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استخدام الباحثين بجامعة األزهر لشبكات التواصل األكاديمي: دراسة  
 Researchgateتحليلية لشبكة بوابة البحث 

 أسماء سيد محمد 
قسمما وثائمموال كوثات، مموة  لدرمما وثإلنوامموة وامسممومرا   ولقمما و   مم   وث ممو     

 لص .

 asmaa.hasaneen@azhar.edu.egوثب يإل واثك، كمي: 

 الملخص:
تقممممإل وثتمممم توة وا ،اومرمممما وثقدارمممما  ممممي تخممممإل  وثاامممموا  وث،ممممي  سمممم، إلل و  

باوبما وث ثمس بتمت  وث وخثان فى وث،اوص  لم  وخرم ي ح خ مس تسم، إلك  م تا  
ل،زويممإل فممي تثا مم  وثلصمماة وثكولدمما ثدا ممواة ك قد ممو ل،وخمما ل ومممو  ثد ارمم   
كت ممإله  مممدر وثإلنواممما  ثممى ارممموا واممم، إلوك وث مموخث   ب ولقممما و   ممم  ثتممم توة 

كلمممممإلع تاوبمممم  وث مممموخث   ب مممممو  وث،اوصمممم  و ممممموك اي ا ممممم تا باوبمممما وث ثممممس   
فممي كصممممى لممإلع وامم، إلوك كوب،اممإلة وثإلنوامما بدممى وثاممل   وثاصمماي وث،ثد دممي 

بوخثي  ولقا و   م  ثتم تا باوبما وث ثمس  كتثد م  وثاداموة وث،ق يارما ث موخثي 
 ولقمما و   مم   كتاصممدا وثإلنوامما  ثممى وثقإليممإل لمم  وثل،مموا  لل ممو: وخ،دمما لدرمما 
وثطمممل وثلسممم ا و مبممم  بممم   وثكدرممموة وثقدارممم  و رممم ع لممم  خ مممس بمممإلك وثكدرممموة 

  بضاو ح تد  و بقإل ذثم  لدرما لم   1153ا  قساو  ب ص إل  31كتقسول و باوق  ا
كتن تمثم  و قسموك  لم  اوثقدماك   مل و املون  وثصم إلث   وثزنوبم   وث لإلاما  

وثقدارمممما لتممممونلا فممممي  مممم تا باوبمممما وث ثممممس قسمممما وثكرارممممو  كوثا زيممممو   كلوممممما 
ت صصموة وامسمومروة كوثقدمماك واام لرا كوثق ىرما  ممى تقم  و قسموك وثقدارمما  

واما بمإلكو  لم  وث،اصمروة لل مو تمم    مل وثقام  بدمى تقزيمز كبدرم  قمإللا وثإلن 
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لس،ايوة وثابي بوثت توة وا ،اومرا و موك ارا ب   تبضمو   ولقما و   م  
لممممم  رممممم ت باممممم  ممممممإلكوة كككنوة تإلنيبرممممما  كتسمممممايل وثتممممم توة وا ،اومرممممما 
و موك ارمما لمم  رمم ت نامموا  وثب يممإل واثك، كمممي ككنض وثقامم ح بوا مموفا  ثممى 

ثي كتبضممو   ولقمما و   مم  ث مضمماوك  ثممى وثتمم توة وا ،اومرمما تتمم ر  بمموخ
 و موك ارا  كلتونلا بثائ ا كوث،قوكن ب   وث وخث   وخر ي .

وثتمم توة وا ،اومرمما  باوبمما وث ثممس  واتصمموت وثقداممي  : الكلمااات الماتاحيااة
 Researchgate ولقا و        توة وث،اوص  و موك اي    تا 
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The Use of the Academic Social Networks by 

Researchers at 
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Researchgate 

Asmaa Sayed Mohmed Hasaneen  
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Faculty of Humanities, Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
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Abstract: 

The Academic Social are the most recent means used by 

researchers to communicate with others, Researchgate is 

increasingly used by scholars to upload the full-texts of 

their articles and make them freely available for everyone, 

and this study aims to measure the use of Academic social 

networks, (Researchgate) by researchers at Al-Azhar 

university and the extent of the researchers' interaction 

with it , To achieve the objectives of the study analytical 

survey methodolog and use of content analysis, The study 

found several findings, The college of Medicine occupied 

the largest percentage amonng other scientific colleges in 

terms of the number of colleges and their departments 

with 31 departments with ascore of 1153 members, The 

highest participating department in Researchgate are 

department of Chemistry and Physics, Faculty of Science, 

and the least participating Sectors are the Humanities, 

Islamic and Arabic Studies, the study provided a number 

of recommendations: work should be carried out to 

enhance the levels of awareness of Academic Social 

networks among the faculty members at Al-Azhar 

University through seminars, training courses, and 

marketing these via e-mails and workshops. The study 
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also recommends encouraging the faculty members to join 

of Academic Social networks share their published papers 

and collaborate with other researchers. 

Keywords: Social Networks, Researchgate , Scholarly 

communication, Al-Azhar University, Academic Social 

networks, Researchgate 
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 تمهيد 

وثتمم توة وا ،اومرمما لمم  ت مما قلمماوة وث،اوصمم  فممي وثقصمم  وثثممإليس وث،ممي ُتقممإل 
و  مممم وة وثممممدي  ي،تممممونلان و متممممطا ُتسمممموبإل بدممممى تث  ممممل واتصمممموت بمممم   

ببممم  وثثممإلكك وثسرواممرا كوث و وقرممما كواق،صمموك ا  كلممم   وثُا ،دامما كوا ،اولمموة 
 ت    و لاق  وثارس باك  كلاق  تاي،   كقمإل م ثما لثم   مدر وثااوقم  بتمت 

ثد،اوصممم  بممم   وثا ،اقممموة بقضممم ا    واممم  فمممي ت مممإل ا  مممُ ت  إليمممإل  كُلب،كممم  
خ،ممى  ممو ة ح فمم وك وثُا ،امم ح خ،ممى تصمم ثا تاواممرا ثممإلن لث مم  لمم  توثمم ق  

كتطايق مممو ث إللممما وث ثمممس كوث ممموخث   فكممم   وااممم،اوك  لممم  لزو مممو  مممدر وثتممم توة 
ثثمي  مي باثوبما موفمد   إليمإل  ثدلتم  وفظ  ة وثتم توة وا ،اومرما و موك ارما  

ثداسممم، إلل   ت ضمممو  كت ممموكت وثاصممموكن كوثاق فممما و موك ارممما  كللصممما   وثقدامممي
 كآثروة ثد،لوفس ل  و ق ون  راتسوبإل في تقزيز وام و وة وثقدارا كوث ثثوث،ي  

 لؤ م وة ت  رارم  ال اابم إلكوث،مي ُت مResearchGate كلم  ت م   و  م تا 
 إلك بمم -و إلوة وثاتمم اخ مماى  ممك  وثا ك مما كوثالتممانوة   ثدا ممواة  يوثقدامم أئ  ثد،مم
   ،اممموكوا تلقمممإل  – وثاتمممونلا خ ممما -روة وث،اصممم-زي ة وث،لممم إلك بممم - و وة وث ممم

  .بوثا وثا وة ا،ت وك وا خ ا كتر  و  
  تقوكن ل ومرا لا  ا ثد وخث   لم    و تكو بدى تم   ResearchGate  هتق  ك 

  كىوا،طوب، ا  متو  لإلكموة روصا ب اح لاو ُي،مر  ت صصوة وثقداك    ار
  كوامضاوك  ثى وثُالوقتموة كوت مو  ثد وخث   تثا   تكنوت وث ثس وث وصا ب ا

وثإلنواا  ثمى ُلثوكثما وث،قم ه بدمى ر ي ح ثدث  تسقى  در  تمتطا وث وخث   وخ
لمممإلع واممم، إلوك وث ممموخث   ب ولقممما و   ممم  ث مممدر وثتممم تا فمممي بادرممما وث،اوصممم  

خ مس  ي بدمى وام، مما كوث،م كي   ماسم احكُلقإلت متم  م،مو  ا وثقدام   وثقداي
فمي مموك ا    كوث موخث   كوثقدامو  باولم   مدل ثآوثتم توة  دو وثلما  لم  قإل   ُ 



 

Researchgate

1628 

ل لممم  ،اممملممم  رصممموات كاممماوة كتلتومرممموة ت بممم   مممزا،ثامممو ت ح مظممم و  وثا ،اممم 
 ،اومرممما و موك ارممما وا ،اممموك ب مممدر وثتممم توة و ممموت ا  كلممم   لمممو  مممو  واوخ،ر

تبضممممو    لممممما وث،مممممإلنيس وث ممممموخث   كروصممممما  كىضمممم كن  واممممم، إلول و لممممم  قبمممم  
 ق .تاار  آفوثداسو اا في وث قي بوثا ،ا  وثقداي ك 

 اإلطار المنهجى 1
 الدراسة  مشكلة  1/1
بمممإلك ك ممماك خصممم  وثإلنواممما قرامممو اخظ،ممم  وث وخثممما لممم  اثممم  لتمممتدا ،ت  

ارواممممممي  ضمممممم ت كيبمممممم   لممممممإلع تاو ممممممإل  ولقمممممما و   مممممم  بباوبمممممما وث ثممممممس 
ResearchGate بوب، ون ممممو تكو  تممممإلبا    كلممممإلع تاوبمممم  وث مممموخث   ب ممممو

لمممممو تقمممممإلكة وثتممممم توة  كروصممممما  بقمممممإل  وث،اوصممممم  وثاقدمممممي بممممم   وث ممممموخث   
كتصمم ثا ت،لموفس قراممو ب ل ممو فمي ت ممإل ا وث ممإللوة وا ،اومرما و موك ارمما  

 وثا ،داا ثد وخث  .

 . أهمية الدراسة 1/2
وث،ي  س، إلل و    وثااوا   تخإل   و موك ارا  وا ،اومرا  وثت توة  تقإل 

و في  وثاصات  ثى وث وخثان  في  كلسوبإلت ا  وخر ي    ل   ث،اوص  
بدى   وثالتانر  كوث ثا   وثا واة  في  ت،اث   كوث،ي  وثقدار    وثاقدالوة 

  وثا،ا ز    وث إللوة   ر ت  ل   ت ا ، و  وثإلنوااتك،سل   در وثت توةح ثدث   
وثت توة   ت إلل و  وث،ي باثوبا   م   حوثقداي  كثد ثس   ثد وخث    لث   در  و 

خ ان   فيلصإلن  كوث وخث    وثقداو   ب    وث ثا    ثد،اوص   ُلتونلا 
وثقدار   ك  ح و الدا كوا وبوة في تن لا ا  بداي كتن ت صت  

كروصا  تبضو    لا  ا   كوثقثان بدى وث وخث   ذكن وا ،اولوة وثُات، ل
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وث ثثرا   وثُا ،اقوة  تطاي   في  وثُاسو ا   وثدي   سقان  ثى  وث،إلنيس 
و  بواا،و ت  ل وت  كوثقدار   في  وثُا،سونب   ثد،طانوة  وث، لروة  لث  

 تطاي    في   فقوا    ككنو    اوناتُ   تم و  لاو  حكواتصواة كرإللوة وثاقدالوة 
  باو   و بثو ح  تونلاكلُ   وثقدارا  ق، واوة كوا  ا،ت وكوة وا  كتككوة   آثروة 

 لو  ك ا  وثقداى   وثلت   فى  وثالصوة    در  وا، إلوك   مثا  وث،ا    قز  ُ 
  بدى   ثد وخث    و موك ارا   وثاؤاسوة   كتت ر   خس     كن   ي،طدل 

 وثلت    ارا  كف ا  و موك ارا    وثالصوة    در  في   كوثلت   وثاقوثا  تونلاوثاُ 
  ل    حكوث ثثرا  وث،قدرارا  وثقادرا  بدى     وبرا  تأئ  وة   ل ث     ثاو  وثاا،اح
  تماوب    كىت   ف  و  وثالتان  م،وج وا   دو  كتلظرا  خص    بدى   قإلنت و  ر ت
ور،رون  كل      كت صصوت   كثووت  لب نوة  تم     ResearchGateت ا 

ي،ر  ثألبضو   متو  صاثوة لداوة   صرا  ُ    لاق  ُ قإل  ات   ل ومى 
وث ا ك  ر ث و  وثقدارل   كوثاسو اوة  وثاؤثا       االتانوة  كلدث  

 ح راوثا لرا و اواوة  بوا وفا  ثى وثاقدال  ح ختا ا  يوثاتونل   كل  ف
وثكروموة  ات  ت ار   ماو  ُ  وث ولقوة كغ   و ل   وثاؤثا   بدى لس،اع 

لثوثاؤاس و ر ع  وثقدارا     را  وث ثك وثكدروة  ك و قسوك  ثراح  وثا اابوة 
 وث ثس   بباوبا  و       ولقا  تاو إل   لإلعثدث   و ة  در وثإلنواا ث،قرس  

ResearchGate  ب و  وث وخث   تاوب  كلإلع . 

 أهداف الدراسة  1/3
ا، إلوك  وثاقدي ااوق   وث  ث ارسي ل   در وثإلنواا في نصإل ي،اث  وث إله و   

و     بوخثي  ولقا  قب   ل   وث ثس  باوبا  كذث   تا  تث  ل       ل  ر ت 
 و  إلوه وثا مر  وث،وثر  ك ى:

 .وث ثس  باوبا بت تا وثاس دا و      ولقا لدروة  نصإل  -1
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  باوبا    تا في ُاتونلا   ولقا و     وث لدروة  قسوكت خص  -2
 .وث ثس 

  و      ولقا وخثي ث وثقدارا وام،و را بدى وث،ق ه -3
 .وث ثس  باوبا    تا بدىكوثا،وح 

  في ُلتونلا  بتدروة وث ولقا   وثقدار  و قسوك تمث  خص  -4
 . وث ثس  باوبا   تا

 قب   ل  وثالتان  ثألبثو   وثاا امر  وات و وة  تثد   -5
 . و      ولقا بوخثي

 تساؤالت الدراسة  1/4
 لو وثكدروة وثاس دا بت تا باوبا وث ثس؟  -1

 لو تقسوك وثكدروة وثاتونلا في   تا باوبا وث ثس؟  -2
باوبا  لو   -3 بدى   تا  وثا،وخا  و      ث ولقا  وثقدارا  وام،و را 

 ؟ وث ثس 
لو تمث  و قسوك وثقدار  ب ولقا و     وثُاتونلا في   تا باوبا   -4

 وث ثس؟ 
بوخثي  لو   -5 قب   ل   وثالتان   ثألبثو   وثاا امر   وات و وة 

 ؟  ولقا و    

 البيانات  جمع وأدوات الدراسة يةمنهج 1/5
ا  در  قل   بر  ثا اا،   وثاصاي وث،ثد ديح  وثال    بدى  وثإلنوااوب،اإلة      

 ولقا و     ثت تا باوبا    لإلع وا، إلوك بوخثي  كصممى في    وثإلنواا كت إلوف و
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ك  و    ث  وث،ق يارا  وثاداوة   تثد  وث ثس   وب،اإلة   وخثي  ولقا  كقإل    
كتثد     ثثص   وث ثس  باوبا  بت تا  و      صاثوة  ولقا  بدى  وثإلنواا 
تا خص ر   لو  للوقتا  ئا  بوث ولق ح  وثقدار   كو قسوك  وث وخث    لتونلا  لإلع 

تم  قإل تاا بادرا     لو  وث إلي  بوثدل كل      ثد  كج باؤ  وة كم،وا  وثإلنواا
وثثص  بوا، إلوك وث ثس وثإلوردي في   تا باوبا وث ثس  كذث  بواا وث ولقا  

 بوثدو  وام د زيا. 

 الدراسة  مجتمع 1/6
وة وثاتمممممممممونلا فمممممممممي  ممممممممم تا بمممممممممإلك وثكدرممممممممم لممممممممم  ل ،اممممممممم  وثإلنواممممممممم  ،كمممممممممان ي

ResearchGate 105ا لدرممما كل لمممزون باوقممم  تنىقممما بتممم   كوث،مممي بدوممما  
 للتانو .  13968ا ب ص إل   قساو  

 الدراسة حدود 1/7
  وثثمممإلكك وثاا مممامرا فمممى نصمممإل وثاوقممم  ت،اثممم ةموضاااو يال الحااادود 1/7/1

  كتثد    ResearchGateا  ا، إلوك بوخثي  ولقا و     ثدت تاا  وثاقدي
 لإلع لتونلا وث وخث   كو قسوك وثقدار  ب و.

وق،صمممممم ة وثا،مممممم   وثزللرمممممما ثد ثممممممس كواامممممم،  و    الزمنيااااااة الحاااااادود 1/7/2
 م تا باوبما وث ثمس  و   م  بدمى  ولقما ب موخثي وث وصا وثقدارا  ثداسو ولوة 

 -يالو  لا با بدى ئ ئا ت م   ك مى ايلموي  90  بدى Research Gateا
ك  كقمممإل تممما وث،لايممم  بممم  وثا،ممم   2020/2021لمممونا  ثدقممموك وثإلنوامممي  -فب ويممم 

وثزللرمما بسممبل تو مم  تبممإلوك وث مموخث  ح  ن  لمموك  ا مموت  واممإل بدممى  مم تا باوبمما 
 وثممممممممممإلل،ان و ثاممممممممممومي وث ثممممممممممس  باوبمممممممممماات لؤاممممممممممس لاقمممممممممم  وث ثممممممممممسح  ذ   مممممممممم
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Ijad Madisch    تن وثااقمم   سمم   بمم  يالرممو  لممو  2008ك ل امم  فممي بمموك
 .1بت   آاه بوخثو   إليإلو   ىيزيإل بد

،وخممم  ب ارممم  وثالتمممانوة وثاُ  وثإلنواممما  ارممم تلوكثممما  اللغوياااة الحااادود 1/7/3
 بدى   تا باوبا وث ثس.ث وخثي  ولقا و      وثدووة 

ب ا انيا لص  وثق ىرا   لدروة  ولقا و      ر ا  الحدود المكانية  1/7/4
 .ResearchGate  تا وثُاس دا بدى ك 
لم   ث موخثي  ولقما و   م   ار  وثالتانوة وثقداراة  الحدود النو ي  1/7/5

وثُا،وخممممم   كلممممماوك ترممممم ع  -بممممم كي ت إل ارممممم  -تباممممموت لمممممؤتا وة  -ال مممممواة 
 كوثُاثاد  بدى   تا باوبا وث ثس.

بقإل فثت وام،وج وثاك ن وثق ىي كو  لبي وثا،موح   المراجعة العلمية  1/8
بدممى قاوبممإل وثبروممموة وثقوثارمم  تبمم   ك مماك وثقإليممإل لمم  وثإلنوامموة وثسمموب ا وث،ممى 

تا يمممم   تلوكثمممما وامممم، إلوك وث مممموخث   ثدتمممم توة وا ،اومرمممما و موك ارمممما كقممممإل تمممما
   :  ك در وثاثوكن  يئ   لثوكن وام،وج وثاك ن بدى

مواقااع الشاابكات اإلجتما ياا  اسااات التااي تناولاا  الدر  األول المحااور 1/8/1
 مميزاتها( -أهميتها -نشأتها -من حيث )تعرياها بصا  عام  األكاديمي 

 .Hull, Duncan, Steve R. Pettifer, and Douglas Bكنواما 
Kell (2008)2  وث،مممممي ت ممممممإله  ثممممممى تق يمممممع لاوقمممممم  وثتمممممم توة وا ،اومرمممممما

و موك ارمما  كتاصممدا وثإلنوامما  ثممى تن  ممد وثتمم توة م ممون  بمم  لاوقمم  ث ممدل 
وثقداممو  لمم  ل ،دممى وث، صصمموة لقممو  فممي ل ،امم  تممموك اي بوب، ون ممو لاوقمم  
ت ممماك بلتممم  وث ثممما  وثقدارممم ح لامممو تسممموبإل ا فمممي    ممموك وثاصممموكن وث وصممما 

 Bullinger, Angelika Cosima, et alككنواما   با موت ت صصم ا
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ذلممممم ة تن وثتممممم توة وا ،اومرممممما و موك ارممممما   ممممم ة فمممممي وثق مممممإل  3(2010)
وثاو يح خ س ل  لاق  ل  لاوق  وثت توة وا ،اومرا و موك ارا ل اابا 
ل  و ككوة كوث إلنوة وث  لا ثإلبا تمتمطا وث ثمس كوث،اوصم  كوث،قموكن  كمظم و  

  لث مممممم   ف مممممي لا  مممممما تثإليممممممإلو  ثألممممممموك ا   ث،  را ممممممو ا ممممم،اوث و بدممممممى لاوقمممممم
 ,Aghaei, S, Nematbakhsh M ,Farsaniكوام، إلول وح ئما كنواما

H. K. (2012)4  وث،مممي ت مممإله  ثمممى كنواممما  تطمممان وثتممم توة وا ،اومرممما
كتم مممو لممم   WWWو موك ارممما لممم  رممم ت تطمممان وثتممم تا وثقلكباترممما وثقوثارممما 

ولوت و وثا ،داممما اممماو  لومممما تفضممم  وث مممإللوة وث،مممي   مممإلل و وام، مممما بواممم، إل 
  كوث،مممي ت ممم،ا بقممم ي كقممم و   وثاقدالممموة وث،مممي ت قممم  ثداسممم،ا إلي  فمممي وثايمممل 

وك  وت و وة تاوبدرا فمي ب لما واتصموت لم  ت م  تثسم   وثلتموي وثقدامي  ك يم
 anos,Veletsi  (2013)5كنواا  كذل ة وث إلن  بدى مت  م،وا  وث ثا   

تن لممم  ت ممما لا مممزوة وثتممم توة وا ،اومرممما و موك ارممما تم مممو تخمممإل  ممم ت ت  مممرا 
 حارممموا وث،اممموب ة بممم   وث ممموخث   كوثا ،اممم  و كاممم تقاممم  بدمممى وث ثممما   ك 

لاممو  ح ،اومرمماوابمم ك وا بوا مموفا  ثممى وث،اققمموة وثث وقرمما وثا ت طمما باامموا 
تن  مممدر وثتممم توة تسممموبإل بدمممى خمممإلك   يممموك  لب ممم   فمممي وث،قممموكن وثقدامممي بممم   
وثقداممو  فممي  ارممم  واكونوة كوثاؤاسمموة كوث، صصمموة كوثبدمممإلون فممي وثق مممإلي  

قولا ب،ق يمع وث،ي  Berry,Doaa K-El) 2015)6 ئا كنواا حوثاو    
وثتمم توة وا ،اومرمما و موك امما بأم ممو للصمما وف، و ممرا خ ممس  اتمم  ثد مموخث   
   ممموك كاممم دا ثد،اوصممم  لممم  وخرممم ي  ث، واممما وا ،اولممموة وث ثثرممما وثا،اوئدممما  
كتاتمم  وث ممموخث   لمم  وثقثمممان بدممى ت ممم وة ثممإلي ا مامممس وث بمم وة كوثا مممونوة 

 ,Alheyasat كقممممإل ذلمممم ة كنوامممما وثاا ممممامرا وثاتمممم، لا قراممممو ب ممممل ا  
ثتممم توة وا ،اومرممما و موك ارممما ثداسممم،ا إلي  لا مممزوة ووثقإليمممإل لممم   7(2015)

في ماس  ب،ثا   وثاداوة وثالتان   كل،وبقا وثزل   وثا،اثد  في وثساوح  لل و
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 و لثم   ك لوك بق  وثت توة وث،ي ت إلك رمإللوة تا ز مو بم  غ   موث، صت 
Gate Research  ث   لمممممم  رمممممم ت بممممممإلك ت  ممممممرا وث مممممموخوث،ممممممي تقامممممم  بدممممممى

وثاتمونلا فممي وثالوقتموة كبممإلك وخنو   وث،ثام  ة  بثموئ ا كواق، مموا لل مو  ك 
ئمممما كنوامممما ح رممممإللوة وث ثممممس بمممم  ك رامممماكوثسممممؤوت كوث مممماول  بوا مممموفا  ثممممى 

Tal, Hagit, and Efrat Pieterse-Meishar  وث،ممي  8(2018ا
تلوكثمممما فاواممممإل وثتمممم توة وا ،اومرمممما كو موك ارمممم  وثا،اثدمممم  فممممى راممممس فاواممممإل 

 كون   -متمممممم  وثإلنوامممممموة  -ثد مممممموخث   ك ممممممى ا كون    صممممممرا بدممممممى وام، ممممممما 
وث،تمونك   كتاصمدا وثإلنواما  ثمى تن  مدر وثااوامإل   -ارموا وث،مأئ   -وثاقدالموة 

اقموة كارا، مو تأتى لم  بمإل  لثموكن ت د مو: ت ارما وثاقدالموة فمي خرمو  وثا ،
فممي و مظامما واق،صممموك ا وثثإليثمما وث واامما بدمممى وثاقدالمموة كوثاق فمما  كلمممدث  
ككن وث ولقممما فمممي تاق ممم  وخثرممموة واق،صممموك ا كوا ،اومرممما كوثث وقرممما ثا ،اممم  

ريهااام عاصااي  ناايي كنواما ك  بصم  وثاق فمما كوثممإلف  بق دمما وث،لارمما وثاسمم،إلولا 
وثتمم توة وا ،اومرمما و موك ارمم  وث،ممي تلوكثمما رصمموات كامماوة  9(2020)

  خ مممس لا زوت مممو  كوثاقممماه بدمممى وثسممماوة وث،ثد درممم   كوثقرواممموة وثبإليدممم   لممم
كلمممدث  رصممموات كاممماوة بادرممموة وثا خممم  كوث،ل ممم  كورممم  لاوقممم  وثإلنواممما  
كتاصمممدا وثإلنواممما  ثمممى تن  ممم تا تموك ارمممو تقمممإل تمبممم   ممم تا لممم  خ مممس بمممإلك 

تن لاوقممممم  وثإلنواممممما وتسممممماا   ك ResearchGateوثاسممممم،ا إلي ح تد  مممممو  ممممم تا 
با اابم  ل،لابمم  لم  وثسمماوة وثقولما  كون ور،دامما لم   مم تا لم   مم تا لمم  

ا ، خ  ث،  مرا وثسماوة وثقولم  وثت توة في مس ا وت وب و ثداقوي   كوثا ويرس وث
 ث و.
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ع الشاااابكات مواقااا تقياااييتناولااا  التااااي دراساااات الالمحاااور الثااااني  1/8/2
 األكاديمي اإلجتما ي  

 10(Nández, Gemma, and Ángel Borrego ،2013)كنواما 
 وا ،اومرممممما ثدتممممم تا وثا ،داممممما وث اوممممممل  تثد ممممم   ثمممممى وثإلنواممممما  مممممدر ت مممممإله

بممإلك  -بممإلك وثاتممانوة  -وثاسمم، إلل   اوث مملس تق يممع لدممى و موك ارمما لثمم 
كفاواممممإل وامممم، إلوك كامممموا  وث،اوصمممم   وامممم، إلول   وثا،مممموبق   كغ   ممممو   كتامممم ول 

وا ،اومرمم  و رمم ع  غمم وي بدارمم   كقممإل وامم، إلفا وثإلنوامما لاقمم  تموك ارممو 
 11(Jordan, Katy ،2014)بواممم، إلوك لمممل   كنواممما وثثوثممما  ككنواممما 

ت ممإله  ثممى ل ونممما وامم، إلوك ئمم    مم توة ثد،اوصمم  وا ،امموبي وثقداممي ك ممى 
لممممممم  رممممممم ت  ممممممم ي ،   و كثمممممممى خصممممممم   ح كت ممممممم ك  -لوممممممممإلاع -اتموك ارمممممممو

وث، صصمممممموة وثقدارمممممم  وثاا مممممماكر بتمممممم  لاقمممممم   كل ونممممممما بممممممإلك و ممممممموك ا   
وثاا اكي  ب  كوثق ق  ب ل   كوثط ي ا وثثومر  ل  ر ت وا، وم  لصو ر لتام  

بوخثممو   51امؤوا  لا  م  ثد موخث   لم  رم ت وام، مما  كت مول بدرم   15لم  
ف ممت فممي وث ولقمم  وثاا،اخمم  فممي وثاادكمما وثا،ثممإل   كتاصممدا وثإلنوامما  ثممى تن 

 إلك وثتم توة ت صت بداك وثثوال وخثى  ما تمثم  وث، صصموة وث،مي تسم،
 12(Mikki, Susanne,et al ،2015)ككنواا     %33,15وثث   بلس ا  

 وثا لمم  كوث صمموات لمم  خ ممس  راسمما لاوقمم  ل ،دامما ممإله  ثممى ت  ممرا ت يوث،مم
 : ي  در وثااوق ك   اروث ارس

 Research Gate ،Academia.edu ،Google Scholar Citations 

،Researcher ID،ORCID  
يمممم،ا  يكوث،مممم ي  وثاؤاسمممم ي وام،سممممول و ممممموك ا  وثقامممم  كوث مممملسا لمممم  خ ممممس 

تن  ثمى  وثإلنواماتاصمدا ك   وثلم كي  يفم يمظموك لم يس وثما ل   تاف   و ل  قبم
ثمإلي ا لدمى تق يمع كوخمإل   ولقما بم يو  ي% لم  وث موخث   فم37  م ل لم     لو
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 مممى و مثممم  واممم، إلولو  بدمممى  .Research Gateكتن  ممم تا    بدمممى و قممم
وثالتمممانوة  كتن  لممموك ب قممما بممم   وثا مممويرس وثببد ال، يممم  لثممم  مطممموت كواممم  

   كت مممممممممممممممممممممممممإله كنواممممممممممممممممممممممممماتمممممممممممممممممممممممممطا وثاسممممممممممممممممممممممممم، إلككواا،تممممممممممممممممممممممممم وكوة كتم
 Liu, Dong, Kevin B, Wright, and Baijing Hu )(201813 

 ،اومرا خص ة كنواا ت  رارا ثدت توة وا  31  إلك  ثى    و  تثد   اخل ثق
بدمى لسم،ايوة  ثااوقم  وثتم توة وا ،اومرما ىلقرموا تثد دم73 لم  ر ث مو 

ل ،دا   كتاصدا وثإلنواا  ثى تن  لموك ونت موي بم   وام، إلوك لاوقم  وثتم توة 
)ريهاااام عاصاااي  نااايي، كنواممما مرممما كوام مممو  وامممموك اي ثد ممموخث    ك وا ،او
لم  رم ت تثد م   Research gate ثمى وا،كتموه وث،مي ت مإله  41(2020

ل ااب  ل  وثالتانوة وثا،وخ  كوثاثادما بدمى وثااقم ح خ مس ب لما وثإلنواما 
  للتمممان ا ممم و  ادسمممدا لممم  وث،ثدممم  ة واخصممموارا لسممم، إلفا ارممموا 401ا

 برقما وثق قمموة بمم   وثقامم  وثزللمي ثدالتممانوة كمسممل وثاتممو إلوة كوثثضممان 
وثالممممممان ث ممممممدر  واثك، كمممممممي ث ممممممو  كلممممممدث  وثا ممممممواة وثاا ممممممامرا كوث،ا يمممممم 

وثالتمممانوة  كقمممإل تاصمممدا وثإلنواممما  ثمممى تن اممملا وثلتممم   مممى و مثممم   ممم ابو  
ثدائموال وث،مي يم،ا تثا د مو  كتن وثالتمانوة وث ثثرما تلابما بم   تنىم  ل ممواة 

وثقدمممماك  -بدمممماك وثثرممممور -وثقدمممماك وثطبر رمممما -لا ممممامر   ممممى اوثقدمممماك وثطبرمممم 
 51(2020) عيل حاماادفاطمااة حامااد  سااماككنوامما وا ،اومرمم  كوامسممومر    

وث،مي ت ممإله  ثمى وث،قمم ه بدممى وثتم توة وا ،اومرمما و موك ارم  وثا،وخمما بدممى 
  تا وام، ما  كت  و  ل ونم  ب    مدر وثتم توة لم  رم ت بم ي لمو ت إللم  
لمممم  رممممإللوة  كلممممإلع تاو ممممإل ل مممموت وثات، مممموة كوثاقدالمممموة لمممم  خ ممممس بممممإلك 

  كتاصمممدا ثق ىممميفمممي وثممما   و وث ممموخث   فمممي  مممدو وثا ممموتبمممإلك وثالتمممانوة ك 
تن  ممدر وثتمم توة تقممإل للصمموة ل، صصمم  لصمماا  ثد مموخث    وثإلنوامما  ثممى  

تقامم  بدممى متمم  كت مموكت وثاقدالمموة وثا،قد مم  بمموثقداك بمم   و بضممو  فممي  ممدر 
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ح لاو تسوبإل  در وثت توة في  يوك  وثكاو   وثقدارم  ثداؤاسموة  كتن وثت توة 
وثاادكمممما وثق ىرمممم  وثسممممقاك    ممممو ة فممممي وثا لممممز و كت فممممي ل مممموت وثات، مممموة 

 دى   ت،ى تموك ارو كىاوبا وث ثس.بكوثاقدالوة  

واإلستخدام    تناول    التي  الدراسات  الثالث  المحور   1/8/3 اإلفادة  أنماط 
 األكاديمي   اإلجتما ي   الشبكات لمواقع

ت مإله  ثمى ارموا لمإلع وث،مي  Elsayed, Amany M (2016)61كنواما 
وا، إلوك وث وخث   وثق ل ثدت توة وا ،اومرا و موك ار  باوق  اما  ولقموة 

بوخمممس ببمممي ثداتمممونلا فمممي وثاسممم  لممم  رممم ت  2991ب ىرممم   كقمممإل تممما كبممما  
ف مت قمولا ب،قبلما واام، وم   كتاصممدا  315وام، وما  ثك، كمرما  كقمإل وام، ول 

  كتن تمثمم  ResearchGateوثإلنوامما  ثممى تن تمثمم  وثتمم توة وامم، إلولو   ممى 
أحمااد ككنوامما وث ث،مما كوث،طبرقرمما  ي ل مموت وثقدمماك وثاسمم، إلل   ل، صصمم   فمم

تكت كنواما ب ىرما  وث،ي تقإل   17(2016)حسين المصري، آالء جعار الصادق  
بثص  وثاؤاسوة و موك ارم  وث امار  بوثمإلكت وثق ىرم ح كلم  ئما خصم  قولا  

ح امماو  تدمم  وث،ممي تلتمم  بتممت  كىاوبمما وث ثممس بروممموة تاو ممإل و بدممى تموك ارممو  
فمم كن المم  رمم ت وث وخممس ذوتمم   تك لؤاسممي المم  رمم ت وثاؤاسمموة وثقدارمما 
وث،ممي يلسممل ث ممو وث مموخث   ح كذثمم  ث صممإل م مموي وث مماع كوثضممقى وثا ،دامما بمم   

ثمى بمإل  تقسموك  كوب،اإل وث وخثون في ذث  بدى قوااا ل و قا لل  رما كل سماا 
بمما لمم  وثقلوصمم  وثا مرمما كوث،ممي لمم   ممأم و تث  ممل نارسممرا يلممإلنج بل ممو ل اا 

و  ممممإلوه وثالتمممماك  بوثإلنوامممما فممممي وث،قمممم ه بدممممى وث اومممممل وثكارمممما كوثلامرمممما 
  كتاصممممدا اومرمممما و موك ارمممماوثقمممم ل بدممممى لاوقمممم  وثتمممم توة وا ،ثد مممموخث   

   ولقمما لثمم  36تن تبدممى راممس  ولقمموة ب ىرمم  لمم  تصمم  اوثإلنوامما  ثممى 
 - ولقممما بممم    ممماس - ولقممما وثادممم  امممقاك  -وثإلنواممما  امممو ا ولقممما وث مممو   
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 باراييي حسان ككنواما  وث ولقا و ل يترم   بدمى وث،ماوثي   - ولقا وااتلإلني 
  ث ت إله  ثى وث،ق ه بدى لإلع وا، إلوك وث وخوث،ي   18(2017)أبو الخير،  

قدامممي  كىتمممت  بوث ولقممموة وثسمممقاك ا ث مممدر وثتممم توة فمممي بادرممما وث،اوصممم  وث
  كتموك ارمو  كلمإلع وام، إلول ا ResearchGateبباوبما وث ثمس   روة   تا

ث مموت   وثتمم ت،   فممي وث،مم كي    ماسمم ا  كمتمم  م،ممو  ا وثقداممي بدممى وام، ممما 
  بوث ولقموة وثسمقاك ا ثااوقم  ث ل  ر ت كصى كتثد   كوق  وا، إلوك وث وخ

ك مممم توة وث،اوصمممم  وا ،اومرمممم  وثقدارمممما ل،اثدمممما فممممي لمممماققى باوبمممما وث ثممممس  
ك ارو  كتاصدا وثإلنواا  ثى تن  تمثم  و قسموك وثقدارما  وثاتمونلا وثاوبدما كتمو

فممممممي متمممممم  و بثممممممو  بدممممممى  مممممم تا تموك ارممممممو كىاوبمممممما وث ثممممممس   ممممممى و قسمممممموك 
وثا، صصممممما فمممممي ل ممممموت وثقدممممماك وث ث،ممممما  كوث،طبرقرممممما  كلومممممما ت صصممممموة 

 ككنوامممممممما  وامسممممممممومروة كوثقدمممممممماك وا ،اومرمممممممم   ممممممممى تقمممممممم  و قسمممممممموك وثقدارمممممممما
 Asmi, Nowsheeba Ashraf, and Madhusudhan Margam 

تلوكثا لإلع وا، إلوك بوخثي وث ولقوة وث ارسر  في كث مى ثااوقم    19(2018)
وثتمم توة وا ،اومرمما و موك ارمم  لمم  رمم ت وامم،برون ل ممل  لمما   بدممى ب لمما 

بوخثمممممو   كو   180لممممم  بممممموخثي تدممممم  وث ولقممممموة  كقمممممإل واممممم، ول  200قممممإلن و 
 ممممم ة م،ممممموا  وثإلنواممممما تن وث ممممموخث   ثمممممإلي ا كنو ممممم    كت %90وثإلنواممممما بلسممممم ا 

 ,Academiaبوثتممممممم توة وا ،اومرممممممم  و موك ارممممممم   كتن لممممممم   لممممممم  
ResearchGate     لومو تمث  وثتم توة وا ،اومرم  و موك ارم  وام، إلولو  بم

 Al-Daihani, Sultan Muhaya, Jumanahودراسااة وث موخث    

Qallaf, and Sara Ali AlSaheeb-Salem Al (2018)20  وث،مي
ت إله  ثى وا، إلوك تبضمو    لما وث،مإلنيس كلقموكم  ا ب ولقما وثكايما ثااوقم  

بضمما  46وث،اوصم  وا ،اموبي و مموك اي لم  رم ت وام، وم   كقمإل وام، ول 
بضا ث،قبلا واا، وما  كتاصدا وثإلنواا  ثى تن   تا باوبا   100ل  تص  
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ماجاااد  كنواممما  وح ئمممارممموث ثمممس لومممما تبدمممى وثالصممموة واممم، إلولو  تد  مممو تموك ا
وث،ممي ت ممإله  ثممى ارمموا كبممى وامم، إلوك تبضممو   21(2020)عباادا اللقماااني 

  لمممما وث،ممممإلنيس بتدرمممما وخكول كوثقدمممماك وامسممممومر  ب ولقمممما وثادمممم  ببممممإل وثقزيممممز 
ثدتممم توة وا ،اومرممما و موك ارممم  لممم  رممم ت واممم، وم  كو ممم،ادا ب لممما وثإلنواممما 

بضممما بلسممم ا  110با بضممما   لممما تمممإلنيس بوثكدرممم   كتممما واممم، و 197بدمممى 
ل    اوثي وثق لا  كتاصدا وثإلنواا  ثى بإلك ل  وثل،موا  لل مو تن   55,83%
لممم  وثق لممم  ت ممموباو بقمممإلك لقممم ف، ا بوثتممم توة وا ،اومرممم  و موك ارممم   8% 57
 وثدي  ثإلي ا لق فا ب در وثت توة. %2 42ل وب  

 الالحق للمراجعة العلمية التحليل  1/8/5
ث وثسوبل  وثق ي  تلوكت  بقإل  وثدن  وثاك ن       ResearchGate    تا م،وج 

وام،وج تن  دو  ئ     ي،ض   بدى  تا يق   نارسرا   لا امرا  ل واة    تا 
وث إلك  ذث   ا   ت كيا    وثا واة 1نقا  وثإلنواوة      در  كالاوة    كبإلك  ب و 

 . مت  و

 وثا و قا وثقدارا  كنواوة   تثد   وت و وة   1 إلكت ا
بإلك  الا وثلت   وثا وت وثاا ابي  ك

 وثإلنواوة 
وثلس ا 
 وثالايا

  وا ،اومر  وثت توة لاوق  1
 بول  بصا  و موك ار 

2020-2018-2015-
201302012-2010-

2008 

8 40 % 

  وا ،اومر  وثت توة لاوق  ت  را 2
 و موك ار 

2020-2018-2015-
2014-2013 

6 30 % 

  لاوق  تا، إلوكك  وافوكر تماوي 3
 . و موك ار  وا ،اومر  وثت توة

2020-2018-2017-
2016 

6 30 % 
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 : ل  ر ت تثد   بروموة وث إلكت وثسوبل تب   تن
 وثإلنوامما باا ما  وثصمدا ذوة  وث ثمس  لثمم  وث،ثد درما وثإلنواموة  بمإلك  -

  كنواممما 14لل مممو ا وثكولممم ح وثممملت  ث مممو تتمممر   ارق مممو كنواممما  20ا
  كنوامممممموة 6   كا%70صممممممإلنة بوثدومممممما و  لبرمممممما بلسمممممم ا بدومممممما ا

 ت ضمممو  لممم  لامممو تبممم     %30بوثدوممما وثق ىرممما بلسممم ا بدوممما اصمممإلنة 
 وثصموكن  وث،ثد درما وثإلنواموة  تن وثسموبل وث مإلكت بروموة   تثد    ر ت
مسمبرو ح  ذ تن تغدب مو  قماك  ثمى بموك   خإليثما  تقإل   وث ثس   لا ا   خات

بلسممممم ا بدوممممما  ثكممممم  لل امممممو   كنواممممموة 4  باوقممممم  ا2018  2020ا
  2014  2017ا     ككنوامممممما كوخممممممإل  فممممممي لمممممم  لمممممم  بمممممموك %40ا

  ثكمممم  لل اممممو  %20  بدممممى وث،مممماوثي بلسمممم ا بدومممما ا2010  2012
   %15  بلس ا ا2013   2015   2016في بوك ا  ئ   كنواوة ك 

  كتر مممم و   %10  بلسمممم ا بدومممما ا2013ككنوامممم،ون ت ضممممو  فممممي بمممموك ا
  بلسممم ا 2008  2012 -2015بممموك الممم  لممم  كنواممما كوخمممإل  فمممي 

  . %15ا ابدو
فمي   ي ما لقوث ، مو  وثسموب ا وثإلنواموة   بم   وثثوثرما  وثإلنواات ،دى    -

ح خ مممس تلوكثممما وثإلنواممما وثثوثرممم  وثإلنواممما ل ،اممم لمممدث  داا ممما   ك ث
خصممم   ممموخثي  ولقمما و   ممم  لمم  رممم ت وثاقدممي ثاممم، إلوك واارمموا 

 ارمممممممممممممم  وثاسممممممممممممممو اوة وثقدارمممممممممممممم  ثد مممممممممممممموخث   كوثا،وخمممممممممممممما بدممممممممممممممى 
وثسموب ا تلوكثما ي خ   تن بق  وثإلنواوة فح  ResearchGate)ا

لممممم    ResearchGateا ممممم تا بواممممم، إلوك وث ممممموخث    لمممممإلع كبمممممي
تلمممو بممم  كنواممما اآا   حرممم ت واممم، وم  لا  ممم  ثألبضمممو    صمممرو  

 قام   تخامإل خسم   وثاصم ن  ف ممإل تلوكثما وث ولقموة وثق ىرم  باوقمم  
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  بممم و راا   ولقممما كا تمممإلر   مممال و  ولقممما و   ممم   ككنواممما 36ا
ثتمم تا   مموخث  وثاقدممي ثد امم، إلوكوا بقرمموا وث  مم   قولمما  تبمما خسمم 

كىوث،مممممموثي  وثسممممممقاك ا ح كثكمممممم  فممممممي وث ولقمممممموة ResearchGate)ا
  مما ل ،داممو   ُل ،اقممو   تلوكثمما  لام ممو فممي وثثوثرمما وثإلنوامما بمم  ور،دامما 

 بم  تا مزر كاماوت  رصواصم  ثم  وثا ،ام  ك مدو وثسمقاكن  وثا ،ام 
وث،مممي    Elsayed, Amany Mا ككنواممماوثاصممم ن   وثا ،اممم 
 وا ،اومرمما ثدتمم توة  وثقمم ل  وث مموخث   وامم، إلوك لممإلع ارمموا تلوكثمما 

 ثك، كمرما   وام، وما رم ت لم  ب ىرم   ولقموة  اما   باوق   و موك ار 
  كىوث،وثي ور،داا ب  وثإلنواا وثثوثر  في   ي ا لقوث ، و ثداا ا 

 كبممى ارمموا  ثممى ت ممإله وث،ممي  وثد اممومي ببممإله لو ممإلرا كتر مم و  كنوامما
 وامسمممممومر  كوثقدمممماك وخكول  بتدرمممما وث،مممممإلنيس   لمممما تبضممممو  وامممم، إلوك

و موك ار   كىوث،موثي  وا ،اومرا ثدت توة   وثقزيز  ببإل   وثاد   ب ولقا
ور،دامممما بمممم  وثإلنوامممما وثثوثرمممم  فممممي لقوث ، ممممو ثداا مممما  لمممم  خ ممممس 

 كوثقداك  وث وخث   بتدرا وخكول وثا ،ا  كو كو  خ س تم و تقرس كبى 
ح ثك  وثإلنواما ل  ر ت وا، وم   وثقزيز  ببإل   وثاد   ب ولقا  وامسومر 

واممممم، إلوك وث ممممموخث   ب ارممممم  لدرممممموة  ولقممممما و   ممممم  رس وثثوثرمممم  تقممممم
  كىوث،مممموثي ور،دامممما بمممم  ResearchGateوثاسمممم دا بدممممى  مممم تا 

 في ل ،ا  وثإلنواا ك  ي ا لقوث ، و ثداا ا .وثإلنواا وثثوثرا 

 اإلطار النظري للدراسة 2
كلا زوت مو  Research Gate  م تا لا ماك ثدإلنواا وثلظ ن  وا ون ي،لوكت  

 .ب و وثاس، إللا اؤ  وة كوثقرواوة وثت ا ك  كلدث  ب اى و
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 .Research Gate شبكة ماهوم 2/1
 وا ،امموبى ثد،اوصمم   مم تا تمبمم  Research Gate  مم تا تق،بمم 

 بوخمممس  لد مممان  لممم    ممم ل  لمممو ب مممو وثقدارممما  وث ثممما   فمممي وثا، صصممما
  ممم تا ت ممم ا وثااقممم  ثرصممم   وثقممموثا  تمثمممو  ل ،دمممى لممم  كتمممموك اي

 وثلولرممما وثمممإلكت لممم  وث ممموخثان  كُتاتممم  وثقدممماك  بممموخثي ت اممم  تاوصممم 
 تبثموئ ا لتمونلاتاملث ا ك   وثقدما  ثرم   تاصم   لمو  آرم   بدمى  ث    

 ث، موكت  ث،مو ان  وثقوثا  بوخثي  ك ن  وثقوثا   كىوخثي  بداو   ل   تاوبدرو  
 لاقمم  ث مما كفمم  وثقدارمماح وثا مم ة  تك وثاممؤتا وة    يممل بمم وث بمم وة 

Research Gate    روصمما -وث مموخث    ا كىم  ب ممل تاوصمدرو   للورممو 
 ب، موكت ب ثمائ ا ارمول ا تئلمو  ث ما كتسما  -لاصم   وثلولرما  وثإلكت  فى

 ترطمممممو  بدمممممى تث،ممممماع  قمممممإل  كوث،مممممى وث ممممموك كوثبرومممممموة  وثاقدالممممموة   مممممدر
 ك ل ا مما مظمم وا ا ترطممو  وث مموخثان  ي، لممل  كىممدث  لل ممو  كواامم،اوك 

   ا وث ثمم  م ممو  يمماف  وثاقمما كوث  ممإل لمم  واممل وثقمموثا  تمثممو  لمم  فممى
 .22وثل،وا  بدى كوثثصات وثقدارا

 تاسمم و بدارمما و ،اومرمما  مم تا   Research Gate مم تا تقممإل 
 فممي ك ل امم  Ijad Madisch اممانيا تصممات لمم  و ثاممومي وثممإلل،ان

 للصممما تكمممان  تن وثباوبممما  مممدر لممم و اوامممي  كوث مممإله  2008  بممموك
 حلقمم   ت صممت  فممي وث مموخث   لمم  وث،اوصمم  فممي وثاتممونلان   ق،اممإل و

  ث  مممممو  ي،اصمممممدان  وث،مممممي وثإلنواممممموة  تك وثاقدالممممموة  تخمممممإل   ي، ممممموكثان 
 كىثممممما   ككنواممممموة  ل،مممممل  لممممم  ف  مممممو بامممممو وثقادرممممما وثاممممماوك  كتثا ممممم 

 كوثلمإلكوة  كوثاقموني   بموثاؤتا وة   وث وصما  وثاقدالموة   بدى  كوثثصات
 ل اابما قب  ل  كتإلبا  وثت تا   در  كتإلون  لق لو    ل وا    ت ت   وث،ي



 

 

 

1643 

 لممم  كوثاو سممم،   وثمممإلل،انو    ممم وكوة  كخمممولدي كوث مممولق    وثطد ممما لممم 
 وثقدارممما  كوثاقو مممإل  وث ولقممموة  كلممم  وثا ،داممما وثقدارممما وار،صوصممموة 

 وث،اوصمم  بااوقمم   ممبر  ف مما وثااقمم ح  برقمما  ث لممو   مم ل  وثاصممى ك ممدو
 ب    وث،قونه  ي،ر   ف ا  كتاي، ح باك  وثارس لث  وثاق كفا  وا ،اوبي
 ك مم  تلتومرمماكوث،قد ممل  ك  وث،ممإلكي  روصممرا  ثممى بوا مموفا وثاتممونل  

 تك ف مممت وثببد ا  وقرممم  وثبرومممموة  اممماو  وثااقممم  بدمممى وثقدارممم  و بثمممو  
 تم مو بدمى Research Gate تق يمع  اتم  كت اوا   وثكول   وثلت 

 وث، صصموة    ارم   لم   وثقدا م    ثد وخث    لا     ل ومر   تقوكن   تكو  
 فممي ب مما روصمما لإلكممما  متممو  ت ضممو   وثاتمم، ل   كىوامم،طوبا وثقدارمم  
 .32وثت تا

 Research Gate شبكة مميزات 2/2
 بدى  بدارا  مإلكوة   ث،لظرا  لثوثي  للب   باثوبا  وثت تا  در تقإل  ▪

 وثا للمما وثامماوك  بدممى ثدثصممات لا،ممو   ككامم دا وثقمموثا لسمم،اع 
 .ثألبثو    وث  لا

 تك وثقدارمما وثممإلكنيوة  فممى وثقدارمما وثاقدالمموة  ت،مماف  لممو بمموك  ▪
  مم تا فممى تلممو لث مم    تخرممون فممى  ممإلو   غوثرمما  ثك، كمرمما لاوقمم 

Research Gate  كتسم،ا إل  ل وممو   لاوكر بوخس  ل  ف لت 
 تا،دممم  ا وث،مممى وث ولقمموة  روصممما و بثمممو   ل ومممز ذثممم  لمم 

 .وثاوت ل  وثكث  
 ا وثمدي  وثلولرما  وثمإلكت  كىموخثى  ثقدامو   لا مإل   وثتم تا   در  تن ▪

 وثقدارممما وثامممؤتا وة   ثمممى وثممم خ ة  تم مممو  تثاممم   سممم،طرقان 
 وثقدارمممما وثالتممممانوة  تكمممموثرع تثامممم   سمممم،طرقاو كا  وثقوثارمممما
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  مممممممم تا رمممممممم ت لمممممممم  ي،اتلممممممممان  تم مممممممما  ذ  ووثرمممممممماحوث وثإلكنيمممممممما
Research Gate مما لممو لمم  لق فمما لمم  وام، ممما  بدممى  

 .بو ظا تكوثرع تع ككن  كوث، لرا وثقداك ل وت فى  إليإل 
 بوخمممس  لداممم   ون لدامممو ثد وخمممس   ثك، كمرمممو   ب يمممإلو   وثااقممم  ي امم  ▪

 .بثث  ب،ثا   تخإل  قوك تك آر  

 وث وخممممس  ثسممماقا و  لقروامممResearchGate  لاقممم  يممماف  ▪
 قبممممات لممممإلع بدممممى كيسمممم،لإل  RGScore  ثمممم   تممممون وثقدارمممما

 .وث ثس  في  ل ا  قب  ل  باد 
 لمم ا PDF بصممروا بأبثوئمم  وث وصمما ادامموة وث تثا مم   اتمم  ▪

  .وثلت  خ ات  ل وبو 

 ا،تممم وك بوا ان   الممم وثمممدي  وث ممموخث   وثمممى وثاصمممات تسممم،طر  ▪
  .بوثااق  لس د    تامان  بلإللوا بأبثوئ 

 لممل ا ل و م ر وث ثما   ك دمل  وث مموخث   لم  وث،اوصم  تسم،طر  ▪
 .و الدا  ناوت كت

 بدمى كوثثصمات ، صمت وث في و الدا ب   وا وبا  تس،طر  ▪
 .وثا وت في  وث ب و  ل  ت اىا

 وث  ما فمي ثدمزل    وثالتمان   وث إليمإل   و بثمو    بدمى  وا    ▪
 .وث، صت  ماس ث ا وثدي  و   وة  تك ث و ت،   وث،ي

 .وثقوثارا وثقدارا وثب لا تبضو  ل  وث،اوص  تلارا ▪

 .وثااق  في بوثات، ك روصا لإلكما متو   لتومرا  ▪
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 تلواممل  ك رامما بمم  ي ثممس  ثامم  وثقدارمما ثدا ممواى قسمما تمماف  ▪
 .ل وث 

  غ    وا ،اومرا  وثت توة   ل   وثاس،ا إلي   نىتتقا  بدى   ▪
 .Facebook  Twitter24:  لث   و موك ارا

 Research Gate شبكة عيوب 2/3
 لمممون  ذو  ا كصمممثر  لولممم  بتمممت  لل مممو وااممم،اوك   اتممم  ا ▪

 لممم  ث ممم،ات  وثتممم تا بدمممى بممم  رممموة  خسمممول  وث وخمممس  ثمممإلع
 .كو بثو   وثاداوة  تثا  

  ممى كتماممو خإليثمما ثرسمما  وثببد ال، يمم  وثاؤ مم وة  تك وثا ممويرس ▪
 .وثببد ال، ي  وث،ثد  ة  لؤ  وة  ماس

 مسمبرو ح  م رع وث ثمس  باوبما فمي بو املدا وث موة   وث ز   تن ▪
   صممإلر ل، صممت  لاقمم  كثممرس ثألامملدا وثقمموك وثال،ممإلع  تمم  

 .25كوثقداو  وث وخثان 

  Research Gate شبكة مقاييس 2/4
باوبممما وث ثمممس بقممم  واخصمممو وة كوثقرواممموة ثد ممموخث   وثمممدي   ت مممإلك 

  ادكان صاثوة   صرا  ك در واخصو وة  ى:

 بإلك ل وة نؤيا وث ثس. ▪

 بإلك ل وة تلزي  تك تثا   وث ثس. ▪

 .Total Score وث،أئ   م وي   اوثي خسول  ▪

 .وث ثثر  بوثالتانوة  واا،ت وكوة  خ ا   اوثي ▪
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 بو باممممموت وثاس،تممممم إلي  وثامممممؤثا   بأاممممماو  تثد درممممم  برومممممموة  ▪
 .بوثقا  وثاس،ت إلر وثااؤاسوة   كلدث  وثقدار  

 .وث  و  بإلك  خات تابامر   خصو وة  ت إل ا ▪

 بدى تاوا:  ReseachGate خسول ُلقول  باوبا وث ثس  ▪
وثاسممو اوة وث،ممي   مماك ب ممو وث وخممس فممي ت صصمم    -

  ممممممممم تاكيضمممممممممق و فمممممممممي لداممممممممم  وثت صمممممممممي بدمممممممممى 
ResearchGate. 

وث،اوبممم   ك مممى لرمممع ت،اوبممم  لممم  وخرممم ي  كلرمممع  -
 ي،اوب  لق  وخر ي .

ى   ممموفا تبثمممو  وثسممماق  وثقدارممم  وث،مممي تق،امممإل بدممم -
لوة  إليممممممإلر كلممممممإلع نؤي، ممممممو  إليممممممإلر  تك تع لتممممممون 

 .كتثا د و

 التطبيقي للدراسةاإلطار  3

ثاثوكثا وث،ق ه بدى وثاوقم  ،وثي ب  و  ثدإلنواا وث،طبرقرا ي،لوكت وث ز  وث    
كيممم،ا   Researchgateوثاقدمممي ااممم، إلوك وث ممموخث   ب ولقممما و   ممم  ثتممم تا 

و تث  مل ت مإلوه وثإلنواما  كوا وبما بدمى ا،ا ل  ر ث ي  ذث  بدى بإل  ل وخ 
  تسوؤات و.
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 بوابااة بشاابكة المسااجلة األزهاار جامعااة كليااات األول: رصاادالمحااور  3/1 
 .البحث

لقمما  و تثد مم  لاقمم  لممون ا بممإل لمم   ثدإلنوامما و كت وثاثممان تث  ممل يمم،ا ثكممي
 وثاس دا بدى وثت تا.  ولقا وا   لدروة لاوق    ثد،ق ه بدى و    

 موقع جامعة األزهر على شبكة بوابة البحث 3/1/1 
تب   ل  ر ت تثد   بروموة وثااق  وث وة ب ولقا و     بدى   تا باوبا 

  بضماو  باوقم  4615وث ثس تن وثقمإلك وا اموثي ث موخثي  ولقما و   م  بدم  ا
  للتمممانو   كوثمممدن قمممإل  تاممممان لممم  تبضمممو    لممما وث،مممإلنيس  تك لممم  13968ا

لمم   د مما وثإلنوامموة وثقدرممو  تك  د مما وثا خدمما وث ول رمماح  وث  لمما وثاقوكممما  تك
فمموثااق  لا،مماح ثامم  ي يممإل وثاتممونلا  كوثتمم ي وثاخ ممإل  مما وام،اممو  ثد ولقمما ت ممو  

  :1موما  برقا  دو وام،او ح لاو  ا لا   بوثتت  نقا ا

 
 ResearchGate  صاثا  ولقا و     بدى   تا 1 ت  نقا ا
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كلياااااااااات جامعاااااااااة األزهااااااااار المشااااااااااركة فاااااااااي شااااااااابكة مواقاااااااااع  3/1/2
ResearchGate 

بدوما بمإلك وثكدرمموة وثاتمونلا فممي  م تا باوبمما وث ثمس تنىقمما بتم  لدرمما       
كي  م  امبل وثمل ت   بضماو    4282  قساو   ب صم إل ا105كل لزون باوق  ا

 -ل   ل :    ثى4282   ثى ا4615في بإلك و بضو  وثاتونلا ل  ا

اخظمما وث وخثمما تن  لمموك مسمم ا لمم   د مما  ولقمما و   مم  وثاسمم د    •
  %7,2   وث ممو  بلسمم ا بدومما ا333اوبمما وث ثممس باوقمم  ابدممى  مم تا ب

ل    اوثي بوخثي  ولقا و     كوثاس د   بدى   تا باوبا وث ثس 
 وثدي  ثا  س دا بروموت ا لولدا كوثا،اثد  في:

بممممإلك ل،وبمممما واامممما لممممول  ح لاممممو تكع  ثممممى تتمممموب  بمممم    ممممدر  -
 .26  بضاو  28و ااو  باوق  ا

كوام،امو  بمدل  وثكدرما ف مت باوقم    بإلك ل،وبا وث سا وث،وب  ثم   -
 .27  بضاو  91ا

م،وبمما وامما وث ولقمما ف ممت ككن  امما وثكدرمما تك وث سمما وث،مموب  ثمم   -
 .28  بضاو  98باوق  ا

م،وبا وث ولقما كوثكدرما وث،وبقم  ثم  ككن ذلم   اما وث سما وث،موب   -
  كيا مم  وث ممإلكت وث،مموثي لاوقمم   29  بضمماو  116ثمم  باوقمم  ا

 Research م تا باوبما وث ثمس امدروة  ولقا و     في 
Gate  
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  2 إلكت نقا ا

  Research Gateلاوق  لدروة  ولقا و     في   تا ا

 (Research Gate)  وثكدر  ك

-https://www.researchgate.net/institution/Al وث لإلاا  1

Azhar_University/department/College_of_Engineerin

g 

-https://www.researchgate.net/institution/Al وثطل  2

Azhar_University/department/Faculty_of_Medicine 

https://www.researchgate.net/institution/Al- وثزنوب   3

Azhar_University/department/Faculty_of_Agriculture 

-https://www.researchgate.net/institution/Al وثص إلث   4

Azhar_University/department/College_of_Pharmacy 

-https://www.researchgate.net/institution/Al وثقداك 5

Azhar_University/department/Faculty_of_Sciences 

-https://www.researchgate.net/institution/Al  ل و الون 6

Azhar_University/department/Faculty_of_Dentistry 

-https://www.researchgate.net/institution/Al وث، ىر   7

Azhar_University/department/College_of_Education 

-https://www.researchgate.net/institution/Al وث، ون   8

Azhar_University/department/Faculty_of_Commerce 

-https://www.researchgate.net/institution/Al وثدووة كوث،  اا  9

Azhar_University/department/Faculty_of_Languages_

and_Translation 

واق،صوك   10
 وثالزثي 

https://www.researchgate.net/institution/Al-

Azhar_University/department/College_of_Home_Eco

nomics 

https://www.researchgate.net/institution/Al-وثصثوفا   11

Azhar_University/department/Faculty_of_Journalism_

https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Engineering
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Engineering
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Engineering
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Medicine
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Medicine
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Agriculture
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Agriculture
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Pharmacy
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Pharmacy
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Dentistry
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Dentistry
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Education
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Education
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Commerce
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Commerce
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Languages_and_Translation
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Languages_and_Translation
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Languages_and_Translation
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Home_Economics
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Home_Economics
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Home_Economics
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Journalism_and_Mass_Communication
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Journalism_and_Mass_Communication


 

Researchgate

1650 

 and_Mass_Communication كواب ك

مدرا وثإلنواوة   12
واا لر  ف    

 اتا اي 

https://www.researchgate.net/institution/Al-

Azhar_University/department/College_of_Islamic_an

d_Arabic_Studies_Assiut 

وثإلنواوة   13
 وامسومر 

https://www.researchgate.net/institution/Al-

Azhar_University/department/Faculty_of_Humanities 

وثت يق   14
 كوث ومان 

https://www.researchgate.net/institution/Al-

Azhar_University/department/Faculty_of_Sharia_and

_Law_School 

ل لز تبثو   15
 و كنوك 

https://www.researchgate.net/institution/Al-

Azhar_University/department/Tumor_Marker_Oncolo

gy_Research_Center/activate 

وثا لز  16
واا لى 

 ل وي وث دل  
 ك  وخوت  

https://www.researchgate.net/institution/Al-

Azhar_University/department/Islamic_Center_for_Car

diology/activate 

 : ل  ر ت تثد   بروموة وث إلكت وثسوبل تب   تن
وثقمممإلك وا اممموثي ثدكدرممموة كوثا وممممز وثقدارممم  وث،وبقممما ث ولقممما و   ممم   •

  كل لمممزون لدرممما تنىقممما بتممم كوثاسممم دا بتممم تا باوبممما وث ثمممس بدوممما 
 -وثزنوبمممم  -وثطممممل  -وث لإلامممماك ممممى بدممممى وث،مممماوثى لدرمممما لمممم   لمممم  ا

 وثدومممموة - -وث، ممممون   -وث، ىرمممم  -و امممملون  ممممل  -وثقدمممماك -وثصمممم إلث 
 وثإلنوامممممموة  -كوابمممممم ك وثصممممممثوفا -وثالزثممممممي واق،صمممممموك  -كوث،  امممممما
 -كوث مممومان  وثتممم يق  -وامسممومر  وثإلنواممموة   -تامم اي فممم   واامم لر 

https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Journalism_and_Mass_Communication
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Islamic_and_Arabic_Studies_Assiut
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Islamic_and_Arabic_Studies_Assiut
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/College_of_Islamic_and_Arabic_Studies_Assiut
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Humanities
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Humanities
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Sharia_and_Law_School
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Sharia_and_Law_School
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Faculty_of_Sharia_and_Law_School
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Tumor_Marker_Oncology_Research_Center/activate
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Tumor_Marker_Oncology_Research_Center/activate
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Tumor_Marker_Oncology_Research_Center/activate
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Islamic_Center_for_Cardiology/activate
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Islamic_Center_for_Cardiology/activate
https://www.researchgate.net/institution/Al-Azhar_University/department/Islamic_Center_for_Cardiology/activate
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ل لمممز  -وثا لمممز وااممم لي  لممم وي وث دمممل  -ل لمممز تبثمممو  و كنوك
 .تبثو  و كنوك 

فمي   ي ما ل،وب، مو ثااقم   ولقما     ResearchGate م تا  تق،اإل    •
 ولقمما و   مم  لممول   بوثدومما وام د زيمما وامما و   مم  بدممى وامم، إلوك 

ل،بابممممو  باامممما وث سمممماح لاصمممماا  بتمممم  ا اممممادرا  كذثمممم  بقممممإل وثلطمممموت 
  كقمممإل ي  ممم  وثسمممبل فمممي ذثممم   ResearchGateاتممم تا وث ارسمممي ث

كثكممم  فمممي ككثممما ترممم ع لثممم    ثمممى ك ممماك  ولقممما ترممم ع بممملاس وااممما
لاو   ولقا و     في ومإلكمرسرو كغ   و    -قا و     في غز ا ول

 : 3 ا لا   بوثتت  نقا ا

 
وثاس دا بدى   تا  ب ا انيا لص  وثق ىرا    ولقا و     3 ت  نقا ا

ResearchGate . 
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  بوابة شبكة أقسام كليات الجامعة المشاركة فيحصر المحور الثاني:  3/2
 .البحث

بإلك و قسوك  وث،ق ه بدى  لاوق  لدروة  ولقا و    تب   ل  ر ت تثد   
لاو  ا لا      بضاو   4282  قساو  باوق  ا105ب و كوث،ي بدوا ا

  3بوث إلكت نقا ا

  3 إلكت نقا ا

     Research Gateفي   تا ا وثاتونلا وث ولقالدروة تقسوك           

 و بضو  و قسوك  وثكدرا ك 

 1153 31 وثطل  1

 985 11 وثقداك 2

 664 10  ل و الون  3

 46 10 وثإلنواوة وامسومر   4

 13 2 وثإلنواوة واا لر  ف   اتا اي  5

 420 8 وثص إلث  6

 556 7 وث لإلاا 7

 350 4 وثزنوب   8



 

 

 

1653 

 10 3 وثدووة كوث،  اا 9

 7 5 وث، ون   10

 9 6 وثت يق  كوث ومان  11

 4 3 واق،صوك وثالزثي  12

 47 3 وث، ىر   13

 15 2 وثصثوفا كواب ك  14

وثا لز واا لى  ل وي وث دل  15
 ك  وخوت  

- 3 

 - - ل لز تبثو  و كنوك  16

 4282 105 وا اوثي  

 :ي،ض  ل  ر ت تثد   بروموة وث إلكت وثسوبل تن

و رمم ع فممي وثقدارمم   وثكدرمموة مبمم  بمم   وثلسمم ا و  لدرمما وثطممل وخ،دمما  ▪
  كقممممإل ي  مممم  ذثمممم   ثممممى لثمممم   وث، صصمممموة كتقسممممول وبممممإلك وثكدرمممموة 

   قسماو  31وثطبرا وث،ى م، ا بل و  يوك  تقسوك وثكدرما كوث،مي بدوما ا
تد  و بقإل ذث  لدرا  ح    بضاو  1153كلث   بإلك و بضو  ب و باوق  ا

  وثصم إلث   وثزنوبم   وث لإلاما  بدمى  مل و املونل  ا وثقداك        م
 .وث،اوثي
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امسومرا وثا ت ا و كثمى بم   وثكدرموة وثلظ يما وخ،دا لدرا وثإلنواوة و ▪
 .  تقسوك10باوق  ا

تبدممى فممى كواامم لر    غا لمم  تن لد ،ممى وثإلنوامموة وامسممومر بدممى وثمم ▪
 بمممإلك و قسممموك بممم  لد ،مممى وثصممم إلثا كوث لإلاممما  ا تن  ممموت   وثكد،ممم  

ااو  في بإلك و بضو  وثاتوم   بدمى  م تا   ثرس ث او تأئ   لب  
ل ع اخ مممممو   كذثممممم   ن امممممباوبممممما وث ثمممممس تك بمممممإلك وثالتمممممانوة لامممممو 

  وث وخس وث  إل  ا وثدن يلت  كيس،اوك وخر ي  ل  بدا .
وثقدممماك  رممما وثا،اثدمما فمممي ل مموتوثقداألقسمموك ث و  كو مممث و  تااقمم لمموك تن  ▪

وامسمممممومرا كوا ،اومرممممما رقرممممما بدمممممى ل مممممواة وثقدممممماك طب،وثك وث ث،ممممما 
 .كواا لر 

  تقد ما لتمونلا  اماو  ك  وخوت   وث دل    ل وي   واا لى  ا لزتن وث ▪
  ثممى ذثمم   وثسممبل  ي  مم  كقممإل  ك و بضممو  تك و قسمموك لمم  خ ممس بممإل 

 .مسبرو   متأت  خإلوئا
لممم  وثإلنواممما مظممم و  ثقمممإلك ك ممماك بممم   و كنوك تبثمممو   ل لمممزتممما واممم، قوك  ▪

ح لاو  ا لا م  بوثتمت  تبضو  لس د   بدى   تا باوبا وث ثس  
 وث،وثى

 
 ResearchGateفي   تا       اوثي و قسوك وثاتونلا3 ت  نقا ا
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 على   المتاحة  األزهر  لباحثي جامعة   العلمية  اإلنتاجيةالمحور الثالث:    3/3
 البحث  بوابة شبكة

فممي متمم  وث ثمما  لمم  قبمم   ResearchGateث،ثإليممإل مسمم ا وامم، إلوك  مم تا 
بوخثي  ولقا و      كلق فا لو  ذو لون  لوك نغ ا تك ا لم  قبم  وث موخث   
فممي وث،قولمم  لمم  لثمم   ممدر وثتمم توةح لممون ا بممإل لمم  خصمم  وام،و رمما وثقدارمما 

 ،اومرما وة واوث،ي تا مت  و بوثباوبا  كذث   ن وثو ي و اواي ل  وثتم ت
وث ثما  وثقدارما  كيا م   ما لتمونلا  اموب و   فمي وثا و قما وثقدارما  ماو ت م مو

 وث،وثي.ذث  وث إلكت 

 شبكة على المتاحة  األزهر لجامعة العلمية اإلنتاجية (4جدول رقي )
ResearchGate . 

 باوبا وث ثس  وثكدرا  
 وثلس ا وثالايا وام،وج  اؤثا  وث

 4,7 4733 1010 وثقداك  1
 3,1 4543 1467 وثطل 2
 2,7 788 368 وثزنوب   3
 2,5 1256 504 وث لإلاا 4
 2,4 1041 431 وثص إلث   5
 2,1 1421 673  ل و الون 6
 2,1 19 9 وثصثوفا كواب ك  7
 2,1 57 60 وثإلنواوة وامسومر  8
 1,6 10 6 وث، ون  9

 1,6 8 5 واق،صوك وثالزثي  10
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 1,3 61 47 وث، ىر  11
,21 12 10 وثدووة كوث،  اا  12  
 1,2 15 13 وثإلنواوة واا لر  اف   تا اي   13
وثا لز واا لى  ل وي وث دل  14

 ك  وخوت 
3 3 1 

 - 1 9 وثت يق  كوث ومان  15
 3 13968 4615 وا اوثي 

 تن  ي،ض  ل  ر ت تثد   بروموة وث إلكت وثسوبل

 مم  وثممدي  قممولاو بوثاقمم  و   تمما خصمم  وام،مموج وثاكمم ن ث مموخثي  ولقمما  •
 حResearchGateوام،مممممموج  كتتوخ،مممممم  بدممممممى  مممممم تا  ب،ممممممأثرع  ممممممدو

  4615  كوث موث  بممإلك ا الا مثو  مصم ل لم  لدرما لمم   مدو وام،موج
 لؤثاو .

كوثلظ يما   وثكدرموة وثقادرم   فمي  ور، ه بإلك و بضو  ب ولقا و     •
ث مممدو وام،ممموج وثاقد ممم     بممم  بمممإلك وثامممؤثا   4282كوث ممموث  بمممإلك ا ا
 : ثى   كقإل ي    وثسبل في ذث  4615كوث وث  بإلك ا ا

  ممم تاتمممم  بلمممإل فثمممت وام،ممموج وثاكممم ن ث ولقممما و   ممم  بدمممى  -
ResearchGate      تب   تن  لوك بإلك لم  وثامؤثا   روصما

وثتمم تا كثكممم  بدممى  بوث،سممم    و المما فممي وثكدرمموة وثقادرممم  ثمما  
 م،مممو  ا لا ممماك  كقمممإل ي  ممم  ذثممم   ثمممى تن تغدمممل وث،مممأثرع فمممي 

وثقداك وث ث،ا كوث،طبرقرما تمأثرع لتم، كح ف موك لؤثمى ثم  قطو   
 صاثا بدى وثت تا بوثلت .
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 صممماثا تك خسمممول  ثمممإلي ا وثلظ يممما وثكدرممموة  تبضمممو  تغدمممل  تن -
 للتانوة تع ثإلي ا ثرس كثك   ResearchGate    تا  بدى

  مممممم تا تن  ثممممممى ي  مممممم  ك ممممممدو ترمممممم ع  بدارمممممما لسممممممو اوة  تك
ResearchGat ثممإلي ا تبضمموا و  ارمم   تممان  تن تتمم، ي ا 

 . بد  و للتان بداي  م،وج

اسممممممممم د   بدمممممممممى وثتممممممممم تا وثتن  لممممممممموك بمممممممممإلك لممممممممم  وثطد ممممممممما  -
ResearchGate   ا تن  م،وج بداي للتانح إليثرس ثثك  ك 

وثاتمونلا  كوثتم ي وثاخ مإل وثااق  لا،ماح ثام  ي يمإل بوب، ون تن  
 . ا وام،او  ثد ولقا ت و  لوما  برقا  دو وام،او 

 بم   لدرموة  ولقما و   م  وثاسم دا وخ،دا لدرا وثقداك وثا لمز و كت •
ت، ى  بدمى بم ض وام،موج وثاكم ع فمى   بدى   تا باوبا وث ثسح خ س 

باوق   ى بوث،وطرا فى وثت تاقطو  وثقداك وث ث،ا كوث،طبرقرا وثدع خظ
ح  %4,7  باممممممم   بلسممممممم ا بدوممممممما ا4733ب صممممممم إل ا   بامممممم   1010ا

بوب، ون ممو تم ممو تضمما لث مم  لمم  وث، صصمموة وثقدارمما وث،ممي تسممو ا فممي 
سممموبإل كتور،ممم و  وثكث ممم  لممم  و لمممان وث،مممي تسممموبإل فمممي خممم  وثاتممموم   

بم   وام،موج لب م  تن  لموك تمإلور   بدى تاس   وثظماو   لم  خاثلمو  ك 
رم ع و  اا مامراوثا مواة كوث  ار  تقسوك لدرا وثقدماك وثاك ع فى 

 بتدروة وثطل كوثص إلثا كغ   وح لاو تكع  ثى  يوك   م،و  و.

وثكدرممموة و رممم ع فمممي بمممإلك بممم     وثا لمممز وثثمممومي لدرممما وثطمممل وخ،دممما  •
بلسمم ا   بثثممو  4543  لؤثامو  ب صمم إل ا1467وثامؤثا   وث مموث  بممإلك ا ا

ة وثطبرممممما   كقمممممإل ي  ممممم  ذثممممم   ثمممممى لثممممم   وث، صصمممممو %3,1بدوممممما ا
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وثاوامم  لمم  بدمماك  ىوثا مموت وث ثثمم ىخممإل وثامم ك  وثا لزيمما فممبوب، ون ممو ت
تطاَّنة   ث،ا كوث،طبرقراوثقداك وث  ىخ س تم  ل  بإلو ا وث، إلك ف حوثثرو 

  قسما 32اى  وثقداك وثطبرا كتقمإلكة تقسمول و كورم   ولقما و   م   ثم
وثكرارمممو   -بدممما ك مممواى و بضمممو  -بدممما و مسممم ا -وث،تممم ي اى ك ممم

و خرمو   -وثطا درموة  -بدما و ككيما -بدما و لم وي   -وثث ايا وثطبرما
 -وثطل وثتم بى - ل وثا ،ا  ك ل وثصلوبوة  -وثإلار ا كوثالوبا

وث،اث ممممإل كتلممممم وي  -وث، ممممإلي  -وث  وخمممما وثقولممممما -و لمممم وي وث و لمممما
تلمممم وي  -  وخمممما وثاممممب كو بصممممول  -و لمممم وي وث دإل مممما  -وثلسممممو 

 -و لمم وي وثقصممبرا -و لمم وي وثصممإلنيا -وث دممل كو كمرمما وثإللايمما
  وخممما و مممممى  -وثطممممل وثطبرقمممى كوث كلمممموت زك -و لممم وي وثا،ا لممما

ل ك  وخممما  ممم -  وخممما وثقظممموك -  وخممما وثاسممموث  -كو ذن كوثثل ممم  
 -وثطممممل وثلاسممممى -وث وئاثا رممممو -و  ممممقا - ممممل و  امممموت -وثق ممممان 

ح خ مس تن  بم ج و كنوك   -  وخما وث، ا م   -  وخا وث دمل كوثصمإلن
لممو  ResearchGate  ارمم   ممدر و قسمموك ث ممو صمماثا بدممى  مم تا 

 وث، ا  .   وخوة قسا بإلو 

ثالتممممانوت ا تاوثمممما بمممموقي وثكدرمممموة وثقادرمممما فممممي مسمممم ا متمممم  وث مممموخث    •
  .%2,7 -%2,1وثقدارا لو ب   ا

تمممأتى لدرممما وثإلنواممموة وامسمممومرا بدمممى نتا وثكدرممموة وثلظ يممما ب ولقممما  •
  %2,1بلسممممم ا ا ResearchGateو   ممممم  كوثاسممممم دا بدمممممى  ممممم تا 

 لؤثاو . 60بثثو  لا ب   بدى  57باوق  
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ا خظممممما وث وخثممممما بلمممممإل فثمممممت وام،ممممموج وثاكممممم ن ثكدرممممما وثإلنواممممموة  •
تن  لوك   ResearchGate    تا  تا باوبا وث ثس وامسومر  بدى  

  تقسمممموك ا يا ممممإل ب مممما  م،مممموج بداممممي 6  تقسمممموك بوثكدرمممماح لممممل ا ا10ا
 -وث،ونيب -وثدوا وثاونارا -وثدوا وثقب يا -للتان  ك ا اوثدوا وث، لرا

ثممممإلي ا  م،مممموج بداممممي    تقسمممموك4وا ،اممممو    كتن  لمممموك ا -وث و وقرممممو
وثات، مموة كوثاقدالمموة  -بثثممو   28للتمان ك مما اوثدومما و امم ومرا باوقمم  

ئممما ت،ممماوثى بممموقي   حتبثمممو   9وثدوممما وثا مسمممرا باوقممم   -بثثمممو   20اوقممم  ب
 .وثكدروة وثلظ يا

تن   مم بقممإل خصمم  كتثد مم  وام،مموج وثاكمم ن ث مموخثي  ولقمما و   تبمم    •
ا ي،قمممممإلع  ا  ResearchGate  ا واممممم، إلوك وث ممممموخث   ثتممممم تامسممممم

   كتق،بممم   مممدر وثلسممم ا  ممم راا  مممإلو   ذو لمممو قانمممما بوث ولقممموة %3ا
 و رمم ع فممي وثممإلكت و رمم عح لاممو ت مم مو امموب و  فممي وثا و قمما وثقدارمما

نلا ث م،وج وثاك ن لا ا  وثإلنواا  كت ع وث وخثما تن امبل قدما لتمو
 ي  ممم   ثمممىقمممإل  ResearchGate بممموخثي  ولقممما و   ممم  فمممي  ممم تا

 :و ا ول وختر 

 ممممما  دمممممل وثااقممممم  لممممم  وثثصمممممات بدمممممى لقدالممممموة روصممممما  -
بوث ممموخث   بلمممإل وث،سممم   ح لامممو امممبل ثمممإلي ا وث دمممل وث ممموث  فمممي 

لم  وافصوح ب  لقدالموة   صمراح بوا موفا  ثمى وث ماه 
 وم، وك خ ات وثادكرا وثاك يا.

وا،، إلوك   - بترارا  كنو ا  ث ا  ثرس  بوث ولقا  وث وخث    تمث   تن 
ثدث  و موك ايح  وث،اوص   وث وخث       توة  تإلنيل  ل     ابإل 

بدى آثرا وث،قول  ل  لث   دو وثلا  ل  وثت توة  كتت رق ا  
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ب ثد،اوص   لاا دا  وث ثثرا  وا ،اولوة  تإلوكت  ا ،ا   بدى 
تصلرع   تثس    يؤكن  ثى  لاو  وثا ،ا   كرإللا  وث وخث   

 .وث ولقا
بق   - كنو اثرس    وث ولقاتبضو      لوك  بوثت توة   ثإلي ا 

بدى   ي،ق فاو  كثا  ف ت   لاساى  و موك ارا  ا  وا ،اومرا 
 موفا لا زوت و كرإللوت و. 

بدمى وثم غا لمم  تن  لموك و ،اموك لمم   وممل بقم  ووث مموخث     -
بتممممم تا باوبممممما وث ثمممممس كمتممممم  بثمممممائ ا بد  ممممموح  ا تن  مممممؤا  
وث مموخث   ا ي ،اممان بار ممون  ل ا مما بمم   ممدر وثتمم توة  كقممإل 
ي    ذث  ثغرول ئ وفا وثاتونلا في وثاقدالوة كوث ب وة ب   

 بقض ا وث ق .
 ماسمم و و ،اموك وث  مموة وث امارا لوث ولقمما ثمدث  تمم ع وث وخثما تممم  ابمإل لمم     

بوثقا  بدى مت  كتقزيز وثابي ب در وثت توة ل  ر ت بإل   م ت كتاموث ل 
  كوثثم ة بدمى  قولما لل و  ناوت وثب يمإل واثك، كممي  بضمو   ولقما و   م 

وثلممإلكوة ككنض وثقامم   كتقد ممل وثالتممانوة كوثادصمم وة فممي لت، مموة وث ولقمماح 
تكا  ثرتا    ل ك وث موة  ولقما و   م  وثمدي    ثلت  وثابي بدى لس،اع 
 ي توككن لت، وة وث ولقا.
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 علميااااااة مشاااااااركة فااااااي شاااااابكةأكثاااااار األقسااااااام الالمحااااااور الرابااااااع:  3/4
ResearchGate. 

بد  وثقإلك وا اوثي ثألقسوك وثقدارا ب ولقا و     وثاس دا بدى  م تا باوبما 
  قسمماو   كيا مم  وث ممإلكت 105وث ثممس  كوثاتممونلا فممي وثاسممو اوة وثقدارمما ا
 .ResearchGateوث،وثي تمث  و قسوك وثقدارا لتونلا في   تا 

 ResearchGate  تمث  و قسوك وثقدارا لتونلا في   تا  5 إلكت نقا ا

 وام،و را  وث سا  وثكدرا ك 
 1671 وثكرارو   وثقداك 1
 1552 وثا زيو   وثقداك 2
 591   اثا رو  وثقداك 3
 547 وثلسو  كوث،اث إل  وثطل  4
 459 وثكرارو  وثص إلثرا  وثص إلثا 5
 401 ت ايا و الون    ل و الون   6
 375 وث  وخ  وثقولا  وثطل  7
 268 وث لإلاا وثك  ىوارا  وث لإلاا  8
 221 وام،وج وثث اومي  وثزنوبا  9

 26 وثكرارو    مدرا وث، ىر   10

 : وثسوبلي،ب   ل  ر ت تثد   بروموة وث إلكت 
قسما  ResearchGateتن تمث  و قسوك وثقدارا لتونلا في  م تا  ▪

  لمممم  %35,3  بثثممممو  بلسمممم ا ا1671وثكرارممممو  بتدرمممما وثقدمممماك بقممممإلك ا
  بثثمو ح 4733  اوثي وام،و را وثقدارا ثكدرا وثقدماك  كوث،مي بدوما ا
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  بثثمممو  بلسممم ا 1552يدرممم  قسممما وثا زيمممو  بتدرممما وثقدممماك ت ضمممو  باوقممم  ا
  591وثكدرما باوقم  ا ح ئا  أتي قسا   اثا رمو بملاس %32,8بدوا ا

  .%12,5بثثو  بلس ا بدوا ا
تمث   ▪ تن  وثقداكح  ذ  بتدرا  وثقدارا  ثألقسوك  كو ثو   تااقو   تن  لوك 

و قسوك وثاتونلا لوما في لدرا وثقداك ب ولقا و      كذث  بلس ا  
   ل    اوثي  م،وج وثكدرا.%82,4بدوا ا

ذث    ▪ بقإل  وث،اوثي تاوثا  بدى  ك ى  وثقادرا  وثكدروة  تقسوك  بوقي 
كوث،اث إل  وثص إلثر    -اوثلسو   و الون  -وثكرارو   وث  وخا    -ت ايا 

  وام،وج وثث اومي  -ك  ىوارا وث لإلاا وث -وثقولا
 مما و مثمم  لتممونلا  كفقوثرمما بمم   قسمما وثكرارممو  بتدرمما وث، ىرمما  ق،بمم   ▪

  بثثمممو  26اوقممم  اب كوااممم لرا كوا ،اومرممما وامسمممومرا وث، صصممموة 
 ح  بثثمو  61  لم    اموثي  م،موج وثكدرما وث موث  ا%42,6بلس ا بدوما ا

 تن لو    ل مصى  م،وج وثكدرا.

المنشاااااور فاااااي شااااابكة لإلنتااااااك الاكااااار   يةالموضاااااو اإلتجاهاااااات  3/5
ResearchGate. 

مظ و  ث،ت،ا وثاا ابوة وثالتان  في صاثوة وثاس، إلل   بسبل بإلك      
وث ق    ك تس     يل،اي  ث  وثد سا  وث،ي    لو   ب، ار   وث وخثا  قولا   حوثت  ا 

بوث طوبوة  لثإلك     ثاا ابوة   كف و    وثااق   بدى  وث وخثان   يلت ر كنىط و 
كف و  ث، صصوة وثكدروة ب ولقا و        وثت تاي  وثاا امرا لاو  و ة ف

قطوبوة كو ثا وثاقوثا كوثثإلكك ك ى اوثقداك واا لرا    ا  ثى ئ ئوثا ساا  ك 
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كوث،طبرقرا وث ث،   كوثقداك  وامسومرا   وثقداك  لا    ح      كوثق ىرا   لاو  ا 
 بوثتت  وث،وثي 

 
  ولقا و     بكدروة وث  ت صصوة 4 ت  نقا ا

تا تا ي   ب قإل ابل  لو  ث لو  بدى  وثاك ع  و      وام،وج  وثا،وح بدى  ولقا 
وثث ئا    (Research Gate  تا وث ارسرا  وث طوبوة  ح با   لا ب   بدى 

 وث،وثي ماو  ا لا   بوث إلكت
 .وث ارسرا وثاا امرا وث طوبوة  بدى وثاك ع  وام،وج  تا ي   6ا نقا  إلكت

 وثالايا وثلس ا و بثو  وثالتان   وث طوبوة وثقدارا  ك

 98,7 13785 وثقداك وث،طبرقرا 1

 1 148 وامسومراوثقداك  2

 0,3 35 وثقداك واا لرا كوثق ىرا 3

 100 13968 وثقإلك وا اوثي  
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 ل  ر ت تثد   بروموة وث إلكت وثسوبل تب   تن: 
 كتا با   و        ولقا  بتدروة   وثاا امرا  وث، صصوة تقإلكة   •

 . كواا لر  وامسومرا كوثقداك كوث،طبرقرا وث ث،ا وثقداك قطوبى بدى
    تا فىتمث  وث طوبوة توطرا ث وخثي  ولقا و       •

  بثثو   13785باوق  اوث،طبرقرا  وثقداك قطو    Research Gateا
   كقإل ي    ذث   ثى:%98,7بلس ا بدوا  

لس ا بدوا  ب  تإلمي قطوبي وثقداك وامسومرا كوثقداك واا لرا كوثق ىرا  •
وث،اوثي   %0,3: %1ا    ولقا   لؤثاي  تمث   تن   ثى  ذث   كي     بدى 

 ا وثدي  يلت كن بدى   تا    وثقادرا  ثدكدروة   يل،اان    م،و و    و    
 باوبا وث ثس. 
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 خاتمة الدراسة  4
بدمممى  ئممم و  وثاق فممما وثقدارممما ك يممموك  وثث ممما بممم    و موك ارممما وثتممم توة تقاممم    

فم،  ل مواة ثدصمإلوقا وثت صمرا بم   وث موخث   فمي لامو يمؤكن  ثمى    حوث وخث  
 وث ممموخث   بممم   و  و ،اومرممم و     وبرممم و  لممم ككك ح لامممو تن ث مممو وثقممموثا مثمممو ل ،دمممى ت

فمم،  و بمماول ثد مموخث   ثد،اوصمم  لمم     كتقامم  بدممىوثسمماو  بدممى كو ممموك ا   
ح لامممو تمثممم  ثدقاممم    كتاممملث ا ف صمممو  غ ممم  ا لممم  وث ممموخث   وثاقممم كف   بوثارمممو  

 ابل لو بدى كىلو        وث،لا  وثقداي وثاق في ثإلع و موك ا  قا  بدى  يوك 
 -:ك ىكوث،اصروة   وثل،وا  ل   وثقإليإل   ثى وثإلنواا تاصدا  ف إل 

 النتائج4/1
وثقمإلك وا اموثي ثدكدرموة كوثا ومممز وثقدارم  وث،وبقما ث ولقما و   مم  بدم   •

 .لدرا كل لزون  14ا ResearchGate بت تاكوثاس دا 

 بضممماو    4615ا بدممم  و   ممم   ولقممما ث ممموخثي وا اممموثي وثقمممإلك بدممم     •
  4282ا ب صمممممم إل  قسمممممماو    105ا باوقمممممم  للتممممممانو    13968ا باوقممممم 
 .بضاو

  مممممم تا بدممممممى وثاسمممممم د   و   مممممم   ولقمممممما  د مممممما لمممممم  مسمممممم ا  لمممممموك •
ResearchGate وث ممممو    333ا باوقمممم  لولدمممما بروممممموت ا  سمممم دا ثمممما  

 .و      ولقا بوخثي   اوثي ل   %7,2ا بدوا  بلس ا
لمم   و رمم ع  وثقدارمم  وثكدرمموة  بمم   و مبمم  وثلسمم ا وثطممل  لدرمما وخ،دمما  •

  1153اب صمممم إل  قسمممماو    31اباوقمممم   كتقسممممول و وثكدرمممموة  بممممإلك  خ ممممس 
 و اممممملون   مممممل  وثقدممممماك ا لممممم  لممممم    لدرممممما ذثممممم  بقمممممإل  تد  مممممو بضممممماو ح

 . وث لإلاا وثزنوب   وثص إلث  
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 وثلظ يما وثكدرموة   بم    و كثمى  وثا ت ما  وامسمومرا  وثإلنواموة   لدرما  وخ،دا  •
 .تقسوك  10ا باوق 

 فممى تبدممى كواامم لر  وامسممومر  وثإلنوامموة  لد ،ممى تن لمم  وثمم غا بدممى •
 ثمرس وثكد،    وت    تن   ا  كوث لإلاا  وثص إلثا  لد ،ى  ب   و قسوك  بإلك 
  ممم تا بدمممى وثاتممموم   و بضمممو  بمممإلك  فمممي اممماو  لب ممم  تمممأئ   ث امممو

ResearchGate وثاتونل   بإلك  تك . 
 وثاس د   و      ولقا لدروة  ب    و كت  وثا لز  وثقداك  لدرا  وخ،دا  •

 باوقمممم  وثاكمممم ع  وام،مممموجلمممم  خ ممممس  حResearchGate  مممم تا بدممممى
 . %4,6ا بدوا  بلس ا با     4733ا ب ص إل  با     1010ا

 لمم  خ ممس  و رمم ع  وثكدرمموة   بمم   وثثممومي وثا لممز وثطممل  لدرمما وخ،دمما  •
 بثثمممو    4543ا ب صمم إل  لؤثاممو    1467ا بمممإلك ا وث مموث  وثاممؤثا   بممإلك 

 .  %3,1ا بدوا  بلس ا

 ب ولقممما وثلظ يممما وثكدرممموة  نتا بدمممى وامسمممومرا وثإلنواممموة  لدرممما تمممأتى •
 .لؤثاو   60 بدى لا ب   بثثو   57 باوق   %2,1ا بلس ا و    

 ا تقسممموك  6ا لمممل ا حوثإلنواممموة وامسمممومر  تدرممماب تقسممموك  10ا  لممموك  •
 بدامي  م،موج ثمإلي اف مت  تقسموك  4اك  للتمان  بداي  م،وج  ب ا  يا إل 

   بثثو .59باوق  ا للتان

 وثكرارمو  قسا وث ثس  باوبا   تا في  لتونلا  وثقدارا  و قسوك  تمث   تن •
   اممممموثي لممممم   %35,3ا بلسممممم ا بثثمممممو    1671ا بقمممممإلك  وثقدممممماك بتدرممممما

 قسما يدرم   بثثمو ح   4733ا  بدوا   كوث،ي  وثقداك   ثكدرا  وثقدارا  وام،و را
 بدومممممما  بلسممممم ا بثثمممممو    1552ا باوقممممم  ت ضممممممو   وثقدممممماك بتدرممممما وثا زيمممممو 
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 بثثممو    591ا باوقمم  وثكدرما  بمملاس   اثا رممو قسما  ممأتي ئما ح %32,8ا
  .%12,5ا بدوا  بلس ا

 تمثممم  تن  ذ  وثقدممماكح بتدرممما وثقدارممما ثألقسممموك كو مممثو   تااقمممو    لممموك تن •
 بلسم ا كذثم  و   م   ب ولقما وثقداك لدرا في  لوما   وثاتونلا  و قسوك

 .وثكدرا  م،وج   اوثي ل   %82,4ا بدوا 

 وثلسو ا وث،اوثي بدى  ك ى  وثقادرا  وثكدروة   تقسوك  بوقي  ذث   بقإل   تاوثا  •
 -وثقولمممما وث  وخمممما -و امممملون ت ممممايا -وثصمممم إلثر  وثكرارممممو  -كوث،اث ممممإل 
   .وثث اومي وام،وج -وثك  ىوارا وث لإلاا

 وامسمممممومرا وثقدممممماك ت صصممممموة  لممممم  قسممممما تن تك لدرممممما تن يا مممممإل  ا •
 وثكرارممو  قسمما امماع  كفقوثرمما لتممونلا   و مثمم  كواامم لرا كوا ،اومرمما

   امموثي لمم   %42,6ا بدومما  بلسمم ا بثثممو    26ا باوقمم  وث، ىرمما بتدرمما
 .وثكدرا  م،وج مصى    ل  لو تن بثثو ح  61ا وث وث  وثكدرا  م،وج

 امماو  لتمونلا   تقد مما ك  وخوتم   وث دممل   لم وي  واامم لى وثا لمز تن •
 خإلوئمما  ثممى  وثسممبل  ي  مم  كقممإل  و قسمموك  تك و بضممو  بممإلك  خ ممس  لمم 

 .مسبرو   متأت 

 كتق،بم    %3ا  ا ي،قمإلع ا  وثتم تا  ث مدر  وث موخث    وا، إلوك  مس ا  تن •
 وثمإلكت فمي و رم ع  بوث ولقموة  قانمما  لمو  ذو  مإلو      راا  وثلس ا   در

 .و ر ع 
 بممم   كفقوثرممما لتمممونلا   و مثممم   ممما وث، ىرممما بتدرممما وثكرارمممو  قسممما  ق،بممم  •

 بثثممممو    26ا باوقممم  كوااممم لرا كوا ،اومرمممما وامسمممومرا وث، صصممموة 
 . %42,6ا بدوا  بلس ا
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 بممم  ك ممماك  ثقمممإلك مظممم و   وثإلنواممما لممم  و كنوك تبثمممو   ل لمممز واممم، قوك  تممما  •
 .ResearchGate   تا بدى لس د   تبضو 

 وثاتمممونلا  ي يمممإل  ثاممم  لا،ممماح ResearchGate ممم تا   لاقممم  قمممإل   •
   وام،امو   مدو  برقما لومما  ت مو   ثد ولقما وام،امو   ما  وثاخ مإل   كوثت ي
  د ما وثاقوكمما  وث  لما  وث،مإلنيس     لما  تبضو ا  ل    تامان   قإل   كوثدن

  .وث ول را وثا خدا  د ا وثقدرو  وثإلنواوة 
كروصما  ثد موخث   وثمدي   ResearchGateبوثوا ثت تا  لوك ت ارا  •

ح خ مس تمم  بقمإل ور،رمونر ثداا ما  ي غبان بوثت ك  في با  بثس لمو
كوث ثمممما  وث،ممممي تمممممإلبا    مممماك بوث ثممممس بمممم  ل اابمممم  لمممم  وثإلنوامممموة 

ر إل في  در وثت تا ل اابا ل  وث ثا  وث،ي موثا لا ا  بثث ح ق
 تاصرا ل اابا لب    ل  وث وخث  . بدى

بدمممممى و بثمممممو  وثااصمممممي ب مممممو لممممم  قبممممم   تئلمممممو  و ممممم   و بضمممممو   •
تضمرع ت ارم   ثمى  اتم  تن لس، إللى  در وثتم تا   مإل فكم    إليمإل  

 .بثث 
  ل بدى وث وخس بلإل بإلو ا  متو  لدا  وثت صي تن  ضم  وم،امو ر  •

لوثاؤاسمممما وثقدارمممما وث،ممممي يل،اممممي ث ممممو  ئمممما وث سمممما ممممموك اي لممممول    و 
وثقداممي وثممدن يل،اممي ثمم ح خ ممس يمم،ا   مموف،  ثصمماثا وث ولقمما كوث سمما 
با مم ك وام، ممو  لمم  لدامم  وثت صممي  ك ممدو  ا ممإلر فممي بامم   خصمموارا 

 مولد  ب  بإلك بثائ   كلسو ولوت  و ر ع وثقدارا.
تن لاوقمم   مم توة وث،اوصمم  و ممموك اي ا تقممإل لسمم،اك  نقاممي  كا بممإل  •

لممم  وث،ا يمممل بممم   وائلممم  ح خ مممس  قمممإل ت ممما فمممونت ب ل امممو  ممما  لتومرممما 
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وث،اوصمممم  لمممم  وخرمممم ي   كوث،اوبدرمممما وثو مممم  ل،مممماف   فممممي وثاسمممم،اكبوة 
 وث قارا. 

 لتومرممما تاوبممم  وث ممموخث  ح بمممأن   ممماك  ResearchGateت،مممر   ممم تا  •
ل بدممى و امملدا كو  اىمما وث،ممي   خمم  وثاتممونل   فممي وثمم ق  بمموث،قد 

 .RGscoreماس وث، صتح كيضوه ذث  في لقول  باوبا وث ثس 

 توصيات الدراسة  4/2
 لم  بوثقإليمإل  وثإلنواما ر  ما  ف مإل  م،موا  لم    ثرم  وثإلنواما  تاصدا   لو  بلو   بدى

 :ك ي وث،اصروة 

 توصيات موجه   لى رئيس جامعة األزهر.
بثو ما  ثمى ك م  وام، تر روة ث،قزيمز لسم،اع وثمابي  ولقا و   م    •

ثتمممممم توةح خ ممممممس تم مممممو امممممم دا واامممممم، إلوك  كتدبممممممي كوث،ق يمممممع ب ممممممدر و
واخ،رو ممموة وثقدارممماح فداممموذو ا يممم،ا تقارا مممو ثلتممم  وثاوامممإل   كتاامممر  

 وثا ،اقوة وثث وقرا وثقدارا.

واممممم، إلوك لاوقممممم  وثتممممم توة وا ،اومرممممما  آثرممممما ثاق فممممما ب مممممإل وثمممممانض •
 وثااقمم  تاق مم  لرارمما برممون بمم  فضمم    وث ثمما ح و موك ارمما ث، صمم  

  ب . وث وصا وث ثا   كمت  وث،س    ك  ت   بوث وخس  وث وة 

 .األزهر جامعة باحثي  لى موجهة توصيات
 مممم كن  كبمممما وثالصمممموة وثقدارمممما وثق ىرمممما  كتتمممم ر  وث مممموخث   بدممممى  •

لقمممممول ة وثاتمممممونلا ب مممممو  كتبمممممإلوك ت ممممموني  بتمممممت  لسممممم،ا  ث،ثسممممم   
 وث وخث  .
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ثادكرمما ثداك يمما ثألبثممو  وثقدارمما   ممل بدممى وث مموخث   ل وبممو  خ ممات و •
 كبإلك وم، وم و.

وا،و ت وثت توة وا ،اومرا وثا ،داا ككبا لا زوت مو ث،ث  مل تماموي  •
ل ،دامممممما لمممممم  وث،قمممممموكن بمممممم   و ممممممموك ا    فممممممي ل ،دممممممى وثاؤاسمممممموة 

 وث،قدرارا.

 .األزهر جامعة بمكتباتالعاملين   لى موجهة توصيات
 مم كن  وامم، إلوك لت، مموة  ولقمما و   مم   ممدر وثتمم توة فممي وث،مم كي   •

ث ممإللوت و لثمم  وثاممرس بمماك كتمماي،   كثكل ممو غ مم  لاقدمما فممي  مم توة 
وث،اوص  و مموك ايح بموث غا لم  تن  م توة وث،اوصم  و مموك اي  مى 

 ول،إلوك ثت توة وث،اوص  وا ،اوبي.
وثتمم توة وا ،اومرمما كو موك ارمما  كروصمما   مم تا وث،سممايل ث ممإللوة  •

باوبمممما وث ثممممسح لمممم  رمممم ت نامممموا  وثب يممممإل واثك، كمممممي ككنض وثقامممم  
 كوثإلكنوة وث،إلنيبر .

 دراسات ُمقترحة  4/3
وا ،اومرا   • وثت توة  لاوق   ت إلل و  وث،ي  وثبإليدا  وثقرواوة  وا، إلوك 

 و موك ارا ثقروا و ئ  وثقداي ثدالتانوة. 

 ثدتمممممم توة  و   مممممم  ب ولقمممممما وث،ممممممإلنيس   لمممممما تبضممممممو  كبمممممميارمممممموا  •
 بضممممممو   لا  مممممم  وامممممم،بروموة  لمممممم  رمممممم ت و موك ارمممممما وا ،اومرمممممما

 .ث ولقاو
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ل   تك     • وا ،اوبي  وافوك   وث،اوص   نف     و موك ايللصوة  في 
وث و كوثلامرا  لقوة  تصلرع  وثكارا  كوثا ويرس  وثاؤ  وة  ل  ر ت 

 وثقدارا.وث،ي ت إلل و  در وثالصوة 
و موك اي   • وث،اوص   بااوق   وث وصا  وثدوترا  و ن اا  لا زوة  كنواا 

كوث،ق ه بدى وا، إلول و بتت  للوال كقومامي ثثاو ا خ ات وثلت   
 كوث،ا ي . 

و موك ارا • وا ،اومرا  وثالصوة    وث وخث     ل   وث،اوص في    ككن 
  كتثب ا   وث،إلنيسي  ثدكوكن  وثقوثارا  موك اراو   وثساقا  بدى  ثدثصات

  .وثالصوة  تد  ر ت  ل  بد  و كوثاثوفظا وثقداي م،و  ا
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