف عبد السال

( أستاذ األورام بكلية الطب جامعة عني شمس من حيث  Abdel-Rahman, Oباحثًا ويتصدرها عمر عبد الرمحن )  13وتتألف من  

( أستاذ أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد بكلية الطب جامعة  Esmat, Gعدد األبحاث وعدد االستشهادات، كام يتصدر مجال عصمت )

( أكرب ثامين جمموعات بحثية بشبكة  5من حيث عدد األبحاث وعدد االستشهادات، ويظهر جدول )  G3القاهرة املجموعة البحثية الثالثة  

ا وعدد االستشهادات املرجعية التي تلقاها  التأليف املشرتك، وأبرز الباحثني يف كل جمموعة من حيث عدد األبحاث التي سامهوا فيه

 الباحث. 
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 ( أبرز المجموعات البحثية التي تتألف منها شبكة التأليف المشترك 5)جدول 

املجموع

 ة البحثية 

عدد 

  الباحثني 

باملجموع 

 ة

 يف املجموعة البحثية من حيث   أبرز الباحثني

 االستشهاداتعدد  عدد األبحاث 

G1 16 Abd-Elsalam, S (14) Abd-Elsalam, S (119) 

G2 13 Abdel-Rahman, O (25) Abdel-Rahman, O (363) 

G3 11 Esmat, G (24) Esmat, G (415) 

G4 10 Farid, K.MU, FM, Trop Med (12) Attallah, AM. Biotech Res Ctr, N Dameitta(92) 

G5 10 
Kaseb, Ahmed O. Assuit Univ, FM, Clin Oncol Dept. 

(12) 

Abdel-Wahab, Reham. Assuit Univ, FM, Clin Oncol Dept. 

(206) 

G6 9 Waked, I (15) Waked, I (835) 

G7 8 Abdel-hamid, NM (11) Ressom, HW (559) 

G8 8 Shousha, HI (17) Shousha, HI (152) 

التابع جلامعة املنوفية يتصدر املجموعة  Waked, Iيظهر اجلدول السابق أن إمام واكد ) ( أستاذ األورام باملعهد القومي للكبد 

إبراهيم شوشة   هلند  بالنسبة  األمر  نفس  به،  اخلاصة  االستشهادات  عدد  أو  فيها  شارك  التي  األبحاث  من حيث عدد  السادسة سواء 

(Shousha, HIأستاذ أمراض اجلهاز اهلضمي بكلية الطب جامعة الق ) بحثًا، وبلغ  17اهرة التي تتصدر املجموعة الثامنة، وسامهت يف

 استشهاًدا. 152إمجايل االستشهادات التي تلقتها 

 شبكة التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية:  2.1.8.7

الفكري   اإلنتاج  إعداد  باحثوها يف  التي ساهم  البحثية  املؤسسات  العل  636بلغ عدد  التعاون  بني  مؤسسة، وتظهر شبكة  مي 

مؤسسة بحثية تعاونت فيام بينها يف إعداد مخسة أبحاث أو أكثر، ويأيت يف مقدمة هذه املؤسسات جامعة    63املؤسسات البحثية وجود  

بحثًا، ويوضح   126بحثًا، ثم جامعة املنصورة ويوجد هلا  157بحثًا، يليها جامعة عني شمس ويوجد هلا   194القاهرة التي سامهت يف 

 ة التعاون العلمي بني املؤسسات البحثية التي ينتمي إليها الباحثون.  ( شبك15شكل )

تظهر شبكة التعاون العلمي بني املؤسسات البحثية وجود مخس جتمعات بحثية يأيت يف مقدمتها التجمع البحثي اخلاص بجامعة 

املعهد القومي لألورام، وجامعة الزقازيق  مؤسسة بحثية أبرزها جامعة عني شمس واملركز القومي للبحوث، و  20القاهرة ويشتمل عىل  

املنصورة ويضم   تتصدره جامعة  الثاين  البحثي  بنها؛ والتجمع  بلهارس وجامعة  تيودور  الكبد، ومعهد    10واملعهد القومي ألمراض 

باليابان ثم جامعة مؤسسات بحثية أخرى هي جامعة حلوان وجامعة امللك عبد العزيز ومركز التكنولوجيا احليوية التابع جلامعة طوكيو  

مؤسسة بحثية أخرى هي:    13تبوك ثم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا؛ والتجمع البحثي الثالث تتصدره جامعة اإلسكندرية ويضم  

جامعة طنطا وجامعة األزهر وجامعة املنيا وجامعة كفر الشيخ وجامعة امللك سعود وجامعة جورج تاون األمريكية ثم جامعة دمنهور؛  

مؤسسات بحثية أخرى وهي: كلية الطب    9تجمع البحثي الرابع يأيت يف مقدمته املعهد القومي للكبد بجامعة املنوفية وينتمي إليه  وال

جامعة املنوفية ثم جامعة بني سويف ثم جامعة قناة السويس ثم جامعة مدينة السادات وجامعة سوهاج؛ والتجمع البحثي اخلامس 

للرسطان التابع جلامعة تكساس    MD Andersonمؤسسات بحثية أخرى هي: مركز    5ط ويتعاون معها  واألخري وتتصدره جامعة أسيو

 األمريكية وجامعة أم القرى السعودية ثم جامعة أسوان وأخرًيا معهد جنوب مرص للرسطان.  Cincinnatiاألمريكية وجامعة 
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أبحاث أو أكثر، تمثل العقد في الشبكة المؤسسات البحثية التي   5( شبكة التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية التي ساهمت في  15)شكل 

ينتمي إليها الباحثون، ويعتمد حجم العقدة في الشبكة على عدد األبحاث التي ساهمت المؤسسة البحثية فيها، بينما تمثل الروابط عالقة 

 .VOSviewerؤسسات، وتعتمد قوة العالقة بين المؤسساتعلى عدد مرات التعاون بينها.تم رسم الشبكة باستخدام برنامج التعاون بين الم

Cairo U (194); A Sham U (157); Manso U (126); Natl Res Ctr (96); Alex U (74); Natl Canc Inst (69); Natl Liver Inst (57); Assiut U 
(51); Tanta U (51); Azhar U (46); Menof U (46). 

 شبكات التعاون العلمي بين الدول:3.1.8.7

دولة، جاء يف مقدمتها أمريكا، وبلغت    56بلغ عدد الدول التي تتعاون مرص معها يف اإلنتاج الفكري املتخصص يف رسطان الكبد  

، يليها اململكة العربية السعودية والتي تعاونت مع  بحثًا( من إمجايل اإلنتاج الفكري  120)  %13نسبة التعاون العلمي بينها وبني مرص  

بحثًا(، بينام تعاونت    34% )4بحثًا(، ثم اليابان بنسبة    39% )4( من األبحاث، ويف املرتبة الثالثة جاءت أملانيا بنسبة  109% )12مرص يف  

وخريطة التعاون العلمي بني مرص    ( شبكة17( و)16بحثًا( فقط من اإلنتاج الفكري، ويوضح شكل)  19% )2إنجلرتا مع مرص يف  

 ودول العامل. 
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( شبكة التعاون العلمي بين مصر والدول العالم، تمثل العقد في الشبكة الدول، يعتمد حجم الدولة في الشبكة على عدد األبحاث التي 16)شكل 

تم   ساهمت فيها، وتمثل الروابط بين العقد عالقات التعاون العلمي بينها، وتعتمد قوة العالقة بين الدول على عدد األبحاث المشتركة بينها، 

 .VOSviewerالشبكة باستخدام برنامج إعداد 

 

 Biblioshiny( خريطة التعاون العلمي بين مصر ودول العالم، تم إعداد الخريطة باستخدام برنامج 17)شكل 
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 : Co-Citation Networkشبكات مصاحبة االستشهاد  2.8.7

االستشه فيها  يتم  التي  املرات  االستشهادات هي عدد  آخر  مصاحبة  قبل مصدر  من  مًعا  ببحثني  وتعتمد  (Small, 1973)اد   ،

مصاحبة االستشهادات عىل افرتاض مؤداه: كلام زاد عدد مرات االستشهاد بمصدرين مًعا، كلام زاد احتامل ارتباط حمتوى املصدرين  

ببعضهام البعض، وبناًء عىل وحدات البيانات املستخدمة يف التحليل يتم تقسيم حتليل مصاحبة االستشهادات إىل ثالثة أنواع هي: حتليل  

 author co-citation، وحتليل مصاحبة االستشهادات للمؤلفني document co-citation analysisاالستشهادات لألبحاث مصاحبة 

analysis  للدوريات بناًء عىل  journal co-citation analysis، وحتليل مصاحبة االستشهادات  ، ويتم حتليل مصاحبة االستشهادات 

( أن إمجايل عدد املراجع التي  6تم االستشهاد هبا من قبل اإلنتاج الفكري املرصي، ويظهر جدول )البيانات الببليوجرافية للمراجع التي  

الفكري   قبل اإلنتاج  بواقع    39,792تم االستشهاد هبا من  تم االستشهاد هبا يف كل مقالة، وعدد االستشهادات  43مرجًعا،  مرجًعا 

أبحاث فقط، أما أكرب عدد من املراجع   6قل عدد من األبحاث ورد يف بحث هو  بحثًا، وأ  34األكثر شيوًعا بني األبحاث )املنوال( هو  

 ,Yousef, El-Fawal, & Abdelnaser)مرجًعا وجاء يف مراجعة فكرية تناولت علم الوراثة الكبدية    294ورد يف بحث واحد فكان  

2020) . 

 اإلحصائية للمراجع التي تم االستشهاد بها من قبل اإلنتاج الفكري المصري ( المؤشرات 6)جدول 

املؤرش  

 االحصائي 
 املنوال الوسيط املتوسط

االنحراف  

 املعياري

أقل 

 عدد 

أكرب  

 عدد 

إمجايل  

 املراجع

عدد 

 األبحاث 

 921 39,792 294 6 27.4 34 38 43 القيمة

 Document Co-Citation Networkشبكة مصاحبة االستشهادات لألبحاث1.2.8.7

مصدًرا، جاء يف مقدمتها من حيث عدد مرات    29,510بلغ عدد األبحاث العلمية التي تم االستشهاد هبا من قبل اإلنتاج الفكري  

د الرمحن (، يليه يف املرتبة الثانية بحث عبBRUIX J, 2011أستاذ رسطان الكبد بجامعة برشلونة اإلسبانية )  Bruix, Jاالستشهاد بحث  

 Bruix, J، ثم بحث آخر للباحث (El-Zayadi, AR, et al., 2005)الزيادي أستاذ أمراض الكبد واجلهاز اهلضمي بجامعة عني شمس 

اإلنتاج بحث تم االستشهاد هبا من قبل    100( أكثر  18، وتظهر شبكة مصاحبة االستشهادات للمصادر يف شكل )2005نرش يف عام  

 الفكري املرصي.
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بحث تم االستشهاد بها من اإلنتاج الفكري، تمثل العقد في الشبكة األبحاث التي تم  100( شبكة مصاحبة االستشهادات ألكثر 18)شكل 

االستشهاد بها، يعتمد حجم العقدة في الشبكة على عدد مرات االستشهاد بالبحث من قبل اإلنتاج الفكري المصري، وتمثل الروابط بين  

ستشهادات بين األبحاث، وتعتمد قوة العالقة على عدد مرات االستشهاد بالبحثين مًعا من قبل بحث آخر، تم رسم األبحاث عالقة مصاحبة اال

 .VOSviewerشبكة مصاحبة االستشهادات باستخدام برنامج 

(1) BruixJ, 2011, Hepatology, V53, P1020, Doi 10.1002/Hep.24199; (TC: 85):: (2) El-ZayadiAR, 2005, World J Gastroentero, V11, 
P5193; (TC: 66):: (3) BruixJ, 2005, Hepatology, V42, P1208, Doi 10.1002/Hep.20933; (TC: 66):: (4) BruixJ, 2001, J Hepatol, V35, 
P421, Doi 10.1016/S0168-8278(01)00130-1; (TC: 54):: (5)LlovetJM, 2008, New Engl J Med, V359, P378, Doi 
10.1056/Nejmoa0708857; (TC: 50):: (6)Llovet JM, 2003, Lancet, V362, P1907, Doi 10.1016/S0140-6736(03)14964-1; (TC: 47):: 
(7) Parkin Dm, 2005, Ca-Cancer J Clin, V55, P74, Doi 10.3322/Canjclin.55.2.74; (TC: 44):: (8) LlovetJm, 2012, J Hepatol, V56, 
P908, Doi 10.1016/J.Jhep.2011.12.001; (TC: 44):: (9) El-Serag Hb, 2007, Gastroenterology, V132, P2557, Doi 
10.1053/J.Gastro.2007.04.061; (TC: 43):: (10) El-Serag HB, 2011, New Engl J Med, V365, P1118, Doi 10.1056/Nejmra1001683; 

(TC: 37). 

( وهذا االجتاه G1اجتاهات بحثية، جاء يف مقدمتها االجتاه البحثي األوىل )  5السابقة من    تتألف شبكة مصاحبة االستشهادات

وهي جزيئات تتحكم يف احلمض النووي   microRNAبحثًا، يتناول أغلبها موضوع احلمض النووي الريبوزي الدقيق    28يتألف من  

بحثًا،   24( ويشتمل عىل  G2، االجتاه البحثي الثاين )(2018)حممد السيد عيل،  للخلية من أجل استخدامها كعالج حمتمل للرسطان  

ويغلب عىل هذا االجتاه االهتامم بدراسة رسطان اخلاليا الكبدية يف مرص مع الرتكيز عىل أسبابه بشكل عام أو الرتكيز عىل سبب واحد  

-El)أو التدخني، ويربز يف هذا االجتاه من حيث معدل االستشهاد بحث  من هذه األسباب مثل التهاب الكبد الوبائي )س( أو )ب(،  

Zayadi, AR, et al., 2005)    يليه بحث(El–Serag, HB., et al., 2007) ( أما االجتاه الثالث ،G3  فيشتمل عىل )بحثًا تغطي العديد    21

( واستخدام  sorafenibتعلقة بعالج رسطان اخلاليا الكبدية مثل: القواعد اإلرشادية املتعلقة بالعالج واستخدام عقار )من اجلوانب امل

( يشتمل G4، االجتاه البحثي الرابع )(Bruix & Sherman, 2011)االنصامم الكيميائي يف العالج، ويأيت يف مقدمة هذه املجموعة بحث  

-Nبحثًا، اهتم هذا االجتاه بدراسة تأثري سمية بعض املركبات عىل الكبد، ومن بني هذه املركبات مركب )ثنائي ميثيل نرتوزامني    14عىل  

Nitrosodimethylamine  وهي مادة عضوية شبه متطايرة توجد بنسب صغرية جًدا يف بعض املواد الغذائية املصنعة وتعد سامة عىل )

بحثًا ركز معظمها عىل   13( ويشتمل عىل  G5 تستخدم يف إنتاج الرسطان يف الفئران ألغراض بحثية، االجتاه البحثي اخلامس )الكبد، كام
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بروتني فيتو  ألفا  استخدام حتليل  الرتكيز عىل  مع  الطرق  من  العديد  بواسطة  الكبدية  اخلاليا   Alpha-Fetoproteinتشخيص رسطان 

(AFP). 

 : Co-Citation Journals Networkستشهادات للدورياتشبكة مصاحبة اال2.2.8.7

مصدًرا، جاء يف مقدمتها من حيث    4,898بلغ عدد مصادر املعلومات التي تم االستشهاد هبا من قبل اإلنتاج الفكري املرصي  

دورية   االستشهاد  هبا    Hepatologyكثافة  االستشهاد  تم  دورية    1,612والتي  يليها  دوريJ Hepatolمرة،  ثم   World Jة  ، 

Gastroenterol( شبكة مصاحبة االستشهادات اخلاصة بأكثر  19، ويظهر شكل )دورية تم االستشهاد هبا من قبل اإلنتاج الفكري    100

 املرصي.

 

دورية تم االستشهاد بها من قبل اإلنتاج الفكري، تمثل العقد في الشبكة الدوريات   100شبكة مصاحبة االستشهادات ألكثر ( 19)شكل 

المستشهد بها من قبل اإلنتاج الفكري، ويعتمد حجم العقدة على عدد مرات االستشهاد بالدورية، بينما تمثل الروابط بين العقد مصاحبة  

عتمد قوة مصاحبة االستشهاد بين الدوريات على عدد مرات االستشهاد بالدوريتين مًعا من قبل مصدر ثالث، تم رسم  االستشهاد بالدوريات، وت

 .VOSviewerالشبكة باستخدام برنامج 

(1) Hepatology; TC: 1612; (2) J Hepatol; (TC: 981); (3) World J Gastroentero; (TC: 831); (4) Gastroenterology; (TC: 
640); (5) Cancer Res; (TC: 621); (6)Plos One; (TC: 492); (7) Int J Cancer; (TC: 414); (8) J Biol Chem; (TC: 358); (9) 

Oncogene; (TC: 350); (10) Clin Cancer Res; (TC: 339). 

ضمي والكبد، وتتصدر هذه  تتألف الشبكة السابقة من جمموعتني مها: جمموعة الدوريات املتخصصة يف جمال أمراض اجلهاز اهل 

تركز عىل جمال الرسطان والكيمياء احليوية والصيدلة وتتصدره  Hepatologyاملجموعة دورية   الدوريات  الثانية من  املجموعة  بينام   ،

 ..Cancer Resدورية 
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 : Authors Co-Citations Networkشبكة مصاحبة االستشهادات للباحثين 3.2.8.7

باحثني، جاء يف مقدمتهم من    21,907املؤلفني الذين شاركوا يف األبحاث املستشهد هبا من قبل اإلنتاج الفكري  بلغ إمجايل عدد  

( شبكة مصاحبة االستشهادات 20. ويظهر شكل )El-Serage, HB، ثم الباحث  Bruix, Jثم    Llovet, JMحيث عدد االستشهادات  

 الفكري املرصي.باحث تم االستشهاد هبم من قبل اإلنتاج   100ألكثر 

 

باحث تم االستشهاد بهم من اإلنتاج الفكري، تمثل العقد في الشبكة الباحثين الذين   100شبكة مصاحبة االستشهادات ألكثر ( 20)شكل 

ت االستشهاد بالباحث،  ساهموا في األبحاث المستشهد بها من قبل اإلنتاج الفكري المصري، ويعتمد حجم العقد في الشبكة على عدد مرا 

وتمثل العالقة بين العقد مصاحبة االستشهاد بالباحثين من قبل باحث ثالث، وتعتمد قوة العالقة بين العقد على عدد مرات االستشهاد 

 .VOSviewerبالباحثين مًعا من قبل أكثر من بحث، تم إعداد الشبكة باستخدام برنامج 

(1)Llovet, JM; (TC: 321); (2)Bruix, J; (TC: 266); (3) El-Serag, HB; (TC: 218); (4) El-Zayadi, AR; (TC: 108); (5) Parkin, 
DM; (TC: 103); (6)Ferlay, J; (TC: 75); (7)Forner, A; (TC: 71); (8) Abdel-Rahman, O; (TC: 68); (9) Lehman, EM; (TC: 

ited.Cime T: TC57); (10) Mazzaferro, V; (TC: 57). 

باحثًا، جاء يف مقدمتهم  42تشتمل شبكة مصاحبة املؤلفني عىل ثالث جتمعات بحثية، حيث اشتمل التجمع البحثي األول عىل 

(؛ أما التجمع البحثي  Parkin, DM( ثم الباحث )El-Zayadi, ARوالباحث )  El-Serag, HB)من حيث عدد االستشهادات الباحث )

(،بينام يتألف التجمع  Attia, MS( والباحث )Forner, A( والباحث )Ferlay, Jمقدمتهم الباحث )باحثًا، جاء يف    36الثاين فيتألف من  

 ,Abdel-Rahman( والباحث )Bruix, J( والباحث )Llovet, JMباحثًا ويأيت يف مقدمة هذا التجمع الباحث ) 22البحثي الثالث من 

O.) 

 الشبكات الداللية:3.8.7

أو شبك الداللية  الشبكات  أواملستخلص  تقوم  العنوان  مًعا يف  ترد  والتي  تكراًرا  األكثر  الكلامت  برسم  الكلامت  مصاحبة  ات 

أوالكلامت املفتاحية للمؤلفني، وتتجىل أمهية هذه الشبكات يف إبرازها لتطور املجال البحثي، وإظهار العالقة التي تربط التخصصات 

 الية عىل الكلامت املفتاحية للمؤلفني لرسم شبكة مصاحبة الكلامت.العلمية املختلفة داخل هذا املجال، واعتمدت الدراسة احل
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 :  Co-word Networkشبكة مصاحبة الكلمات 1.3.8.7

عددها   بلغ  وقد  أكثر،  أو  واحدة  مرة  مًعا  التي وردت  للمؤلفني  املفتاحية  الكلامت  من  الكلامت  مصاحبة  شبكة    264تتألف 

 liver(، يليه مصطلح تشمع الكبد  Hepatocellular CarcinomaHCCيا الكبدية )مصطلًحا، جاء يف مقدمتها مصطلح رسطان اخلال

cirrhosis    وهو املرحلة األخرية من مراحل تليف الكبد، وينشأ نتيجة إصابة الكبد بااللتهاب الكبدي الوبائي، أو بسبب اإلفراط يف

وهو أحد املسببات الرئيسية لإلصابة برسطان   HCVلوبائي )س(تناول الكحول، ويف املرتبة الثالثة يأيت مصطلح فريوس التهاب الكبد ا

( وهو بروتني موجود يف الدم يتم  AFP: Alpha Fetoproteinالكبد وتليف الكبد، ثم مصطلح دالالت أورام الكبد )ألفا فوتوبروتني  

الرسطان وبخاصة رسطان الكبد، ويستخدم    إنتاجه من خاليا الكبد، وزيادة نسبة هذا الربوتني يف الدم تعد داللة عىل وجود بعض أنواع 

وهو خط خاليا رسطان   HepG2قياس نسبة هذا الربوتني يف الدم لتشيخص اإلصابة برسطان الكبد؛ يف املرتبة اخلامسة يأيت مصطلح  

ت احلية الدقيقة؛ ويف  الكبد، ودراسة هذه اخلاليا يشكل أمهية كبرية لدراسة أمراض الكبد ودراسة التمثيل الغذائي للكبد وسمية الكائنا 

وهو أسلوب عالجي يعتمد عىل دفع اخلاليا الرسطانية نحو التدمري    Apoptosisاملرتبة السادسة يأيت مصطلح املوت املربمج للخاليا  

 ( شبكة مصاحبة الكلامت املفتاحية للمؤلفني. 21الذايت املبارش دون التأثري السلبي عىل اخلاليا السليمة، ويوضح شكل ) 

 

شبكة مصاحبة الكلمات المفتاحية للمؤلفين التي وردت مًعا مرة واحدة أو أكثر، تمثل العقد في الشبكة الكلمات المفتاحية  ( 21)شكل 

للمؤلفين، ويعتمد حجم العقدة على عدد مرات تكرار المصطلح من قبل المؤلفين، وتمثل الروابط بين المصطلحات مصاحبة هذه 

طلحات وظهورها مًعا من قبل المؤلفين، ويعتمد حجم الروابط على عدد مرات تكرار مصاحبة الكلمات المفتاحية لبعضها، تم رسم شبكة  المص

 .VOSviewerمصاحبة الكلمات باستخدام برنامج 

يركز عىل رسطان اخلاليا تتألف الشبكة السابقة من العديد من االجتاهات البحثية، يأيت يف مقدمتها االجتاه البحثي األول الذي  

عام   بشكل  من    HCCالكبدية  العديد  عىل  االجتاه  هذا  ويشتمل  املرض،  هذا  عالج  وطرق  املرض،  هذا  إىل  تؤدي  التي  واألسباب 

، كام  Liver Cirrhosisوتشمع الكبد يف املرحلة النهائية    Liver Fibrosisاملصطلحات أبرزها مصطلح تليف الكبد يف املرحلة األوىل  

الوبائي )س(يشتم الكبدي  الكبدية مثل: فريوس االلتهاب  املؤثرة عىل رسطان اخلاليا  العوامل  العديد من    HCVل هذا االجتاه عىل 

ويشتمل عىل العديد من املصطلحات، أبرزها مصطلح  hepG2  ، أما االجتاه البحثي الثاين فيتقدمه خط خاليا رسطان الكبد HBVو)ب(
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( والتي تلعب دوًرا مهام يف  caspaseوجمموعة إنزيامت )  anticancerومصطلح مضادات الرسطان    apoptosisاملوت املربمج للخاليا  

(  7( وهو أحد أكثر العقارات املستخدمة يف عالج رسطان الكبد، ويوضح جدول )sorafenibاملوت املربمج للخاليا، ثم مصطلح )

 أكثر املصطلحات تكراًرا يف أكرب اجتاهني بحثيني. 

 ( أبرز االتجاهات البحثية التي أظهرها تحليل الكلمات المفتاحية للمؤلفين 7)جدول 

Group  Author's Keywords co-occurrence 

HCC, 844 

liver cirrhosis (408); HCV (389); AFP (159); genetic polymorphism (73); liver fibrosis (64); diagnosis (59); HBV 

(50); microRNA (47); hepatectomy (45); transarterial chemoembolization (40); liver transplantation (31); BCLC 

staging (28); biomarkers (28); chronic liver disease (28); metastasis (28); igf-1 (26); radiofrequency ablation (24); 

hemangioma (22); glypican-3 (20); chemotherapy (18); cholangiocarcinoma (18); epidemiology (18); mri (18); 

tgf-beta 1 (18); DNA methylation (14); milan criteria (12); microwave ablation (11); diabetes mellitus (7); 

osteopontin (7) 

hepG2, 119 

apoptosis (111); anticancer (81); caspase (80); sorafenib (54); antioxidant (50); bcl-2 (39); cytotoxicity (36); liver 

cancer (35); cell proliferation (31); angiogenesis (28); diethylnitrosamine (25); flow cytometry (24); p53 (24); 

doxorubicin (21); interleukin (14); 5-fu (11); c-myc (11); beta-catenin (8); chemoprevention (6) 

 التطور الزمني لالتجاهات البحثية: 9.7

 تم تقسيم الكلامت املفتاحية اخلاصة باملؤلفني إىل أربع فرتات زمنية، وتظهر أكثر الكلامت املفتاحية تكراًرا يف كل فرتة زمنية، وفيام 

 جمال رسطان الكبد يف مرص. ييل سوف نستعرض التطور الزمني لالجتاهات البحثية يف 

 : 2009 – 1979الفترة 1.9.7

( رسطان اخلاليا  2، )Chemotherapy( العالج الكيميائي لرسطان الكبد  1ظهر خالل هذه الفرتة مخس اجتاهات بحثية هي: )

املسببة لرسطان    العوامل(  4وعالقاهتا برسطان اخلاليا الكبدية، )   (Gene polymorphism( مستقبالت )3، )HCCالكبدية بشكل عام  

)Risk factorsالكبد   الكبدي5،  الوعائي  الورم   )  (hemangioma)  ا الكبد  أورام  أكثر  من  شيوًعا   ةحلميدوهو  من شبكة  ويتكون   ،

ادة ما تكون بدون أعراض  األوعية الدموية املحتوية عىل الكريات احلمراء، ويوجد غالبًا يف حدبة الفص األيمن حتت سطح الكبد،وع 

 . (Mogahed, M. M., et al., 2020)تم تشخيصها باملصادفة يف التصوير باملوجات فوق الصوتية للبطنوي

 : 2014 – 2010الفترة 2.9.7

 ( رسطان1اشتملت هذه الفرتة عىل مخس اجتاهات بحثية منها: ثالث اجتاهات بحثية ممتدة من الفرتة الزمنية السابقة، وهي: )

(، كام ظهر خالل  hemangioma( والورم الوعائي الكبدي )3، )Risk factorsاملسببة لرسطان الكبد    ( العوامل2، )HCCخاليا الكبد  

سواء باستئصال جزء    hepatectomy( جراحة الكبد  2، )apoptosis( املوت املربمج للخلية  1هذه الفرتة اجتاهان بحثيان جديدان مها: )

 ء من الكبد من متربع. من الكبد أو نقل جز

 :    2017 – 2015الفترة 3.9.7

  hepG2ظهر خالل هذه الفرتة ست اجتاهات بحثية: أوهلا: االجتاه البحثي الذي تناول خط خاليا رسطان الكبد املعروفة اختصاًرا  

  وهذا االجتاه ظهر كامتداد لالجتاه البحثي املتعلق باملوت املربمج للخاليا الذي ظهر يف الفرتة الزمنية السابقة، ويستخدم هذا اخلط يف 
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  diagnosisاليا الكبد. االجتاه الثاين: وهو أقل االجتاهات البحثية من حيث التكرار ويتعلق بتشخيص رسطان الكبد  دراسة وظائف خ

وهذا االجتاه انبثق من االجتاه    MRIوهذا االجتاه يرتبط باالجتاه البحثي الرابع وهو التصوير بالرنني املغناطيس املعروف اختصاًرا باسم 

الكبد يف الفرتة الزمنية السابقة. االجتاه البحثي الثالث: والذي يعد أكرب االجتاهات البحثية خالل هذه الفرتة  البحثي املتعلق بجراحة  

ب متعلق  جديد  بحثي  اجتاه  الفرتة  هذه  خالل  ظهر  الكبدية،  اخلاليا  الرشاينياالوهو رسطان  عرب  الكيميائي   transarterial)  نصامم 

chemoembolization  االجتاهات البحثية خالل هذه الفرتة، وتستخدم هذه اآللية يف عالج رسطان الكبد عن طريق  (، وهو ثاين أكرب

،وتستخدم هذه الطريقة أيًضا يف  وت اخلاليا الرسطانيةمتحتى  احلقن الرشياين بامدة تغلق الرشيان املغذي للورم ملنع وصول الدم إليه  

 ,Han & Kim)فعاال ملرىض رسطان الكبد يف املرحلة املتوسطة و املتقدمة  ، وتعد عالجا  أدوية العالج الكيميائي إىل الورمتوصيل  

 ,.Shah, S. A)كعالج مرحيل للحاالت املدرجة عىل قوائم االنتظار لزراعة الكبد  ، كام تستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية(2015

et al., 2011)  ظهر خالل هذه الفرتة كذلك اجتاه بحثي صغري اهتم بدراسة جني ،Beclin-1    وهو من اجلينات التي هلا دور مهم يف عملية

 . (2016)أمحد سمري، أمحد سعد، االلتهام الذايت وموت اخلاليا، ومن ثم منع تكون األورام 

 : 2020 – 2018الفترة 4.9.7

البحثي ظهر   االجتاه  السابقة وهي:  الفرتات  كانت موجودة يف  بحثية  اجتاهات  بحثية: ثالث  اجتاهات  الفرتة سبع  هذه  خالل 

الكبدية اخلاليا  الكبدي  HCC  اخلاص برسطان  الوعائي  الرسطانية  (hemangioma)والورم  اخلاليا  االجتاهات hepG2، وخط  أما   .

(  Aflatoxin B1( االجتاه اخلاص بدراسة أحد أشكال فطر األفالتوكسني )1ة فكانت: )البحثية اجلديدة التي ظهرت خالل هذه الفرت

وهو من السموم التي تفرزها الفطريات التي تنمو عىل الفول السوداين والقمح واألرز والذرة أثناء ختزينها يف درجة حرارة ورطوبة  

اجلسم البرشي، كام يعد أحد أسباب رسطان اخلاليا الكبدية يف آسيا  مرتفعة، ويعد هذا الفطر أكثر أنواع فطر االفالتوكسن خطورة عىل 

الرسطانية  (Shariff, MIF, et al., 2009)وأفريقيا   املركبات  ضمن  الرسطان  لبحوث  الدولية  الوكالة   ,Aflatoxin B1)  وتصنفه 

( وتستخدم يف microRNAيًضا ظهور اجتاه بحثي جديد تناول جمموعة من األمحاض النووية تعرف باسم ).شهدت هذه الفرتة أ(2021

السيطرة عىل اخلاليا الرسطانية وفهم آلية تكون اخلاليا الرسطانية وطرق عالجها، ظهر يف هذه الفرتة أيًضا اجتاه بحثي حظي باهتامم  

وهو أحد  (  EchT)( ويعرف اختصاًرا باسم ablative electrochemical therapyئي )كبري من قبل الباحثني وهو العالج الكهروكيميا 

،وتتميز هذه (DCمبارش )كهربائي  تيار  عن طريق مترير  تسمح باستئصال األورام الرسطانية بأقل تدخل جراحي  التي  تطورة  التقنيات امل

التكلفة م أدوية  ، وال يتطلب وجود  سهولة استهداف األورامكام يتسم بمن وسائل العالج األخرى،  قارنة بالعديد  التقنية بانخفاض 

هذا  ، وقد أظهر  األخرى غري جمديةإجراءات جراحية كربى، ويمكن استخدامه عندما تكون العالجات  اللجوء إىل    وأخاصة باألورام  

أما آخر االجتاهات البحثية التي   .(O'Brien & Ignaszak, 2020)نجاًحا إكلينيكيًا يف الصني والربازيل وكوبا وأملانيا األسلوب العالجي  

( وهذا االجتاه يرتبط باجتاه بحثي  vascular malformationوجدت يف هذه الفرتة فكان االجتاه املتعلق بدراسة تشوه األوعية الدموية )

 الزمني لالجتاهات البحثية خالل الفرتات الزمنية املختلفة. ( التطور 22(، ويظهر شكل )hemangiomaسابق وهو ) 



 ببليومرتية... اإلنتاج الفكري املرصي ف جمال رسطان الكبد: دراسة  96

 

 

 

 التطور الزمني لالتجاهات البحثية خالل الفترات  ( 22)شكل 

(1979 –  2009 ،2010 – 2014 ،2015  – 2017 ،2018  – 2020 ) 

 Biblioshinyاعتمدت االجتاهات البحثية عىل الكلامت املفتاحية للمؤلفني، تم إعداد الشكل باستخدام برنامج 

 ملخص النتائج ومناقشتها : 8

سعت الدراسة إىل حرص اإلنتاج الفكري املرصي يف جمال رسطان الكبد، واقترصت عملية احلرص عىل اإلنتاج املكشف بقاعدة  

أظهرت نتيجة الدراسة أن حجم اإلنتاج الفكري املرصي   ، واملنشور يف شكل مقاالت ومراجعات علمية فقط.Web of Scienceبيانات  

الزمنية من    921املتخصص يف جمال رسطان الكبد يبلغ   % من اإلنتاج  3.8، وهذا العدد يشكل  2020  –  1979بحثًا، يغطي الفرتة 

 .  (Miao, Zhang, & Yin, 2018)  2017 – 2008الفكري الدويل الذي نرش يف هذا املجال خالل الفرتة 

%، كام تبني أن حجم اإلنتاج الفكري خالل الفرتة  20.27أظهرت الدراسة أن معدل النمو السنوي لإلنتاج الفكري املرصي يبلغ  

، نتيجة العديد من األسباب أبرزها: سياسة 2010%، وأن معدل الزيادة يف حجم اإلنتاج بدأ يف عام  8مل يتجاوز    2009  –  1979من  

املؤسسات التعليمية والبحثية يف مرص عىل تقديمها للباحثني من أجل النرش الدويل، يضاف إىل ذلك    احلوافز التشجيعية التي حترص



 97 د. إسامعيل رجب عثامن

 

 Alexودورية    Egy. J Radiol. Nucl. Medمثل: دورية    Web of Scienceإدارج العديد من الدوريات املرصية ضمن قاعدة بيانات  

J Med    ية  ودور  2011وتكشفان بقاعدة البيانات بداية من عامJ Egy Natl Cancer Inst    والتي تكشف بقاعدة البيانات بداية من

الباحثني املرصين، نظًرا ألن فرص النرش يف الدوريات املحلية املكشفة بقواعد  2013 ، األمر الذي زاد من فرص النرش الدويل أمام 

النرش فيها عدد كبري من الباحثني من خمتلف دول    البيانات الدولية تكون أكرب من فرص النرش يف الدوريات الدولية التي يتنافس عىل 

 العامل.

% من إمجايل الدوريات، وجاء يف مقدمتها  7دورية، شكلت الدوريات البؤرية فيها نسبة    419نرش اإلنتاج الفكري املرصي يف  

)Egy. J Radiol. Nucl. Medدورية معدل  35والتي نرشت  الدوريات من حيث  مقدمة  تأيت يف  كام  بحثًا،  السنوي يف عدد  (  النمو 

، وتأيت أيًضا ضمن h-indexفجاءت يف مقدمة الدوريات من حيث قيمة معامل    Hepato-Gastroenterolاألبحاث املنشورة؛ أما دورية  

بداية من عام  فيها  النرش  الباحثون املرصيون عن  املنشورة، وتوقف  السنوي يف عدد األبحاث  النمو  الدوريات من حيث معدل  أقل 

، وبمقارنة قائمة الدوريات البؤرية مع االجتاه الدويل للنرش تبني أن قائمة 2015توقفت الدورية عن الصدور بداية من عام  و  2013

دورية يتم النرش فيها عىل املستوى الدويل وهي دوريات    15دوريات فقط جاءت ضمن قائمة أكثر    4الدوريات البؤرية تشتمل عىل  

Tumor Biology  وHepato-Gastroenterology   وWorld J Gastroenterol  وSci Rep(Miao, Zhang, & Yin, 2018)  . 

% من اإلنتاج الفكري حصل عىل متويل بحثي، ويأيت يف مقدمة هيئات متويل اإلنتاج الفكري: صندوق  28أظهرت الدراسة أن  

 القومي للرسطان التابع للمعاهد الصحية األمريكية. ، يليه املركز STDFالعلوم والتنمية التكنولوجية 

استشهاًدا    14.8% من إمجايل اإلنتاج الفكري، وبلغ متوسط عدد االستشهادات  81شكلت نسبة اإلنتاج الفكري املستشهد به  

استشهاًدا،    443ت بلغ  % من اإلنتاج الفكري تم االستشهاد به مرة واحدة فقط، وأكرب عدد من االستشهادا9لكل مقالة، تبني كذلك أن  

%، بينام بلغت نسبة 78. بلغت نسبة اإلنتاج الفكري املستخدم (Gomaa, AI, et al., 2008)وكان من نصيب بحث أسامء إبراهيم مجعة 

 %.22اإلنتاج الفكري غري املستخدم 

التي استخدمت مرة واحدة بلغت   الدراسة أن نسبة األبحاث  % من حجم اإلنتاج الفكري املستخدم، وأن أكرب معدل  22أوضحت 

 . (Akinyemiju, T., et al., 2017)استخدامات وكان من نصيب بحث  106لالستخدام بلغ 

 %.  99.5كام شكل نمط التأليف املشرتك  باحثًا، 4,035بلغ عدد مؤلفي اإلنتاج الفكري 

% من الباحثني سامهوا يف بحث واحد  79أظهرت نتيجة الدراسة أن توزيع إنتاجية املؤلفني ال تتفق مع قانون لوتكا، فقد تبني أن  

 %.  60فقط، وهذه النسبة تزيد عن نسبة قانون لوتكا التي تبلغ 

أستاذ األورام بكلية الطب جامعة عني شمس يأيت يف مقدمة    Abdel-Rahman Oأوضحت الدراسة كذلك أن عمر عبد الرمحن  

( أقدم أكثر الباحثني إنتاجية، فقد نرش  Zekri ARالباحثني من حيث عدد األبحاث التي شارك فيها، كام يعدعبد الرمحن نبوي ذكري )

 يث متوسط عدد االستشهادات لكل عام.يأيت يف مقدمة الباحثني من ح  Waked I، وأن إبراهيم واكد 1995أول بحث له يف عام 

الفكري   اإلنتاج  والكبد    78يغطي  اهلضمي  اجلهاز  أمراض  موضوع  مقدمتها  يف  جاء   Gastroenterologyموضوًعا، 

&Hepatology  يليه موضوع األورام ،Oncology    ثم موضوع الصيدلة وعلم األدويةPharmacology  وقد قسمت هذه املوضوعات .

ست   والكبدإىل  اهلضمي  اجلهاز  أمراض  موضوعات  جمموعة  مقدمتها  يف  جاء  موضوعية:   & Gastroenterologyجمموعات 
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Hepatology  وجمموعة موضوعات الكيمياء احليوية وعلم أحياء اخللية ،Biochemistry &Molec. Biology  ثم جمموعة موضوعات ،

 . Radiology, Nuclear Medعلم األشعة والطب النووي 

جمموعة    15باحثني سامهوا مًعا يف نرش مخسة أبحاث أو أكثر، وتتكون هذه الشبكة من    104شبكة التأليف املشرتك من    تتألف

( أستاذ األمراض املعدية بكلية الطب جامعة طنطا،  Abd-Elsalam, Sالبحثية )  بحثية، جاء يف مقدمتها: جمموعة رشيف عبد السالم

( أستاذ األورام بكلية الطب جامعة عني شمس، وجمموعة مجال عصمت Abdel-Rahman, O)واملجموعة البحثية لعمر عبد الرمحن 

(Esmat, G .أستاذ أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة ) 

ث عدد  وفيام يتعلق بالتعاون العلمي بني املؤسسات، أظهرت الدراسة أن جامعة القاهرة تأيت يف مقدمة املؤسسات البحثية من حي

بينها إىل مخس  التعاون العلمي  بناًء عىل عالقات  البحثية  األبحاث، يليها جامعة عني شمس ثم جامعة املنصورة، ُقِسَمت املؤسسات 

جتمعات بحثية: أبرزها؛ التجمع البحثي اخلاص بجامعة القاهرة ويشتمل عىل جامعة عني شمس واملركز القومي للبحوث، أما التجمع  

يتصدره جامعة املنصورة ويتعاون معها جامعة امللك عبد العزيز وجامعة حلوان؛ وتتصدر جامعة اإلسكندرية التجمع  البحثي الثاين ف

 البحثي الثالث ويتعاون معها جامعة طنطا وجامعة األزهر.  

السعودية ثم أملانيا دولة، جاء يف مقدمتها أمريكا و  57وفيام يتعلق بعالقات التعاون الدويل بني الدول تبني أن مرص تتعاون مع  

 ثم اليابان.

املرصي   الفكري  اإلنتاج  يف  وردت  التي  االستشهادات  عدد  تم   39,792بلغ  التي  واملصادر  األبحاث  عدد  بلغ  استشهاًدا، 

)   29,510االستشهاد هبا   الرمحن  BRUIX J, 2011مصادر، جاء يف مقدمتها من حيث عدد االستشهادات بحث  يليه بحث عبد   )

 .  (El-Zayadi, AR, et al., 2005)الزيادي 

تتألف شبكة مصاحبة االستشهادات لألبحاث من مخس اجتاهات بحثية: ركز االجتاه البحثي األول عىل موضوع احلمض النووي  

حني ركز االجتاه البحثي الثالث  ، بينام ركز االجتاه البحثي الثاين عىل أسباب رسطان الكبد يف مرص، يف  microRNAالريبوزي الدقيق  

عىل أساليب عالج رسطان الكبد، وركز االجتاه البحثي الرابع عىل تأثري سمية بعض املركبات عىل الكبد، أما االجتاه البحثي اخلامس 

 فركز عىل طرق تشخيص رسطان الكبد.  

أكثر الدوريات التي تم االستشهاد هبا من   تعد Hepatologyوفيام يتعلق بشبكة مصاحبة الدوريات، أظهرت الدراسة أن دورية 

، وفيام يتعلق  World Journal of Gastroenterologyثم دورية    Journal of Hepatologyقبل اإلنتاج الفكري املرصي، يليها دورية  

، ثم الباحث Bruix, Jثم    Llovet, JMبمصحابة االستشهادات اخلاصة بالباحثني تبني أن أبرز ثالث باحثني تم االستشهاد بأعامهلم هم:  

El-Serage, H  وبمقارنة نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة ،Hwang    وآخرون تبني أن دوريةHepatology    تأيت يف مقدمة الدوريات

ا أيًضا الرتب  من حيث عدد األبحاث املنشورة فيها، وأن الباحثني الثالثة الذين احتلوا الرتب الثالث األوىل يف الدراسة احلالية احتلو

 .(Hwang, Kim, & Lee, 2019)الثالثة األوىل من حيث عدد األبحاث األكثر استشهاًدا عىل مستوى العامل 

( كلمة مفتاحية وردت مًعا مرة واحدة أو أكثر، وجاء يف مقدمة هذه املصطلحات:    264اشتملت شبكة مصاحبة الكلامت عىل )

ثم مصطلح ألفا   HCVومصطلح تشمع الكبد ومصطلح فريوس التهاب الكبد الوبائي )س(  HCCان اخلاليا الكبدية  مصطلح رسط

 املستخدم يف الكشف عن رسطان الكبد.   AFPفوتوبروتني 
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ظهر فيها مخس اجتاهات بحثية   2009  –  1979وفيام يتعلق بالتطور الزمني لالجتاهات البحثية، أظهرت الدراسة أن الفرتة من  

الكبدية   الكبد ورسطان اخلاليا  الكيميائي لرسطان  العالج  تعدد األشكال    HCCتناولت  ، والعوامل  Gene polymorphismوجني 

للرسطان   الفرتة  والور  Risk factorsاملسببة  شهدت  كام  الكبدي،  الوعائي  للخاليا    مصطلح  2014  –  2010م  املربمج  املوت 

(apoptosis( الكبد  الفرتة  hepatectomy( وجراحة  أما  موضوع    2017  –  2015(؛  أبرزها  بحثية  اجتاهات  ظهر خالهلا مخس  فقد 

 .  hepG2خط خاليا رسطان الكبد ( وموضوع transarterial chemoembolizationاالنصامم الكيميائي عرب الرشايني )

العام اخلاص   2020  –  2018وخالل الفرتة الزمنية األخرية املمتدة من   البحثي  ظهرت سبع اجتاهات بحثية: أبرزها االجتاه 

الكبدية   اخلاليا  خاليا    HCCبرسطان  خط  الورم    hepG2ثم  استئصال  يف  املستخدمة  الطرق  أحد  وهو  الكهروكيميائي  العالج  ثم 

  بأقل تدخل جراحي عن طريق مترير تيار كهربائي مبارش.الرسطاين

 توصيات الدراسة:  9
 يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم جمموعة التوصيات اآلتية: 

من أجل   Web of Scienceجيب عىل أعضاء هيئة حترير الدوريات املرصية تلبية متطلبات التكشيف بقاعدة بيانات   -

 النرش الدويل أمام الباحثني املرصيني، ومن ثم زيادة اإلنتاج الفكري املرصي الدويل.زيادة فرص 

جيب عىل إدارات الدراسات العليا باملؤسسات البحثية والتعليمية وضع اآلليات التي من شأهنا ضامن قيام الباحثني  -

اج يف زيادة رتبة املؤسسات عىل بتدوين البيانات اخلاصة هبم بشكل صحيح من أجل ضامن االستفادة من هذا اإلنت

 املستوى الدويل واإلقليمي واملحيل. 

رضورة قيام الباحثني املرصيني املهتمني بالدراسات الببليومرتية االستفادة من برامج حتليل البيانات الببليومرتية يف   -

 الدراسات الببليومرتية التي جترى عىل املستوى الداخيل. 

 : قائمة املصادر
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يس بجامعة سوهاج المسجل فى قواعد البيانات    (2016)عبد الرحيم محمد ، عبد الرحيم الإنتاج الفكرى لأعضاء هيئة التدر
 . 283-253(، 46) 23، تجاهات الحديثة في المكتبات والمعلوماتاال ،الدولية: دراسة تحليلية

دراسة  :SCOPUS الإنتاج الفكري المنشور عن علم البيانات في قاعدة بيانات (2021) عبد الرحيم محمد ، عبد الرحيم
 . 106 – 75(، 6) 3، المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات ،تحليلية

أعضاء هيئة  نتاج العلمي المسجل في قواعد المعلومات الدولية لإخصائص ال (2017) عبد الله عبد الرحمن المحضار، 
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The study aims to analysis the Egyptian scientific outputs of liver cancer. Data of publications were 
downloaded from Web of Science. A bibliometric method was applied. Biblioshiny and VOSviewer were selected as 
a software tools for bibliometric analysis. The searched query found 921 articles published during 1979-2020. 
The annual growth rate of the literature is 20%. The documents published in 419 journals, the Egyptian Journal 
Radiology& Nuclear Medicinewas the leading journal with 35 documents. The funded documents were 28%, The 
cited documents were 81%, while the used documents were 78%. In total, 4,035 authors participated in the 
literature, the top active author was Abdel-Rahman, O. The literature covers 78 research area, majority of 
publications were related to digestive diseases followed by oncology. The co-authorship network consists of 104 
researchers distributed in 15 research groups. The scientific cooperation network consists of 636 institutions with 
Cairo University ranking first. The network of scientific cooperation between countries includes 56 countries with 
Egypt, Saudi Arabia and America at the forefront. The co-citation network showed that there were five research 
themes, the most notably topic were RNA, Hepatology is the most cited journal, and Llovet, JMis the most cited 
researcher. The co-occurrence network consists of 264 author keywords, the most prominent keywords was 
hepatocellular carcinoma,liver cirrhosis. 
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