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هعع  فئععة مععن المواقععا تسعععى إلععى خلععق سلسععلة مععن  ASNsمواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة 
التجمعات العلمية واألكاديميـة وتكـوين عالقـات بين األعضاء وفقاً لالهتمامعات والميعول البحثيعة متخعذن معن 

جتماعيعة األكاديميعة علعى الطريقعة التع  نصعل عمليات النشر العلم  وسيلة لذلك؛ هذا وقد أثرت الشعبكات اال
بهععا إلععى أحععدت المقععاالت والمخرجععات العلميععة  باإلضععافة إلععى توليععد روابععط وأواصععر صععلة بععين البععاحثين 

وعلى الرغم األهمية العلمية للشبكات االجتماعية االكاديمية إال أن الدراسعات التقييميعة نعادرن لمثعل  والعلماء 
استكشععا  وتقيععيم د سعععت هععذه الدراسععة باسععتخدام المععنهج الوصععف  التحليلعع  إلععى  تلععك الشععبكات  وعليععه فقعع

الخصائص والسمات العامة والموضوعية لمواقا الشبكات االجتماعية األكاديميعة متخعذن عينعة قعدرها خمعس 
  و Academia.edu  و ResearchGateمواقععا تععم تصععنيفهم كععأكثر المواقععا اسععتخداما فعع  هععذه الفئععة )

Mendeley و  Orcid و  Zotero وذلععك مععن خععالل رصععد ومقارنععة خصععائص وأنمععاط  وسععمات تلععك )
معيعار  201المواقا معتمدن فع  ذلعك علعى إععداد قائمعة معياريعة لتقيعيم المواقعا محعل الدراسعة. تضعم القائمعة 

السمات العامعة  وخعدمات البحعت واالسعتعراض  وخعدمات التحليعل فئة رئيسة ه  ) 12فرعى موزعة على 
قياسات البديلة  وإمكانات التفاعل والذكاء  خصائص المالحة ف  الموقعا  وواجهعة المسعتخدم  وإععدادات وال

الخصوصععية للمسععتخدمين  والعععرض الببليععوجراف  للبيانععات  ونتععائج البحععت  وعوامععل الترشععيح أو التصععفية 
 .2018ديسمبر  31إلى سبتمبر  1ف  الفترن من  وذلك للنتائج  وإمكانات المساعدن  ومحددات المحتوى(

تمثععل أكبعر شعبكة مععن حيعت عععدد  Academia.eduأن شعبكة  وبنعاًء عليعه فقععد خلصعت الدراسعة إلععى 
وقععد سعجلت الميععزات الخاصعة بواجهععة المسعتخدم أعلععى   66460728المسعتفيدين حيععت يتجعاوز عععددهم العـ 

%  ؛ فع  66.6ذلعك بنسعبة معدالت فع  المواقعا الخمسعة معن حيعت االلتعزام بالخصعائص المقترحعة للتقيعيم و
افضعل  ResearchGate% ويعد موقا 10.7حين تلقت عوامل الترشيح والتصفية للنتائج أدنى المعدالت 

% )فععوا المتوسععط( 60.1وذلععك بمعععدل  201نقطععة مععن مجمععوع نقععاط  121مواقععا الدراسععة حيععت سععجل  
% 50نسعب أقعل معن ( Orcid  وZotero  وMendeley  وAcademia.eduوسجلت المواقا األربعة )

( علعععى الترتيعععب )أقعععل معععن المتوسعععط( وعليعععه يتبعععين أن جميعععا المواقعععا 36.8  و39.8  و43.7  و47.7)
الخمس محل الدراسة تحتاج من مسئوليها إلى إععادن هيكلعة بحيعت يمكعن للمسعتخدمين تحقيعق اقصعى اسعتفادن 

للوظعائ   ومطعوري هعذه المواقعا  ممكنه منها حيت تفتقر جميعها إلى االكتمال ف  بعض الميزات األساسية
علعيهم مسعئولية كبيععرن لمحاولعة االرتقععاء بميعزات وخصععائص تلعك المواقعا  كمععا يجعب العمععل علعى اسععتغالل 
الشععبكات االجتماعيععة المختلفععة ودعععم الميععزات الالزمععة لتحقيععق أنمععاط مختلفععة مععن التعععاون بععين األكععاديميين 

إجعراء دراسعات أخعرى مكملعة لتتبعا التغيعرات المحتملعة فع  والمؤسسات والمعاهد البحثية  هذا ما ضرورن 
 المستقبل.
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 الكلمات المفتاحية

  Academic Social Networking Sites  ResearchGate  الشبكات االجتماعية األكاديميعة
Academia.edu  Mendeley  Orcid  Zotero  ASNs  

 أوال: اإلطار المنهجي.

 تمهيد. -1

ن سععى البعاحثون والعلمعاء إلعى االلتقعاء ألغعراض تبعادل المعلومعات والخبعرات على مدى أزمنعة متععدد
ونشعر أعمعالهم العلميعة وتقييمهعا وتقويمهعا  وكعان هعذا التالقع  قعديما يعتم فع  سعاحات العدرس وفع  المكتبععات 
وقاعععات المععؤتمرات والنععدوات وغيرهععا مععن المحافععل العلميععة  حتععى مععيالد اإلنترنععت فعع  سععبعينات القععرن 

اض  وما صاحبها من خدمات البريد اإللكترون   والخدمات المتعددن لألجيعال  المتعاقبعة معن الويعب ومعا الم
أحدثته من تغيرات ف  عمليات االتصال على الصعيدين االجتماع  والعلم  وهو األمر العذى مكعن البعاحثين 

ألصععدن المحليعة واإلقليميعة والعلماء من إنشاء وتوثيق روابعط التواصعل بيعنهم وبعين نظعرائهم علعى مختلع  ا
 والدولية .

هععذا وتعععد خععدمات الشععبكات االجتماعيععة القائمععة علععى الويععب إحععدى الطععرا التعع  تسععاعد علععى تحقيععق 
االتصعععال بعععين األشعععخاص العععذين يتشعععاركون المصعععالح واألنشعععطة واالهتمامعععات عبعععر الحعععدود السياسعععية 

تشععارك فع  مجموععة متنوعععة معن الميعزات التقنيععة واالقتصعادية والجغرافيعة  ومواقععا الشعبكات االجتماعيعة ت
وإتاحته للعامة أو تخصيص اإلتاحة وحكرها علعى -عام أو شبه عام –الت  تتيح لألفراد إنشاء مل  شخص  

فئععة محععددن  وتوضععيح قائمععة بالمسععتخدمين اآلخععرين الععذين يتشععاركون فعع  االتصععال معهععم وعععرض قائمععة 
 الشبك  للموقا.اتصاالتهم عبر الويب أو داخل النظام 

هعع  مواقععا تسعععى إلععى خلععق سلسععلة مععن التجمعععات  ASNsومواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة 
األكاديميـة وتكـوين عالقـات علمية بين األعضاء وفقعاً لالهتمامعات والميعول البحثيعة وتتعيح إمكانعات متععددن 

أنشطتهم وتخصصاتهم العلمية ومنشوراتهم  للنشر العلم  كما تقدم خدمات أكثر تحديدا لألكاديميين لمشاركة
وتقييم التأثيرات المختلفة للمساهمات العلمية  كما تركعز فع  األسعاس علعى دععم األنشعطة الموجهعة لألبحعات 
عبر اإلنترنت مثل خلق منصة تعاونية أكاديمية وبحثية عبر الويب. وتعر  الشبكات االجتماعية األكاديميعة 

ت شبكية يحظى المشاركون فيهعا بملفعات تعريع  يمكعن التععر  عليهعا بشعكل عبارن عن منصة اتصاالبأنها 
فريععد تتكععون مععن محتععوى يععوفره المسععتخدم  ومحتععوى يععوفره مسععتخدمون آخععرون  وبيانععات يقععدمها النظععام؛ 
ويمكععن أن تسععتهلك  وتنععتج  وتتفاعععل مععا تيععارات المحتععوى المععرتبط بالمسععتخدمين والمقععدمين مععن خععالل 

هذا وقعد أثعرت الشعبكات االجتماعيعة االكاديميعة علعى الطريقعة التع  نصعل بهعا إلعى . 1 لموقااتصاالتهم على ا
أحدت المقاالت والمخرجات العلمية  باإلضافة إلى توليد روابط وأواصر صلة بين البعاحثين والعلمعاء )العلعم 

ق أشعكال جديعدن معن العلم هو التعاون( هذا النموذج من االتصال العلمع  ال يعؤثر فقعط علعى خلع-هو التواصل
 النشر العلم  ولكن يعمل أيضا على تخليق أساليب جديدن لتقييم المقاالت والتقارير.

وينبغ  أن نشير إلى أن الوضا السابق لعمليات النشر وما فرضه من تحكمات معن قبعل الناشعرين منعا 
الحععر لألفكعععار  بصععورن أو بععأخرى تععدفق المعرفععة وأععععاا االتصععال العلمعع  بشععكل مععا بعععل وأعععاا التبععادل

والمعلومات  وعليه فقد جنح البعاحثين واألكعاديميين إلعى اسعتخدام الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة  لمواجهعة 
مشعكالت النشععر التقليعدي وتععوفير العديععد معن الوسععائل لتععأمين االتصعال العلمعع  للبععاحثين فع  نطععاا اجتمععاع  

منشعورات التع  يصععب الوصعول إليهعا  ولععل مصعطلح أكاديم   بما يسمح لهم بمشاركة البيانات القيمعة وال
أحد أهم المصطلحات الت  أنتجها االستخدام الهائل لشبكات  -academic fraternity – 2اإلخاء األكاديم 

التواصل االجتماع  األكاديم  لتكوين حضور إلكترونع  عبعر اإلنترنعت ولتعزيعز فعرص وإمكانعات التععاون 
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التواصععل االجتمععاع  األكععاديم  منصععة للمسععتخدمين لتبععادل االهتمامععات  بععين األقععران .حيععت تععوفر شععبكات
 البحثية واألسئلة المتعلقة بها وتساعد ف  تعزيز اإلنجازات العلمية والبحثية وآليات التنافس ما االقران.

ونظرا لحجم وأهمية الجمهور المستهد  وطبيعة المخرجات النهائية الت  تقدمها الشعبكات االجتماعيعة 
السياا األكاديم    وكيفية تأثيرها على األداء الفكري والبحث  للعلماء والباحثين وحجم االسعتفادن منهعا    ف 

هععم   -خمععس مواقععا -فقععد سعععت الدراسععة إلععى تقيععيم مجموعععة مععن مواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة
ResearchGateو Academia.eduو Mendeleyو Orcidو Zotero ا الخمعععس وتععععد تلعععك المواقععع

Alexaوفقععا لتقيععيم  -اشععهر مواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة
اسععتخداما ورواجععا بععين المسععتخدمين  -3

خاصعية تقعيم تلعك المواقعا علعى  201والباحثين وذلك من خالل الوقعو  علعى خصائصعها وسعماتها مقترحعه 
ت االجتماعية علعى اخعتال  فئاتهعا وعلى الرغم من العديد من الدراسات العلمية الت  تناولت الشبكاأساسها  

إال أنععه لععيس هنععاك أي دراسععة سععابقة قامععت بتحليععل السععمات والخصععائص األساسععية للمواقععا الخمععس سععابقة 
 الذكر.

وف  ضوء ما تقدم تأتى هذه الدراسة لترصد وتحلل وتقعيم الخصعائص والسعمات العامعة والموضعوعية 
ينة قدرها خمس مواقا تعم تصعنيفهم كعأكثر المواقعا اسعتخداما لمواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية متخذن ع

  وذلك من خالل تتبا خصائص وأنمعاط 2018ديسمبر  31سبتمبر إلى  1ف  هذه الفئة وذلك ف  الفترن من 
 وسمات تلك المواقا.

 / أهمية الدراسة ومبرراتها.2

لععى دراسععة الشععبكات يقعع  علععم المعلومععات مععا كععل مععن علععم االجتمععاع وعلععم اإلعععالم فعع  الحاجععة إ
االجتماعية األكاديمية بوصفها مجتما معلومعات  يحمعل العديعد معن مقومعات التفاععل االجتمعاع  واألكعاديم  
ويمثل نمط جديد من انمعاط االتصعال العلمع  والتفعاعل  بعين العلمعاء والبعاحثين  إال أن علعم المعلومعات يزيعد 

ف  الذي يجعنح إلعى تقيعيم وععرض تلعك الفئعة معن شعبكات ف  دوره الوظي-علم االجتماع وعلم اإلعالم-عنهما 
التواصل االجتماع  وتوفير سعبل االسعتفادن منهعا. وتسعتمد هعذه الدراسعة أهميتهعا معن أهميعة مواقعا الشعبكات 
االجتماعية األكاديمية نفسعها باعتبارهعا منصعة جديعدن للنشعر األكعاديم  والعلمع  ووسعيلة أساسعية فع  الوقعت 

رات بعين البععاحثين والعلمعاء  ومععن ثعم وجععب إجعراء دراسععة استكشعافية تقييميععة لمثعل هععذه الحعال  لتبعادل الخبعع
المواقا للتعري  بها  والعمل على زيادن الوع  بدورها وتشجيا الباحثين والعلمعاء علعى اسعتخدامها كوسعيلة 

 هامة ورئيسة ف  االتصال العلم  ف  البيئة الرقمية.

 -برراتها فيما يل : وعليه يمكن بلورن أهمية الدراسة وم

األهمية النسبية لمواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية ودورها ف  تغيير ودعم النشاط العلم  ف   -
 البيئة الرقمية.

أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المكتبة ومركز المعلومات ف  تشجيا استخدام الشبكات  -
هذا النوع من المواقا وإمكانات  االجتماعية األكاديمية  والعمل على فهم ميزات وخصائص

استخدامها ألغراض الخدمات االسترجاعية  بما أن المكتبات كانت دائما سباقة لتبنى أي وسيلة 
جديدن تتيح إيصال المعلومات للمستفيدين  والسع  نحو إعالم مستفيديها بأي خدمات افتراضية 

يم  والتقويم  المستمر من قبل أمناء تالئم احتياجاتهم المعرفية  وذلك ف  إطار من الدعم التعل
 المكتبات للوصول إلى مستخدمين جدد  وتحقيق أقصى استفادن ممكنة للمستفيدين الفعليين.

كما تدلل على دور أخصائ  المعلومات ف  البيئة الرقمية من حيت تتبا المعلومات وتأكيد دوره  -
 قا وتقديمها للباحثين والدارسين.ف  الوصول إلى المعلومات المتاحة على تلك الفئة من الموا
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وتعععد هععذه الدراسععة واحععدن مععن المحععاوالت االسععتطالعية لتقيععيم واستكشععا  الشععبكات االجتماعيععة  -
وفهم أنماطها وسماتها العامة وخصائصعها كمعا تعأتى أهميعة هعذه الدراسعة أيضعا  ASNs األكاديمية

ا كحلقة جديدن من حلقات التواصعل من كونها تكش  النقاب عن تلك الفئة من المواقا للوقو  عليه
البحثع  بعين العلمعاء والبعاحثين. وعليعه فمعن المععأمول أن تثعرى هعذه الدراسعة الرصعيد المعرفع  فعع  

وتقعدم توصعيات ومقترحعات جديعدن تسعهم فع   وتكمل ما سبقها من دراسات سابقة ومثيلعة  مجالها؛
فعع  البنععاء البحثعع  لتخصععص  تعزيععز اإلنتععاج األكععاديم  فعع  العصععر الرقمعع ؛ وتضععا لبنععة جديععدن

 المكتبات والمعلومات.

 / أهداف الدراسة.3

لقد نمى استخدام شبكات التواصل االجتماع  بسرعة شديدن بين المجتما األكاديم   وعلى العرغم معن 
التوسا ف  استخدامها إال أن تأثيرها العلم  والبحث  ما زال غير واضعح حيعت أن سعمات هعذه المواقعا غيعر 

 متاحة بسهوله لكل من الباحثين والمعلوماتيين على السواء. معروفة وال

وعليه تجنح الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على مواقعا الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة معن خعالل 
  Academia.edu  وResearchGate) عقد مقارنة بين خمس من أشهر المواقا االجتماعية األكاديميعة

( والتمعاس الخصعائص والميعزات فع  تلعك الشعبكات  وعلعى هعذا يمكعن Zotero  وOrcid  وMendeleyو
 تحديد أهدا  الدراسة على النحو التال :

 الوقو  على خصائص وسمات الشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة. .1

 استكشا  السمات والمميزات العامة لمواقا الدراسة. .2

 الت  تقدمها مواقا الدراسة. تحديد الخصائص والميزات البحثية واالستعراضية .3

 الوقو  على السمات التحليلية والقياسات البديلة الت  تقدمها مواقا الدراسة. .4

 تحديد ميزات التفاعل والذكاء الت  توفرها مواقا الدراسة. .5

 استكشا  خصائص وسمات عمليات المالحة والتنقل داخل مواقا الدراسة .6

مواقعا الدراسعة فع  واجهعة المسعتخدم لكعل موقعا معن  التعر  على السمات األساسعية التع  توفرهعا .7
 مواقا الدراسة.

 تحديد الخيارات الت  تتيحها إعدادات الخصوصية ف  كل موقا من مواقا الدراسة. .8

 رصد خصائص العرض الببليوجراف  للبيانات ف  مواقا الدراسة. .9

 التعر  على خصائص وطبيعة نتائج البحت ف  مواقا الدراسة. .11

 عوامل والميزات اإلضافية المتاحة ف  مواقا الدراسة لتنقية وترشيح النتائج.الوقو  على ال .11

 تحديد العوامل المساعدن الت  توفرها مواقا الدراسة. .12

 الوقو  على طبيعة وشكل المحتوى العلم  الت  تسمح تلك الفئة من المواقا بإتاحته ومشاركته. .13

 يزات الت  تتوفر ف  موقا دون اآلخر.المقارنة بين مواقا الدراسة واستكشا  الخصائص والم .14

 تحديد وترشيح المواقا الت  تقدم سمات وخصائص أفضل للمستفيدين. .15
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 / مشكلة الدراسة وتساؤالتها4

تتمحععور المشععكلة الرئيسععة للدراسععة فعع  غيععاب التقيععيم العلمعع  الشععامل للشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة 
بعين العلمعاء والبعاحثين وكبعديل متعاح للنشعر العلمع   وذلك على العرغم معن دورهعا كمصعدر حيعوي للتواصعل

علععى الخععط المباشععر  وعلععى هععذا تثععار مجموعععة مععن التسععاؤالت تحععاول الدراسععة اإلجابععة عليهععا مععن منظععور 
 استكشاف  تقييم .

 ما الخصائص والسمات األولية للشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة؟ -1

 ا الدراسة؟ما السمات والمميزات العامة لمواق -2

 ما الخصائص والميزات البحثية واالستعراضية الت  تقدمها مواقا الدراسة؟ -3

 هل توفر مواقا الدراسة سمات تحليلية وقياسات بديلة؟؟ -4

 ما ميزات التفاعل والذكاء الت  توفرها مواقا الدراسة؟ -5

 ما خصائص وسمات عمليات المالحة والتنقل داخل مواقا الدراسة؟ -6

 ية الت  توفرها مواقا الدراسة ف  واجهة المستخدم لكل موقا؟ما السمات األساس -7

 ما الخيارات الت  تتيحها إعدادات الخصوصية ف  كل موقا من مواقا الدراسة؟ -8

 ما خصائص العرض الببليوجراف  للبيانات ف  مواقا الدراسة؟ -9

 ما خصائص وطبيعة نتائج البحت ف  مواقا الدراسة؟ -10

 المتاحة ف  مواقا الدراسة لتنقية وترشيح النتائج؟ ما العوامل والميزات اإلضافية -11

 ما عوامل المساعدن الت  توفرها مواقا الدراسة؟ -12

 ما طبيعة وشكل المحتوى العلم  الت  تسمح تلك الفئة من المواقا بإتاحته ومشاركته؟ -13

 أي الخصائص والميزات تتوفر أكثر ف  مواقا الدراسة؟ -14

 مستفيدين؟أي المواقا تقدم سمات وخصائص أفضل لل -15

 / مجال الدراسة وحدودها.5

تعععأتى هعععذه الدراسعععة لتستكشععع  وتقعععيم الخصعععائص والسعععمات العامعععة والموضعععوعية لمواقعععا الشعععبكات 
االجتماعية األكاديمية متخعذن عينعة قعدرها خمعس مواقعا تعم تصعنيفهم كعأكثر المواقعا اسعتخداما فع  هعذه الفئعة 

(ResearchGate و Academia.edu و Mendeley و Orcid و Zotero وذلعك مععن خععالل رصععد )
معن خاصية لتقيعيم تلعك المواقعا علعى أساسعها  201مقترحه ومقارنة خصائص وأنماط  وسمات تلك المواقا 

السععمات العامععة  وخععدمات البحععت واالسععتعراض  وخععدمات التحليععل والقياسععات البديلععة  وإمكانععات حيععت )
المسعتخدم  و إععدادات الخصوصعية للمسعتخدمين   التفاعل والذكاء  خصائص المالحة فع  الموقعا  وواجهعة

والعرض الببليوجراف  للبيانات  ونتائج البحت  وعوامل الترشعيح أو التصعفية للنتعائج  وإمكانعات المسعاعدن  
 وعلى هذا يمكن تقسيم مجال الدراسة وفقا للحدود التالية:ومحددات المحتوى( 

 Alexaكاديميععععة األعلععععى تقععععديرا فعععع  : مواقععععا الشععععبكات االجتماعيععععة األالحييييدود الموضييييوعية -

((ResearchGateو  Academia.eduو  Mendeleyو  Orcidو  Zotero )  

 .2018ديسمبر  31سبتمبر إلى  1تم جما البيانات ف  الفترن من : الحدود الزمنية -
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 / منهج الدراسة:6

معا طبيععة هعذه  النسعجامه المنهج الوصفي التحليلييفرضت طبيعة وتوجهات الدراسة االعتماد على 

 الدراسة وأهدافها  وذلك وفقاً لمجموعة من المراحل التتابعية:

محل الدراسة   ASNs من الدراسة كانت تحديد مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية المرحلة األولى

لترتيعب وتصعني   Alexaحيت هدفت الباحثة إلى اختيار المواقا األكثر شهرن معتمعدن فع  ذلعك علعى موقعا 
 .لمواقا المتاحة على الخط المباشرا

من الدراسة تضمنت تجميا وحصعر التفاصعيل الضعرورية حعول المواقعا المحعددن معن المرحلة الثانية 
حيعت إجععراءات التسععجيل داخععل الموقععا وواجهععة المسعتخدم وكيفيععة تحميععل المقععاالت وإجععراءات التعامععل مععا 

تع  يقعدمها كعل موقعا ونتعائج البحعت علعى كعل موقعا .... المقاالت العلمية المتاحعة علعى الموقعا والقياسعات ال
محععل  ASNsوغيرهععا مععن البيانععات التفصععيلية حععول كععل موقععا مععن مواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة 

 الدراسة وذلك ف  سبيل إجراء تحليل شامل ألنماط وخصائص هذه الشبكات.

إععداد قائمعة معياريعة بنعاًء علعى  تعمعد إلعىوه  المرحلة األكثر صعوبة وتعقيعداً وهع  المرحلة الثالثة 

لتقيععيم المواقععا محععل الدراسععة مععا األخععذ فعع  االعتبععار أهععدا   4مراجعععة مجموعععة مععن أدبيععات الموضععوع 
  Academia.edu الدراسة والدراسات السابقة  كما تم مراجعه واختبار القائمة أكثر من مرن على معوقع 

للتطبيق علعى المواقعا الخمعس محعل الدراسعة. هعذا وقعد اشعتملت تعديلها العتمادها  قبل ResearchGateو
محل الدراسة علعى  ASNsالقائمة المعيارية الت  أعدتها الباحثة لتقييم مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية 

السععمات العامععة  وخععدمات البحععت واالسععتعراض  فئععة رئيسععة هعع  ) 12معيععار فرعععى موزعععة علععى  201
قياسعات البديلعة  وإمكانعات التفاععل والعذكاء  وخصعائص المالحعة فع  الموقعا  وواجهعة وخدمات التحليعل وال

المستخدم  وإععدادات الخصوصعية للمسعتخدمين  والععرض الببليعوجراف  للبيانعات  ونتعائج البحعت  وعوامعل 
 الترشيح أو التصفية للنتائج  وإمكانات المساعدن  ومحددات المحتوى(.

 / الدراسات السابقة7

أولى ورئيسة ألي دراسة علمية يتحعتم إجعراء مسعحا شعامال لجنتعاج الفكعري لرصعد الدراسعات  كخطون
السععابقة والمثيلععة التعع  أجريععت حععول موضععوع الدراسععة  وذلععك بهععد  وضععا الدراسععة فعع  إطارهععا الصععحيح 

دراسعة الحاليعة مقارنة بالترات السابق ف  ميدانها  وتجنبا لتكرار الجهد وبيان أوجه االتفاا واالختال  بين ال
وبين غيرها من الدراسات  ومن خالل استقراء اإلنتعاج الفكعري المطبعوع و الرقمع    ورصعد معا كتعب ععن 
الموضوع  والبحت ف  قواعد البيانات المتاحعة علعى الخعط المباشعر  ومحركعات البحعت علعى اإلنترنعت  فقعد 

يعة بصعورن عامعة واالكاديميعة منهعا علعى تبين أن هناك العديد من الدراسعات التع  تناولعت الشعبكات االجتماع
وجه الخصعوص كظعاهرن متاحعة علعى الشعبكة العنكبوتيعة  وإذا معا حاولنعا تصعني  هعذه الدراسعات نجعد أنهعا 

 تندرج تحت ثالت فئات رئيسة ه : 

 دراسات اهتمت بتحليل مواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية.   7/1

 (Melissa, Ann, 2016) قامععت دراسععة
تحقيععق هععدفين رئيسععين  الهععد  األول مراجعععة  علععى 5

األدبيات الموجودن حول الشبكات االجتماعية األكاديمية  ما مراعان القيود الحالية والفرص المحتملة للبحعت 
ف  المسعتقبل؛ الهعد  الثعان  تقعديم دليعل مقارنعة توضعيح  يمكعن للبعاحثين اسعتخدامه لتحديعد وتمييعز وظعائ  

وتشععير النتععائج الشععاملة للمراجعععة إلععى أن البحععت فعع  – (ASNs) يععة األكاديميععةمواقععا الشععبكات االجتماع
الوععود )أي الفوائعد المحتملعة للمجتمعا األكعاديم ( -الشبكات االجتماعية األكاديمية يقا ف  مجالين رئيسعيين 

فريعدن واألخطار )أي التحفظات الت  يعبر عنها العلماء(. يوصع  المؤلفعون بتركيعز أكبعر علعى الخصعائص ال
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والمرافععق الخاصععة بمواقععا محععددن وفهععم أكثععر قععون لتفضععيالت وممارسععات اسععتخدام العلمععاء فعع  األبحععات 
 .المستقبلية والمستمرن

6 (Kaly,2017كما سعت دراسة )
الستكشا  بنية الشبكات ف  مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية  

(Mendeley-ResearchGate-academiaواستكشا  االتجاها  ) ت ف  بنيعة تلعك الشعبكات معن خعالل
اسععتطالع آراء المشععاركين حععول اسععتخدامهم للمواقععا والععدوافا الالزمععة إلجععراء االتصععاالت  وكشعع  تحليععل 
الشععبكات االجتماعيععة أن المجععاالت الموضععوعية للمسععتخدمين كععان لهععا تععأثير فعع  تحديععد بنيععة المجتمععا داخععل 

وكشع  المسعح  .األكاديميعة مرتبطعة بالحسعاب داخعل الشعبكةالشبكات محل الدراسة  ف  حين كانت األقدميعة 
 .عن وجود تناقض بين استخدام األكاديميين للمواقا وموقعهم داخل الشبكات الت  تدعمها المواقا

اكتشععا  ووصعع  االختالفععات الموضععوعية بععين  والتعع  سعععت إلععى Ortega,2015))7كععذلك دراسععة 
 (CSIC) المسعتخدمين فعع  مواقععا الشععبكات االجتماعيعة  واعتمععدت هععذه الدراسععة علععى تحليعل بععاحثين مععن

)المجلس القوم  للبحوت اإلسبانية( المسعجلون فع  أكثعر مواقعا الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة حاليًعا وهعى 
Google Scholarو Academia.edu و ResearchGate (RG) و Mendeley  وإجمعاال  تعم  

العلمعاء فع  تخصصعات  Academia.edu ظهعر النتعائج أنوت حسعاب علعى تلعك الشعبكات  6132تصعني  
مقارنعة بنظعرائهم فع  التخصصعات   Academia.eduالعلوم اإلنسانية واالجتماعيات يميلون إلى اسعتخدام 

تالحععظ االختالفععات  .بيععرن بععين علمععاء األحيععاءتحظععى بشعععبية كResearchGate األخععرى   فعع  حععين أن
وهكعذا  فععإن علمعاء العلعوم اإلنسعانية والعلعوم االجتماعيعة والمعوارد الطبيعيععة  .الموضعوعية عبعر كعل منصعة

يبععدون نشععاًطا أكثععر فعع  االتصععال باألعضععاء اآلخععرين وعلععى العكععس  فععإن علمععاء األحيععاء أكثععر سععلبية فعع  
 اديمية.استخدام الشبكات االجتماعية األك

 دراسات اهتمت بأنماط اإلفادة واالستخدام لمواقع الشبكات االجتماعية األكاديمية. 7/2

علعععى استكشعععا  التواجعععد العربععع  بمواقعععا الشعععبكات  8(2016قامعععت دراسعععة )المصعععري وأالء جعفعععر 
ربيعة االجتماعية األكاديمية ف  محاولة مثمرن إليجاد حصر قياس  يضعبط ويبعين معدى تواجعد المؤسسعات الع

االكاديمية بهذه المواقا وواقا تفاعل أعضائها  ورصعد أكثعر مواقعا الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة شعيوعاً 
بععين البععاحثين العععرب وتحليععل بنيتهععا التنظيميععة والهيكليععة والوقععو  علععى اإلشععكاليات الفنيععة والتنظيميععة التعع  

فراد والمؤسسات األكاديمية العربيعة المتاحعة تختص بالتواجد العرب  عليها وحصر وتحليل ومقارنة واقا األ
علععى مواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة  وأخيععرا صععياغة إرشععادات تعمععل علععى إثععراء التواجععد العربعع  

جامعععة  36بمواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة وتعععززه. وذلععك مععن خععالل تحليععل التواجععد األكععاديم  لععـ 
باحععت فعع  تلععك الجامعععات  وقععد خلصععت الدراسععة إلععى  360يقععرب مععن دول  ومععا 10عربيععة موزعععة علععى 

همعععا أكثعععر الشعععبكات  Academia.eduو  ResearchGateمجموععععة معععن النتعععائج أهمهعععا أن كعععل معععن 
ببنية تنظيمية وهيكلية أفضل  ResearchGateاالجتماعية األكاديمية شيوعاً لدى الباحثين العرب  وتتميز 

باإلضعافة إلعى غيعاب التمثيعل األكعاديم  للكليعات ضعمن    هعذاAcademia.eduوأكثر اسعتقراراً معن شعبكة 
 الهيكل التنظيم  للمؤسسات الجامعية حيت تنتقل من الجامعات إلى األقسام والمراكز البحثية مباشرن.

تعععرض نتععائج حععول كيفيععة اعتمععاد التعع   Goertzen, M.)9 و (Gruzd, A, 2013و دراسععة 
وم االجتماعية على مواقا الشبكات االجتماعية  وتعرى الدراسعة أن العلمعاء فع  األكاديميين  وخاصة ف  العل

% 30المجال محل الدراسة جنحوا إلى اسعتخدام الشعبكات االجتماعيعة ألغعراض إعالميعة بحتعة وقليعل معنهم 
 Academia.edu و ResearchGate.netاهتمععوا باسععتخدام الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة وتحديععدا 

  وترجععا الدراسععة إلععى أن عععزو  العلمععاء عععن اسععتخدام هععذه الشععبكات يرجععا إلععى ستكشععافيةألغععراض ا
 الصعوبات المرتبطة بإدارن الهوية الشخصية والمهنية للمستفيدين .
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تناولعت مواقع  وتوجهعات البعاحثين الععرب نحعو اسعتخدام  والتع  01(Elsayed ,2015كذلك دراسعة )
  ResearchGate (RG)    ما التركيعز الموضعع  علعى شعبكة (ASNs) الشبكات االجتماعية األكاديمية

مشعارك  315ف  ست جامعات عربية  واعتمدت الدراسة على استبيان إلكترونع  علعى شعبكة اإلنترنعت قعام 
لمشعاركة  ن ثالثعة أربعاع المسعتجيبين يسعتخدمون الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعةبتعبئته. وتكشع  الدراسعة أ

كعان  ResearchGate المنشورات  واشترك معظم الباحثين ف  أكثر من شعبكة اجتماعيعة أكاديميعة  ولكعن
كمعععععا يبعععععدو أن التخصعععععص العلمععععع  يلععععععب دوًرا فععععع  تعريععععع  البعععععاحثين الععععععرب  األكثعععععر اسعععععتخداًم 

 .حيت أن غالبيتهم من العلوم البحتة والتطبيقية  ResearchGateضمن

BakerJustin,2016)  (DanielCochranودراسة 
قامت على تقييم استخدام المؤسسات حيت  11

وذلك   LinkedIn   و Facebook لتدريس لمواقا الشبكات االجتماعية  مثلاألكاديمية وأعضاء هيئة ا
للتواصل ما الطالب الحاليين والمحتملين ولتقديم محتوى تعليم . ومن ثم تقييم تأثير )الشبكات االجتماعية 

لمزيد على األداء األكاديم  وإمكانية استخدامه كأدان تعليمية فعالة. ولمعرفة ا OSNعلى الخط المباشر( 
النتائج عن  حول التأثير على األداء األكاديم   تم اجراء مسًحا لطالب تخصص إدارن األعمال وكشفت

وأدائهم األكاديم .  OSN وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين الوقت الذي يقضيه الطالب على
التحديد  أقرت الدراسة  يؤثر بشدن بمدى انتباه الطالب  على وجه OSN ووجد أن الوقت الذي يقضيه ف 

أنه كلما زادت فترن االنتباه  كلما قل الوقت الذي يستغرقه الطالب ف  متابعة الشبكات االجتماعية  عالون 
 على ذلك وجدت أن فترن االنتباه مرتبطة ارتباًطا كبيًرا بالخصائص الت  تتنبأ بسلوك الطالب أو تؤثر فيهم.

والتععع  سععععت إلعععى التععععر  علعععى معععدى اسعععتخدام البعععاحثين  12(2017ودراسعععة )إبعععراهيم أبعععو الخيعععر 
بالجامعععات السعععودية للشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة فعع  عمليععة التواصععل العلمعع   وبشععكل خععاص شععبكت  

ResearchGate  وAcademia.edu  ومدى استخدام البعاحثين لهعاتين الشعبكتين فع  التعرويج ألنفسعهم  
وقعد تعم دراسعة ثعالت وثالثعين جامععة سععودية  خمعس وعشعرون منهعا  .ونشر نتاجهم العلم  على اإلنترنعت

حكومية  وثمان منها أهلية  وقعد كانعت كعل معن جامععة الملعك سععود  وجامععة الملعك عبعد العزيعز  وجامععة 
الملععك فهععد للبتععرول والمعععادن بععالظهران  وجامعععة الملععك عبععد هللا للعلععوم والتكنولوجيععا هعع  أكثععر الجامعععات 

  وكانت أقل الجامععات مشعاركة  سعواء معن Academia.edu   وResearchGateع  مشاركة ف  موق
حيت األفراد  أو البحوت ه  الجامعات حديثعة النشعأن نسعبياً  والتع  قعد ال ينتمع  لهعا ععدد كبيعر معن أعضعاء 

 وكانععت أكثععر األقسععام العلميععة فعع  المشععاركة الفاعلععة وفعع  وضععا .هيئععة التععدريس  أو البععاحثين  أو الطلبععة
  ه  األقسعام المتخصصعة فع  مجعال العلعوم Academia.edu   وResearchGateاألبحات على شبكة 

وقعد  .البحتة  والعلوم الطبيعية  وكانت تخصصعات اإلنسعانيات والعلعوم االجتماعيعة هع  أقعل األقسعام العلميعة
ات   هععع  العلعععوم  والصعععحة والخعععدمAcademia.eduكانعععت أكثعععر المجعععاالت الموضعععوعية تغطيعععة فععع  

االجتماعية  والهندسة والصناعات اإلنتاجية والبناء  بينما كانت أقل المجاالت ه  الخعدمات  والبعرامج غيعر 
فقعععد كانعععت أكثعععر المجعععاالت تغطيعععة  هععع  الصعععحة والخعععدمات  ResearchGateالمحعععددن  والتربيعععة  أمعععا 

أقععل المجععاالت هعع  الدراسععات االجتماعيععة  والعلععوم  والهندسععة والصععناعات اإلنتاجيععة والبنععاء  بينمععا كانععت 
 اإلنسانية والفنون  والعلوم االجتماعية  واألعمال التجارية  والقانون  والبرامج غير المحددن.

 دراسات حالة حول موقع أو أكثر من مواقع الشبكات األكاديمية. 7/3

 Mendeleyوالت  تقعوم علعى مقارنعه ععدد قعراء Thelwall 14)  و Mohammadi ,2014دراسة )
ا عدد االستشهادات المرجعية ف  مجال العلوم االجتماعية واالنسعانيات  وتشعير الدراسعة إلعى أن االرتبعاط م

بين عدد القراء وحجم االستشهادات ف  التخصص المعنى بالدراسة هو ارتباط منخفض إلعى متوسعط  كعذلك 
فق المعلومات فع  مجعال الكتشا  أنماط تد Mendeleyخلصت الدراسة إلى إمكانية االعتماد على قياسات 

 العلوم االجتماعية واالنسانيات.
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الوظععائ  النمطيععة للشععبكات االجتماعيععة  König) 14  و(Nentwich,2014كمععا استعرضععت دراسععة 
مجتمعا أساسيا للدراسة  وتقدم تحليل لما يتعلق بممارسات االستخدام األكاديم    face bookمتخذن من الـ 

المحتملععة مععن خععالل معالجععة القضععايا الرئيسععية المحععددن مثععل الخصوصععية  ودور كمععا نقععوم بتقيععيم التععأثيرات 
االسععم المسععتعار  والشععكل المحععدد لالتصععال غيععر الرسععم  علععى وجععه الخصععوص  وتركععز الدراسععة علععى 
تأثيرات الشبكة والتحدي المتمثل ف  قنوات متعددن  والت  تمثل نفسها كعائق رئيس  للتنفيعذ الفععال للشعبكات 

ماعية فع  األوسعاط األكاديميعة  وعلعى العرغم معن هعذه الصععوبات  تسعتنتج الدراسعة أن نظعام الشعبكات االجت
االجتماعية  من حيت المبدأ يمكنه تأدية ععدن وظعائ  معن شعأنها تعزيعز التواصعل العلمع  وأن لديعه إمكانعات 

 .جادن داخل األوساط األكاديمية

لحضععور اإللكترونع  لمؤسسععات التعلعيم العععال  فعع  بتقيعيم ا Lepori,et.al,2018) )15وقامعت دراسععة 
  وتهعد  إلعى اإلجابعة علعى تسعاؤل  ResearchGate ف  شعبكة 2017أوروبا والواليات المتحدن ف  عام 

  ووجعدت األثعر األكعاديم  لتلعك المؤسسعات ResearchGate محعدد هعو إلعى أي معدى تعكعس مؤش عرات
ومعظعم المؤسسعات  2258  الواليات المتحدن والبعال  ععددها معظم المؤسسات التعليمية العليا فالدراسة أن 

  معا  ResearchGateمؤسسعة تعليميعة لعديها حسعاب فع  4355التعليمية العليا ف  أوروبا والبال  ععددها 
  وإجمعاال أكعدت  Web of Science (WoS) تغطيعة شعاملة لمؤسسعات معنح العدكتوراه الموجعودن فع 

لمؤسسععية ال تعكععس حجععم البحععوت فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال   ا ResearchGateالدراسععة أن درجععات
 .للمقارنات المؤسسية محدودن   ResearchGate Scoresوبالتال  فإن قيمة

وإمكانيعة اسعتخدامها  ResearchGateإلى تبين خصعائص شعبكة  16( 2018كما سعت دراسة )كلو 
خعذن عينعة معن أعضعاء هيئعة التعدريس فع  كوسعيلة تقنيعة للنشعر العمعى بكافعة انواععه وتخصصعاته ولغاتعه  مت

أربعة كليات بجامعة السلطان قابوس هم كليتع  العلعوم والهندسعة للمجعاالت العلميعة  وكليتع  اآلداب والعلعوم 
االجتماعيعععة والتربيعععة لجنسعععانيات  حيعععت رصعععدت معععن خاللهعععم اسعععتخدام أعضعععاء هيئعععة التعععدريس لشعععبكة 

ResearchGateالمنشععور لهععم علععى هععذه الشععبكة باإلضععافة إلععى قيععاس    وحجععم وطبيعععة اإلنتععاج الفكععري
 مستوى التواصل العلم  بينهم وبين اقرانهم.

 دراسات اهتمت بتقييم ومقارنة الشبكات االجتماعية األكاديمية. 7/4

مقارنعة شعاملة لثالثعة مواقعا للتواصعل االجتمعاع  هع  علعى  Kong,et.al, 2014) )17قامعت دراسعة
MySpace و  Twitterو   Facebook  وتقديم تحليل متعمعق لتلعك المواقعا حيعت قيمعت مواقعا الشعبكات

االجتماعية هذه استناًدا إلى أربعة معايير عامة ه  )المالحعة والتفاععل ومصعداقية المصعدر واالسعتخبارات( 
والقواسعم  حيت استكشفت المقارنة االختالفعات بشعكل أساسع  مقترحة لكل معيار قائمة من المقاييس للمقارنة
 المقارنة. بناء على تحليل .المشتركة بين مواقا الشبكات االجتماعية تلك

دراسععة تقييميععة  31تحليععل الحععق لععـ إلععى إجععراء  18(DongLiu, et.al. 2018كمععا عمععدت دراسععة )
مقيعاس تحليلع  لمواقعا الشعبكات االجتماعيعة  وذلعك للوصعول  73للشبكات االجتماعية  حصرت من خاللهعا 

قعد يكعون مفيعداً للعدعم  SNSإلى تقييم ععام لتلعك الفئعة معن المواقعا   وقعد كشعفت نتعائج الدراسعة أن اسعتخدام 
لت الدراسععة إلععى  اخععتال  اسععتقبال المسععتفيدين لمزايععا الععدعم اإلعالمعع  والعععاطف  للمسععتفيدين  كععذلك توصعع

 المختلفة الت  تقدمها تلك الشبكات.

على إجراء تحليل الحق ألهم وأحدت  Sancheng Peng,et.al. 2018) )19وقامت دراسة
حيت قدمت لمحة عامة عن الت  تناولت الشبكات االجتماعية   -على حد قول الباحثين -األدبيات العلمية

حللت التأثير االجتماع  لتلك الشبكات من  الشبكات االجتماعية بما ف  ذلك التعري  بها وأنواعها  وكذلك
ونماذج النشر  كما ناقشت مقاييس التقييم  مستويات مختلفة  مثل تعريفه وخصائصه وهندسته وتطبيقاته 
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لتأثير االجتماع  ف  الشبكات نماذج التقييم الموجودن حول ا للتأثير االجتماع  لتلك المواقا  ولخصت
األساليب الحالية لتعظيم التأثير  وأخيًرا  ناقشت الدراسة مشاكل  االجتماعية  وقدمت لمحة عامة عن

 من وجهات نظر مختلفة ف  هذا المجال.  الخوارزميات الحالية والمستقبلية

 قعدمتوالتع   20(Carlos Caicedo, Fatima Espinoza Vasquez, 2015كعذلك دراسعة )
   وAcademia.eduلعرض مقارنة إعالمية لخمسة معن مواقعا الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة ) ملصق

ResearchGateو   Mendeleyو   LinkedInو   Impact Story وتناولت من خالل هعذا الملصعق )
ناقشعة  لوحعات الممقيعاس لتقيعيم تلعك الشعبكات هعم  12ألدوات وخدمات تلك الشبكات   حيت اعتمعدت علعى 

انشعاء و  الملع  الشخصع البديلعة  و عدد االستشهادات  والمقاييسو البريد اإللكترون    وومستودع الملفات
إدارن المراجا  و معالجة المستندات التعاونيعة  ورؤيعة الشعبكة  وتحميعل المنشعورات  و، مجموعات تعاونية

العديعد معن أوجعه القصعور فع  أدوات ن وقعد اسعتنتجت الدراسعة وجعود ووسعائل التواصعل االجتمعاع  األخعر 
وخدمات تلك الشعبكات مثعل ععدم وجعود آليعة السعتيراد وتصعدير البيانعات بينهعا كعذلك صععوبة إدارن الملفعات 

 .ResearchGateالشخصية  كما أكدت الدراسة تركُز معظم الخدمات ف  شبكة 

 30تحليل الالحعق لعـ والت  استكشفت من خالل ال Chiungjung Huang,2018)) 21 وأخيراً دراسة
مشعارك حجعم وطبيععة االرتبعاط بعين اسعتخدام مواقعا الشعبكات االجتماعيعة  21367دراسة علمية تتكون من 

 .Facebookواالنجاز األكاديم  للباحثين  وذلك من خالل تقديم ثمان مقاييس لتقييم استخدام شبكة 

ة قعد ركعزت  فع  معظمهعا علعى ومن خالل استعراض ما سبق من دراسات  نجعد أن الدراسعات السعابق
دراسة بنية وأنماط استخدام الشبكات االجتماعية األكاديمية و جمهور المستفيدين منهعا سعواء بصعورن فرديعة 

أو بصورن مجمعة من خعالل دراسعة مجموععة معن المواقعا  Mendeley من خالل دراسة موقا بعينه مثل 
ى مجموعععة مععن الدراسععات التقييميععة ؛ كععذلك نععرMendeleyو  ResearchGate  و Academiaمثععل 

والت  اعتمدت على إيجاد مجموععة معن المععايير والمقعاييس التقييميعة للوقعو  علعى القيمعة العلميعة للشعبكات 
االجتماعيععة عامععة والشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة خاصععة إال أن الدراسععة الحاليععة تختلعع  عععن الدراسععات 

من مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية معتمدن على مجموعة من السابقة ف  تركيزها على تقييم مجموعة 
المعايير الت  أعدت الستكمال عمليعة التقيعيم  وقعد اسعتفادت الدراسعة الحاليعة معن هعذه الدراسعات فع  جوانعب 
متعددن  وبخاصعة  فع  إععداد المععايير التقييميعة للدراسعة الحاليعة  كعذلك معن النتعائج التع  توصعلت إليهعا هعذه 

 دراسات.ال

 ثانيا: اإلطار النظري.

  حيت مثل موقا 1997ف  عام  Social Networksظهرت الشبكات االجتماعية 
SixDegrees.com  االرهاصات األولى لتلك الفئة من المواقا  وكان يتيح لمستخدميه إنشاء ملفات

على تحقيق التواصل  تعريفية وإضافة األصدقاء وأعلن هذا الموقا عن نفسه كأدان لمساعدن المستخدمين
  ومنذ ذلك الحين والشبكات االجتماعية 2000االجتماع  بينهم  إال انه لم يكتب له النجاح وأغلق ف  عام 

تحظى بالعديد من المحاوالت لتعريفها وتصنيفها واإلفادن منها  وفى منتص  العقد األول من القرن الحادي 
ف  الظهور على الساحة المعلوماتية وأعلنت عن نفسها  والعشرين بدأت الشبكات االجتماعية االكاديمية

كمواقا ويب تقوم على التعاون األكاديم  ومشاركة  المستخدمين أعمالهم العلمية ومشاريعهم البحثية  كما 
يسمح بعض هذه المواقا بمشاركة االسهامات المرجعية وإجراء عمليات البحت والتألي  التعاون   وقد 

وافا وراء استخدام العلماء والباحثين لمواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية  ولعل من تعددت األسباب والد
أهم تلك األسباب هو محاولة الباحثين إيجاد جسر علم  للتواصل األكاديم  بين االقران  واالعتماد على 

 22نشطة العلمية. مواقا تلك الشبكات للقيام بعمليات النشر واالتاحة باإلضافة إلى تتبا المشاريا واأل
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وعليععه يمكععن تصععني  مواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة إلععى أربعععة فئععات وفقععاً لمععا تقدمععه مععن 
 خدمات:

 .SlideShareمواقا تقدم خدمات مشاركة الملفات مثل  -

 .Mendeleyمواقا تقدم خدمات مشاركة االستشهادات المرجعية مثل  -

 .Wikiaمواقا تقدم خدمات التألي  التعاون  مثل  -

 .ResearchGateومواقا تقدم خدمات لمشاركة البحوت واألوراا العلمية مثل  -

 الشبكات االجتماعية األكاديمية إلى فئتين رئيستين:   23 (Jordan2017هذا وقد قسم )

 .Academia.edu.مواقا شبكات أنشئت وطورت ألغراض إنشاء الملفات العلمية مثل -1
 .Google Driveتوى ومشاركته مثل مواقا طورت بشكل أساس  لنشر المح -2

ResearchGate 

 15يسععتخدمها أكثععر مععن  عععن نفسععها بأنهععا شععبكة مهنيععة للعلمعاء والبععاحثين ResearchGateتععر  
مليععععون عضععععو مععععن جميععععا أنحععععاء العععععالم لمشععععاركة البحععععوت واكتشععععافها ومناقشععععتها تأسسععععت مؤسسععععة 

ResearchGate  معن قبعل الطبيبعين 2008فع  ععام Ijad Madisch و Sören   Hofmayer  وععالم
وذلععك فعع  سععبيل تحقيععق مجموعععة معلنععة مععن األهععدا  هعع  مشععاركة  .Horst Fickenscher الكمبيععوتر

المنشععورات  والتواصععل والتعععاون مععا الععزمالء واألقععران والمععؤلفين المشععاركين واألخصععائيين  والحصععول 
سعئلة والحصعول علعى إجابعات وحعل على إحصائيات ومعرفة المقروء والمستشعهد بعه معن أعمعال وطعرح األ

مشاكل البحت  والبحعت ععن الوظيفعة المناسعبة باسعتخدام لوحعة العمعل التع  تركعز علعى األبحعات  ومشعاركة 
   .24التحديثات حول المشروعات الحالية للمستخدمين  ومواكبة أحدت األبحات

بعاحثين العلميعين معن على أنهعا أدان تععاون مجانيعة موجهعة لل ResearchGateوإجماال يمكن تعري  
جميا تخصصات العلوم. حيت توفر تطبيقعات شعبكية بمعا فع  ذلعك المناقشعات المنهجيعة  المجموععات...إلخ. 

   .25خاصه بهم ف  الشبكة مدونةوباستطاعة المشتركين أيضاً إنشاء 

كما يتيح الموقا للباحثين تحميل أوراا البحت الخاصة بهم  واالنضعمام إلعى المناقشعات واتبعاع أنشعطة 
الباحثين األخرين. والموقعا يعوفر حسعاب تسعجيل مجعان  للمسعتخدمين إلنشعاء ملع  تعريع  علعى اإلنترنعت  

يكعون هعذا الموقعا ملزمععا ومشعاركة فكعرتهم  وقعوائم أبحعاثهم فع  المعؤتمرات. باإلضعافة إلعى ذلعك  يمكعن أن 
للغاية ف  تحديد موقا مواد المؤتمرات مثل المقاالت والملصقات والشرائح الت  لعم يعتم أرشعفتها فع  شعبكات 

تلقععع  إشععععارات علعععى  ResearchGateاجتماعيعععة أكاديميعععة أخعععرى. بخعععال  ذلعععك  يمكعععن لمسعععتخدم  
هععم مععن قبععل مسععتخدمون آخععرون علععى منشععوراتهم بمععا فعع  ذلععك عععدد المععرات التعع  تمععت فيهععا مشععاهدن أوراق

ResearchGate ومعععن خعععالل  ResearchGate  يمكعععن للبعععاحثين طعععرح األسعععئلة والعععرد علعععى جميعععا
المستخدمين فيما يتعلق بموضوعها  والحصول علعى إشععارات كلمعا تعم تحميعل العمعل الجديعد باإلضعافة إلعى 

سلة  وطلب مشاركة إصعدارات كاملعة معن إرسال رسالة مباشرن لطلب التغذية الراجعة من خالل نظام المرا
   .26المقاالت

Academia.edu 

تم إطالقهعا فع  عن نفسها بأنها منصة لألكاديميين لتبادل األوراا البحثية    Academia.eduتعر  
مليعون نعص كامعل   20وأكثعر معن  2017مليون زائر شهريًا اعتباًرا من ديسعمبر  36  ما  2008سبتمبر 
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مدعية أنها تدعم العلوم المفتوحة أو معا يععر   Richard Priceعلى يد a.eduAcademiتأسست شركة 
   .27بحركات الوصول المفتوح  وخاصة التوزيا الفوري لألبحات

ثير لمشععاركة أبحععاثهم ومراقبععة التحلععيالت العميقععة حععول تععأ  Academia.eduيسععتخدم األكععاديميون
مليعععون أكعععاديم  قعععاموا بالتسعععجيل  70أكثعععر معععن  أبحعععاثهم وتتبعععا أبحعععات األكعععاديميين العععذين يتعععابعونهم 

 28مليون ورقة 21بإضافة  Academia.eduف 

باعتباره واحدا من مواقا الشبكات االجتماعيعة األكاديميعة  Academia.eduإجماال يمكن اإلشارن إلى
يمكعن للمسعتخدمين إنشعاء  Academiaمعن خعالل كتها بعين البعاحثين حيت يقدم أوراقًا أكاديميعة يمكعن مشعار

يتضعععمن حسعععاب المسعععتخدم  ملفعععاتهم الشخصعععية وتحميعععل قائمعععة معععن مخرجعععات البحعععوت الخاصعععة بهعععم
 .إحصائيات حعول طعرا الععرض والتفعاعالت االجتماعيعة مثعل المتعابعين والمتعابعين Academia.eduف 

كوسيلة توفر لألكعاديميين إمكانيعة تبعادل أبحعاثهم معا أكثعر معن  Academia.edu لتحقيق هدفهم  تم تطوير
يمكن للمستخدمين التسجيل مجانًا ومن السعهل إنشعاء ملع  تعريع  كعذلك  مليار باحت ف  جميا أنحاء العالم 

اسععتيراد جهععات االتصععال مععن حسععابات الشععبكات االجتماعيععة  Academia.edu يمكععن للمسععتخدمين فعع 
 Academia.eduضاء الذين لديهم ملفات شخصية لـاألخرى للعثور على األع

29.  

Mendeley 

Mendeley  ه  أدان مرجعية مجانية وشعبكة معن الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة تسعاعد األكعاديميين
تأسسععت علععى تنظععيم وقععتهم والتعععاون مععا اآلخععرين بشععكل فعلعع  واكتشععا  أحععدت األبحععات حععول العععالم. 

Mendeley ف  نعوفمبر دميتري مينديليي والكيميائ   جريجور مندلسم عالم األحياء   الت  سميت على ا  
 2008العامعة األولعى فع  أغسعطس  إصدار النسعخة التجريبيعةتم .من قبل ثالثة طالب دكتوراه ألمان 2007

  .30للنشر Elsevierمن قبل شركة  Mendeleyتم شراء  2013 وفى عام 

المسعتخدمين علعى تحميعل ومشعاركة الملفعات التع  تشعجا علعى التععاون مععا Mendeley هعذا ويسعاعد
تابعععة التحععديثات وإبععداء التعليقععات وتتبععا التقععدم داخععل المجموعععات األخععرى مععن خععالل مشععاركة األوراا وم

المجموعات كما يسمح لهم بالبحت وتحميعل األوراا إلعى ملفهعم الشخصع  وتعرك تعليعق مباشعر علعى أوراا 
ليس مجانيًا فقط  ولكن يمكن للمستخدمين تنزيله البرنعامج بأكملعه علعى Mendeley زمالئهما. االشتراك ف 
 31سطح المكتب الشخص 

rcidO. 

ل مععن أجععل تعريعع   رمععز أبجععدي رقمعع هععو موقععا يقععوم بإعطععاء المسععتخدمين  البععاحثين غيععر مسععج 
ين  مماثلععة لتلعك التعع  تععم إنشعاؤها للكيانععات ذات الصععلة ويععوفر هويععة ثابتعة للمععؤلف  بشععكل فريعد واألكعاديميين

فعات األشعياء الرقميعةبواسعطة  الرقميعةبالمحتوى على الشعبكات  سعجالً مفتوًحعا ومسعتقالً  Orcidويقعدم   معر 
أكتعوبر  16فع  . والنشعر األكعاديم يهد  إلى أن يكون المعيار الفعل  لتحديد هوية المساهمين فع  األبحعات 

هععذا وقععد تععم .فععات المسععتخدمخععدمات التسععجيل الخاصععة بهععا وبععدأت فعع  إصععدار ُمعر    Orcid  أطلقععت2012
كجهد تعاون  معن قبعل مجتمعا األبحعات لحعل مشعكلة غمعوض  2009ف  عام Orcid اإلعالن ألول مرن عن

 32اسم المؤل  ف  االتصال العلم  حيت تم إطالا  مبادرن تحديد هوية الباحثين المفتوحة  

علعى الشعبكة  وأكثعر معن منظمة مسعجلة  111ما يزيد عن  Orcid   كان لدى2013بحلول نهاية عام 
عععن تسععجيل مليععون مسععتخدم وتضععم  Orcid؛ أعلنععت شععركة2014نععوفمبر  15مسععتخدم  وفعع   000 460

العديعد معن المؤسسعات البحثيعة مثعل جامععة كاليفورنيعا التكنولوجيعة  وجامععة كورنيعل  هعذا  Orcid عضوية
جيل المفتعوح للبعاحثين معن إنشععاء واحعدن معن الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة حيعت مكنهعا التسع Orcidوتععد 
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شععبكة أكاديميععة متكاملععة ذات مجموعععات اهتمععام محععددن لجمععا البععاحثين والعلمععاء مععن مختلعع  التخصصععات 
 33 العلمية لتبادل األوراا العلمية والبحثية المختلفة.

Zotero 

والمعواد البحثيعة العلميعة ذات  البيبليوغرافيعةإلدارن المراجعا والبيانعات  حر  مفتعوح المصعدرهو برنامج 
 متصعفحات الويعبالصلة كما أنه يعد واحعدا معن الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة ومعن مميزاتعه التكامعل معا 

عبععر اإلنترنععت  وتوليععد االستشععهادات والحواشعع   المزامنععةعلععى شععكل تطبيععق مععدمج ولديععه القععدرن علععى 
 Open office  و MSWordوالمراجا ف  النص  فضال عن التكامل معا معالجعات النصعوص المعروفعة 

 34 وغيرها.

وهعو منظمعة مسعتقلة غيعر جامعة جعورج ف   مركز التاريخ واإلعالم الجديدالبرنامج تم إنتاجه من ق بل 
  وصعدر 2006أكتوبر  8ر األول له ف  ربحية ليس لها أي اهتمام مال  بالمعلومات الخاصة. وكان اإلصدا

 35 .2014ف  نسخته المستقلة ف  مارس 

إنعه  المستخدمين علعى االستشعهاد وجمعا ومشعاركة وتنظعيم مصعادر الدراسعة بسعهولة. Zotero يساعد
موقا من مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية معرو  ومفيد معا مجتمععات أو مجموععات اهتمعام محعددن. 

مجموعععات تسعمح للمسعتخدمين باالتصععال والعمعل معا خبععراء آخعرين واكتشعا  أعمععال   Zoteroيستضعي 
أخععرى مععن مختلعع  المجععاالت حتععى يمكععن تحععديت المسععتخدمين حععول قضععية محععددن واالتصععال باألشععخاص 
المحيطين بها  كما يساعد على تنظيم البحت بالطريقة الت  يريدها المستخدم ويمكنعه معن فعرز العناصعر إلعى 

أو إنشعاء عمليعات بحعت محفوظعة تمعأل تلقائيًعا  .ت ووضا عالمة عليها باسعتخدام الكلمعات األساسعيةمجموعا
إجراء مزامنة اختياريعة لبيانعات المسعتخدم عبعر األجهعزن   Zoteroبالمواد ذات الصلة أثناء العمل  ويمكن لـ

حالععة المزامنععة  يمكععن  والحفععاظ علععى المالحظععات والملفععات والسععجالت الببليوجرافيععة محدثععة بسالسععة. وفععى
معا أكبعر ععدد ممكعن مععن  Zotero الوصعول إلعى البحعت معن أي متصعفح ويعب كمععا يمكعن مشعاركة مكتبعة

 .36األشخاص دون تكلفة

 ثالثا: عرض وتحليل بيانات الدراسة.

تعمععد هععذه الدراسععة إلععى إجععراء تحليععل وصععف  وإحصععائ  لخصععائص وسععمات خمسععة مععن مواقععا  
  و ASNs (ResearchGateديميعععععععة المتاحععععععة علعععععععى الخعععععععط المباشعععععععر الشععععععبكات االجتماعيعععععععة األكا

Academia.eduو  Mendeleyو  Orcidو  Zotero وهع  أكثعر المواقعا شععهرن واسعتخداما فع  فئتهععا )
 .Alexaوفقا لتقييم وترتيب 

Alexa و 
ه  واحدن من الشركات الرائدن ف  تحليل الويب ورصد حركة وشععبية المواقعا علعى  37

ثععععم انتقلععععت ملكيتهععععا إلععععى شععععركة  1996عععععام -كاليفورنيععععا –سسععععت فعععع  الواليععععات المتحععععدن اإلنترنععععت تأ
 internet trafficحيعععت تعععوفر تقعععارير حعععول حركعععة المعععرور علعععى شعععبكة اإلنترنعععت Amazonأمعععازون

 Alexa rankمليون موقا ويب  إن ترتيب أليكسعا أو 30والتصنيفات العالمية وغيرها من المعلومات لنحو 
يفيعة أداء موقعا الويعب بالمقارنعة بسعائر المواقعا األخعرى علعى الويعب علعى معدى ثالثعة أشعهر  هو مقيعاس لك

حيت يتم حساب رتبعة الموقعا باسعتخدام منهجيعة محعددن تجمعا بعين متوسعط ععدد العزوار يوميعا فع  موقعا معا 
 تصعني  خاصعا بكعل Alexa rankومتوسط عدد مرات مشاهدن صفحات الموقا خالل ثالثعة أشعهر  ويقعدم 

دولة  وهو قياس لكيفية تصني  موقا الويب ف  بلد محدد مقارنة بالمواقا األخرى على مدار شهر  ويمكعن 
 لمراقبة اتجاه شهرن موقا ما ومقارنة شعبية واستخدام مواقا الويب المختلفة. Alexa rankاستخدام 
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تبعة أعلعى وفقعا وقد افترضت الباحثعة أن مواقعا الشعبكات الخمعس محعل الدراسعة طالمعا حصعلت علعى ر
أي أنهعا تعم اسعتخدامها بكثعرن والرجعوع إليهعا باسعتمرار والتعامعل معهعا بصعورن –Alexaللترتيب العالم  لـ 

أكبعر مععن غيرهععا  ومعن ثععم فقععد حظيعت بحضععور إلكترونعع  كعا  لدراسععتها والتعععر  علعى سععماتها وتقييمهععا 
إلى أن هذه المرحلة استقت بياناتهعا فع   هذا وجدير باإلشارن- ASNsكنماذج للشبكات االجتماعية األكاديمية

المواقعا الخمعس للشعبكات و  1ُ جيدول -ويععرض الجعدول التعال  2018ديسمبر 31سبتمبر إلى 1الفترن من 
 .Alexaمحل الدراسة وترتيبها العالم  ف  االجتماعية األكاديمية

دراسة وترتيبها العالمي محل ال ASNs  و المواقع الخمس للشبكات االجتماعية األكاديمية1ُ جدول رقم
 .Alexa rankفي

 URL Alexa rank الموقع م

1 ResearchGate  https://www.ResearchGate.net/  244 

4 Academia.edu http://www.academia.edu/  775 

3 Mendeley  http://www.mendeley.com/  5624 

5 Orcid https://orcid.org/ 6703 

2 Zotero  http://www.zotero.org/ 17621 

يحظعى بعأعلى ترتيععب بعين المواقعا وفقععا  ResearchGate ( أن موقعا1ويتضعح معن قعراء جععدول )
( 775فعع  المرتبععة الععـ ) Academia.edu( يليععه موقععا 244لترتيععب أليكسععا حيععت يععأت  فعع  المرتبععة الععـ )

( وأخيعرا يععأت  6703فع  المرتبعة العـ ) Orcid( يتععبعهم 5624فع  المرتبعة العـ ) Mendeleyيتبعهمعا موقعا 
( علعى العرغم معن أنهعا الشعبكة األقعدم ضعمن شعبكات الدراسعة 17621ن )فع  المرتبعة األخيعر Zoteroموقا 
فع  مقابعل بعاق  الشعبكات كمعا  Zoteroولعل ذلك يرجا إلى ضع  اإلمكانات والفرص الت  تقعدمها  2006

 سيتضح من الدراسة.

 / الشبكات االجتماعية االكاديمية محل الدراسة: بيانات أولية.1

 38كات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة. و بيانات أولية عن الشب2جدول ُ

 المقر الرئيس سنة البداية عدد المستفيدين ASNSs م

1 ResearchGate 15000000 2008 ألمانيا 

2 Academia.edu 66460728 2008 الواليات المتحدن 

3 Mendeley 12000000 2008 المملكة المتحدن 

4 Orcid 5351273 2012 الواليات المتحدن 

5 Zotero 8000000 2006 الواليات المتحدن 

( مجموععة بيانعات أوليعة ععن الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة 2) يستعرض الجدول السابق جدول رقم
 محل الدراسة حيت يتضح اآلت :

( Zoteroو Orcidو Academia.eduيقعععا المقعععر العععرئيس لثالثعععة معععن الشعععبكات محعععل الدراسعععة ) -
يقععععا مقرهععععا الععععرئيس فعععع  ألمانيععععا  ResearchGateيكيععععة  فعععع  حععععين أنبالواليععععات المتحععععدن األمر

 ف  المملكة المتحدن. Mendeleyو

( 66460728(أكبر شبكة من حيت عدد المستفيدين حيعت يتجعاوز ععددهم العـ Academia.eduتمثل  -
 Mendeley( مسعتفيد  تتعبعهم15000000بععدد مسعتفيدين يتجعاوز ) ResearchGateمستفيد  تليهعا
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( 8000000بعععدد مسععتفيدين ) Zotero( مسععتفيد  ثععم تععأتى 12000000فيدين يقععدر بنحععو )بعععدد مسععت
 ( مستفيد.5351273بعدد مستفيدين يقدر بنحو) Orcidمستفيد  وأخيراً 

 / السمات العامة2

( مجموعة من السمات والخصائص العامة التع  تعرى الدراسعة 3يستعرض الجدول التال  جدول رقم )
واقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة مثععل )إمكانيععة إرسععال نتععائج البحععت عبععر البريععد أهميععة توافرهععا فعع  م

اإللكترونع   اإلحاطععة الجاريعة  إمكانيععة طلعب الععنص الكامعل  تععوافر مرجعيعة محععددن لتقيعيم والتصععديق علععى 
 المستخدمين  وغيرها من الخصائص الت  يوضحها ويستعرضها الجدول التال .

 العامة للشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة.و السمات 3جدول رقمُ

 السمات العامة م
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 X X X X X إرسال نتائج البحت عن المنشورات عبر البريد اإللكترون  1

 X X X X ✓ متابعة نتائج البحت 2

 X ✓ X ✓ ✓ طلب النص الكامل لوثيقة من المؤل  3

 X X X ✓ ✓ عرض وإخفاء مستخلص الوثائق والمنشورات 4

 ✓ X X X ✓ نشر وتدوين أسئلة وأجوبة عبر المل  الشخص  5

 X ✓ ✓ X X حفظ نتائج البحت ف  حساب المستفيد 6

 X X X ✓ ✓ تنزيل النص الكامل للوثائق 7

8 
اإلعالن أو تدوين مالحظات حول المشاريا الحديثة 

 للمستفيدين
✓ X X X X 

9 
–time line-إزالة ومحو المنشورات من المخطط الزمنى

 للمستفيد
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 X X X ✓ ✓ إمكانية دعون الزمالء لالشتراك ف  الموقا 10

11 
حصول المستفيد على إحاطة جارية بمعدالت قراءن 

 منشوراته
✓ ✓ X X X 

12 
حصول المستفيد على إحاطة جارية بمعدالت تنزيل 

 منشوراته
✓ ✓ X X X 

 X X X X ✓ تأييد ومصادقة مهارات وخبرات المستفيدين 13

14 
إمكانية تحديد المراجا المصدقة لمهارات وخبرات 

 المستفيدين
✓ X X X X 

15 
حصول المستفيد على إحاطة جارية حول نشاطات 

 المستخدمين اآلخرين الذين يتابعهم
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

16 
المحتويات حصول المستفيد على إحاطة جارية حول 

 والمنشورات الت  يتابعها
✓ ✓ X ✓ X 
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 السمات العامة م
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 ✓ X X ✓ X منتديات مناقشة منفصلة  ومجموعات اهتمام خاصة 17

 ✓ X X X ✓ كسيرن ذاتية profileتصدير مل  التعري   18

19 
يمكن للمستفيد استعراض وتصفح ملفات المستخدمين 

 اآلخرين
✓ ✓ X X X 

20 
حول عمل بحث  لمستخدم  يمكن للمستفيد تقديم تغذية راجعة

 آخر
✓ ✓ X X X 

 5 4 4 12 71 الناتج 

وقد تبين من دراسة وتحليل مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة  ومطابقعة خصائصعها 
 وسماتها العامة ما ما تقترحه الدراسة من خصائص وسمات لمواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية ما يل : 

لمواقععا محععل الدراسععة المسععتخدم مععن إزالععة ومحععو المنشععورات والمشععاركات مععن تمكععن جميععا ا -
 مخططة الزمنى.

يحصععل كععل مسععتخدم  مواقععا الشععبكات محععل الدراسععة علععى إحاطععة جاريععة وتحععديثات حععول مععن  -
 تابعهم من مستخدمين آخرين.

 ترون .ال يمكن لمستخدم  أي موقا من مواقا الدراسة إرسال نتائج البحت عبر البريد اإللك -

فقعط متابععة نتعائج األبحعات المنشعورن بهعا  واإلععالن  ResearchGateيمكن لمستخدم  موقعا  -
ععععن المشعععروعات الحديثعععة للمسعععتخدمين  ومصعععادقة وضعععمان مهعععارات وخبعععرات المسعععتخدمين 

 وعرض المراجا المؤيدن لذلك.

ء عرض وإخفا Academia.edu   وموقاResearchGateيمكن للمستخدم ف  كل من موقا  -
مستخلصات المنشورات معن علعى ملفعه الشخصع   كعذلك تنزيعل العنص الكامعل للوثيقعة  وإمكانيعة 
إرسال رسائل دعوية لدعون الزمالء لالشتراك ف  الشبكة  وتمكن كلتا الشعبكتين المسعتخدمين معن 
الحصول على إحاطة جارية حول معدالت قراءن منشوراتهم ومعدالت تنزيعل المنشعورات  كعذلك 

سعتخدمين معن خععالل هعاتين الشعبكتين اسعتعراض وتصععفح ملفعات المسعتخدمين اآلخععرين  يمكعن للم
 وتقديم تعليق أو تغذية راجعة حول عمل بحث  لمستخدم آخر.

  ResearchGateيمكن نشر وتعدوين أسعئلة وأجوبعة عبعر الملع  الشخصع  فع  كعل معن موقعا  -
 عرضة كسيرن ذاتية.  وكذلك تصدير واستخدام مل  التعري  للمستخدم وZotero وموقا

 .Mendeley  وAcademia.eduيمكن حفظ نتائج البحت ف  حساب المستخدم ف  كل من  -

منتديات مناقشعة منفصعلة ومجموععات اهتمعام للمسعتخدمين  Zotero  وMendeleyيقدم كل من  -
 أصحاب االهتمامات الواحدن.

  ResearchGateيمكععن مراسععلة المؤلعع  لطلععب الععنص الكامععل لمنشععوراته فعع  كععل مععن موقععا  -
  كمعا تمكعن الشعبكات الثالثعة مسعتخدميها معن الحصعول Orcid  وموقاAcademia.eduوموقا

 على إحاطة جارية حول المحتويات والمنشورات الت  يتابعوها.
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من موقع  –و إمكانية مراسلة المؤلف لطلب النص الكامل لألعمال العلمية 1شكل رقم ُ
ResearchGate- 

 علعععى أعلعععى درجعععات فععع  اتبعععاع السعععمات العامعععة بمععععدل  ResearchGateإجمعععاال حصعععل موقعععا 
%( تالهمععا 60( وبنسععبة )12/20بمعععدل ) Academia.edu %( أعقبععه موقععا85( وبنسععبة )20/ 17)

علعى  Orcid  وموقعا Mendeley%( وحصل كالً معن موقعا 25( وبنسبة )5/20بمعدل ) Zotero موقا
 %(20( بنسبة )4/20نفس الدرجات )

 البحث واالستعراض. / خدمات3

تهد  إمكانيات البحت البسيط والمتقدم إلى مساعدن الباحثين والمستخدمين ف  استرجاع السعجالت معن 
قواعد بيانات الشبكات محل الدراسعة  ويسعاعد البحعت البسعيط المسعتخدمين معن خعالل تمكيعنهم معن االعتمعاد 

ن قواعد البيانات  فع  حعين أن البحعت المتقعدم على أي كلمة مفتاحية ف  العثور على السجالت واستردادها م
يمكععن المسععتخدمين مععن االعتمععاد علععى عوامععل الجبععر البععولينى )أو  و  لععيس.... الععخ( السععترجاع واسععترداد 

( يسعتعرض فع  عشعرين خاصعية إمكانعات الشعبكات محعل 4الوثائق المطلوبة  والجدول التال  )جدول رقعم )
 االستعراض.الدراسة ف  خدمات وإمكانات البحت و
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 و إمكانات البحث بالشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة4جدول رقم ُ

 معامالت البحث م
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 أ. نوع البحث

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بحت بسيط 1

 X X ✓ X X بحت متقدم ) مركب( 2

 ب. عوامل البحث

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ العنوان 3

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مؤل / المؤلفونال 4

 X X X X X تاريخ النشر 5

 X X X X ✓ عنوان الدورية 6

 X X X X ✓ الموضوع 7

 X X X X ✓ الموضوع الفرع  8

 X X ✓ X X نطاا التاريخ 9

 X X ✓ X X الملخص/ المحتوى 10

 ✓ ✓ ✓ ✓ X الكلمات المفتاحية 11

 X X X X ✓ أسئلة البحت 12

 X X ✓ X ✓ إجابات البحت 13

 X X ✓ X X البحت البولينى 14

 X X X X X الناشر 15

 X X X X X اسم المؤسسة 16

 ✓ ✓ ✓ ✓ X الكلمات المفتاحية تعمل كروابط فائقة 17

 ✓ X ✓ X X الموضوع يعمل كرابط فائق 18

 X X X X X عنوان الدورية يعمل كرابط فائق 19

 X X X X X إمكانية حفظ عمليات البحت 20

 6 6 9 6 8 الناتج 

( مواقععا الشععبكات االجتماعيععة األكاديميععة محععل الدراسععة  ومععدى مطابقععة خصائصععها 4ويبععين جععدول)
البحثية ما ما تقترحه الدراسة معن خصعائص وخعدمات بحعت واسعتعراض يجعب أن تتعوافر لمواقعا الشعبكات 

 االجتماعية األكاديمية.

تقدم يمية محل الدراسة خدمات البحت البسيط  وتقدم جميا مواقا الشبكات االجتماعية األكاد -
Mendeley فقط خدمات البحت المتقدم. 
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 Mendeleyو خدمات البحث المتقدم في موقع 2شكل رقم ُ

واصفات وعوامل بحت متعددن )العنوان  المؤل   عنوان الدورية   ResearchGateتقدم  -
 إجابات البحت(  الموضوع  الموضوع الفرع   نطاا التاريخ  أسئلة البحت 

 واصفات وعوامل بحت ه  )العنوان  المؤل   الكلمات المفتاحية( Academia.eduتقدم  -

واصفات بحت ه  )العنوان  المؤل   نطاا التاريخ  المستخلصات  الكلمات  Mendeleyتقدم  -
 المفتاحية(

 واصفات بحت )العنوان  المؤل   الكلمات المفتاحية  إجابات البحت( Orcidتقدم  -

 واصفات بحت ه  )العنوان  المؤل   الكلمات المفتاحية( Zoteroتقدم  -

تفتقر جميا مواقا الشبكات محل الدراسة إلى تقديم واصفات بحثية بالناشر أو اسم المؤسسة العلمية  -
 المسئولة عن المنشورات أو التابا لها المستخدم.

ت محل الدراسة باستثناء موقا شبكة تعمل الكلمات المفتاحية كروابط فائقة ف  جميا مواقا الشبكا -
ResearchGate. 

 .فقط Zotero  وAcademia.eduتعمل الموضوعات كروابط فائقة ف  كل من موقع   -

افتقرت جميا مواقا الشبكات محل الدراسة إلى جعل عناوين الدوريات روابط فائقة  ولم تقدم أيٍ من  -
 المواقا محل الدراسة خدمات حفظ عمليات البحت.

( 9/20علععى سععائر الشععبكات فع  خصععائص البحععت واالسععترجاع بمعععدل ) Mendeleyال تفوقععت إجمعا
%( وتسعاوت كعل معن 40( وبنسعبة قعدرها )8/20بمععدل ) ResearchGate%( تلتها 45وبنسبة قدرها )

Mendeleyو  Zoteroو  Orcid ( 30( وبنسبة قدرها )6/20بمعدل)% 
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 / التحليل والقياسات البديلة.4

التحليععل والقياسععات البديلععة ضععرورية لمعرفععة تععأثير منشععورات البععاحثين وقيععاس معععدل تعععد ميععزات 
انتشععارها  وتسععاعد القياسععات البديلععة علععى فهععم تععأثير المقععاالت الفرديععة وحجععم الحضععور اإللكترونعع  لهععا  
 والجدول الخامس يكش  ععن عوامعل التحليعل والقيعاس البعديل ومعدى اعتمعاد مواقعا الشعبكات محعل الدراسعة

 عليها وقدرتها على عرض وتقديم مثل هذه القياسات.

 و عوامل التحليل والقياسات البديلة بالشبكات االجتماعية محل الدراسة5جدول ُ   

 عوامل التحليل م
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 X ✓ ✓ X ✓ إجمال  عدد االستشهادات بالمنشور 1

 X ✓ X X ✓ ور على مدى عام حجم االستشهاد بالمنش 2

 X ✓ X X ✓ عدد االستشهادات بكل منشور من منشورات المستخدم 3

 X ✓ X X ✓ عروض بيانية بحجم االستشهادات بالمنشور 4

 X X X X ✓ بيانات حول أسماء المؤلفين المستشهدين العمل 5

 X X X X ✓ بيانات حول أسماء المؤسسات المستشهدن العمل 6

 X X X X ✓ ا داخل األعمال المنشورن تعمل كروابط فائقةالمراج 7

 X X ✓ ✓ ✓ بيانات حول إجمال  عدد القراء والمطلعين على العمل 8

 X ✓ X ✓ X إجمال  حجم التنزيالت للعمل 9

 X X X ✓ ✓ إحصاءات حول الدول األعلى قراءن للعمل 10

 X X ✓ ✓ ✓ إحصاءات أسبوعية حول عدد القراء 11

 X X X ✓ ✓ صاءات أسبوعية حول عدد التنزيالتإح 12

 X ✓ X ✓ ✓ عرض عام إحصائ  للمل  التعريف  للمستخدم 13

 0 3 6 6 12 الناتج

 يتبين ما يل :  –( 5جدول رقم ) -باستقراء الجدول السابق

بيانععععات حععععول إجمععععال  حجععععم  Orcid  وMendeley  وResearchGateقععععدمت كععععل مععععن  -
 االستشهاد بالمنشورات.

بيانات أكثر تفصيال حول حجعم االستشعهاد علعى  Mendeley  وResearchGateقدما موقع   -
مدى عام زمن   كذلك قدم كال الموقعين عدد االستشهادات بكل منشور من منشورات المستخدم  

 ما دعم تلك البيانات بعروض بيانية توضيحية.
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 ResearchGateقع و جزء من التحليالت والقياسات البديلة في مو3شكل رقم ُ

أسماء   وبيانات تحليلية حول أسماء المؤلفين المستشهدين بالعمل فقط ResearchGate قدمت -
المؤسسات المستشهدن بالعمل  كما أن المراجا داخل األعمال المنشورن تعمل كروابط فائقة ف  تلك 

 .الشبكة
 

 

األعمال العلمية بموقع و بيانات تحليلية حول أسماء المؤلفين المستشهدين ب4شكل رقم ُ
ResearchGate 
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إجمال  عدد ( تفاصيل حول Mendeley  وAcademia.edu  وResearchGateقدم كالً من ) -
 إحصاءات أسبوعية حول عدد القراء.  كذلك قدموا القراء والمطلعين على العمل

ت إحصاءات أسبوعية حول عدد التنزيال Academia.edu   وResearchGateكالً من  قدما -
 .والدول األعلى قراءن للعمل

 يقدما إحصاءات حول إجمال  حجم التنزيالت للعمل. Orcid  وAcademia.eduعرض كالً من  -

( تفاصيل إحصائية حول المل  Orcid  وAcademia.edu  وResearchGateعرضت مواقا ) -
 التعريف  للمستخدمين.

 ورات.أي بيانات تحليلية أو قياسية للمنش Zoteroلم يقدم موقا  -

 علععى أعلععى درجععات فعع  تقععديم بيانععات وتحلععيالت قياسععية بمعععدل  ResearchGateوعليععه حصععلت 
( وبنسععبة 6/13بمعععدل ) Mendeley  وAcademia.edu%( تالهععا كععل مععن 92.3( وبنسععبة )13/ 12)
والذي لم يحصعل علعى أي  Zotero%( وأخيرا 23.07( وبنسبة )3/13بمعدل ) Orcid%( تلتهما 46.1)

 ن معدل تقييم التحليل والقياسات البديلة المقترح.درجة ضم

 / التفاعل والذكاء5

يقصععد بميععزن التفاعععل قععدرن المسععتفيد علععى تقععديم أنمععاط مععن التغذيععة الراجعععة سععواء للموقععا نفسععه أو 
للمنشورات المتاحة به  ف  حين أن الذكاء يعنى قدرن الموقا على تقديم خعدمات خبيعرن معن خعالل دمعج نظعم 

لبيانععات مععا قععدرات تحليععل وتجهيععز المعرفععة وهععذه الطريقععة تجعععل عمليععة الوصععول للبيانععات المعقععدن إدارن ا
عوامل التفاعل والذكاء ف  مواقعا الشعبكات محعل الدراسعة  -( 6جدول)-والكبيرن أبسط وأكثر كفاءن  ويقارن

 من خالل أربعة وثالثين ميزن تم التحقق منها ف  الجدول التال ....

 مل التفاعل والذكاء بالشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسةو عوا6جدول ُ

 عوامل التفاعل والذكاء م
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يساعد الموقا ف  العثور على أصدقاء باستخدام  1
Facebook 

✓ ✓ X X X 

 Twitter ✓ ✓ X X Xيساعد الموقا ف  العثور على أصدقاء باستخدام  2
 google  ✓ ✓ X X Xيساعد الموقا ف  العثور على أصدقاء باستخدام  3
 X X X ✓ ✓ يستطيا المستخدم التعليق على المحتوى 4
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تخصيص اإلشعارات وفقا للتفضيالت الشخصية للمستخدم 5
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تصفية المعلومات والبيانات 6
 X ✓ ✓ ✓ ✓ مات المستخدماقتراح المعلومات ذات الصلة باهتما 7
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ إمكانية مراسلة المستخدمين اآلخرين 8
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ متابعة المستخدمين اآلخرين 9
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 ✓ X X ✓ X السماح بإنشاء مجموعات اهتمام من المستخدمين 10
 X X X ✓ ✓ اقتراح وظيفة مناسبة وفقا للمل  الشخص  للمستخدم 11
 X X ✓ ✓ ✓ الصلة بالمحتوى عرض التحديثات األخيرن ذات 12

 X X X X ✓ تقديم التحديثات األخيرن ذات الصلة باهتمامات المستخدم 13
تقديم تحديثات وإحاطة جارية حول الوظائ  الجديدن  14

 للمستخدمين
✓ ✓ X X X 

 X ✓ X X ✓ تقديم إحاطة جارية حول مشاركات األصدقاء 15
الناشر( ما كل يظهر اسم مالك المنشور )المؤل   أو  16

 منشور
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 X ✓ X X ✓ تحديثات حول قوائم المقاالت ذات الصلة بمجال البحت 17
قائمة بالمستفيدين المتابَعين والُمتابٍعين تظهر ما المل   18

 الشخص  للمستخدم
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

قائمة بأشهر المستفيدين المتابَعين والُمتابٍعين تظهر عند  19
 خرينمتابعة مستفيدين أ

X ✓ ✓ X ✓ 

 X X ✓ X X يمكن للمستخدم محو ُمتابا  20
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ يمكن للمستخدم حذ  مشاركاته 21
 ✓ X X ✓ X ترشيح المستخدمين ذوي االهتمامات المشتركة لمتابعتهم 22
إظهار التساؤالت البحثية الحديثة ذات الصلة باهتمامات  23

 المستخدم
✓ X X X X 

اإلجابات المنشورن من قبل مستخدمين إشعار المستخدم ب 24
 آخرين 

✓ X X X X 

 X ✓ ✓ ✓ ✓ إشعارات حول طلبات المتابعة الحديثة 25
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تخصيص وتنظيم اإلشعارات 26
يحصل المستفيد على اإلشعارات المختلفة عبر البريد  27

 اإللكترون 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ X السماح بتتبا أنشطة ومشاركات المستخدمين 28
يمكن للمستخدمين معرفة من زار ملفهم الشخص   29

 وتصفحه
✓ X X X X 

 X X X ✓ ✓ ترشيح المستخدمين بناًء على ملفهم الشخص  30
الموقا يقترح مستخدمين لديهم نفس االهتمامات البحثية  31

 عند البحت عن أحدهم
X ✓ ✓ X ✓ 
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ترشيح مشاركات تم اإلعجاب بها من قبل أصدقاء  32
 متابع  المستخدمو

X ✓ X X X 

السماح بتخصيص وإعادن تصميم المل  الشخص   33
 للمستخدم

X X X ✓ ✓ 

اإلشارن إلى الفيديوهات األعلى مشاهدن على الـ  34
YouTubeوالمرتبطة باهتمامات المستخدمين 

X X X ✓ ✓ 

 16 14 20 23 25 الناتج 

 من أن:( تم التحقق 6من خالل الجدول السابق جدول رقم )

تخصيص اإلشعارات وفقا للتفضيالت الشخصية للمستخدم  كما يمكن لجميا المواقا محل الدراسة  -
 يمكنها جميعها تصفية المعلومات والبيانات  وتتيح إمكانية مراسلة المستخدمين اآلخرين  ومتابعتهم.

مواقا الشبكات محل يظهر اسم مالك المنشور )المؤل   أو الناشر( ما كل مشاركة يقوم بها ف  جميا  -
 الدراسة.

ف  جميا مواقا الشبكات  تظهر قائمة بالمستفيدين المتابَعين والُمتابٍعين ما المل  الشخص  للمستخدم -
 محل الدراسة.

 

تابٍعين تظهر مع الملف الشخصي للمستخدمو قائمة 5شكل رقم ُ شبكة  – بالمستفيدين المتاب(عين والمل
Mendeley نموذجاً.   

 .دم ف  جميا المواقا الخمس محل الدراسة حذ  مشاركاتهللمستخيمكن  -

يمكن للمستخدم ف  جميا مواقا الشبكات محل الدراسة تخصيص وتنظيم اإلشعارات الت  يتلقاها  ما  -
 إمكانية الحصول على تلك اإلشعارات عبر البريد اإللكترون .
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معلومات ذات الصلة باهتمامات باقتراح ال Zoteroموقا  باستثناء -كل الشبكات محل الدراسة تسمح  -
  .المستخدم

بتتبا أنشطة ومشاركات  ResearchGate موقاباستثناء  –تسمح كل الشبكات محل الدراسة  -
 المستخدمين.

عرض آخر  Mendeley)  و Academia.edu  وResearchGateيمكن لمستخدم  مواقا ) -
 التحديثات ذات الصلة بالمحتوى.

الحصول على قائمة  Orcid  وResearchGateال يمكن لمستخدم  -عند متابعة مستفيدين أخرين  -
بمستخدمين لديهم كذلك ال يمكنهم الحصول على قائمة مقترحة  بأشهر المستفيدين المتابَعين والُمتابٍعين 

 .نفس االهتمامات البحثية عند البحت عن أحدهم

ف  العثور على المستخدمين  Academia.edu   وموقاResearchGateيساعد كل من موقا  -
يستطيا المستخدم التعليق ف  كال الموقعين   google  وTwitter  وFacebookأصدقاء باستخدام 

  وكالهما على المحتوى  كما أن كال الموقعين يقترح وظيفة مناسبة وفقا للمل  الشخص  للمستخدم
تخدمين بناًء على تحديثات وإحاطة جارية حول الوظائ  الجديدن للمستخدمين  وترشيح المسيقدم 

حيت يقترح الموقعان مستخدمين لديهم نفس االهتمامات البحثية عند إجراء البحت عن ملفهم الشخص  
 أحدهم.

 

 

 .Academia.eduعلى موقع  Facebookو دعوة صديق باستخدام 6شكل رقم ُ

ستخدمين   وترشيح المبإنشاء مجموعات اهتمام من المشاركين Zotero  وMendeleyكالً من  يسمح -
 ذوي االهتمامات المشتركة.

جارية بمشاركات األصدقاء   إحاطةMendeley   وResearchGateيقدم كل من موقع   -
 تحديثات حول قوائم المقاالت ذات الصلة بمجال البحت.و

بتخصيص وإعادن تصميم المل  الشخص  للمستخدم  واإلشارن إلى  Zotero  وOrcidيسمح كالً من -
 .والمرتبطة باهتمامات المستخدمينYouTubeمشاهدن على الـ  الفيديوهات األعلى
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يظهر الموقا التساؤالت   وآخر التحديثات ذات الصلة باهتمامات المستخدم ResearchGateيقدم  -
إشعارات للمستخدم باإلجابات المنشورن من   ويقدم البحثية الحديثة ذات الصلة باهتمامات المستخدم

 .المستخدمين من معرفة من زار ملفهم الشخص  وتصفحه يمكن  وقبل مستخدمين آخرين

 فقط. Mendeleyيمكن للمستخدم محو ُمتابا ف  موقا  -

 .ترشيح لمشاركات تم اإلعجاب بها من قبل أصدقاء ومتابع  المستخدم Academia.eduيقدم  -

(  وحصععععععععلت 25/34%( بمععععععععدل )73.5علعععععععى نسععععععععبة ) ResearchGateإجمعععععععاال حصععععععععلت
Academia.edu ( فعع  حععين حصععلت 67.6( بنسععبة )23/34عععدل )علععى م%Mendeley  علععى نسععبة

بنسعبة  Orcid%( وأخيعرا 47.05( وبنسعبة )16/34بمعدل ) Zotero(  تلتها 20/34%( بمعدل )58.8)
 (14/34%( وبمعدل )41.1)

 /المالحة ف الموقع.6

 خل الموقا.حاولت الدراسة ف  هذه الفقرن المقارنة بين خصائص عمليات المالحة والتنقل دا

 و خصائص المالحة واإلبحار في المواقع محل الدراسة7جدول رقم ُ

 عوامل اإلبحار والتصفح م
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يمكن للمستخدم إعطاء مالحظات حول منشورات  1

 المستخدمين اآلخرين
✓ ✓ X ✓ X 

فحة من يتوفر رابط مباشر للصفحة الرئيسة في كل ص 2

 صفحات الموقع
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 X X ✓ ✓ X التوصية بصديق لمتابعته 3

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تصفية المعلومات الخبيثة والغير مرغوبة 4
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وصول ودخول مباشر إلى المحتويات األساسية للموقع 5
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ locationتحديد المكان الحالي للمستخدم  6
 ✓ ✓ ✓ ✓ X تتوفر عناوين مناسبة للصفحا 7
 X X X X X توفر قوائم منسدلة  8

 expandable menu ✓ ✓ ✓ ✓ Xتوفر قوائم قابلة للتوسع  9

 ✓ X ✓ X X روابط مستقلة للبحث عن األصدقاء 10
 X X X X X يمكن للمستخدمين تقديم مقترحات للموقع 11

 ✓ X X X X يمكن للمستخدمين إعطاء تغذية راجعة حول الموقع 12
 X X X X X السماح للمستخدمين بالدردشة مع بعضهم البعض 13

ملفات التعريف تفصيلية لتحديد اعتماد المستخدم  14

 ومصداقيته
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ X ✓ X ✓المستخدم ال يمكنه إخفاء أي معلومات من ملف التعريف  15
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 الخاص به
روابط فائقة تربط ملف التعريف للمستخدم بكل مشاركة  16

 تهمن مشاركا
X ✓ ✓ ✓ ✓ 

توفر مجموعات بحثية مع إمكانية البحث عن مستخدمين  17

 متشابهين في االهتمامات البحثية
X ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ X X تجميع المحتويات والمشاركات ذات الصلة 18
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ توفر اإلمكانية الستكشاف شبكة األصدقاء 19
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ متابعة وتتبع محادثات األصدقاء 20
 X X X X X يمكن للمستخدم إعطاء تصنيف أو ترتيب طبقي للمحتويات 21

 X X X X X االستخدام متعدد اللغات  22

 14 14 14 13 10 الناتج 

 يتبين لنا التال :-( 7جدول رقم )-وكما هو واضح ف  الجدول السابق

 واقا الدراسة.لم تتوافر الخصائص المحددن ف  قائمة التقييم بصورن كاملة ف  أي موقا من م -

  كما يتوفر ف  جميا مواقا الدراسة رابط مباشر للصفحة الرئيسة ف  كل صفحة من صفحات الموقا -
تصفية المعلومات الخبيثة والغير مرغوبة  ما توافر إمكانية الوصول تحتوي جميا المواقا على ميزن ل

المكان الحال  للمستخدم  تحديد   باإلضافة إلىوالدخول مباشرن إلى المحتويات األساسية للموقا
location  على  توفر اإلمكانية الستكشا  شبكة األصدقاء  ومتابعة وتتبا محادثات األصدقاءما

 الخط المباشر.

تساعد المعلومات التفصيلية ف  مل  التعري  الشخص  على تحديد بيانات اعتماد ومصادقة  -
 المستخدمين ف  جميا مواقا الشبكات محل الدراسة.

جميا مواقا الشبكات محل الدراسة االستخدام متعدد اللغات  وال يوجد خاصية تمكن المستخدم م ال تدع -
  باإلضافة إلى هذا ال تسمح المواقا الخمس محل من إعطاء تصني  أو ترتيب طبق  للمحتويات

  يمكن للمستخدمين تقديم مقترحات للموقا  وال للمستخدمين بالدردشة ما بعضهم البعضالدراسة 
 ذلك ال تتوافر قوائم منسدلة لتسهيل عمليات اإلبحار.ك

عناوين مناسبة للصفحات  كما توفر روابط  ResearchGateباستثناء توفر جميا مواقا الدراسة  -
فائقة تربط مل  التعري  للمستخدم بكل مشاركة من مشاركاته  باإلضافة إلى أنها توفر مجموعات 

 متشابهين ف  االهتمامات البحثية.بحثية ما إمكانية البحت عن مستخدمين 

قوائم قابلة للتوسا لتسهيل التصفح   Zoteroتقدم جميا مواقا الشبكات محل الدراسة باستثناء  -
 واإلبحار داخل الموقا.

 فقط. Zoteroف   يمكن للمستخدمين إعطاء تغذية راجعة حول الموقا -

 .األصدقاءروابط مستقلة للبحت عن  Zotero  وAcademia.eduيقدم كال من  -
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 .توصيات لمتابعة األصدقاء Orcid  وMendeleyيقدم كالً من  -

  ResearchGateف   يمكن للمستخدم إعطاء مالحظات حول منشورات المستخدمين اآلخرين -
 .Orcid  وAcademia.eduو

إخفاء أي معلومات من  Zotero  وMendeley  وResearchGateال يمكن للمستخدم ف  كالً من  -
 مثل النوع االجتماع   والعمر ...الخ الخاص به مل  التعري 

  Orcid  وMendeleyباهتمامات الباحثين ف   يتم تجميا المحتويات والمشاركات ذات الصلة -
 .Zoteroو

 Academia.edu  وموقعا وAcademia.edu  وموقعا Mendeleyإجماال حصل كالً معن موقعا 
( بنسعععبة 13/22بمععععدل ) Academia.edu%(  تلعععتهم 63.6( بنسعععبة )14/22علعععى أعلعععى المععععدالت )

 %(45.4( بنسبة )10/22)ResearchGate%( وأخيرا 59.9)

 / واجهة المستخدم7

معا النظعام أو الموقعا وذلعك  المسعتخدمونيقصد بواجهة المسعتخدم مجموععة الوسعائل التع  يتفاععل بهعا 
( يعتم 8جعدول رقعم) –بهد  السماح بعمليات فعالة والتحكم الكبيعر فع  المحتعوى المتعاح  فع  الجعدول التعال  

مقارنععة مجموعععة مععن الخصععائص التعع  افترضععت الباحثععة ضععرورن توافرهععا فعع  واجهععة المسععتخدم ألي مععن 
 مواقا الدراسة.

اقع محل الدراسة.و واجهة المستخدم في المو8جدول رقم ُ  

 خصائص واجهة المستخدم م
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ إرشادات المالحة على واجهة قاعدن البيانات واضحة وسهلة 1
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ كل الحقول لها أسماء 2
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مسميات الحقول واضحة وصريحة 3
تبط بكافة التنزيالت السجل اإلحصائ  للمستخدم مر 4

 والقراءات واالستشهادات... الخ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 X X X X ✓ روابط ألحدت التساؤالت 5
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ روابط للمحتويات والمشاركات الحديثة 6
 X ✓ X ✓ ✓ روابط للوظائ  الجديدن للمستخدمين 7
 X X X X X يقترح الموقا باحثين ذو صلة باهتمامات المستخدم 8
 X X X X X ات لمتابعة باحثين وأوراا بحثيةمقترح 9
 X X ✓ X X توصية بمحتويات ذات صلة باهتمامات المستخدمين 10

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ملفات تعري  تفصيلية 11
 X X ✓ ✓ ✓ ملفات إحصائية تفصيلية مرتبطة بكل مستخدم 12
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 خصائص واجهة المستخدم م
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 X X X ✓ ✓ إظهار ملفات التعري  للمؤلفين المشاركين 13

الٌمتابٍعين والٌمتابَعين تظهر على الصفحة  روابط لملفات 14
 الرئيسة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ إجراءات مبسطة لتسجيل الدخول والخروج للمستخدم 15

 8 9 10 11 12 الناتج 

كش  الجدول السابق عن نتائج المقارنة بين واجهات المستخدم فع  المواقعا محعل الدراسعة حيعت تبعين 
 ما يل :

شععبكات محععل الدراسععة إرشععادات واضععحة وسععهلة للمالحععة علععى واجهععة قاعععدن قععدمت جميععا مواقععا ال -
 البيانات. ووفرت إجراءات مبسطة لتسجيل الدخول والخروج للمستخدم.

جميععا الحقععول فعع  المواقععا الخمععس محععل الدراسععة لهععا أسععماء  ومسععميات الحقععول واضععحة وصععريحة  -
 وليست اختصارات.

السعععجل اإلحصعععائ  للمسعععتخدم معععرتبط بكافعععة التنعععزيالت تقعععدم جميعععا مواقعععا الشعععبكات محعععل الدراسعععة  -
والقراءات واالستشهادات... الخ  كما تقدم جميعهعا روابعط للمحتويعات والمشعاركات الحديثعة  باإلضعافة 
إلى ملفات تعري  تفصيلية للمستخدم مقرونة بروابط لملفات الٌمتابٍعين والٌمتعابَعين تظهعر علعى الصعفحة 

 الرئيسة.

بكات محل الدراسة لم تقعدم أو تقتعرح بعاحثين ذو صعلة باهتمامعات المسعتخدم  ولعم تقعدم جميا مواقا الش -
 مقترحات لمتابعة باحثين محددين وأوراا بحثية معينة.

 روابط ألحدت التساؤالت. ResearchGateيقدم موقا  -

 توصية بمحتويات ذات صلة باهتمامات المستخدمين. Mendeleyيقدم موقا  -

  ResearchGateعريعع  للمععؤلفين المشععاركين فعع  حالععة وجععودهم فعع  كععأل مععن يععتم إظهععار ملفععات الت -
 وحدهما. Academia.eduو

روابعععط فائقعععة للعععربط بعععين  Orcid  وAcademia.edu  وResearchGateتقعععدم كعععالً معععن مواقعععا  -
 واجهات المستخدم والوظائ  الجديدن للمستخدمين.

تنععزيالت ومعععدل القععراءات واالستشععهادات فعع  وجععدت الملفععات اإلحصععائية التفصععيلية المتعلقععة بحجععم ال -
 .Mendeley  وAcademia.edu  وResearchGateواجهة المستخدم بمواقا 

%( تبعه 80( بنسبة )12/15المعدل األعلى بين المواقا ) ResearchGateحقق موقا
Academia.edu   (11/15)  ( ثم 73.3بنسبة )%Mendeley (10/15( بنسبة )66.6 )% تالهم 

Orcid  (9/15( بنسبة )وأخيرا60 )%Zotero (8/15( بنسبة )53.3  )% 
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 / إعدادات الخصوصية8

تمثععل إعععدادات الخصوصععية أمععًرا مهمععا للكثيععر مععن مسععتخدم  شععبكات التواصععل االجتمععاع  وخاصععة 
األكاديميعة منهععا حيععت تتععيح للمسععتخدمين الكثيعر مععن الخيععارات التعع  تسععاعدهم فع  البقععاء آمنععين علععى الشععبكة 

جتماعية  إضافة إلى قدرتهم على تخصيص الجمهور المستهد  من وراء معا يقومعون بنشعره  سعواء معن اال
 األصدقاء أو العامة.

 و إعدادات الخصوصية في مواقع الشبكات محل الدراسة.9جدول رقم ُ

 عوامل إعدادات الخصوصية م
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1 
ة على المشاركات لتقييد العرض على إعدادات خصوصي

 مجموعة محددن من المستخدمين
✓ X X X X 

 X X X X ✓ السماح للمستخدمين بمعرفة من قرأ مشاركاتهم 2

 X X X X ✓ السماح بتخصيص عرض المل  الشخص  أو تعميم عرضة 3

 X X X X ✓ السماح بإظهار أو إخفاء تفاصيل حول المستخدمين 4

 X X ✓ X X بعين وفقا لموافقة المستخدمتحديد المتَا 5

 ✓ X X ✓ X تحديد العدد اإلجمال  للعناصر والمشاركات المعروضة 6

 X ✓ X X X السماح بعرض كافة النتائج ف  صفحة واحدن 7

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تجنب المشاركات المكررن 8

 2 1 3 2 5 الناتج 

 لى ميزات إعدادات الخصوصية.تحليل البيانات كش  أن المواقا قيد الدراسة تفتقر إ

إعععدادات خصوصععية علععى المشععاركات لتقييععد العععرض علععى مجموعععة  ResearchGateيععوفر موقععا  -
محعععددن معععن المسعععتخدمين  ويسعععمح للمسعععتخدمين بمعرفعععة معععن قعععرأ مشعععاركاتهم  كعععذلك يسعععمح الموقعععا 

لسعماح بتخصيص عرض الملع  الشخصع  علعى مسعتفيدين محعددين أو تعمعيم عرضعه  باإلضعافة إلعى ا
 بإظهار أو إخفاء تفاصيل حول المستخدمين.

 بتحديد المتَابعين وفقا لموافقة المستخدم.  Mendeleyموقا  يسمح -
 بعرض كافة النتائج ف  صفحة واحدن. Academia.eduيسمح  -
 العدد اإلجمال  للعناصر والمشاركات المعروضة Zotero  وMendeleyيحدد كالً من كل من  -
 شبكات عرض المشاركات المتكررن.تتجنب جميا مواقا ال -

%( 62.5سعجل ) ResearchGateتفتقر المواقا الخمس إلى ميزات الخصوصية ف  العرض  فقط 
( أعقبهمعععععععا كعععععععل معععععععن 3/8%( بمععععععععدل )37.5) Mendeley( تالهعععععععا 5/8معععععععن المععععععععايير بمععععععععدل)

Academia.eduو  Zotero (2/8( بنسعععععبة )وأخيعععععرا 25 .)%Orcid ( 12.5بنسعععععبة ال تتجعععععاوز% )
 (1/8وبمعدل)
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 /العرض الببليوجرافي للبيانات.9

 ويقصد به شكل وطبيعة البيانات الببليوجرافية الت  يتم تقديمها عن كل منشور من منشورات الموقا.

 و العرض الببليوجرافي لبيانات المنشورات في المواقع محل الدراسة10جدول رقم ُ

 عناصر العرض الببليوجرافي م
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بيانات ببليوجرافية مبسطة لألوراا العلمية 1

 X ✓ ✓ ✓ ✓ بيانات ببليوجرافية يصاحبها مستخلص 2

 بنود العرض الببليوجرافي
 ✓ X X X X ترتيب هجائ  3

 ✓ X X X X ترتيب تصاعدي بالتاريخ )من األقدم لألحدت( 4

يخ )من األحدت لألقدم(ترتيب تنازل  بالتار 5  X X X X ✓ 

 X X ✓ X X إجمال  عدد المشاركات والمنشورات للمستخدم 6

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ استخدام حاالت األحر  الكبيرن والصغيرن ف  الحقول 7

 X X X X ✓ تجميا النتائج باستخدام البيانات الببليوجرافية 8

-لعناوينا-الكلمات المفتاحية-روابط فائقة ألسماء المؤلفين 9
 الموضوعات

✓ ✓ X ✓ X 

 X X X ✓ X السماح بتصدير قائمة المشاركات والمنشورات 10

 5 5 4 4 5 الناتج

الععععرض الببليعععوجراف  لبيانعععات المنشعععورات المتاحعععة -( 10جعععدول رقعععم ) –يظهعععر الجعععدول السعععابق 
 والمعروضة على المواقا  حيت تبين أن ...

ة بيانات ببليوجرافية مبسطة لألوراا العلمية والمشاركات  مواقا الشبكات محل الدراس جمياتقدم  -
 .يقدم بيانات ببليوجرافية فقط Zoteroوجميعها يصاحبها مستخلصات علمية باستثناء موقا 
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 .Orcidو عرض البيانات الببليوجرافية مع مستخلص في موقع  7شكل رقم ُ

خدم كذلك ترتيب تصاعدي وتنازل  ترتيب هجائ  للمنشورات على صفحة المست Zoteroيقدم موقا  -
 بتاريخ العرض أو التحميل على الصفحة.

 .إجمال  عدد المشاركاتبيان ب Mendeleyيقدم موقا  -

 .تجميا النتائج باستخدام البيانات الببليوجرافيةب ResearchGateيسمح موقا  -

 بتصدير قوائم المشاركات والمنشورات. Orcidيسمح موقا  -

واقا الشبكات محل الدراسة إلى معايير العرض الببليوجراف   حيت سجل كعالً إجماال افتقرت جميا م 
%( فعععععع  حععععععين سععععععجل كععععععل مععععععن 50( )5/10معععععععدل ) Zotero  وOrcid  وResearchGateمععععععن 

Academia.eduو  Mendeley  (40نقاط ) 4أقل من% 

 / نتائج البحث.10

ديميعة علعى مقارنعة خصعائص وطبيععة تعتمد معايير نتائج البحت فع  مواقعا الشعبكات االجتماعيعة األكا
تععرى -خاصععية20-نتععائج البحععت فعع  مواقععا الدراسععة  ويسععتعرض الجععدول التععال  مجموعععة مععن الخصععائص

 الباحثة معيارية توافرها ف  نتائج البحت على مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية محل الدراسة.
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بكات محل الدراسة.و خصائص مخرجات ونتائج البحث في مواقع الش11جدول رقم ُ  

 خصائص المخرجات أو النتائج م
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 ✓ X X X X ترتيب أسماء المؤلفين وفقا لنتائج البحت 1
 ✓ X X X X الترتيب حسب تاريخ النشر 2
 X X X X X الفرز وفقا للموضوع 3
 X X X X X الفرز وفقا لشكل المنشور 4
 X X X X X لفرز وفقا لنوع الوثيقةا 5
 X X X X X الفرز وفقا للمؤسسة 6
 Z X X X X XإلىAالفرز الهجائ  من  7
 A X X X X XإلىZالفرز الهجائ  من  8
 X X X X ✓ الفرز من األحدت إلى األقدم وفقا لتاريخ النشر واالتاحة 9
 X X X X ✓ تاحةالفرز من األقدم إلى األحدت وفقا لتاريخ النشر واال 10
ترتيب منشورات المؤل  المضافة إلى ملفة التعريف  من  11

 األحدت إلى األقدم
✓ X X X X 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ يمكن للمستخدم اختيار سجل فردى من نتائج البحت 12
 X X X X X اختيار سجالت متعددن من نتائج البحت 13
 X X X X X اختيار مجموعة من السجالت للعرض 14
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ لسماح باختيار السجالت للتنزيل والطباعةا 15
 X X X X X السماح بإضافة نتائج البحت ف  قوائم الطباعة 16
 X X X X X السماح بإرسال نتائج البحت إلى عبر البريد اإللكترون  17
 ✓ ✓ ✓ ✓ X يمكن إضافة النتائج إلى حساب المستخدم وحفظها 18
 X X X X X عربة التسوا )سلة التسوا( يمكن إضافة النتائج إلى 19
روابط إلى مصادر خارجية مثل مواقا الويب ومصادر  20

 الوصول الحر
X X X X X 

 7 5 5 4 6 الناتج 

( أن جميعا المواقعا محعل الدراسعة تفتقعر إلعى التطعوير فع  11جدول رقم )–يتضح من الجدول السابق 
صية وميزن تم اختيارها ومقارنة نتائج المواقعا بهعا  ولعم خا 20ميزات وخصائص النتائج الخاصة بها  نحو 

 % من المميزات.35يسجل أي من مواقا الدراسة أعلى من 

تقدم جميا المواقا محل الدراسة إمكانية اختيار تسجيلة واحدن من نتائج البحت  كذلك توفر تسهيالت  -
 تسمح باختيار السجالت للتنزيل والطباعة.
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وفقا لشكل    أووفقا للموضوع ات محل الدراسة إلى امكانية فرز النتائجتفتقر جميا مواقا الشيك -
 .وفقاً للمؤسسة  أو وفقا لنوع الوثيقة  أو المنشور

 أو العكس.  ZإلىAهجائيا منال تقدم جميا مواقا الشبكات محل الدراسة تسهيالت لفرز النتائج  -

  أو تيار سجالت متعددن من نتائج البحتإمكانية اخجميا مواقا الشبكات محل الدراسة ال تتوافر ف    -
جميا المواقا محل الدراسة مجموعة من السجالت للعرض  باإلضافة إلى ذلك ال تسمح اختيار 

إضافة   أو إرسال نتائج البحت عبر البريد اإللكترون   أو بإضافة نتائج البحت ف  قوائم الطباعة
 وا(النتائج إلى عربة التسوا )سلة التس

روابط خارجية إلى النص الكامل للمنشورات والمشاركات ف  جميا مواقا الشبكات محل ال تتوافر  -
 الدراسة. 

 ف  جميا مواقا الشبكات محل الدراسة باستثناء إضافة النتائج إلى حساب المستخدم وحفظهايمكن  -
 . ResearchGateموقا 

ومن األقدم إلى األحدت فرز النتائج من األحدت إلى األقدم خدمات  ResearchGateتقدم شبكة   -
 وفقا لتاريخ النشر واالتاحة  والفرز وفقا للوثائق المضافة حديثا إلى الصفحة الشخصية للمستخدم.

 إمكانية فرز النتائج وفقا ألسماء المؤلفين  وتواريخ النشر. Zoteroيقدم موقا  -

  ResearchGate%( تبعععععععه موقععععععا 35-7/20أعلععععععى النتععععععائج ) Zoteroإجمععععععاال حقععععععق موقععععععا 
 Academia.edu%( وأخيعرا موقعا 5/20-25) Orcid    وموقعاMendeley%( ثم موقعا 6/20-30)
(4/20-20  )% 

 / عوامل الترشيح أو التصفية11

يقصد بها العوامل والميزات اإلضافية الت  تستخدم ف  تصفية نتائج البحعت  وتسعاعد عوامعل التصعفية 
جععدول  –أقصععر وقععت ممكععن. فعع  الجععدول التععال  المسععتخدمين فعع  الحصععول علععى النتععائج المطلوبععة فعع  

 معامل من معامالت الفرز والتصفية للمواقا محل الدراسة. 13قارنت الدراسة -( 12رقم)

 و عوامل الترشيح أو التصفية في مواقع الشبكات محل الدراسة.12جدول رقم ُ

 عوامل الفرز والتصفية م
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 X X X X X الموضوع 1

 X X X X X اسم الدورية 2

 X X X X X سنة النشر 3

 X ✓ X X X الكلمات المفتاحية 4

 X X X X ✓ المؤسسة  5

 X X X ✓ ✓ القسم العلم  6
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 عوامل الفرز والتصفية م
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 X X X ✓ ✓ الباحت أو المؤل  7

 X X X X ✓ تساؤالت الدراسة 8

 X X X X ✓ المراجعة العلمية 9

 X X X X X عمل مؤتمر...(-مقالة-كتابنوع المنشور ) 10

 X X X X X األعلى قراءن 11

 X X X X X األعلى استشهادا 12

 X X X X X صورن. الخ(-صوت-شكل المنشور )نص 13

 0 0 0 2 5 الناتج

كش  تحليل عوامل الفرز ف  مواقا الدراسة إلى افتقار جميا مواقا الشبكات محل الدراسة إلى دمج  -
 صفية والفرز.معامالت الت

ال توفر جميا مواقا الشبكات محل الدراسة معامالت فرز تعتمد على الموضوع أو اسم الدورية أو  -
سنة النشر أو نوع المنشور  أو المشاركات األعلى قراءن ضمن الموضوع أو األعلى استشهاداً أو 

 شكل المنشور.

 مات المفتاحية.خدمة فرز وتصفية النتائج وفقا للكل Academia.eduيقدم موقا  -

إمكانية الفرز والتصفية حسب المؤسسة والقسم العلم  والمراجعات  ResearchGateيقدم موقا  -
 واألسئلة.

الفرز وفقا للباحثين أو إمكانات  Academia.eduو  ResearchGateيوفر كالً من موقع    -
 المؤلفين 

( تبععععععه موقعععععا %38.4( بنسعععععبة )5/13أعلعععععى معععععدل ) ResearchGateإجمععععاالً سعععععجل موقعععععا 
Academia.edu (2/13( بنسععبة )فعع  حععين أن كععالً مععن موقععا 15.3 )%Mendeley وموقععا  Orcid  

 لم يسجلوا أي نقاط. Zoteroوموقا 

 / المساعدة.12

تعد عوامل وخصائص المساعدن من األمور الضرورية لدعم المستخدمين  حيعت تجعذب المسعتخدمين  
معن قبعل. ويقصعد بعوامعل –وخاصة األكاديمية منها -بكات االجتماعية وتساعد أولئك اللذين لم يستخدموا الش

المساعدن هنا الميزات والخصائص الت  يوفرها الموقا للمستخدمين ف  سبيل مسعاعدتهم علعى تعلعم ومعرفعة 
خبايا وتعقيدات الموقا إن وجدت. تم مقارنة عوامعل وميعزات المسعاعدن لمواقعا الشعبكات محعل الدراسعة فع  

 ( 13جدول رقم) –تال الجدول ال
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 و عوامل وميزات المساعدة في مواقع الشبكات محل الدراسة.13جدول رقم ُ

 عوامل المساعدة م
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 ✓ ✓ ✓ X X عروض مسموعة ومصورن )فيديو(على الخط المباشر 1
 X X X X X رسائل المساعدن 2
 X X X X X رسائل نظام العرض 3
معلومات تعليمية خالية من المصطلحات المعقدن  4

 والتخصصية
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تجنب االختصار ف  المعلومات النصية 5
 ✓ X X ✓ ✓ إمكانية تقديم االستفسارات 6
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FAQخدمات األسئلة المتكررن  7
 X X X X X دردشة على الخط المباشر 8
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ د اإللكترون مساعدن عبر البري 9
 ✓ X X X X منتدى للنقاش 10

 7 5 5 5 5 الناتج 

 ( يتبين أن:13جدول رقم )-باستقراء وتحليل الجدول السابق

وفرت جميا مواقا الدراسة مجموعة من التعليمات الخالية من التعقيد والت  يسهل فهمهما من قبل  -
 صر:المستخدم العادي  منها على سبيل المثال ال الح

-مركز المساعدن – Help Centerخدمات المساعدن تحت عنوان  ResearchGateيوفر موقا  -
والذي اشتمل على مجموعة من االيقونات تمثل كل واحدن منهم خدمة من خدمات الموقا  والى يمكن 

 رد الضغط عليها تصفح كل تعليمات المساعدن. للمستفيد بمج

  
عوامل المساعدة في شبكة  و8شكل رقم ُ

ResearchGate لدعم الملف الشخصي للمستخدم 
و مركز المساعدة في شبكة 9شكل رقم ُ

ResearchGate 
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( بساطة المصطلح والذي يسهل فهمه 9(  وشكل رقم )8وكما يتضح من الشكلين السابقين شكل رقم ) -
على الصور للتعبير عن كل خدمة  ResearchGateمن قبل جميا المستخدمين  حيت اعتمد موقا 

 من خدمات الموقا  واعقبها بشروح مبسطة وسلسة.

 FAQتوفر كافة مواقا الدراسة خدمات المساعدن عبر البريد اإللكترون  وخدمات األسئلة المتكررن  -
 Academia.eduميات عدن؛ فوردت مثال بموقا حيت وردت خدمة األسئلة األكثر تداوال تحت مس

   وOrcid  و Zoteroووردت بموقا  Popular Support Articlesتحت مسمى 

Mendeley تحت مسمىFAQ وردت ف  موقا  بينماResearchGate  تحت مسمىTop 

questions  وكما هو معرو  إن هذه الخدمة تهد  إلى التيسير على الباحثين والمستخدمين من
ل عرض األسئلة األكثر شيوعا وتداوال مما يوفر على الباحثين الكثير من الوقت والجهد  وتقلل خال

 األسئلة األكثر شيوعا من الحاجة إلى التواصل المباشر ما الموقا . 

 

 Academia.eduو خدمة األسئلة المتكررة في 10شكل رقم ُ

 تعليمية للمساعدن. اتفيديوهZotero   وOrcid  وMendeleyتقدم كالً من مواقا  -

إمكانية االستعالم واالستفسار من  Zotero  وAcademia.eduو  ResearchGateتقدم مواقا  -
 الموقا.

 منتديات للمناقشة وتداول اآلراء للمساعدن. Zoteroيوفر موقا  -

 Zoteroو منتدى النقاش في موقع 11شكل رقم ُ
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دن  ورسائل نظام العرض  ودردشات على الخط تفتقر جميا مواقا الدراسة إلى تقديم رسائل المساع -
المباشر حيت أنه من المعرو  أن هذه الوسائل قد يكون لها أكبر األثر ف  توجيه وارشاد ومساعدن 
المستخدمين لتلك المواقا  فعلى سبيل المثال وجود دردشة تفاعلية على تلك المواقا قد يكون له أكبر 

لمستخدم على التعامل ما تلك المواقا والتغلب على صعوبة األثر ف  توفير بيئة تفاعلية تعين ا
 االستخدام حال وجودها   

%( فعععع  حععععين سععععجل كععععل مععععن موقععععا 70-7/10أعلععععى النقععععاط ) Zoteroإجمععععاالً سععععجل موقععععا 
ResearchGate وموقا  Academia.edu وموقا  Mendeley وموقا  Orcid (5/10-50 )% 

 / محددات المحتوى.13

حتوى فع  هعذه الفقعرن طبيععة المحتعوى العذي تسعمح تلعك الفئعة معن المواقعا بتحميلعه يقصد بمحددات الم
يستعرضها الجدول –نوع من المنشورات  16ومشاركته ما اآلخرين  وقد تم مقارنه مواقا الدراسة وفقا لـ 

 (14جدول رقم ) –التال  

و المحتوى المسموح بتحميله من قبل المستخدمين14جدول رقم ُ  

 المحتوى م
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مقاالت 1
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ كتب 2
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فصول الكتب 3
 X ✓ X X X مراجعات الكتب 4
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أعمال المؤتمرات 5
 X X X X X خطابات 6
 X ✓ X X ✓ مجموعات البيانات 7
 ✓ ✓ ✓ X ✓ براءات االختراع 8
 ✓ ✓ X ✓ ✓ قديميةالعروض الت 9
 X X X X ✓ الملصقات )البوسترات( 10
 X X X X ✓ مخططات البحوت 11
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األطروحات والرسائل الجامعية 12
 ✓ X X X ✓ أوراا العمل 13
 X ✓ ✓ ✓ X الدراسات األولية واالستطالعية 14
 ✓ X X X X فيديوهات 15
 ✓ X X X X ملفات صوتية 16

 10 8 8 8 11 الناتج 
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( امكانية تحميل المقاالت والكتب وفصول الكتب وأعمال 14جدول رقم) –يوضح الجدول السابق  -
 المؤتمرات والرسائل واألطروحات على جميا مواقا الشبكات محل الدراسة.

 

 ResearchGate.و محددات المحتوى على شبكة 12شكل رقم ُ

 .Academia.eduيمكن تحميل مراجعات الكتب على موقا  -

 .Mendeley  وResearchGateيمكن تحميل مجموعات البيانات على كل من  -

 .Academia.eduمكن تحميل براءات االختراع بجميا المواقا محل الدراسة باستثناء موقا -

 .Mendeleyبجميا المواقا محل الدراسة باستثناء موقا  العروض التقديميةيمكن تحميل  -

 فقط. ResearchGateعلى موقا  األبحاتيمكن تحميل الملصقات ومخططات  -

 .Zotero  وموقا ResearchGateأوراا العمل ف  كالً من موقا يمكن تحميل  -

  وموقا Academia.eduالدراسات األولية واالستطالعية ف  كالً من موقا يمكن تحميل  -
Mendeley وموقا  Orcid. 

 .Zoteroيمكن تحميل الملفات الصوتية وملفات الفيديو على موقا  -

 يسمح بتحميل الخطابات على جميا مواقا الشبكات محل الدراسة. ال -

%( تاله 68.7-11/16سجل أعلى النقاط بمعدل ) ResearchGateتحليل البيانات بين أن موقا  -
  Mendeley%( ف  حين سجل كل من موقا 62.5-10/16بمعدل ) Academia.eduموقا 
 %(.50-8/16معدل ) Zotero  وموقا Orcidوموقا 

ال الشبكات االجتماعية األكاديمية يمكن أن تكون مفيدن بشكل خاص ف  الوصول إلى أعمال اجما -
المؤتمرات والملصقات والعروض التقديمية واالطالع عليها  والت  ال تتاح ف  الغالب على قواعد 

 البيانات التجارية.

لشبكات االجتماعية المشكلة الرئيسة ف  تحميل النصوص الكاملة على قواعد بيانات ومستودعات ا -
األكاديمية ه  التراخيص  ويحاول كل موقا من مواقا الدراسة سن سياسات وقوانين محددن لتحديد 

 طبيعة ونمطية المحتوى المسموع بتحميله على الموقا.
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التأكيد على االحتفاظ بحق -أثناء تحميل المشاركات -من المستخدم ResearchGateيطلب موقا  -
يص أو أي حقوا أخرى ضرورية لنشر العمل  باإلضافة إلى التأكيد على حقوا المؤل  وأذون التراخ

 .39المؤلفين اآلخرين

سياسة الترخيص ف  تحميل المشاركات والمنشورات  حيت يؤكد  Academia.eduكما تتبا شبكة  -
ية ف  حالة حمل المستفيد مقاالت من دور –الموقا على أهمية التحقق من سياسات األرشفة للدوريات 

وف  بعض -ما منتهكا حقوا الطبا والنشر للدورية يتلقى المستخدم إشعارا فوريا بإزالة المنشور
 .40الحاالت غلق حساب المستخدم تماما

مسئولية مشاركة المواد وتحميلها عبر اإلنترنت  وما ذلك يطلب من Mendeley ويتحمل موقا  -
لها ال يمكن حذفها أو تحريرها  وان المنشورات المستخدمين التأكيد على أن المنشورات الت  يتم تحمي

يجب أن تكون متاحة للجمهور  كما أدرج الموقا مجموعة من السياسات لمشاركة الناشرين   ويطلب 
من المستخدم قراءن سياسات الناشرين قبل تحميل المحتوى    باإلضافة إلى ذلك يتم إدراج مختل  

لخط المباشر وهذه المبادئ تساعد المستخدم ف  تحميل المبادئ التطوعية لتحميل المحتوى عبر ا
 .41ومشاركة المنشورات دون انتهاك سياسات وحقوا الطبا والنشر للناشرين

أي تأكيدات لحقوا الطبا والنشر أو أي حقوا ذات صلة بما ف  ذلك  Orcidوكذلك ال يطلب موقا  -
المشاركات والمنشورات  ولكن حقوا الخصوصية والدعاية  وال يفرض الموقا أي شروط لتحميل 

ف  حالة تقديم أي بالغ عن انتهاك محدد لحقوا الطبا والنشر من قبل المستخدمين يقوم الموقا 
 42 مباشرن بإزالة المشاركة وقد يتطور األمر إلى حد حجب المستخدم وإغالا حسابه تماما.

لى الخط المباشر  باإلضافة إلى بإتباع سياسات الناشرين قبل تحميل األعمال ع Zoteroويلتزم موقا  -
ذلك يمكن للمستخدم تحديد عرض وحظر بيانات محددن للمحتوى وفق تاريخ معين  وبالتال  فمن غير 
الممكن الوصول إلى المحتوى الكامل عالنية حتى تنته  فترن الحظر وما ذلك تبقى تفاصيل البيانات 

 43الببليوجرافية متاحة للجمهور طوال فترن الحظر

 سمات وخصائص المقارنة للمواقع الخمس محل الدراسة. /14

حللت الدراسة ميزات وخصائص الشبكات االجتماعية األكاديميعة معن زوايعا مختلفعة وجوانعب متنوععة 
( نتعائج هعذا 13( والشعكل رقعم )15ويبين الجدول رقعم )-كما ورد ف  الجداول من الثالت إلى الرابا عشر –

ائص والنتعائج اإلجماليعة لخمسعة معن مواقعا التواصعل االجتمعاع  األكعاديم   التحليل  حيت يستند إلى الخصع
(ResearchGate و  Academia.edu و  Mendeley و  Orcid و  Zotero)  هعععم األكثعععر شععععبية

 للمواقا. Alexa ورواجا بين المستخدمين وذلك وفقا لتصني  

راسة.و سمات وخصائص المقارنة للمواقع الخمس محل الد15جدول رقم ُ  

 الخاصية م
عدد 

 المعايير
إجمالي عدد 

 5المعايير*
نسبة التحقق في 
 المواقع الخمس

% 

 42 42 100 20 السمات العامة 1
 35 35 100 20 البحت واالستعراض. 2
 41.5 27 65 13 التحليل والقياسات البديلة. 3
 57.6 98 170 34 التفاعل والذكاء 4
 59.1 65 110 22 المالحة   الموقا. 5
 66.6 50 75 15 واجهة المستخدم 6
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 الخاصية م
عدد 

 المعايير
إجمالي عدد 

 5المعايير*
نسبة التحقق في 
 المواقع الخمس

% 

 32.5 13 40 8 إعدادات الخصوصية 7
 46 23 50 10 العرض الببليوجراف  للبيانات 8
 27 27 100 20 نتائج البحت 9

 10.7 7 65 13 عوامل الترشيح أو التصفية 10
 54 27 50 10 المساعدن 11
 56.2 45 80 16 المحتوى 12

 45.6 459 1005 201 المجموع

 

 

و سمات وخصائص المقارنة للمواقع الخمس محل الدراسة. 13شكل رقم ُ  

( أن واجهة المستخدم سجلت أعلى معدالت ف  المواقا 15جدول رقم )-ويكش  الجدول السابق -
%  تلتها المالحة ف  66.6الخمسة من حيت االلتزام بالخصائص والميزات المقترحة وذلك بنسبة 

% ويليه المحتوى المسموح برفعه على الموقا من قبل 57.6عل والذكاء % ثم التفا59.1الموقا 
%  وذلك؛ ف  حين تلقت عوامل الترشيح والتصفية للنتائج أدنى المعدالت 56.2المستخدمين

10.7.% 

سجلت جميا الميزات والخصائص المقدمة ف  الجداول من الثالت إلى الرابا عشر متوسط قدره  -
45.6.% 

% من الميزات ف  خمس فئات فقط ه  )واجهة 50ت محل الدراسة أكثر من سجلت مواقا الشبكا -
 المستخدم  والمالحة ف  الموقا  والتفاعل والذكاء  والمحتوى  والمساعدن(

تختل  باق  الفئات السبا للتقييم )السمات العامة  والبحت واالستعراض  والتحليل والقياسات البديلة   -
بليوجراف  للبيانات  ونتائج البحت  وعوامل الترشيح أو التصفية( وإعدادات الخصوصية  والعرض الب

42 

35 

41.5 

57.6 59.1 

66.6 

32.5 

46 

27 

10.7 

54 
56.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

البحت  السمات العامة
 .واالستعراض

التحليل 
والقياسات 

 .البديلة

المالحة    التفاعل والذكاء
 .الموقا

اعدادات  واجهة المستخدم
 الخصوصية

العرض 
الببليوجرافى 

 للبيانات

عوامل الترشيح  نتائج البحت
 او التصفية

 المحتوى المساعدن 



 د. ريهام عاصم غنيم/  دراسة استكشافية تقييمية.مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية: 

  

 -54 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

صعودا وهبوطا ف  تحقيق أو تقديم خدمات أفضل وبالتال  فمثل هذه الفئات تحتاج إلى مزيد من 
 االهتمام لتحسين وظائ  وخدمات المواقا.

 / خصائص المواقع الخمس محل الدراسة.15

( ونتيجة كل موقا تظهر ف  الجدول 14إلى 3لجداول من )يستند ترتيب المواقا إلى مصفوفة ف  ا
 السادس عشر.

و خصائص المواقع الخمس محل الدراسة.16جدول رقم ُ  

 الخاصية م
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 5 4 4 12 17 السمات العامة 1

 9 6 9 6 8 البحت واالستعراض. 2

 0 3 6 6 12 التحليل والقياسات البديلة. 3

 16 14 20 23 25 التفاعل والذكاء. 4

 14 14 14 13 10 المالحة   الموقا. 5

 8 9 10 11 12 واجهة المستخدم. 6

 2 1 3 2 5 إعدادات الخصوصية. 7

 5 5 4 4 5 العرض الببليوجراف  للبيانات 8

 7 5 5 4 6 نتائج البحت 9

 0 0 0 2 5 عوامل الترشيح أو التصفية 10

 7 5 5 5 5 لمساعدن ا 11

 10 8 8 8 11 المحتوى 12

 80 74 88 96 121 المجموع 
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 و خصائص المواقع الخمس محل الدراسة.14شكل رقمُ

 ( ما يل : 14(  وشكل رقم )16يتضح من استقراء وتحليل جدول رقم )

% )فوا 60.1وذلك بمعدل  201نقطة من مجموع نقاط  ResearchGate 121سجل موقا  -
 (المتوسط

( نسب أقل من Orcid  وZotero  وMendeley  وAcademia.eduسجلت المواقا األربعة ) -
( على الترتيب )أقل من المتوسط( مثل هذه المواقا ليس 36.8  و39.8  و43.7  و%47.7 )50

لها ميزات وخصائص فعلية  ومن ثم تحتاج من مسئوليها إلى إعادن هيكلة بحيت يمكن للمستخدمين 
 ستفادن ممكنه منها.تحقيق اقصى ا

إجماال... جميا مواقا الشبكات محل الدراسة غير مؤهلة ليتم تصنيفها تحت بند االكتمال أو االمتياز  -
فالمواقا الخمس تفتقر إلى بعض الميزات األساسية للوظائ   ومطوري هذه المواقا عليهم مسئولية 

 كبيرن لمحاولة االرتقاء بميزات وخصائص تلك المواقا.

  

020406080100120

 السمات العامة

 .البحت واالستعراض

 .التحليل والقياسات البديلة

 التفاعل والذكاء

 .المالحة فى الموقا

 واجهة المستخدم

 اعدادات الخصوصية

 العرض الببليوجرافى للبيانات

 نتائج البحت

 عوامل الترشيح او التصفية

 المساعدن 

 المحتوى

ResearchGATE Academia.edu Mendeley Orcid Zotero
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 ا: النتائج والتوصياترابع

 أوال: النتائج

قامت الدراسة الحالية على استكشا  وتحليل وتقييم الخصائص والسمات العامة والموضعوعية لمواقعا 
الشبكات االجتماعية األكاديمية متخذن عينة قدرها خمس مواقا تم تصنيفهم كأكثر المواقا اسعتخداما فع  هعذه 

فع  الفتعرن  وذلك( Zotero  وOrcid  وMendeley  وAcademia.edu  و ResearchGate))الفئة 
  وذلععك مععن خععالل تتبععا خصععائص وأنمععاط وسععمات تلععك المواقععا 2018ديسععمبر  31سععبتمبر إلععى  1مععن 

محعواً  12موزععة علعى خاصعية تقعيم تلعك المواقعا علعى أساسعها  201قترحة قائمة معيارية مباالعتماد على 
حت واالستعراض  وخدمات التحليعل والقياسعات البديلعة  وإمكانعات السمات العامة  وخدمات البمعياريا هم )

التفاعل والذكاء  خصائص المالحة فع  الموقعا.  وواجهعة المسعتخدم  وإععدادات الخصوصعية للمسعتخدمين  
والعرض الببليوجراف  للبيانات  ونتائج البحت  وعوامل الترشعيح أو التصعفية للنتعائج  وإمكانعات المسعاعدن  

 محتوى(ومحددات ال

توصلت الدراسة من خالل تحليل البيانات إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها فيما يل :وقد   

( 66460728(أكبر شبكة من حيت عدد المستفيدين حيت يتجاوز عددهم الـ Academia.eduتمثل  .1
 Mendeley( مستفيد  تتبعهم15000000بعدد مستفيدين يتجاوز ) ResearchGateمستفيد  تليها

( 8000000بعدد مستفيدين ) Zotero( مستفيد  ثم تأتى 12000000عدد مستفيدين يقدر بنحو )ب
 ( مستفيد.5351273بعدد مستفيدين يقدر بنحو) Orcidمستفيد  وأخيراً 

اتسمت المواقا الخمس محل الدراسة بمجموعة متنوعة من السمات العامة وإن اختلفت كل شبكة من  .2
معايير والمقاييس المقترحة لتقييم السمات العامة لها  حيت حصلت الشبكات ف  نسبة اتباعها لل

ResearchGate ( 85( وبنسبة )20/ 17على أعلى درجات ف  اتباع السمات العامة بمعدل )%
( وبنسبة 5/20بمعدل ) Zotero%( تلتهما 60( وبنسبة )12/20بمعدل ) Academia.eduتلتها

 .%(20( بنسبة )4/20لى نفس الدرجات )ع Orcid  وMendeley%( وحصلتا كل من 25)

تنوعت خدمات البحت واالستعراض ف  المواقا الخمس محل الدراسة وتبين افتقار جميا المواقا إلى  .3
على سائر الشبكات ف   Mendeleyتفوقت  التنوع ف  الخدمات وفقاً للمعايير المقترحة  إجماال

بمعدل  ResearchGate%( تلتها 45) ( وبنسبة قدرها9/20خصائص البحت واالسترجاع بمعدل )
( 6/20بمعدل ) Orcid  وZotero  وMendeley%( وتساوت كل من 40( وبنسبة قدرها )8/20)

 %(30وبنسبة قدرها )

ً للمعايير المقترحة  .4 قدمت المواقا الخمس محل الدراسة بيانات وتحليالت قياسية لمنشوراتها  ووفقا
رجات ف  تقديم تلك الفئة من البيانات والتحليالت على أعلى د ResearchGateحصلت للتقييم 

بمعدل  Mendeley  وAcademia.edu%( تالها كل من 92.3( وبنسبة )13/ 12بمعدل )
 Zotero%( وأخيرا 23.07( وبنسبة )3/13بمعدل ) Orcid%( تلتهما 46.1( وبنسبة )6/13)

 ت البديلة المقترح.( حيت افتقر الموقا تماما إلى ميزات تقييم القياسا0/13بمعدل )

تمتعت جميا مواقا الدراسة بميزات التفاعل والذكاء والالت  مكن تلك المواقا من استقبال أنماط  .5
متنوعة من التغذية الراجعة كما استطاعت المواقا من خاللهن استخدام خدمات األنظمة الخبيرن ف  

  وحصلت (25/34عدل )%( بم73.5على نسبة ) ResearchGateحصلت  التعامل ما مستفيديها 
Academia.edu ( 23/34على معدل) ( ف  حين حصلت 67.6بنسبة )%Mendeley  على نسبة
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 Orcid%( وأخيرا 47.05وبنسبة ) (16/34بمعدل ) Zotero  تلتها (20/34%( بمعدل )58.8)
 (14/34%( وبمعدل )41.1بنسبة )

انات المالحة داخل الموقا والتنقل بين استطاعت المواقا الخمس محل الدراسة أن تمنح مستفيديها إمك .6
محتوياته  وإن اختلفت الدرجة المعيارية لكل موقا عن اآلخر  حيت حصل كالً من موقا 

Mendeley وموقا  Academia.eduوموقا و  Academia.edu  على أعلى المعدالت
خيرا %( وأ59.09بنسبة ) (13/22بمعدل ) Academia.edu%(  تلتهم 63.6( بنسبة )14/22)

ResearchGate(10/22( بنسبة )45.4)% 

تنوعت اإلمكانات الت  يقدمها كل موقا من مواقا الدراسة ضمن واجهة المستخدم الخاصة به  ووفقا  .7
( 12/15المعدل األعلى بين المواقا ) ResearchGateللمعايير المقترحة من الدراسة حقق موقا

 Mendeley%( ثم موقا 73.3سبة )( بن11/14)Academia.edu%( تبعه موقا 80بنسبة )
 Zotero%( وأخيراً موقا 60( بنسبة )9/15)Orcid%( تالهم موقا 66.6( بنسبة )10/15)
 %(  53.3( بنسبة )8/15)

وفرت مواقا الدراسة مجموعة من الخصائص الت  تضمن تحقيق الخصوصية لمستفيديها  وإن  .8
%( من المعايير 62.5) ResearchGateاختلفت تلك الخصائص من موقا آلخر حيت سجل موقا 

( أعقبهما كل من موقا 3/8%( بمعدل )37.5) Mendeley( تاله موقا 5/8)بمعدل
Academia.edu وموقا  Zotero (2/8( بنسبة )وأخيراً موقا 25 .)%Orcid  بنسبة ال تتجاوز

 (1/8%( وبمعدل)12.5)

من منشورات الموقا  وذلك من حيت  تنوعت البيانات الببليوجرافية الت  يتم تقديمها عن كل منشور .9
مقاييس مقترحة لتقييم العرض الببليوجراف   10شكل البيانات وطبيعتها  حيت قدمت الدراسة 

للبيانات  وافتقرت جميا مواقا الشبكات محل الدراسة إلى معايير العرض الببليوجراف   حيت سجل 
%( ف  حين 50( )5/10عدل )م Zotero  وموقاOrcidموقا   وResearchGateكالً من موقا 

 %(40نقاط ) 4أقل من  Mendeley  وموقا Academia.eduسجل كل من موقا 

خاصية لتقييم ومقارنة خصائص وطبيعة نتائج البحت ف  كل موقا من المواقا  20اقترحت الدراسة   .10
ً لتلك الخصائص المقترحة  -7/20أعلى النتائج ) Zoteroحقق موقا الخمس محل الدراسة  ووفقا

  Orcid   وموقاMendeley%( ثم موقا 6/20-30) ResearchGate%( تبعه موقا 35
 %Academia.edu (4/20-20 )%( وأخيرا موقا 5/20-25)

%( ف  تقديم ميزات إضافية 38.4( بنسبة )5/13أعلى معدل ) ResearchGateسجل موقا  .11
%( ف  حين أن 15.3) ( بنسبة2/13) Academia.eduلتصفية وترشيح نتائج البحت تبعه موقا 

 .لم يسجلوا أي نقاط Zotero  وموقا Orcid  وموقا Mendeleyكالً من موقا 

قدمت المواقا الخمس محل الدراسة معلومات وبيانات مساعدن لمستخدميها لتمكنهم من التعامل بسهولة  .12
ف   %(70-7/10أعلى النقاط ) Zoteroحيت سجل موقا -إن وجدت –ما خبايا وتعقيدات المواقا 
  Mendeleyموقا   وAcademia.edu  وموقا ResearchGateحين سجل كل من موقا 

 %Orcid (5/10-50 )وموقا 

سمحت المواقا الخمس محل الدراسة لمستفيديها بتحميل فئات مختلفة ومتنوعة من المنشورات   .13
ا بين أن موقنوعا مختلفا من المنشورات  حيت ت 16وسجلت المعايير المقترحة للتقييم 

ResearchGate ( تاله موقا 68.7-11/16سجل أعلى النقاط بمعدل )%Academia.edu 
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  وموقا Orcid  وموقا Mendeley%( ف  حين سجل كل من موقا 62.5-10/16بمعدل )
Zotero ( 50-8/16معدل.)% 

 يمكن للشبكات االجتماعية األكاديمية أن تكون مفيدن بشكل خاص ف  الوصول إلى أعمال المؤتمرات .14
والملصقات والعروض التقديمية واالطالع عليها  والت  ال تتاح ف  الغالب على قواعد البيانات 

 التجارية.

سجلت الميزات الخاصة بواجهة المستخدم أعلى معدالت ف  المواقا الخمسة من حيت االلتزام   .15
م التفاعل % ث59.1%  تلتها المالحة ف  الموقا 66.6بالخصائص المقترحة للتقييم وذلك بنسبة 

%  وذلك؛ 56.2% ويليه المحتوى المسموح برفعه على الموقا من قبل المستخدمين57.6والذكاء 
 %.10.7ف  حين تلقت عوامل الترشيح والتصفية للنتائج أدنى المعدالت 

% )فوا 60.1وذلك بمعدل  201نقطة من مجموع نقاط  ResearchGate 121سجل موقا  .16
  Zotero  وMendeley  وAcademia.eduاألربعة ) سجلت المواقاف  حين  المتوسط(

( على الترتيب )أقل من 36.8  و39.8  و43.7  و47.7% )50( نسب أقل من Orcidو
المتوسط( مثل هذه المواقا ليس لها ميزات وخصائص فعلية  ومن ثم تحتاج من مسئوليها إلى 

 نها.إعادن هيكلة بحيت يمكن للمستخدمين تحقيق اقصى استفادن ممكنه م

تفتقر جميا مواقا الشبكات محل الدراسة إلى االكتمال فالمواقا الخمس تفتقر إلى بعض الميزات   .17
األساسية للوظائ   ومطوري هذه المواقا عليهم مسئولية كبيرن لمحاولة االرتقاء بميزات 

 وخصائص تلك المواقا.

 ثانيا: التوصيات.

 ية بما يل :بناًء على ما تقدم من نتائج الدراسة يمكن التوص

نظرا لما تتمتا به مواقا الشعبكات االجتماعيعة األكاديميعة معن تغيعرات متسعارعة  توصعى الدراسعة  -1
 بإجراء دراسات أخرى مكملة لتتبا التغيرات المحتملة ف  المستقبل.

 األكاديميين والمؤسسات البحثية إيجعاد معياريعة موحعدن وصعياغة سياسعة محعددنيجب على كل من  -2
 .لتبادل أنشطة البحت والتطوير اقا الشبكات االجتماعية األكاديمية المناسبةموللوقو  على 

من الضروري العمل على استغالل الشبكات االجتماعية المختلفة ودععم الميعزات الالزمعة لتحقيعق   -3
 أنماط مختلفة من التعاون بين األكاديميين والمؤسسات والمعاهد البحثية.

والمؤسسعع  إيجععاد آليععة مناسععبة لتقيععيم مخرجععات المؤسسععات يجععب علععى وكععالء االعتمععاد البحثعع   -4
البحثية باالعتماد على مواقا الشبكات االجتماعية األكاديمية لمعا تمثلعه معن بعديل مسعتقبل  لعمليعات 

 التواصل العلم  بين الباحثين.

يتحععتم علععى أخصععائ  المكتبععات والمعلومععات العمععل علععى تقععديم الععدعم التععدريب  الععالزم للبععاحثين   -5
 وأعضاء هيئة التدريس بحيت يمكن استخدام المواقا بشكل فعال لتعزيز أنشعطة البحعت والتطعوير.

اختيععار الموقعا المناسععب لموائمععة احتياجععاتهم البحثيعة ومتطلبععات النشععر العععام  وتمكعين البععاحثين مععن
أبوابعه الذي يفرض عليهم ف  بعض األحيان اللجوء إلى النشر الذات  والت  تمثل تلعك المواقعا أحعد 

 وروافده.
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 دراسات مقترحة 

تبدو الشبكات االجتماعية األكاديمية متشابهة ما المستودعات الرقمية المؤسسية ألن كالهما يوفر  -1
رؤية للنواتج العلمية  ولكنها تؤدى وظائ  مختلفة حيت أن الملفات الشخصية هنا محددن للغاية  

ن أوجهه االتفاا واالختال  بين مواقا وعليه توصى الدراسة بإجراء دراسات تكميلية لبيا
الشبكات االجتماعية األكاديمية وبين المستودعات الرقمية المؤسسية  وأنماط اإلفادن من كالهما 

 وسبل وأوجه التعاون بينهما.

وكيفية استخدامها وتقييم الشبكات االجتماعية األكاديمية هناك العديد من المناطق المعتمة حول  -2
والمنهجية وراء النشر بها  وبالتال  فإن العديد من الدراسات الفرعية والنوعية  الدوافا العلمية

مطلوبة إللقاء الضوء على تلك المناطق حيت أن المزيد من التحليالت حول الدوافا إلى استخدام 
الشبكات االجتماعية األكاديمية وتفضيل شبكة عن األخرى ربما تعطى فهما أكبر ألهمية تلك الفئة 

 .لمواقامن ا

كذلك من المهم إجراء دراسات موسعة حول إمكانية استخدام القياسات البديلة الت  تقدمها مواقا  -3
 الشبكات االجتماعية األكاديمية كبدائل لقياس األثر العلم  للمنشورات.

ويوصى أيضا بإجراء دراسات تكميلية حول تأثير استخدام الشبكات االجتماعية األكاديمية ف   -4
 ثير العلم  الذي أحدثه استخدام تلك الشبكات على مستخدميها من الباحثين والعلماء.قياس التأ

 قائمة األعمال المستشهد بها.
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