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 التمهيد 1/0
  الشبكات  كانتأ سواء ، املايض العقد ف هائلة برسعة اإلنرتنت عىل  االجتامعية  الشبكات تطورت

  وهتدف  ، العايل التعليم مؤسسات  تتبع ال  وهي ،  ني األكاديمي تستهدف  التي  األكاديمية أو  العامة االجتامعية

  التعاون  وتسهيل ، بينهم  فيام التواصل ف نياألكاديمي  الباحثني  مساعدة إىل  ديميةاألكا  االجتامعية  الشبكات

 . اإلنرتنت عىل  األكاديمي العمل تطوير تدعم وهي ، العلمي التواصل وتعزيز ، البحثي

 مشكلة الدراسة ومربراتها   /1
 مشكلة الدراسة   1/1

الباحث اتصال  ف  املتخصصة  االجتامعية  الوسائط  قلة  ظل  النرش  ف  وسائط  وقلة   ، البعض  ببعضهم  ني 

أو مراجعة    FeedBackالعلمي التي تتيح تبادل األفكار واالرتقاء باألبحاث العلمية عن طريق التغذية املرتدة  

هلم عرض   تتيح  أو  للباحثني  تفتح  التي  الوسائط  ندرة  وكذلك  الباحثني،  ف  من  احلديثة  االجتاهات  ومناقشة 

 املجال. 
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لتفكري ف تقييم دور الشبكات االجتامعية األكاديمية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت، حيث  كل ذلك دفع إىل ا 

إهنا غري مستخدمة من قبل عدد كبري من الباحثني املرصيني بشكل خاص والباحثني العرب بشكل عام، وذلك  

 ي ركزت عىل مدى استخدام هذه الشبكات . يتضح من الدراسات السابقة الت

 سة مبررات الدرا 1/2

 االجتامعية الشبكات جاءت ،  العلمية  بحوثهم نرش أجل  من الباحثون  يقابلها  التي  للصعوبات  نظًرا

 . واسع نطاق عىل  نتائجها  وعرض ، البحوث العلمية   نرش إمكانية للباحثني  التي تتيح األكاديمية

 جمموعة موقع كل يقدم حيث ، األكاديميةالشبكات االجتامعية  استخدام يلجأون إىلمما جعل الباحثني  

 تساعد أهنا  كام ، الباحثني بني فيام والتعاون والتواصل البحث أنشطة لدعم الالزمة والقدرات  األدوات من

  إجياد  عىل  وقدرهتم  العلمية أعامهلم نرش وتيرس اإلنرتنت، خالل من وإنجازاهتم خرباهتم عرض  ف الباحثني

  هبذه الباحثني لتحاقا ف ساهم ي أوسع جلمهور لنتائجا نرش عىل  والقدرة العلامء من الصلة ذات جمتمعات

 . املواقع

 أهداف الدراسة /2
  مدى  وتوضيح ، األكاديمية االجتامعية الشبكات مواقع عىل  الضوء تسليط إىل الدراسة هذه هتدف

 : التايل  النحو عىل  الفرعية األهداف من جمموعة جاءت اهلدف هذا ولتحقيق ، خدمات من تقدمه وما  أمهيتها،

عىل  - اإلنرتنت    التعرف  شبكة  املتاحة عىل  األكاديمية  االجتامعية  ،  الشبكات  أمهيتها  إبراز  مع   ،

 والتعرف عىل أهدافها ، وعدد مستخدميها . 

 االجتامعبة األكاديمية .التعرف عىل مميزات وعيوب الشبكات  -

التوصل  ، واديمية  التي يتم من خالهلا تقييم الشبكات االجتامعية األك  عنارص وضع جمموعة من ال -

 هذه الشبكات .تقييم ل إىل نتائج 

ات  زإجراء مقارنة بني الشبكات االجتامعية األكاديمية ، لعرض ما تقدمه من خدمات ، وإبراز ممي  -

 وعيوب كل شبكة . 

الباحثني   - العلمية وعدد  املكتبات واملعلومات من حيث عدد األبحاث  تواجد جمال  ، مع  مدى 

عىل   الباحثنيالرتكيز  االجتامعية  عدد  الشبكات  عىل  واملعلومات  املكتبات  جمال  ف  العرب   

 األكاديمية . 

 جمال الدراسة وحدودها / 3

كانت دون مقابل أو  أشبكة اإلنرتنت ، سواء    تتناول الدراسة الشبكات االجتامعية األكاديمية املتاحة عىل 

بحوثً  تقدم  التي  والشبكات   ، مادي  بمقابل  جزء  النص    ا هبا  ذات  بيانات علمية  تقدم  التي  تلك  أو  الكامل 
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ف   إنشائها  منذ  الشبكات  الدراسة  وتضم   ، العلمية  الباحثني  فقط ألعامل  عام  2004ببليوجرافية  وحتى   ، م 

تم  2015 يوجد شبكات  ، وال  عام  م  بعد  إىل  2015إنشاؤها  الدراسة  توصلت  وقد   ، اجتامعية    13م  شبكة 

  ، األول    11أكاديمية  النوع  تندرج ضمن  شبكتشبكة  بينام   ، الكامل  النص  تتيح  التي  الشبكات  فقط  ا من  ن 

 . تندرجان ضمن النوع الثاين 

 منهج الدراسة / 4
 ي: وه ، مناهج ثالثة عىل  الدراسة :اعتمدت

  المسحي المنهج 4/1

 خيتص املنهج حيث اإلنرتنت، شبكة عىل  األكاديمية  االجتامعية الشبكات حرص ف عليه  االعتامد   تم 

 متعددة. أماكن من واملعلومات البيانات بجمع ينامليدا املسحي

 المنهج التقييمي 4/2

املرشوعات   فشل أو نجاح عىل  ومنهجي موضوعي شاهد عىل  احلصول أجل من املنهج هذا يستخدم

 الشبكات االجتامعية تقييم أجل من التقييمي البحث تم استخدام منهج ولذلك ،  واملعلوماتية املكتبية والربامج

 . اخلدمات هذه فاعلية ومدى تقدمها  التي اخلدمات عىل  والتعرف ، نرتنتاإل عىل  ةاألكاديمي

املراجعة   اعتمدت  قائمة  تم    الدراسة عىل  ، حيث  رئيسية  مواقع  كأداة  لتقييم  الدراسة  عليها ف  االعتامد 

هذا العنرص  عرب عن مدى وجود  ي، مع إعطاء تقدير رقمي  الشبكات االجتامعية األكاديمية عىل شبكة اإلنرتنت

 . وف هناية األمر يتم مجع الدرجات

 المنهج المقارن  4/3

تفسريات   وتقرير ، واالختالفات التشاهبات وإدراك معينة ظاهرة حتليل أجل من املنهج  هذا يستخدم

الشبكات   بني للمقارنة املنهج هذا استخدام تم ولذلك ، ومبادئ معايري إىل الوصول هبدف ، لالختالفات

 . األكاديمية االجتامعية

 بنية الدراسة /5
 :  ي فصول ، وه مقدمة وأربعةتنقسم الرسالة إىل 

هذا الفصل مفهوم    ضم ي  :  األكاديمية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت  االجتامعية الفصل األول : الشبكات -1

التي  وأهدافها ، واالعتبارات  ونشأهتا ،  الشبكات االجتامعية األكاديمية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت ،  
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إجيابيات وسلبيات استخدام الشبكات    ت تؤخذ ف االعتبار عند استخدام هذه الشبكات، كام ذكر

 . يمية، مع عرض مميزات هذه الشبكاتاالجتامعية األكاد 

تناول هذا الفصل    :   الفصل الثاين : تقييم الشبكات االجتامعية األكاديمية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت  -2

وتم حتكيم  ،  ملية لتقييم الشبكات االجتامعية العامة املتاحة عىل شبكة اإلنرتنتمن املعايري العا   اثنني 

، وتم  ، وأحد أساتذة علم النفسأساتذة علم املكتبات واملعلومات  قائمة املراجعة من قبل ثالثة من  

فئة تندرج حتتها كل شبكة سواء كانت ممتازة أو    ةشبكة للتعرف عىل أي  13تطبيق هذه القائمة عىل  

 . يدة جدا أو جيدة أو مقبولة أو ضعيفة أو ضعيفة جداج

هذا    ؛ يعرض ملتاحة عىل شبكة اإلنرتنتالفصل الثالث : مقارنة بني الشبكات االجتامعية األكاديمية ا -3

 . لشبكات االجتامعية األكاديمية املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت بنوعيها بشكل مقارن االفصل 

ات واملعلومات عىل الشبكات االجتامعية األكاديمية املتاحة عىل  : تواجد جمال املكتب  الفصل الرابع -4

، والباحث  العلمية  األبحاث   (  : اإلنرتنت  البحث وإمكانيات   يقدم هذا  ؛(  ن  وشبكة  الفصل طرق 

البحث املتاحة ف كل شبكة من الشبكات االجتامعية األكاديمية ، وكيفية الوصول لألبحاث العلمية  

ف املتخصصني  واملعلوماتوالباحثني  املكتبات  جمال  حد    عىل  شبكة  أعداد    ةكل  عرض  تم  كام   ،

احثني العرب املتخصصني ف املجال  الباحثني واألبحاث العلمية ف املجال ، وعرض مدى تواجد الب

 عىل هذه الشبكات . 

 ؛ والتي تضم :   املالحق-4

- : الشبكات االجتامعية األك  امللحق األول  لتقييم مواقع  املتاحة عىل شبكة  قائمة مراجعة  اديمية 

 اإلنرتنت

 .امللحق الثاين : قوائم مراجعة لتقييم الشبكات االجتامعية العامة املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت   -

 / النتائج 6
 أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج ، يمكن ذكر بعضها بإجياز :

التوا - إىل  ، هتدف  للباحثني  مصممة  متخصصة  منصات  ُتعد  الشبكات  وتبادل  هذه  ونرش  صل 

 بالعلوم بني األعضاء ف هذه الشبكات .  املعلومات املتعلقة 

 تساعد الشبكات االجتامعية األكاديمية ف زيادة الكفاءة العلمية للمؤسسات .  -

-   ، الدرجات  وبمجموع   ، املراجعة  قائمة  عنارص  تطبيق  األعند  املرتبة  ف  شبكة    وىلجاء 

Academia.edu    درجات الشبكات    %، 70  بنسبة   143بمجموع  ضمن  تقع  فهي  ثم  ومن 

  بنسبة  131حيث بلغ جمموع درجاهتا  الثانية ف املرتبة  ResearchGateجاءت شبكة اجليدة، ثم 
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الثالث شبكة  64 املركز  بنسبة    215بمجموع درجات    Mendeley%، وجاء ف  %،  61درجة 

 .  فهم يقعوا ضمن الشبكات املقبولة ومن ثم 

جمموع عدد األبحاث العلمية حيث  املركز األول ف من حيث    Google Scholarاحتلت شبكة   -

فهي التي جاءت ف املركز األول من   ORCIDبحث علمي ، أما شبكة  000,160,16ورد هبا 

هبا   ورد  حيث  الباحثني  عدد  املكتبات    540,727,3حيث  جمال  ف  متخصص  باحث 

 واملعلومات. 

األو - املركز  ف  السعودية  العربية  اململكة  هناك  جاءت  ألن  ف    1386ل  املكتبات  باحثا  جمال 

ينتمون    Academia.edu    ،Research Gateواملعلومات لدهيم حساب شخيص عىل شبكتي  

 جامعة .  25إىل  

 / التوصيات 7
 أوصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات أمهها : 

 ، وتبادل البحوث  الشبكات االجتامعية األكاديمية هلا قيمة كبرية ف زيادة التعاون بني الباحثني  -

 فيام بينهم ، ومن ثم البد من زيادة وعي الباحثني هبذه الشبكات وتعريفهم هبا .  العلمية 

هذه الشبكات هي مملوكة ألفراد أو مؤسسات وهدفها جتاري ف األساس ، ويمكن املسؤولني   -

مع شبكة   ما حدث  وهذا   ، مادي  بمقابل  حتويلها  الشبكات  إهنا    Academia.eduعن  حيث 

ي ، ومن ثم البد من زيادة وعي املستفيدين والقائمني عىل هذه منها بمقابل ماد  جعلت جزءً 

الشبكات بأمهيتها خلدمة البحث العلمي ، وإقناعهم بأهنا جزء من الدعاية اإلعالنية هلذه اهليئات  

 أو األفراد من أجل تركها بدون مقابل مادي . 

 انتهاكها .  كرية لألبحاث العلمية وعدمجيب عىل الباحثني مراعاة حقوق امللكية الف -

  االلتزامجيب االهتامم بوضع معايري موحدة ومقننة إلنشاء الشبكات االجتامعية األكاديمية ، ويتم   -

هبا من قبل القائمني عىل هذه الشبكات ، لتحقيق مزيد من الفاعلية واالهتامم بإتاحة العديد من  

 اخلدمات . 

الشبكات ف إعداد معامل - ،    مساعدة  إتاحة بحوثهم  للتأثري اخلاص هبم  الباحثني ف  مما يشجع 

العلمية، والتواصل فيام بينهم، وزيادة نشاطهم عىل هذه الشبكات للحصول عىل معامل تأثري  

 كبري مما يزيد من سمعتهم العلمية. 

 ●●● 


