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تقديم



تجتمع يف عرفةاملاعتاد العلماء والباحثون منذ قديم األزل على التجمع وااللتقاء بهدف تبادل الخربات واملعلومات واملعارف، فكانت حلقات العلم منذ فجر

ت العالم اإلسالمي؛ ثم انتقلمساجد وجوامع ومكتبات أرسطو؛ لتمر بعد ذلك بحلقات العلم يف أروقة ( شائيةم)أو ( ليسيه)ثم أكاديمية أفالطون 

اث أو  عن استحداء مشاعل العلم واملعرفة إىل ما ُعرف بالندوات واملؤتمرات واللقاءات العلمية يف عصرنا الحديث، وعلى مر الزمان واملكان لم يتوان العلم

.استخدام أي وسيلة لتيسري تبادل املعرفة والعلوم فيما بينهم



لتبادل املعرفة االنرتنتحني بدأ العلماء يف استخدام التكنولوجيا الحديثة املتمثلة آنذاك يف 1970والطفرة يف التواصل العلمي حدثت يف أواخر عام 

، ولذلك لم يكن غريبًا عليهم أن 1993ابتداء من عام الشبكة العنكبوتية ثم من خالل صفحات وخدمات تطبيقات الربيد اإللكرتوني والخربة عرب 

الي، الحيتسارعوا إلنشاء وتأسيس شبكات اجتماعية خاصة بهم  عندما بدأت تطبيقات الشبكات االجتماعية يف غزو العالم االفرتاضي يف أوائل القرن 

.التي تقوم هذه الدراسة على تحليل مالمح التواجد العربي عليهاالشبكات االجتماعية األكاديمية ومن هنا بدأ انتشار ما ُعرف بمواقع 



oالدراسةمصطلحات
oمشكلة الدراسة
oالتساؤالت
oأهداف ومراحل الدراسة
oمنهج وأدوات الدراسة

oحدود الدراسة
oمجتمع الدراسة والعينة
oصعوبات الدراسة
o  ــابقة ــات الســـ الدراســـ

واملثيلة

اإلطار المنهجي



ةالتعريف اإلجرائي لمواقع الشبكات االجتماعية االكاديمي

هي مواقع قائمة على التجمعـات األكاديميـة وتتـيح تكـوين عالقـات     
ح بهـا  علمية ما بني األعضاء وفقًا الهتماماتهم وميولهم البحثية ويتـا 
.إمكانات النشر العلمي وتشارك املصادر واملعرفة األكاديمية



نموذج لصفحة جامعة



نموذج 
لصفحة 

باحث



نموذج لصفحة الرئيسة



مصطلحات الدراسة

خدمات الشبكات االجتماعية األكاديمية

بيئات العمل االجتماعية األكاديمية

مجتمعات الشبكات االجتماعية األكاديمية

مواقع الشبكات االجتماعية ذات التخصص 
العلمي املحدد

Academic Social Network 
Services

Academic Social 
Networking Platforms

Academic Social Network 
Communities

Science-specific SNS



مشكلة الدراسة

حيـث تـوفر لهـم    بعد انتشار الشبكات االجتماعية ظهر اتجاه لتأسيس شبكات اجتماعية خاصة باألكاديميني والباحثني فقط ب
ذه بيئة بحثية غنية بإمكانات تدعم البحث العلمـي، وبـدأت بعـل الجامعـات العربيـة باالتجـاه إىل تعزيـز تواجـدها داخـل هـ          

تفاعـل مـع   من األكاديميني والباحثني والطـالب إىل االشـرتاك بهـذه الشـبكات وال    ملنتسبيهاالشبكات من خالل توجيه دعوات 
قـع  والحظ الباحثان عدم وجود حصر قياسي يضـبط ويـبني مـدو تواجـد املؤسسـات العربيـة االكاديميـة بهـذه املوا        . أعضائها

.ومن ثم يعد دراسة التواجد العربي حلقة رئيسة يف إتمام ضبط وقياس هذا التوجه. وواقع تفاعل أعضائها



التساؤالت

:يفالتساؤالتهذهوتتمثللها،علميةإجاباتعنبالبحثوقامااملنهجيةالتساؤالتمنمجموعةالباحثانطرح

العرب؟املستفيدينبنيوشيوعًااستخدامًااألكاديميةاالجتماعيةالشبكاتمواقعاكثرما• 1

األكاديمية؟االجتماعيةالشبكاتمواقععليهاتقومالتيوالهيكليةالتنظيميةالبنيةما• 2

االنرتنت؟ةشبكعلىاملتاحةاألكاديميةاالجتماعيةالشبكاتبمواقعالعربيللتواجدوالنوعيةالكميةاملؤشراتما• 3

مية؟األكادياالجتماعيةالشبكاتبمواقعالعربيبالتواجدتختصالتيالتنظيمية/الفنيةاإلشكالياتما• 4

األكاديمية؟االجتماعيةالشبكاتبمواقعالعربيالتواجدوإثراءتعزيزيمكنكيف• 5



أهداف الدراسة

:يف ضوء التساؤالت السابقة سعت الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية

1
على اإلشكاليات رصد أكثر مواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية شيوعًا بني الباحثني العرب وتحليل بنيتها التنظيمية والهيكلية والوقوف•

.الفنية والتنظيمية التي تختص بالتواجد العربي عليها

2
.  حصر وتحليل ومقارنة واقع األفراد واملؤسسات األكاديمية العربية املتاحة على مواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية•

3
.  صياغة إرشادات تعمل على إثراء التواجد العربي بمواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية وتعززه•



املرحلة األولي 
ــا      ــاء اإلطــار النظــري مــن خــالل مراجعــة اإلنت بن

كات الفكري الخاص بهيكلة وخصائص مواقع الشـب 
االجتماعيــة االكاديميــة، ومــن ثــم تحديــد األهــداف 

.املنشودة من الدراسة

املرحلة الثانية
:الدراسة امليدانية وتمر بثالث خطوات

تجريـــا واختبـــار وتحليـــل هياكـــل وخصـــائص مواقـــع -
ــي تضــمنها الدراســ   ــة الت ــة االكاديمي ة الشــبكات االجتماعي

.الحالية

صــياغة قائمــة املراجعــة يف شــكلها األول وتجريــا مــدي   -
فقــًا صـالحيتها للقيـاس والتقيـيم، ثـم تعـديلها وتنقيحهـا و      

.للشكل النهائي وتجريبها للمرة األخرية

ــا، واســتخدامها يف    - ــة منه ــداد النســخة النهائي ــام بإع القي
.تجميع البيانات املطلوبة

املرحلة الثالثة
عة عن استقراء املعلومات بعد تحليل البيانات املجم

ــى     ــوف علـ ــم الوقـ ــن ثـ ــراد ومـ ــات واألفـ املؤسسـ
لتواجــد االشــكاليات التنظيميــة والفنيــة املتعلقــة با

ــة    ــبكات االجتماعيــ ــع الشــ ــى مواقــ ــي علــ العربــ
األكاديمية، ومن ثم صياغة مجموعة من اإلرشادات 

ي التي من شأنها أن تعمل على إثراء التواجد العربـ 
.هبمواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية وتعزز

هذا وقد قامت الدراسة باجتياز عدة مراحل يكمل بعضها البعل لتحقيق تلك األهداف
:على النحو التالي مراحل الدراسة



حدود الدراسة
oالحدود الموضوعية

oالحدود الزمنية

oالحدود الجغرافية

oالحدود النوعية



تنحصر الحدود املوضوعية للدراسـة يف 
ة مواقع الشـبكات االجتماعيـة األكاديميـ   

 Academicعلى الشـبكة العنكبوتيـة   
Social Network Sites، وتقع ضمن

منظومة أكثر شـمولية وهـى الشـبكات    
االجتماعيــة والتــي تقــع ضــمن مظلــة     

.تطبيقات الجيل الثاني للويا

الحدود 
الموضوعية

الشبكات االجتماعية 
األكاديمية

الشبكات االجتماعية

الويا يف جيله الثاني



ــة يف   ــدود الج رافيــــ ــر الحــــ تنحصــــ
هـا  التـي ل العربية األكاديمية املؤسسات 

حسابات رسمية عـرب مواقـع الشـبكات   
ــة ــة األكاديميـ ــد . االجتماعيـ ــا تواجـ ولهـ

.ميداني بأحد  الدول العربية

الحدود 
الجغرافية



وهو تاريخ تأسيس 2008مايو بني انحصرت الحدود الزمنية للدراسة يف الفرتة ما 
.2016يوليووقت انتهاء الدراسة حتى RGاألكاديمية االجتماعية الشبكة الحدود الزمنية



تنحصر الحدود النوعية للدراسة على
:مستوياتثالثة 

oالشبكات االجتماعية

oاملؤسسات العربية

oالباحثني العرب

الحدود النوعية

مواقع الشبكات 
ة االجتماعية األكاديمي
ت املتاحة على اإلنرتن
وللباحثني العرب 

تواجد عليها

الشبكات االجتماعية

املؤسسات العربية 
التي لها حسابات 
رسمية عرب مواقع 
ة الشبكات االجتماعي

األكاديمية

املؤسسات العربية

األفراد املنتسبني
للمؤسسات 

األكاديمية العربية 
ولهم تواجد على 
مواقع الشبكات 
ةاالجتماعية االكاديمي

الباحثني العرب



منهج الدراسة وأدواتها

مواقــع الشــبكات االجتماعيــة )لحصــر ووصــف مفــردات مجتمــع الدراســة  املســحي امليــداني املــنهج •

حتـوو  تحليـل امل ؛ مع استخدام أسـلوب  (األكاديمية، واملؤسسات األكاديمية العربية، والباحثني العرب

.لتحليل امللفات التعريفية للمؤسسات والباحثني العرب ضمن عينة الدراسة

منهج 

الدراسة



منهج الدراسة وأدواتها

oالدراسةأدوات:
منهجيةجعةمراقائمةعلىالباحثاناعتمداألكاديمية؛االجتماعيةالشبكاتيفالعربيالتواجدواقعوقياسورصدحصرمنالدراسةتستقضيهملانظرًا

:هيرئيسةأقسامثالثةاىلمقسمة

3
مؤشرات خاصة باألعضاء والباحثني

ية املنتسبني للمؤسسات األكاديم
العربية ولهم حسابات عرب مواقع 

حل الشبكات االجتماعية األكاديمية م
.الدراسة

2
مؤشرات خاصة بتواجد الكليات 
ات واألقسام العلمية التابعة للمؤسس

األم والتي لها حسابات رسمية عرب
مواقع الشبكات االجتماعية 
.األكاديمية محل الدراسة

1
ة والتعريفيالديموجرافيةالبيانات 

الخاصة باملؤسسات األكاديمية 
ات العربية املتاحة عرب مواقع الشبك

االجتماعية األكاديمية محل دراسة 
.الباحثان



مجتمع الدراسة والعينة

جتماعيـة  إذ كانت مواقع اإلنرتنت تتميز بطبيعـة سـريعة الت ـيري، فـإن الشـبكات اال     

كات تقــوم علــى املســتجدات املتالحقــة واملشــاركات املتعاقبــة، والســيما مواقــع الشــب

ــى وصــفها شــ      ــة عل ــا الديناميكي ــي ال تتوقــف طبيعته ــة الت ــة األكاديمي بكة االجتماعي

سـار   اجتماعية فقط بل تمتد لكونها تعتمد علـى العلـم والبحـث األكـاديمي الـذي تت     

ة العينـ خطواته وتتطـور حلقاتـه بشـكل هائـل، ونظـرًا لـذلك اعتمـد الباحثـان علـى          

مـع  أسلوبًا لتحديد عينة دراستهما، خاصـة يف ظـل أن مجت  العنقودية متعددة املراحل 

:الدراسة يتشعا على النحو التالي

مجتمع مواقع الشبكات 
االجتماعية األكاديمية

مجتمع حسابات الجامعات 
العربية الرسمية

مجتمع حسابات الباحثني 
العرب

1

2

3



مجتمع مواقع الشبكات  
االجتماعية األكاديمية

ةالدراسخاللومناألكاديميةاالجتماعيةالشبكاتبمواقعقائمةبإعدادالباحثانقام
،العربالباحثنيلديشيوعًاأكثرهمتحديدالباحثاناستطاعااملواقع،لهذهاألولية
RGالباحثنيبوابةشبكةموقعوهما Network،أكاديمياشبكةوموقع

Academia.edu.

نيالباحثبوابةشبكةاختيارتموتنظيميًافنيًاالشبكتنيبنيةدراسةوبعدRGإلجراء
:التاليةلألسبابوذلكعليهاالدراسة

.العربالباحثنيلدووشيوعًاانتشارااألكثر1.

بنية. يالعربالتواجدفرغمأكاديمياشبكةبنيةبخالفومنتظمةمستقرةRGشبكة2
.لدراستهاأساسيًاعائقًاتعدالتنظيميةبنيتهاناإالعليها



مجتمع الجامعات العربية

 امـا  حيـث ق ( ج رافيـة )تمثلت عينة الدراسة يف عينة عنقودية
ربيـة  الباحثان بحصر مجتمع الدراسة املتمثل يف الجامعات الع

:خاللمن 

إعداد . دليـل اعتمـادًا علـى   العربيـة  دليل بالجامعات األكاديميـة  1
university-directory.eu ودليــلuniv.cc تصــحيح مــع

.هاوتنقيح بعل بيانات الجامعات بما يضمن دقتها وحداثت

يف( العربيــةالجامعــات االكاديميــة )تمثــل  مجتمــع الدراسـة  حيـث  
دولة22موزعًا على عدد جامعة، 483عدد 
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عدد الجامعات األكاديمية موزعة وفق الدول العربية

Egypt
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United Arab Emirates
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KUWAIT

COMOROS

DJIBOUTI

MAURITANIA



مجتمع الجامعات العربية

اختيار أكثر عشر دول عربيـة مـن حيـث عـدد الجامعـات، فكـان       .2
.جامعة359مجمو  الجامعات يف الدول العشر 

ــل . 3 ــائي املعتمــد يف      تمثي ــًا للمــنهج االحص ــة الدراســة وفق عين
العينــةضــمن كــل دولــة عربيــة بحيــث تمثــل العينــات العنقوديــة 
:وفق املعادلة التالية.  جامعتهااملختارة بنسبة عدد 

عدد اجمالي الجامعات العربية ٪عدد الجامعات بالدولة الواحدة 
الدراسة مجتمع 

نسبة تمثيل كل دولة عربية بمفردات عينة الدراسة=

التاليالنتائج على النحو وكانت 

Egypt

13%

IRAQ 

12%

United Arab 

Emirates

11%

SAUDI ARABIA 

11%
SUDAN 

11%

ALGERIA

10%

LEBANON

9%

JORDAN 

8%

MOROCCO 

8%

TUNISIA

7% نسبة تمثيل كل جامعات 

عربية في العينةدولة 

Country Universities percentage Number Final

1 Egypt 46 12.81% 5.8926 6

2 IRAQ 42 11.7% 4.914 5

3 United Arab Emirates 41 %11.42 4.6822 5

4 SAUDI ARABIA 38 10.58% 5 4.0204 4

5 SUDAN 38 10.58% 5 4.0204 4

6 ALGERIA 35 9.75% 3.4125 3

7 LEBANON 34 9.47% 3.2198 3

8 JORDAN 30 8.36% 2.508 2

9 MOROCCO 28 7.8% 2.184 2

10 TUNISIA 27 7.52% 2.0304 2

Total 359 36



مجتمع الجامعات العربية

لـى  عوتـأثريًا  الباحثان يف اختيـار الجامعـات األكثـر تواجـدًا     قام . 4
احثني االكاديمية وفق مقيـاس بوابـة البـ   موقع الشبكات االجتماعية 

RG Scores

علميــة مــن حيــث عــدد  أقســام خمســة أعلــى ثــم  تــم دراســة . 5
180الدراســة بواقــع  جامعــة محــل الســت وثالثــنييف األعضــاء 

.قسم

اشــتمال العينــة املختــارة علــى الجامعــات بحيــث يضــمن الباحثــان 
من يحقق اهداف الدراسة ويضوبما . وتأثريًاالعربية األكثر تواجدًا 

ــا  ــة فاعليتهـ ــات  وجديـ ــيم علـــى مجتمـــع املؤسسـ ــا للتعمـ نتائجهـ
(.الجامعات)االكاديمية العربية 
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مجتمع الباحثين العرب

يف كــل عشــر بــاحثني قائمــة بــأعلى RGيتــيح موقــع شــبكة 
.عدد قراءة اإلنتا  الفكري املنشور لهمجامعة من حيث 

ــل يف      ــاحثني األوائ ــان بدراســة العشــر ب ــا الباحث ــذلك قام ول
36مـن أصـل   خمس جامعـات  الجامعات محل الدراسة، إال أن 

.بــاحثني فقــط9كانــت القــوائم فــيهم تحتــوي علــى  جامعــة 

ي تـم  وبذلك يصـبح مجمـو  امللفـات التعريفيـة للبـاحثني التـ      
.ملفًا355دراساتها هي 
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عدد الباحثين محل الدراسة



الدراسات السابقة وذات الصلة

التاريخيةوالنبذاتدراسات املداخل 

دراسات البنية التنظيمية والفنية

دراسات تحليل اإلنتا  الفكري واتجاهاته

دراسات مدو اإلفادة واالستخدام

رتكنيدراسات تحليل مجتمع املؤسسات والباحثني املش

دراسات قياس التواصل العلمي بني الباحثني  

1

2

3

4

5

6

جغرافيا  

موضوعيا  

ديموجرافيا  

لغويا  

الدراسة 
الحالية



الدراسةمؤشرات 



الجامعات العربية

األقسام العلمية

الباحثون

:وفيما يلي يتم عرض مؤشرات الدراسة وفق ثالثة مستويات



الجامعات العربية

ن مأعلى خمس جامعات عربيةفيما يلي نستعرض معًا إحصائيات 
:الست وثالثني جامعة محل الدراسة، وذلك من خالل

 الرتبة العامRG Scores.

عدد أعضاء الجامعة

عدد األقسام

 مجمو  نقاط التأثريImpact Points

 إجمالي عدد الدراسات املتاحة على موقع شبكةRG

26,401.75

22,057.42

16,522.55

14,062.47
13,141.18

RG Scoresمجموع مقياس أعلى خمس جامعات من حيث 

King Saud University

 Cairo University

King Abdulaziz University

King Abdullah University of Science  and Technology

Ain Shams University



6,379

4,906

3,888

3,510

3,208

األعضاءمجموع عدد أعلى خمس جامعات من حيث 

Alexandria University King Abdulaziz University

Ain Shams University King Saud University

 Cairo University

20,515.07

16,882.74

14,982

11,974

10,902

التأثيرمجموع نقاط أعلى خمس جامعات من حيث 

Alexandria University Ain Shams University

American University of Beirut King Saud University

 Cairo University

321

223

168167161

األقساممن حيث عدد أعلى خمس جامعات 

 Cairo University Alexandria University

University of Sfax University of Khartoum

Mansoura University

12,166

10,575

7,413
6,695

5,861

إجمالي عدد الدراسات أعلى خمس جامعات من حيث 

المتاحة

 Cairo University King Saud University

Ain Shams University Alexandria University

American University of Beirut



األقسام العلمية

ّصـات  معًا توزيع االقسام العلمية وفقـًا للتخص فيما يلي نستعرض 
أعلــى خمســة ثــم إحصــائيات . العلميــة بتصــنيف ديــوي العشــري

 جامعة محـل الدراسـة، وذلـك مـن     الست وثالثنيأقسام علمية يف 
:خالل

 عدد األعضاء

 إجمالي عدد الدراسات املتاحة على موقع شبكةRG

 مجمو  نقاط التأثريImpact Points

 متوسط نقاط التأثريImpact points average

عدد املؤلفني

85

74

18
3

وفقاً للتخصصّات العلميةتوزيع االقسام العلمية 

العلوم الطبيعية والرياضيات

العلوم التطبيقية

المعارف العامة

العلوم االجتماعية

293276267
217209

األعضاءمجموع عدد أقسام من حيث خمسة أعلى 

لبنان-جامعة لبنان -كلية العلوم 

المغرب-جامعة قاضي عياض -قسم البيولوجي 

السعودية-جامعة الملك فهد -قسم الهندسة الميكانيكية 

السعودية-جامعة الملك فهد -قسم الهندسة الكهربائية 

السعودية-جامعة الملك عبد العزيز -قسم األحياء 



1,791
1,101
1,082

991
772

مجموع األبحاث المتاحةأقسام من حيث خمسة أعلى 

جامعة عين شمس-كلية العلوم -قسم الفيزياء 

جامعة عين شمس-كلية الطب 

جامعة عين شمس-قسم الكيمياء كلية العلوم 

جامعة القاهرة-كلية الطب 

جامعة القاهرة-كلية العلوم -قسم الكيمياء 

3541.52

1849.27
1538.001472.301421.30

التأثيرمجموع نقاط أقسام من حيث خمسة أعلى 

جامعة القاهرة-كلية العلوم -قسم الكيمياء 

جامعة القاهرة-كلية الطب 

جامعة عين شمس-كلية العلوم -قسم الكيمياء 

جامعة طنطا-كلية العلوم -قسم الكيمياء 

جامعة اإلسكندرية-كلية العلوم -قسم الكيمياء 

6.08
5.03

3.923.8
3.2

متوسط نقاط التأثيرأقسام من حيث خمسة أعلى 

جامعة الملك عبدهللا-قسم علوم المواد والهندسة 

جامعة الملك عبدهللا-قسم العلوم البيولوجية 

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا-قسم علوم المواد والهندسة 

جامعة الملك عبدهللا-مركز أبحاث البحر األحمر 

جامعة الملك عبدهللا-قسم الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسب 

3222

2,342
2,0552,001

1,538

عدد المؤلفينأقسام من حيث خمسة أعلى 

جامعة القاضي عياض-المغرب قسم الفيزياء 

جامعة عين شمس-مصر كلية الطب 

جامعة القاهرة-مصر كلية الطب 

جامعة القاهرة-كلية العلوم -مصر قسم الكيمياء 

جامعة عين شمس-كلية العلوم -مصر قسم الكيمياء 



الباحثون

ات اإلحصـائيات املتعلقـة بدراسـة امللفـ    معـًا  فيما يلـي نسـتعرض   
باحثــًا هــم أفضـل بــاحثني يف الجامعــات محــل  355التعريفيـة لـــ  

: الدراسة من حيث
 النو
الوظيفة
مجال التخصص
 الرتبة العامةRG Scores
عدد املنشورات املتاحة على موقع الشبكة
 مجمو  نقاط التأثريImpact Points
 الفكريعدد االستشهادات التي تمت إلنتاجه
 هريشمؤشرh-Index
مرات مشاهدة الصفحة الشخصية
عدد املتابعون

قيةالعلوم التطبي
47%

ية العلوم الطبيع
والرياضيات

43%

العلوم 
ةاالجتماعي

5%

المعارف العامة
3%

م الفلسفة وعل
النفس

1%

نالفنو
1%

اللغات
0.5%

ا الجغرافي
والتاريخ

0.3%

الديانات
0.3%

توزيع الباحثين وفق تخصصاتهم العلمية



الباحثون الخمس 
من األساتذة

104.35
95.67

70.23
65.84

62.11

جامعة عين -مصر 
شمس

جامعة -السعودية 
الملك عبد العزيز

جامعة -األردن 
األردن للعلوم 
والتكنولوجيا

جامعة -السودان 
الخرطوم

جامعة -السعودية 
الملك عبد العزيز

العلوم 
يةالتطبيق

40%

العلوم 
الطبيعية

اتوالرياضي
60%

RG Scoreأعلى خمسة أعضاء من حيث الرتبة العامة 

53%

17%

14%

6%

4%

4%

2%

توزيع الباحثني واألعضاء وظيفيًا

(محاضر)مدرس مساعد 

أخرى

غير معلوم

باحث

أستاذ مساعد

(أستاذ مشارك)مدرس 

أستاذ



خمسة باحثني من حيث عدد االستشهادات  أعلى

عدد االستشهاداتالكلية/القسمالوظيفةاالسماملؤسسةالدولة
37,459العلوم التطبيقيةأستاذقتيبة حامدجامعة الشارقةاإلمارات

36,091العلوم الطبيعية والرياضياتأستاذكارلوس دوارتيجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجياالسعودية

15,120العلوم الطبيعية والرياضياتأستاذغاري ايميجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجياالسعودية

10470العلوم التطبيقيةأستاذ مشاركايلي عقلالجامعة األمريكية يف بريوتلبنان

8,465العلوم الطبيعية والرياضياتأستاذعبد اهلل محمد عسرييجامعة امللك عبدالعزيزالسعودية

الباحثون الخمس 
من األساتذة

1269

764
695679

567

جامعة الملك عبدالعزيز-السعودية 

جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا-السعودية 

جامعة الشارقة-اإلمارات 

جامعة محمد الخامس في الرباط-المغرب 

جامعة القاهرة-القاهرة 

ية العلوم الطبيع
والرياضيات

60%
العلوم 
يةالتطبيق

20%

المعارف العامة
20%

باحثني من حيث اإلنتا  الفكري املنشورخمسة أعلى 



باحثني من حيث نقاط التأثريأعلى خمسة

التأثرينقاطالكلية/القسمالوظيفةاالسماملؤسسةالدولة
4613.67العلوم التطبيقيةأستاذقتيبة حامدجامعة الشارقةاإلمارات

2557.34العلوم الطبيعية والرياضياتأستاذكارلوس دوارتيجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجياالسعودية

2422.5العلوم الطبيعية والرياضياتأستاذعبد اهلل محمد عسرييجامعة امللك عبدالعزيزالسعودية

1480.28العلوم التطبيقيةأستاذ مشاركايلي عقلالجامعة األمريكية يف بريوتلبنان

1123.63التطبيقيةالعلومأستاذيوسف صالح خضرجامعة األردن للعلوم والتكنولوجيااألردن

هريشخمسة باحثني من حيث مؤشر أعلى

هريشمؤشر الكلية/القسمالوظيفةاالسماملؤسسةالدولة
h-index

98قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسباتأستاذحامدقتيبةجامعة الشارقةاإلمارات

93قسم العلوم البيولوجيةأستاذدوارتيكارلوسجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجياالسعودية

69مركز تحلية وإعادة استخدام املياهأستاذايميغاريجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجياالسعودية

55قسم الكيمياء العضوية التطبيقيةلم تذكرحمديمعمرجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدينالجزائر

49قسم علم الحيوانأستاذجولشنيإلهاميجامعة امللك سعودالسعودية



4065

2299

1823
14601387

جامعة -األردن 
األردن للعلوم 
والتكنولوجيا

جامعة -األردن 
األردن للعلوم 
والتكنولوجيا

جامعة -مصر 
المنصورة

-السعودية 
جامعة الملك 
م عبد هللا للعلو
والتكنولوجيا

-السعودية 
جامعة الملك 

عبد العزيز

عدد المتابعونأعلى خمسة باحثين من حيث 

29211

21336

18819

16494
15371

عدد مشاهدات أعلى خمسة باحثين من حيث 
الصفحة الشخصية

جامعة الملك عبد العزيز-السعودية 

جامعة القاضي عياض-المغرب 

جامعة أسيوط-مصر 

جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا-األردن 

جامعة عين شمس-مصر 

4863
1934

1635
1496

1370

عدد من يتابعهمأعلى خمسة باحثين من حيث 

جامعة الخرطوم-السودان 

جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا-األردن 

جامعة القاهرة-مصر 

جامعة الخرطوم-السودان 

جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا-األردن 



نتائج وتوصيات 
الدراسة



مواقع الشبكات 
االجتماعية األكاديمية

ونالباحثون واألكاديميةاملؤسسات األكاديمي



مواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية

النتائج
و أكاديميــا أكثــر الشــبكات االجتماعيــة األكاديميــة  RGتعتــرب شــبكتا . 1

ضل وأكثـر  تنظيمية وهيكلية أفوتتميز ببنية العرب، شيوعًا لدو الباحثني 
.استقرارًا من شبكة أكاديميا

أبحاث الحظ الباحثان قيام بعل أعضاء الشبكات االجتماعية األكاديمية بنشر. 2
لباحثني آخـرين علـى حسـاباتهم الشخصـية علـى شـبكة أكاديميـا، ممـا يـؤدي إىل         
االرتقاء بمسـتوي الحسـابات الشخصـية لهـؤالء األعضـاء علـى حسـاب البـاحثني        

. األصلينيواملؤلفني 

ن الهيكـل  عن تمثيل الكليات ضمت فل الشبكات االجتماعية األكاديمية . 3
ام التنظيمي للمؤسسات الجامعية حيث تنتقـل مـن الجامعـات إىل األقسـ    

.واملراكز البحثية مباشرة

بشروط انضمام محكمة وصارمة، كما تقوم الشبكة بدراسـة RGشبكة تتميز . 4
ســلوك املســتخدمني واتخــاذ الــالزم عنــد زيــادة ترافــك املســتخدم عــن املعــدالت  

جـراءات  إال أنه يوجد غياب التام لعناصر التحكم يف مستويات تأمني اإل. الطبيعية
الخاصة باإلنتا  الفكري بكافة أشكاله

التوصيات

و معايري صـرامة النضـمام البـاحثني إىل شـبكة أكاديميـا كمـا هـ       وضع . 1
.الحال يف كل الشبكات االجتماعية األكاديمية

نظيميـة  البنيـة الت بتطـوير  أكاديميـا  يري الباحثان ضرورة قيام شـبكة  . 2
.وهيكل الشبكة بما يضمن اإلفادة منها بشكل أفضل

مه وأال إمكانية إضـافة املسـتخدم لكليتـه وقسـ    يوصي الباحثان بإتاحة . 3
.يقتصر على واحدة منهما فقط

ظ ضوابط تنظم عملية النشر العلمي على هذه املواقع بما يحفوضع . 4
ثري مـن  الكـ توفري عناصر التحكم ممـا يسـاعد   و. حقوق الباحثني األصليني

املؤلفني على نشر أبحاثهم دون خوف من است اللها



التوصيات

ت يقرتح الباحثان  ضرورة توافر صـي ة مقننـة مـن كـل جامعـة ملسـميا      . 1

( لعربيـة بالل ـة االنجليزيـة والل ـة ا   )األقسام العلمية التي تتبعها / الكليات 

كــي يضــمن ذلــك عــدم تعــدد الصــيي؛ ويمكــن ان يعهــد اىل احــد اإلدارات  

تابعة العلمية بالجامعة مهام تكوين ملفات املؤسسة األكاديمية وأقسامها ال

لها بما يضمن توحيد البيانات وضبط املسميات

بـاحثني  ينب ي على املؤسسات األكاديمية العربية تشجيع األسـتاذة وال . 2

والطالب علـى االنضـمام للشـبكات االجتماعيـة األكاديميـة وتنظـيم ورش      

.عمل عن كيفية استخدامها بالشكل األمثل

النتائج
قدمـة  تسيطر الجامعات األكاديمية السعودية واملصرية علـى املراكـز املت  . 1

.يف مؤشرات الدراسة الحالية
ــى    . 2 ــة عل ــة مــن الفوضــى تســود صــياغة أســماء املؤسســات  العربي حال

م الشبكات االجتماعيـة فقـد تصـل عـدد امللفـات التعريفيـة لجامعـة أو قسـ        
.ألكثر من عشرة ملفات

جامعـة محـل   36بواسـطة  RGإجمالي عدد الدراسات املنشـورة علـى   . 3
.عضو55648من خالل 85450الدراسة هو 

قيام بعل الجامعات باستحداث اتجاه جديد من خالل تأسيس حسـاب . 4
تـيح  رسمي للدوريات األكاديمية بها على الشبكات االجتماعية األكاديميـة ت 

.من خاللها الدراسات واألبحاث واملقاالت املنشورة عليها

املؤسسات األكاديمية



التوصيات
 هكذا يوصى الباحثان بأهمية اشرتاك الباحثني واألكاديميني العرب يف. 1

علـى  شبكات مما يعود بالفائدة الكبرية على تحسني مؤشرات الجامعات و

.انتشار اإلنتا  الفكري للباحثني وازدياد معدالت االستشهاد بهم

اعيـة  يرو الباحثان ضـرورة قيـام املسـتخدمني العـرب للشـبكات االجتم     . 2

ور ورش باستكمال البيانات الناقصة يف ملفاتهم التعريفية، ويمكنهم حضـ 

.العمل والدورات التدريبية التي تنظمها املؤسسات يف هذا الصدد

ادة إثراء املحتوي العربي من خالل إجراء املزيد من البحوث العربيـة الجـ  . 3

.حول مواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية

النتائج
 RGيف مقياس 35باحث حصلوا على رتبة أعلى من 355باحث من أصل 98. 1

Scores

h -indexدرجة يف مؤشر 30باحث على أعلى من 36حصل . 2

RGبحث على شبكة 100باحث  قاموا بنشر أكثر من 139. 3

%.89التوزيع النوعي للباحثني لصالح الذكور بنسبة . 4

355استاذ مـن أصـل   188التوزيع الوظيفي للباحثني لصالح فئة استاذ بواقع . 5
%.53باحث أو بنسبة 

ثـم  % 47تتصدر العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية والرياضيات النتـائج بواقـع  . 6
.على التوالي% 43
نـات تصـل   الحظ الباحثان أن أغلا امللفات التعريفية للباحثني ينقصها العديد من البيا. 7

.يف بعل األحيان أن ي فل الباحث عن ذكر تخصصه أو جامعته أو درجته العلمية

واألكاديميونالباحثون 



!أين نحن عالميًا؟

المؤشر
ة الصينياألكاديمية

للعلوم
جامعة 36أفضل 

عربية

310أول جامعة رقم األولىRGالمركز على شبكة 

RG Scores269،642.44247،778.69العامة الرتبة

عدد أعضاء الجامعة على 
الشبكة

30،16055،648

107،83485،450عدد الدراسات المنشورة



ما 
الجديد؟

للباحثين الناطقين باللغة العربيةيدأرمنصة

ربحية يمكن التسجيل فيها مجانًا هي منصة غري 
اىل تقديم الدعم املفتوح يف مجاالت  " ُأريد"وتسعى 

العربيةالبحث العلمي للباحثني الناطقة بالل ة 
.عن طريق إسناد رقم معرف خاص لكل مسجل بها
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الهوية املفتوحة للباحثني واملساهمني
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