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 وأثره األكاديمية االجتماعي التواصل لشبكات التدريس ىيئة أعضاء استخدام
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 :ممخص البحث
دور استخدام شبكات التواصل االجتماعي اكتشاف و  وصف لىإ يسعى البحث الحالي

 درجةمن خبلل التعرف عمى  ،الجامعية البيئةاألكاديمية في خدمة التشارك المعرفي داخل 
لتركيز عمى بعض المتغيرات الفرعية مثل ، والشبكات األكثر استخدامُا، بايااستخدام وأىمية
من أعضاء ىيئة التدريس ( 100)واألكاديمية، وطبق البحث عمى  الوظيفية والدرجة ،النوع

( ذكور 55)، ـالعمديةبكميات واقسام اإلعبلم بالجامعات المصرية تم اختيارىا بالطريقة 
 مساعد مدرس 35مـــدرس(، )28أستاذ مساعد(، )21) دكتور(،أستاذ 16( إناث، )45و)

 م.2022( يوليو من العام 22( يونيو إلى )23الفترة من )في ، (ومعيد
شبكات التواصل األكاديمية دائما العينة لنسبة استخدام أن  البحث نتائج أىم وكانت

يحصل عدم  %(، فى حين لم15.00) نادرا و%(، 43.00) أحياناو %(، 42.00)
وجاءت  ،(%53عند ) ميمة بدرجة كبيرة، وجاء الشبكات األكاديمية االستخدام عمي أي نسبة

 Academia.edu، ثمResearchgateلشبكة  شبكات األكاديمية المفضل زيارتياالأىم 
بين استخدام أعضاء طردية عبلقة  وجود تبين كما، Linked In، ثم أخيرًا  Mendelelyثم

مشاركة  درجةاألكاديمية و مشبكات بالجامعات المصرية لىيئة التدريس بكميات وأقسام اإلعبلم 
 تعزيزو  شبكاتال استخدامفي  وجدت الدراسة، كما المعرفة لدييم داخل البيئة الجامعية

في  إحصائياً  فروق دالةلم توجد ، بينما حسب الدرجة الوظيفية واألكاديمية المعرفية المشاركة
 االستخدام حسب متغير )النوع(.

 التدريس ىيئة أعضاء - المعرفة مشاركة - األكاديمية االجتماعي التواصل شبكات]: الكممات المفتاحية
 [الجامعية البيئة –

                                                
*
 جامعة المنيا. -كلية التربية النوعية  -باحث دكتوراه  - 
**
 المنيا.جامعة  -كلية التربية النوعية  -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المساعد  - 
***
 جامعة المنيا. -كلية التربية النوعية  -مدرس الصحافة  - 
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Academic Social Networks use among faculty members 

and its impact on knowledge sharing within the university 

environment: field study 

Abstract: 
The research aims to describe and discover the role of the use of 

academic social networks in the service of knowledge sharing within 

the university environment by identifying the degree and importance 

of their use, and the most commonly used networks, focusing on some 

sub-variables such as gender and academic degree, and applying the 

research to (100) of the faculty members in the faculties and 

departments of mass communication in the Egyptian universities were 

chosen intentionally (55)males, (45)females, (16 professors), 

(21assistant professors), (28 teachers), (35 assistant teachers and 

teaching assistants), in the period from (23) June to (22) July 2022. 

The most important results were that the percentage of the 

sample’s use of academic communication networks always (42.00%), 

sometimes (43.00%), and rarely (15.00%), while non-use did not get 

any percentage, and academic networks were significantly important at 

(53%). ), the most important academic networks preferred to visit were 

Researchgate, then Academy.edu, then Mendelely, and finally Linked 

In, and it was found that there was a direct statistically significant 

relationship at (0.01) between the use of academic networks by faculty 

members in faculties and media departments in Egyptian universities 

and the degree of knowledge sharing within the environment. It was 

also found that there between the categories of (Professor - Teaching 

Assistant), (Assistant Professor - Teaching Assistant) and (Assistant 

Professor - Assistant Teacher) in the use of networks and enhancing 

knowledge participation, while there were no statistically significant 

differences in use between males and females. 

 

Keywords: Academic Social Networks Sites - Knowledge sharing - University staff - 
university environment. 
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 مقدمة:
والمعروفة  عي المصممة خصيًصا لمعمماءمتواصل االجتمالمواقع  ظيرت مؤخراً 

جذبت آالف ،  Academic social networking sitesبشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية
 ومستخدمييا،أعضائيا بين المعارف ونشر وتبادل  االتصال تعزيز إلى وىدفت، الباحثين

مممفات ل تياتقاسم المعرفة وتبادل الخبرات، فضبًل عن إتاح وتميزت بدورىا الكبير في
 .(1)لمعديد من األساتذة والعمماء الشخصية

 والمؤسسات حظيت المعرفة باىتمام متزايد في العصر الحالي داخل األوساطوقد 
والتكنولوجية التي يعيشيا البشر اآلن؛ ، وذلك في ظل الثورة المعموماتية العممية والبحثية

 (.2)لتصبح المعرفة المتغير الذي يتيح لتمك المؤسسات القدرة عمى المنافسة

بحرية تيا مشاركللخمق المعرفة، وأفضل مكان  ةالمثالي البيئةة ىي يوالمؤسسة الجامع.
بين الباحثين وأعضاء ىيئة التدريس، وىي المكان الذي يقر فيو األكاديميون بأىمية مشاركة 

 .(3)والطبلبالمعرفة وتبادليا ويمارسونيا بشكل دائم مع الرؤساء والزمبلء 
، Workers Knowledgeىيئة التدريس بوصفيم عمااًل لممعرفة من  ئيافأعضا

أحّد أبرز  تعد، وعميو فإن مشاركة المعرفة مع المعرفةفي مجتُيعتَبرون العنصر الرئيس 
 .(4)الركائز التي تبنى عمييا أي عممية تطور، وأي توجو نحو الجودة والتمّيز

الشبكات االجتماعية األكاديمية وكثافة  تواجدوقد أكدت الدراسات السابقة زيادة 
 ىيئة أعضاء استخدام حول الحاليالبحث  يدور وبيذااستخدام أعضاء ىيئة التدريس ليا، 

 البيئة داخل المعرفة مشاركة عمى وأثره األكاديمية االجتماعي التواصل لشبكات التدريس
 .الجامعية

                                                
1
 - Amany M. Elsayed, The Use of Academic Social Networks Among Arab Researchers: 

A Survey. Social Science Computer Review ,Vol.(34), issue: (3), 2016. 
2
ِشبسوخ اٌّؼشفخ فٟ اٌج١ئخ األوبد١ّ٠خ: دساعخ ِغح١خ ػٍٝ عبِؼبد دٌٚخ اإلِبساد  ،ِحّذ إثشا١ُ٘ حغٓ ِحّذ - 

ٚاٌّؼٍِٛبد، ِصش ِغٍذ  اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍّىزجبد - انًجهت انذونٍت نعهىو انًكتببث وانًعهىيبثاٌؼشث١خ اٌّزحذح، 

 .061-059ص ،2،2106، ػذد 3
3
 - Ramayah, Jasmine , Joshua Ignatius, An Empirical Inquiry on Knowledge Sharing 

Among Academicians in Higher Learning Institutions, Springer Science+Business Media 

Dordrecht , Minerva, No.(51) ,2013,p.133. 
4
ٚالغ ِّبسعخ اٌزشبسن اٌّؼشفٟ ٌذٜ اػعبء ١٘ئخ  ،صشٚد ػجذ اٌح١ّذ ػجذ اٌحبفع ٚ ٠بعش فزحٟ إٌٙذاٚٞ اٌّٙذٞ - 

(، 06ذ)، ِغٍيجهت انعهىو انتشبىٌت وانُفسٍتاٌزذس٠ظ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ و١ٍبد اٌزشث١خ فٟ ثؼط اٌغبِؼبد اٌؼشثٟ، 

 .486ص ،2105 ،(4ػذد)
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 اإلطار المعرفي لمبحث:
 :شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية

الشبكات االجتماعية  ظيرتمع تطور وانتشار خدمات الشبكات االجتماعية 
، (5)وغيرىا WhatsAppو  WeChatو Facebook ،Skypeمثل األكاديمية العامة 
، وتطورت لتقدم نفسيا كشبكات مينية والمعارفتبادل المعمومات لمتواصل و وأصبحت أدواتًا 

اجتماعية لمباحثين تجمع بين خصائص الشبكات االجتماعية وبين المحتوى األكاديمي 
 .(6)والبحثيوالعممي 

تمكن أعضائيا وكان الغرض الرئيسي من ىذه الشبكات ىو إنشاء مجتمعات مينية، 
نشاء روابط جديدة مع العممية الخاصةبناء شبكاتيم االجتماعية  من الباحثين واألكاديميين ، وا 
 .(7)الميني ومشاركة المحتويات المتعمقة بالعمل ،الباحثين ذوي الصمة

أحد أشكال شبكات التواصل "المينية" تيدف إلنشاء روابط بين مجموعة  أنيا وتعتبر
من االفراد بواسطة التفاعبلت المينية حول موضوع محدد، كما أنيا تسمح بتعزيز أعماليم 

 .(8)شبكة االنترنت بالنشر والمشاركة عمى
مواقع إلكترونية قائمة عمى التجمعات األكاديمية وتتيح تكوين عبلقات عممية ما  وىي

بين األعضاء وفقا الىتماماتيم وميوليم البحثية ويتاح ليم بيا إمكانات النشر العممي وتشارك 
 . (9)المصادر والمعرفة األكاديمية

رنت، تسيل أشكال خدمات االنت أحدشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية  وتعد
إدارة العبلقات بين العمماء، وتشارك المعارف، وتبادل الموارد العممية، وتمنح العمماء القدرة 

                                                
5
 - Terry Anderson, Challenges and Opportunities for use of Social Media in Higher 

Education, Journal of Learning for Development, Vol. (6) ,N. (1) 2019,p. 01.  

Avilable at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1212505.pdf  
6
 - Hagit Meishar , Efrat Pieterse, Why Do Academics Use Academic Social Networking 

Sites?, International Review of Research in Open and Distributed Learning, Vol. (18), 

N.(1), 2017,p.3. 
7
 Giovanni Bonaiuti: Academic Social Networks, How the web is changing our way to 

make and communicate researches , REM - Research on Education and Media, Vol. (7), 

N. (2),2015, p.4. 
8
يجّهت شجىبد اٌزٛاصً ا١ٌّٕٙخ ٚرأص١شارٙب ػٍٝ األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌجحض١خ ،  ،ػجبط فزحٟ ٚ ػجذ اٌّبٌه ثٓ اٌغجزٟ -

 .0383ص ،2120 ،(0(، ػذد)04، ِغٍذ)انىاحبث نهبحىث وانذساسبث
9
، يُشىسة دساست يبجستٍش غٍشاعزخذاَ اٌشجىبد االعزّبػ١خ األوبد١ّ٠خ فٟ اٌغبِؼخ اٌغضائش٠خ،  ،سظٛاْ ِشغٛة -

 .28ص َ،2120لغُ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ، عبِؼخ ع١الٌٟ ثٛٔؼبِخ، اٌغضائش، 
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االتصال  تكنولوجيا وىي أحد مظاىر، (10)بينيمعمى نشر دراساتيم وأبحاثيم، والتواصل 
والمتحمسين تسيل التفاعل والتواصل األكاديمي والتعاون ومشاركة المعارف بين الميتمين 

رك ويمكننا القول بأنيا "شبكات اجتماعية متخصصة في تبادل وتشا، (11)وأصحاب المصالح
التطبيقية والمينية لؤلكاديميين واعضاء ىيئة التدريس، بشكل  اتوتقاسم اإلنتاج الفكري والخبر 

 .آمن ومستقل، بيدف إيجاد تعاون وتشارك معرفي ووظيفي فيما بينيم"
 بلقات االتصالية عمى شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية:أمثمة عمى الع ومن

عبلقة االتصال بين ، م عالمان إلى مجموعة البحث نفسياعبلقة العضوية: بمعنى انضما
عبلقة المشاركة في ، إلى قوائم االتصال الخاصة بعضيم بإضافةاثنين من العمماء أو أكثر 

 التأليف.
عمى بناء العبلقات االتصالية، وعززت التعاون بين العمماء، وخمقت شجعت  وبذلك

فرصًا جديدة لمتواصل بينيم بخبلف الطرق القديمة التي كانت تعتمد فقط عمى االقتباس 
العممي، وأصبح بمقدور الباحث أن يتصل بآالف الباحثين أصحاب األوراق العممية واألبحاث 

وتشاركو الموارد البحثية متعددة ومن مختمف دول العالم المعتمدة بطرقة مباشرة وفي مجاالت 
التعاون ىو أساس أي عبلقة بين  ، وبذلك أصبح(12)وتعزيز التعاون العممي والتربوي والميني

 .(13)المستخدمين عمى ىذه الشبكات
 مفيوم مشاركة المعرفة:

عممية تبادلية يتم من خبلليا تبادل المعرفة بين اثنين أو أكثر من المتشاركين،  ىي
وىي نشاط اجتماعي واتصالي وتفاعمي يجعل األفراد يقدمون عمى مشاركة أفكارىم، وتقديم 
اإلرشاد والنصح لآلخرين من خبلل المبلحظة أو االستماع أو االستجابة، وتعتمد في األساس 

                                                
10
 -Aleryani , Arwa. Y ., Mofleh, Halima, Alariki , Samah, The Usage of Academic Social 

Network Sites by Researchers in Developing Countries: Opportunities and Challenges, 

Journal of Information Technology and Networking, Vol (5), N.(2),2017,p51.  
11
 -Tolorunleke, E, Akoji, A , Ibrahim J E , Ishaka, Awareness and Level of Competency 

of Academic Social Networking Sites for Research among Postgraduate Students in 

South-West, Nigeria, Ijsrm.Human, Vol. (14), N.(2),2019, p.17. 
12
 -Na Li & Denis Gillet,Identifying Influential Scholars in Academic Social Media 

Platforms , Conference: Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International Conference 

on Advances in Social Networks Analysis and Mining , August, 2013,P2. 
13
 -Vincenzo Corvello & Others: Op.cit, P. 377. 
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جات الفعمية لممتمقي من خبلل نظم وآليات االستخدام الفعال الذي يمثل عمى إدراك االحتيا
 .(14دور الوسيط بين أطرافيا)

أنيا عممية تفاعل مستمر ومتبادل ألصول المعرفة المنظورة وغير المنظورة بين  كما 
األفراد، وفرق العمل، وجماعات المعرفة داخل المنظمة، وبين المنظمة والمستفيدين، وبين 

 (.15ظمات التي تعمل في السوق)المن
سموك يقوم الفرد من خبللو طوعًيا بتزويد أطراف من داخل المنظمة وخارجيا  وىي

بمعرفتو وخبراتو الخاصة بو. كما يعني السموكيات التي تجعل المعرفة متاحة بشكل يمكن 
 (.16)استيعابو من قبل األفراد اآلخرينفيمو و 

 الجامعية:مشاركة المعرفة في المؤسسات 
من البيئات يا وأساسيًا في الجامعات؛ ىذا ألن تعتبر مشاركة المعرفة أمرًا محورياً 

مكثفة المعرفة، والتي تساىم بشكل فعال في بناء مجتمعات المعرفة نظًر ألنشطتيا ومواردىا 
 التدريسية، حيث تعمل باستمرار عمى المساىمة في إيجاد معارف ياىيئاتفي البشرية المتمثمة 

 .لبحوث العممية واألنشطة الجامعيةجديدة ومساىمات فكرية من خبلل ا
عممية تفاعمية بين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة يتم من تعتبر مشاركة المعرفة  و

ضمنية يختزنيا  ، وىي تتضمن معرفةيمخبلليا تبادل ونقل المعرفة والخبرات والميارات بين
صريحة وىي المعرفة الموثوقة التي يمكن التعبير عنيا، ، ومعرفة الفرد في عقمو ومكتسبة

ومن ثم مشاركتيا مع اآلخرين بسيولة ويسر من أجل البحث عن حمول مبتكرة وتحسين 
 (. 17العمل داخل المؤسسة الجامعية)

لذا فإن الوضع المثالي لمشاركة المعرفة، بوصفيا قيمة أكاديمية سامية، في المؤسسة 
راك األكاديميين بدرجاتيم العممية واإلدارية المختمفة قيمة عممية التشارك الجامعية يدفع نحو إد

 .المعرفي وتبادليا مع الزمبلء والرؤساء والمرؤوسين في األنشطة اليومية التي يمارسونيا

                                                
14
 - Kim, S. and Ju, B., An Analysis of Faculty Perceptions Attitudes toward Knowledge 

Sharing and Collaboration in an Academic Institution, Library and Information Science 

Research. Vol.(3). No.(2),2008,p.285 
15
 .67ص ،2117،داس انًُبهج نهُشش وانتىصٌعإداسح اٌّؼشفخ اٌّفب١ُ٘، إٌظُ، اٌزم١ٕبد.  األسدْ:  ،عؼذ ٠بع١ٓ غبٌت -

16
 - Menguc, Bulent; Auh, sigyoung and Kim, Young, Salespeople Knowledge Sharing 

Behavior with Coworkers Outside the Sales Unit. Journal of Personal Selling and Sales 

Management, Vol. (6), No.(2),2011,P.103. 
17
 إٌّٛف١خ ٚػاللزٙب ثغبِؼخ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء ث١ٓ اٌّؼشفخ ِشبسوخ  ،اٌغ١ذ فزحٟ ششف ٚ أعّبء شؼجبْ صجحٟ - 

 .9ص. ،2109،، اٌؼذد اٌضبٟٔيجهت كهٍت انتشبٍت، جبيعت انًُىفٍتٌذ٠ُٙ،  اٌغبئذح اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌضمبفخ
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وتتميز عمميات مشاركة المعرفة في المؤسسات الجامعية عن غيرىا من القطاعات  
 خاصيتين رئيسيتين وىما:االقتصادية والتجارية والخاصة ب

عممية تتمحور حول األفراد وليس حول المنتجات: وذلك لطبيعة العمل في  -
مؤسسات التعميم العالي باعتبارىا مؤسسات خدمية تقدم معظم خدماتيا بصورة غير ممموسة، 
وتكتسب قيمتيا المرتفعة من خبلل قدرة ىذه الخدمات عمى تطوير عقول األفراد من خبلل 

 ن المثمر والمشترك بين من يقدم الخدمة المعرفية ومن يستخدميا في الوسط الجامعي.التعاو 
عممية تتوسع وتنتشر وتمتد باستمرار: وذلك من خبلل البحوث العممية والنشر  -

العممي والكتب والمحاضرات، وىي األنشطة والمجاالت والمنتجات الرائجة في ىذه البيئة، 
قوم المعرفة فيو عمى أساس احتكاري الكتساب القيمة التنافسية بعكس القطاع التجاري الذي ت

، بعكس البيئة الجامعية التي تزيد المتميزة داخل المؤسسة التجارية من االنفراد بالمعارف
الجامعات تنطوي بطبيعة الحال عمى ف، (18)قيمتيا التنافسية من مشاركتيا وتقديميا لممعرفة

تاحتيا فالمعارف المختمفة والمتشعبة،  محور نشاطيا يقوم عمى المعرفة وانتاجيا وبثيا وا 
 .(19)ومشاركتيا، والمعرفة ىي التي تمكنيا من التميز عمى الصعيدين المحمي والدولي

 الدراسات السابقة:
ناقش الباحث الدراسات والجيود البحثية السابقة في مجاالت البحث الحالي ورقميا الباحث 

ثم عرض الباحث تعميقا حول ، كانت دراسات عربية أو أجنبية من األحدث إلى األقدم، سواء
 أىم نتائجيا، وعبلقتيا بموضوع البحث الحالي.

بعنوان: استخدام الشبكات االجتماعية ( 2021رضوان مرغوب )دراسة  -1
وأىداف وتفضيبلت  استيدفت التعرف عمى خصائص (20)األكاديمية في الجامعة الجزائرية

األساتذة الباحثين لمشبكات األكاديمية في جامعة األغواط استخدامات ومحفزات وتحديات 
، إناث وذكور، ( مفردة102لوصفي التحميمي، عمى )، واعتمدت الدراسة المنيج االجزائرية

حداىا، إكون عمى األقل حسابًا واحدًا في وتوصمت إلى أن معظم األساتذة يستخدمونيا ويمتم
قل، واالستخدام األساسي أات األكاديمية شيريًا أو %( يستخدمون الشبك50وأكثر من )

                                                
18
دٚس اٌم١بدح األوبد١ّ٠خ فٟ ر١ّٕخ اٌزشبسن اٌّؼشفٟ وّب ٠ذسوٗ أػعبء ١٘ئخ  ،ٍٟ اٌشٙشٞفٛص٠خ ثٕذ ظبفش ػ - 

، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه خبٌذ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ دساست يبجستٍش غٍش يُشىسةاٌزذس٠ظ ثغبِؼخ اٌٍّه خبٌذ، 

 .31، ص2107،اٌغؼٛد٠خ
19

 - Ramayah, Jasmine , Joshua Ignatius: Op.cit, P131- 132. 
20
دساست يبجستٍش غٍش اعزخذاَ اٌشجىبد االعزّبػ١خ األوبد١ّ٠خ فٟ اٌغبِؼخ اٌغضائش٠خ،   ،سظٛاْ ِشغٛة - 

 .2120اٌغضائش ، ،يُشىسة، قسى انعهىو اإلَسبٍَت، كهٍت انعهىو االجتًبعٍت واإلَسبٍَت، جبيعت جٍالنً بىَعبيت
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مشاركة المعمومات، وأخيرًا لمتفاعل مع األعضاء  ثملمحصول عمى المعمومات والمصادر، 
%(، تمييا 76.74) Research Gateاآلخرين، وكان االستخدام األكثر لشبكة 

Academia (63.72 ثم )%LinkdIn (50.98 ثم )%Google Scholar (49.4 ثم )%
 .%Mendeley (23.52)أخيرًا 

 Nujoud Al-Muomen  &Othersنجود المؤمن وأخرون )دراسة  -2
حــول "التصورات المتعمقة بالشبكات االجتماعية األكاديمية لالتصاالت العممية  2020)

يتعمق بأغراض، ميين فيما تصورات األكادياستيدفت التعرف عمى والتي  (21))بدولة الكويت("
، (عضو ىيئة تدريس100) ُطبقت عمى المنيج الوصفيب، ممارسات االتصال العممي وفوائد

، شغل ما يقرب من نصفيم منصب 40منيم فوق سن  (٪40)٪( ذكور، كان 62.44)
وأظيرت النتائج ، سنة أو أكثر (15)خبرة في التدريس  لدييم (٪30)أستاذ مساعد، أكثر من 

األصغر و الشبكات االجتماعية األكاديمية، أن معظم أعضاء ىيئة التدريس يدركون أىمية 
٪( لمتواصل والتشارك مع ذوي 63المستجيبين )استخدم غالبية و ، ياسنًا ميتمون ومشاركين في

في ٪( لتعزيز أبحاثيم والحفاظ عمى مواكبة التطورات 60االىتمامات البحثية المماثمة، )
لمعمومات واكتساب مجاليم، واالطبلع عمى الجديد في مجال البحث، وتبادل الوثائق أو ا

أعمى نسبة من المستخدمين، تمييا شبكات  ResearchGate، وحققت شبكة الرؤية المينية
LinkedIn  وAcademia  وMendeley. 
تأثير "  بعنوان (2019ان ثابت و أنس إحسان شاكر) ثابت حس)دراسة  -3

تقييم استيدفت  (22)شبكات التواصل االجتماعي عمى توليد المعرفة وتعزيز اإلبداع الوظيفي "
األثار المترتبة عمى انتشار شبكات التواصل االجتماعي عمى توليد المعرفة في مؤسسات 

واعتمد  ،التعميم العالي والتغيرات المحتممة في إدارة المعرفة وانعكاسيا عمى اإلبداع الوظيفي
حثان عمى المنيج الوصفي التحميمي من خبلل تبني قائمة استبيان محكمة تم توزيعيا عمى البا

وتوصل الباحثان الى أن شبكات ، في جامعة نينوى والجامعة التقنيةمجموعة من األكاديميين 

                                                
21
 - Nujoud Al-Muomen, Abdus Sattar Chaudhry and Oroba Al-Othinah, Perceptions 

regarding academic social networks for scholarly communications, Department of 

Information Studies, College of Social Sciences, Kuwait University, Kuwait, 4 

June,2020. 
22
رأص١ش شجىبد اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ػٍٝ ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ ٚرؼض٠ض اإلثذاع   ،صبثذ حغبْ صبثذ ٚ أٔظ إحغبْ شبوش - 

 َ.2109، و١ٍخ دعٍخ اٌغبِؼخ، اٌؼشاق، أثش٠ً انًؤتًش انعهًً األول نهذساسبث اإلَسبٍَت واإلداسٌت وانقبَىٍَتاٌٛظ١فٟ، 
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التواصل االجتماعي تساعد عمى توليد المعرفة من خبلل رعاية واثراء التفاعل بين العمميات 
 داخمية لممنظمةالفردية والجماعية والتي تتيحيا التفاعبلت االجتماعية ضمن البيئة ال اإلدراكية

 حـــول( Salih Bardakcı  &others  2018صالح وآخرون )دراسة  - 4
التعرف  استيدفتوالتي  (23)كيف يستخدم العمماء خدمات الشبكات االجتماعية األكاديمية ""

، يةاستخدام أعضاء ىيئة التدريس لخدمات الشبكات األكاديمعمى كيفية، وأىداف، وعمميات 
تحميل المحتوى بومشاركة المعرفة وبناء المعرفة التعاونية، واعتمدت المنيج الوصفي، 

( جامعة 34( باحثًا في )95االستقرائي عمى البيانات المستخرجة من إجابات استبيان )
، األكثر ٪( لمشبكات األكاديمية84.2ام )استخدوتوصمت إلى ،  ي تركيا( قسًما ف29و)

Google Scholar (%63.8 ،)، يميياAcademia.edu (66.3%)استخداًما شبكة
 الستخداميااليدف األساسي و ، ResearchGate%(  (53.8(، ثم%55.0)  LinkedInثم

 ٪(، ثم "المشاركة4338)"التعريف بنفسي ودراستي"ثم ٪(، 45"الوصول إلى األوراق العممية")
 .٪(1.3) المعرفية

 Mangkhollen Singson &  Mohammad محمد ومانغولين )دراسة  -5
Amees 2017: استخدام"  حـــول ResearchGate  من قبل الباحثين في جامعة

 (24)اليندية " بونديشيري
ٚاٌزٟ

الشبكات مستوى الوعي حول التعرف عمى  وصفياً  استيدفت 
واألنشطة والفوائد التي يبحث عنيا أعضاء ىيئة التدريس أو الدوافع ، و االجتماعية األكاديمية

 ،ليا( مستخدًما 100) عمىاستبيان ب،  ResearchGateىيكتسبونيا من االنضمام إل
يحظى بشعبية واسعة  ResearchGate وتوصمت إلى أن، %( إناث21) ،( ذكور79%)

بلنضمام ىو ل، والسبب الرئيسي بين الباحثين وخاصة في التخصصات العممية النظرية
، ثم تيم المحمية وخارجيااالتواصل مع األشخاص الذين لدييم اىتمامات مماثمة من مؤسس

مباحثين في لاكتساب الرؤية المينية من خبلل الضبط البحثي والمنيجي، ثم مواكبة األنشطة 
بحثية مختمفة، مشاركة من مجاالت  مجال االىتمام، ثم توسيع الشبكة االجتماعية األكاديمية

 مقاليم البحثي، طمب مقاال غير متوفر في مؤسستيم، وتعزيز عدد االقتباسات.
                                                
23
 - Salih Bardakcı, Mer Arslan and Tug˘ba Kocadag, How scholars use academic social 

networking services, Information Development   SAGE Publications Inc, Vol.(33) 

,2018,P. 1-12. 
24
 - Mangkhollen Singson

 

&  Mohammad Amees, Use of ResearchGate by the Research 

Scholars of Pondicherry University: A Study, Journal of Library & Information 

Technology, Vol. 37, No. 5, September,2017, p.p. 366-371. 
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استخدام الباحثين العرب " حـــول( Amany M. Elsayed)  2016دراسة -6
بحثت عادات وانماط استخدام  والتي (25)دراسة مسحية" -لمشبكات االجتماعية األكاديمية 

العرب من ست جامعات عربية تجاه استخداميم الشبكات االجتماعية وتصورات الباحثين 
 (315عمى)استبيانًا الكترونيًا ، طبقت  ResearchGate األكاديمية، مع التركيز عمى شبكة

 .ResearchGateفي بوابة  جامعات عربية، من الذين لدييم تقييم ونشطينستة باحثًا من 
لمشاركة المنشورات، واشترك معظميم في أكثر يا %( يستخدمون75وكشفت الدراسة أن ) ، 
معظم مستخدمييا بناًء عمى توصيات و .ResearchGate شبكة، أكثرىا استخداًما من

ويستيدف كمعايير لبلنضمام،  وسمعة الشبكة األكاديمية ،وعدد المنشورات ،األصدقاء
حثين اآلخرين، وزيادة مشاركة المنشورات والتواصل مع البا الشبكات األكاديميةالباحثين من 
 .ييا لنشر وتمقي األوراق البحثيةاستعداد مشترك

تبادل " حـــول Wei Jeng & Others 2016 وَي جانج وآخروندراسة  -7
 (26))التساؤالت واألجوبة عمى الشبكة(" -المعرفة عمى الشبكات االجتماعية األكاديمية

ت التواصل االجتماعية العممية عمى شبكاتناولت اآلثار المترتبة عمى مشاركة المعرفة  والتي
، في التخصصات ResearchGateاستكشاف أنواع وخصاص األسئمة عمى و ، األكاديمية

( 1128) لـالتحميل اإلحصائي المختمفة، واستجابات العمماء، والموارد العممية ، من خبلل 
 ،أىم المحددات أظيرت نتائج الدراسة أن الرغبة الذاتية من، و ResearchGateمشاركة من 

كما أن ىناك أوجو تشابو واختبلف  ،ميزات تستيدف األكاديميين تحديداوأن المنصات تقدم 
وأن العمماء يستغرقون وقتًا  ،بين سموكيات مشاركة المعرفة لمعمماء باختبلف التخصصات

كما أنو تتم مناقشات اجتماعية  ،أسئمة المناقشات بعكسأطول لمرد في أسئمة المعمومات 
  .وأكاديمية عمى نطاق واسع عمى الشبكات االجتماعية األكاديمية

تبادل المعرفة  " حـــول( Vincenzo Corvello & Others) 2014دراسة  -8
استيدفت التعرف عمى دعم (27) " األكاديميةمستخدمي منصات الشبكات االجتماعية بين 

                                                
25
 - Amany M. Elsayed: Op.cit, P, 378-391. 

26
 - Wei Jeng & Spencer Good win & Daqing He& Lei Li, Information Exchange on an 

Academic Social Networking Site: A Multi-discipline Comparison on ResearchGate 

Q&A., Journal of  the Association for Information  Science and Technology. Vol.(68), 

N.(3),2016,P.P 638–652.  
27
 - Vincenzo Corvello & Others, Knowledge Sharing among Users of Scientific Social 

Networking Platforms, Conference Paper in Frontiers in Artificial Intelligence and 

Applications · January 2014, P.P 369-380. 
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في سموكيات مشاركة  عمل الباحثين ResearchGateوخاصة  األكاديميةالشبكات 
( باحث وعضو ىيئة تدريس 115)لعينة من ،)دراسة الحالة(المعرفة، واعتمدت الدراسة منيج 

ممفاتيم وفحص  ،%( سيدات30%( رجال، )70) ResearchGateلشبكةالمستخدمين 
ى أن وتوصمت إل، ليمالتعريفية عمى الشبكة، تزامنا مع فحص سموك تبادل المعرفة 

وسيمة إليصال ومشاركة نتائجيم ومعرفتيم، واألكاديميون مستخدمي الشبكات يعتبرونيا 
وأعضاء الييئات التدريسية أكثر نشاًطا ومساىمة وتشارك معرفي من الباحثين العاممين في 

مستوى  ، وفي نفس الوقتتعداد لمشاركة المعرفةوظائف أخرى، ولدييم مستوى عاٍل من االس
 ،المعرفة في عمميم، حتى خارج اإلنترنت في العالم الواقعي ستفادة مناالمنخفض من 

توزيع المعرفة  ثم ،٪(29) بنسبة الشبكات االجتماعيةكانت مشاركة المعرفة أىم ميزة و 
 %(.25بنسبة) في نفس المجال)تداول األوراق البحثية والنتائج 

 التعميق عمى الدراسات السابقة وأوجو االستفادة منيا:
التواصل االجتماعي األكاديمية،  شبكاتالدراسات السابقة موضوعات تناولت 

أن ىناك اىتمامًا متزايدًا بدراسة شبكات التواصل وقد الحظ الباحث ومشاركة المعرفة، 
 االجتماعي األكاديمية عمى الصعيد العالمي وأصبحت محورًا لمعديد من الدراسات الحديثة.

اعتمدت معظم الدراسات السابقة عمى "االستبيان"  البحثية األدواتفمن ناحية 
( والتي Salih Bardakcı 2018راسة )دااللكتروني لمستخدمي لمشبكات األكاديمية ، 

 . إجابات االستبيانمبيانات المستخرجة من لتحميل المحتوى االستقرائي" "اعتمدت عمى 
( دراستو عمى 2021الميدانية والبشرية: طبق )رضوان مرغوب  العيناتومن ناحية 

&  Nujoud Al-Muomen)ودراسة  ( مفردة من التخصصات اإلنسانية والتطبيقية،102)
Others (2020 دراسة و ، (عضو ىيئة تدريس100) ُطبقت عمى(Salih Bardakcı  &
others  2018 دراسة  أكاديميًا، و( باحثًا 95)طبقت عمى ( والتي(Mangkhollen 

Singson & Mohammad Amees 2017)دراسة:  ، و( مستخدًما100) عمى
Vincenzo Corvello & Others 2014 ( باحث وعضو ىيئة تدريس 115)( عمى

  (Amany M. Elsayedبينما طبقت دراسة  ، ResearchGateلشبكةالمستخدمين 
أن  نتائج الدراسات( لست جامعات عربية، وبينت معظم 315عمى عينة من ) (2015
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ف استخدام أعضاء ىيئات التدريس لشبكات التواصل االجتماعية األكاديمية تنطوي عمى اأىد
ريف بنفسي ودراستي األكاديمية مواكبة أبحاث العمماء والوصول إلى األوراق العممية والتع

العمميات التي يتم إجراؤىا عمى الشبكات االجتماعية  مأىوتضمنت ، مشاركة المعرفةو 
و التوثيق  تنزيل أوراق بحثية وأكاديمية و التعاون البحثي واألكاديمي األكاديمية عمى

 والمرجعية وتحميل "مواد عممية وطمب نسخة من بحث أكاديمي.
باب وقد الحظ الباحث أن الدراسات العربية لم تتناول بالشكل الكافي عوامل وأس

ونتائج وفوائد وتأثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية، وأن غالبية الجيود 
البحثية في ىذه المجاالت كانت غير عربية، والتي أكدت جميعيا عمى كثافة وجود واستخدام 
الشبكات االجتماعية األكاديمية عمى مستوى العالم، مما دفع الباحث إلى استكمال تمك 

واإلضافة إلييا، كما أنو لم تتعرض أي من الدراسات العربية السابقة إلى موضوع  الدراسات
 االجتماعي التواصل لشبكات التدريس ىيئة أعضاء استخدامالدراسة الحالية تحديدًا وىو 

 .الجامعية البيئة داخل المعرفة مشاركة عمى وأثره األكاديمية
الدارسات السابقة ويحاول المقارنة مع نتائجيا، يعتبر البحث الحالي مكمبل لمعظم بذلك و 

 وقد تم اإلفادة من تمك الجيود في عدة مجاالت يمكن إجماليا في اآلتي:
  وتحديدىا، وتأكيد الحاجة إلى البحث فييا نظرًيا، وميدانًيا. البحثبمورة ُمشكمة 
  يستخدميا صياغة األىداف والفروض لمدراسة المقترحة وتحديد األدوات التي سوف

 الباحث لقياس الفروض وتحقيق أىداف البحث.
  .االسترشاد إلى بعض المصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث 
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 مشكمة البحث:
والتي  األكاديمية االجتماعي التواصل شبكات استخدام انتشار السابقة الدراسات أكدت

وعززت التعاون بين العمماء، وخمقت فرصا عمى بناء العبلقات االتصالية والتفاعمية، شجعت 
بخبلف الطرق القديمة التي كانت تعتمد في االساس عمى اإلقتباس،  يمجديدة لمتواصل بين

واصبح بمقدور الباحث أن يتصل بآالف الباحثين مباشرة في مجاالت متعددة من مختمف 
المعارف في الوسط  إحداث ثورة في أنماط نشر المعمومات ومشاركة، وبالتالي دول العالم
 .األكاديمي

والذي  الجامعيةمشاركة المعرفة في المؤسسات أىمية كما أكدت الدراسات السابقة 
عضاء ىيئة أنشاطًا محوريًا يرتكز عمى رصيد المعرفة المتاح داخل عقول أبنائيا من يعد 

 ما أكثرالجامعات التي تعتمد لمتأصمة في التدريس، كما أنيا من التقاليد المينية األساسية وا
 .الجامعية المؤسسة ألعضاء والمبادرة التطوع عمى يكون

إلى تراكم المعرفة األكاديمية سواء  ة المعرفة داخل البيئة الجامعيةويؤدي عدم مشارك
كما  ،من أعضاء ىيئة التدريس حاممييا عقول فيأو  البيانية، والقواعد المستودعات في

 الجودة في تضاىييا خدمات وتحقيق تقديمون االستفادة الحقيقية منيا في عدم تداوليا د يحول
  ، إضافة إلى تكرار الجيود البحثية في نفس المجال العممي ونفس النقاط البحثية.والتميز

 حولال تزال ىناك حاجة لمعرفة المزيد من المعمومات من ىنا رأى الباحث أنو 

التواصل االجتماعي األكاديمية وأثره عمى مشاركة ىيئة التدريس لشبكات  أعضاء استخدام
 المعرفة داخل البيئة الجامعية.

 أىمية البحث:
 األىمية النظرية لمدراسة:

اٌم١ٍٍخ حٛي شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٟ األوبد١ّ٠خ، ٚالع١ّب  البحث الحالية أحد األبحاث -1

 .فٟ رأص١ش٘ب ػٍٝ ِشبسوخ اٌّؼشفخ ألػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثّؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌّصش٠خ

 فٟ اٌّؤعغبد اٌغبِؼ١خ ٚاألوبد١ّ٠خ.ب  ٌّشبسوخ اٌّؼشفخ ا  ٔظش٠  إغبس   اٌجحش اٌحبٌٟمذَ ٠ -2

ِشبسوخ اٌّؼشفخ فٟ اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ٚآصبس٘ب اإل٠غبث١خ  خ١اٌعٛء ػٍٝ أّ٘اٌجحش غٍػ ٠ -3

 ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌشخصٟ ٚاٌغّؼٟ ٚاٌّؤعغٟ.
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داخً ِمذِٟ اٌّؼٍِٛبد ٚل١بداد اٌغبِؼبد اٌزٕف١ز١٠ٓ اٌذساعخ ٔزبئظ  رف١ذأْ  ٔأًِ -5

رف١ذ اٌذساعخ  ِضً اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌّؼٍِٛبد، ٚوزٌهاٌّؤعغبد األوبد١ّ٠خ ِٚغزٛدػبرٙب 

 .ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّحٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ  ٟ ِٚطٛسٞ اٌشجىبد االعزّبػ١خ األوبد١ّ٠خٌّصّّ

 ٌزط٠ٛش ِؼبسف رضشٞ اٌجحش اٌؼٍّٟٔظش٠خ ِغبّ٘خ  اٌحبٌٟ اٌجحشؼزجش ٠ٚثزٌه 

بعزخذاَ شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٟ أوبد١ّ٠ب  ثاٌجبحض١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ ٚ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ

 .ٚرشث٠ٛبَ ١ِٕٙٚب  

 نهذساست: األهًٍت انتطبٍقٍت

 المعمومات تكنولوجيا يمعبو تطبيق الذي الكبير لمدور كانعكاس البحثتكمن أىمية  -1
واالتصال الرقمي من خبلل المواقع األكاديمية المتخصصة في االرتقاء بالعمل التربوي 

 واألكاديمي ليواكب التطورات المعرفية المتسارعة في كافة المجاالت.
في رفع كفاءة وفعالية وأدوار المؤسسات الجامعية والذي سينعكس إيجابيا  البحث يسيم -2

في اإليجابية عمى المجتمع ككل واستطاعة عممائنا من أعضاء ىيئة التدريس المساىمة 
 ل.منيا عمى الوجو األمث مشاركتيا، واالستفادةمن خبلل المعرفة 

سموكيات مشاركة المعرفة  ائج تعززتطبيقيا في أنيا قد تصل إلى نت البحثأىمية  وتتمثل -3
  .ين العمماء وأعضاء ىيئة التدريسب
 

 

 انبحج:أهذاف 

 ٠غؼٝ اٌجحش اٌحبٌٟ إٌٝ ِب ٠ٍٟ:

 قسام اإلعبلم باستخدام شبكات أمام أعضاء ىيئة التدريس بكميات و اىت درجة تحديد
 التواصل االجتماعي األكاديمية.

 أعضاء ىيئة التدريس بكميات ى لدالشبكة / الشبكات األكاديمية األكثر استخدامًا  تحديد
 .قسام اإلعبلمأو 

 داخل  تأثير شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية في مشاركة المعرفة درجة تحديد
 البيئة الجامعية.

 قسام اإلعبلمأأعضاء ىيئة التدريس بكميات و لدى  مشاركة المعرفة درجة تحديد. 
 ألعضاء ىيئة التدريس بكميات واقسام اإلعبلم  )ذكر / أنثى( تأثير متغير النوع معرفة

 شبكات التواصل األكاديمية.استخدام عمى 
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 ( ألعضاء ىيئة التدريس المختمفة األكاديمية والمستويات الدرجات)تأثير متغير  معرفة
 بكميات واقسام اإلعبلم عمى استخدام شبكات التواصل األكاديمية.

  الخروج بتوصيات قد تفيد في تعزيز مشاركة المعرفة لدى ألعضاء ىيئة التدريس بكميات
 واقسام اإلعبلم بالجامعات المصرية.

 تساؤالت البحث :
بالجامعات المصرية  استخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام اإلعبلمما درجة  -1

 لشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية؟
أىمية شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس بكميات ما درجة  -2

 ؟ بالجامعات المصرية لشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية وأقسام اإلعبلم
 ما الشبكات األكاديمية األكثر استخدامًا لدى عينة البحث؟ -3
بالجامعات  وأقسام اإلعبلمأعضاء ىيئة التدريس بكميات مشاركة المعرفة لدى ما درجة  -4

 ؟المصرية
 التدريس ىيئة ألعضاء المعرفية المشاركة في األكاديمية التواصل شبكات فعالية درجة ما -5

 الجامعية؟ المؤسسة داخل
( ألعضاء ىيئة المختمفة األكاديمية والمستويات الدرجات - النوع) اتمتغير  يؤثرىل  -6

 ؟شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية استخدامعمى  بكميات وأقسام اإلعبلمالتدريس 
 :  البحثفروض 

 التدريس ىيئة أعضاء استخدام" بين إحصائياُ  دالة ارتباطية عبلقة توجد: األول الفرض ـ
 مشاركة تعزيز في فّعاليتيا"و" األكاديمية االجتماعي التواصل لشبكات اإلعبلم وأقسام بكميات
 ".الجامعية البيئة داخل لدييم المعرفة
دالة إحصائيًا بين درجات استخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات  فروقتوجد : الثاني الفرض

وأقسام اإلعبلم لشبكات التواصل األكاديمية في تعزيز المشاركة المعرفية داخل البيئة 
 .منوعلالجامعية وفقًا 

دالة إحصائيًا بين درجات االىتمام باستخدام أعضاء ىيئة  فروقتوجد : الثالث الفرض
التدريس بكميات وأقسام اإلعبلم لشبكات التواصل األكاديمية في تعزيز المشاركة المعرفية 

أستاذ  -داخل البيئة الجامعية وفقًا لمتغيرات الدرجات والمستويات األكاديمية المختمفة )استاذ 
 .عيد(م -مدرس مساعد  -مدرس  -ساعد م
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 منيج البحث:     
إلى وصف ظواىر أو أحداث  التي تيدف الوصفية البحوث إلى الحالي البحث نتميي

أو أشياء معينة وجمع الحقائق والمعمومات والمبلحظات عنيا ووصف الظروف الخاصة بيا 
 .بالعينة اإلعبلمي المسح منيج وتعتمد عمى، (28وتقرير حالتيا كما توجد عميو في الواقع)

 وطريقة اختيارىا:  البحثعينة 
( من السادة أعضاء ىيئة التدريس بكميات واقسام اإلعبلم مفردة 100العينة قواميا )

 .العمديةبالطريقة بالجامعات المصرية تم اختيارىا 
مع عينات الدراسات السابقة، حيث طبق)رضوان مرغوب  منوافقةوتعتبر العينة 

( مفردة من التخصصات اإلنسانية والتطبيقية في دراستو التي 102( دراستو عمى )2021
استيدفت التعرف عمى استخدام الشبكات االجتماعية األكاديمية في الجامعة الجزائرية ، 

عمى  Nujoud Al-Muomen  &Others (2020ُطبقت دراسة )نجود المؤمن وأخرون و 
في دراستيم التي استيدفت التعرف عمى التصورات المتعمقة  (عضو ىيئة تدريس100)

، ودراسة )صالح وآخرون بالشبكات االجتماعية األكاديمية لبلتصاالت العممية بدولة الكويت
Salih Bardakcı  &others  2018( والتي طبقت عمى )باحثًا أكاديميًا لمتعرف 95 )

 ماعية األكاديمية .عمى كيفية يستخدم العمماء خدمات الشبكات االجت
  & Mangkhollen Singson مع )محمد ومانغولين  البحثكما توافقت عينة 
Mohammad Amees 2017( عمى)مستخدًما والتي استيدفت التعرف عمى 100 )

 & Vincenzo Corvelloمستوى الوعي حول الشبكات االجتماعية األكاديمية، و دراسة: 
Others 2014( عمى )ىيئة تدريس المستخدمين  ( باحث وعضو115
والتي استيدفت التعرف عمى تبادل المعرفة بين مستخدمي منصات  ResearchGateلشبكة

 الشبكات االجتماعية األكاديمية.
(  والتي طبقت دراستيا  (Doaa El-Berry 2015وأيضُا توافقت العينة الحالية مع

عة جنوب الوادي المصرية ( من أعضاء ىيئة التدريس بجام90في مصر عمى عينة قواميا )
والتي استيدفت التعرف عمى الوعي بـ واستخدام مواقع التواصل االجتماعي األكاديمية من 

 قبل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي في مـصـر.
                                                

28
يكتبت األَجهى اٌمب٘شح: ِٕب٘ظ اٌجحش فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ، رشعّخ ِحّذ ٔج١ً ٔٛفً ٚآخشْٚ.  ،فبْ دا١ٌٓ - 

 .293-292ص  ،0994، اٌطجؼخ اٌخبِغخ، انًصشٌت
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ويرجع سبب اختيار العينة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس بكميات واقسام اإلعبلم 
ىم أكثر تعامبًل مع وسائل وأدوات  -خصصيم اإلتصاليِبُحكم وظيفتيم األكاديمية وت

فضبًل عن أنيم األكثر اطبلعًا عمى المستحدثات االتصالية بحكم  -التكنولوجيا االتصالية
 طبيعة مينتيم بشقييا الميني األكاديمي البحثي، واإلعبلمي التقني.

 أداة جمع البيانات:
عمى أداة االستبيان، ومن خبلل إطبلع الباحث عمى  بياناتوفي جمع  البحث اعتمد

لئلجابة عمى المعايير الدراسات السابقة العربية واالجنبية، ووضع الباحث مجموعة من 
 تساؤالت البحث واختبار فروضو.

 حدود البحث:
 شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية. -: الحدود الموضوعية -
 لتدريس بكميات واقسام اإلعبلم بالجامعات المصرية.مشاركة المعرفة، ألعضاء ىيئة ا -
 : كميات وأقسام اإلعبلم بالجامعات المصرية.الحدود المكانية -
بعد اتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة تطبيقًا فعميُا في  البحثتم تطبيق  الحدود الزمانية: -

 م.2022( يوليو من العام 22( يونيو إلى )23الفترة من )
 :لمدراسة االجرائيةالمفاىيم 

 Academic Social Networking Sitesشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية  -
ىي شبكات تواصل تستيدف إنشاء مجتمع ميني أكاديمي يمثل ممتقى لمباحثين والعمماء  :

لنشر معارفيم وتعزيز االتصال األكاديمي غير الرسمي بينيم، وتقدم خدمات ووظائف بحثية 
 Mendelelyو  Academia.eduو Researchgateومن أشيرىا وعممية ومينية 

 .Linked Inو
ىي عممية نشر ونقل و تبادل أعضاء ىيئة  :Knowledge Sharingمشاركة المعرفة  -

التدريس األفكار والمعارف والمعمومات والخبرات ذات الصمة بالعمل الجامعي األكاديمي 
 ." داخل الحرم الجامعيوالتربوي والوظيفي في كميات وأقسام اإلعبلم بالجامعات المصرية

 ساتذة المساعدين، والمدرسين(وىم السيدات والسادة )االساتذة، واال: أعضاء ىيئة التدريس -
والمعيدين( ويعممون في مؤسسة  -ومعاونييم من الييئات المعاونة )المدرسين المساعدين 
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جامعية مصرية معتمدة، بكميات وأقسام اإلعبلم، والشاغمون لوظائف ورتب أكاديمية تعكس 
 ترتيبيم عمى الدرجات المالية المعتمدة بالدولة المصرية.

 ناقشتيا:نتائج البحث وم
باستخدام نماذج  البحثتم تطبيق  ؛والتأكد التام من صدقيا وثباتيا البحثبعد تقنين أداة 

Google Drive  مع اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لدقة البيانات وعدم تكرار اإلجابات وتوزيع
العينة توزيعًا صحيحًا، وتم إرسال النموذج لمسادة أعضاء ىيئة التدريس بكميات واقسام اإلعبلم 

 -مدرس مساعد )ىيئة معاونة(  -مدرس  -أستاذ مساعد  -بالجامعات المصرية )أستاذ دكتور 
 .عاونة(معيد )ىيئة م

وقد حصل الباحث عمى بيانات التواصل إلرسال نموذج االستبيان من خبلل )المواقع 
االلكترونية الرسمية لمجامعات المصرية، وصفحات كميات اإلعبلم، وصفحات األقسام والشعب 
اإلعبلمية، وروابط صفحات أعضاء ىيئة التدريس الموثقة ألعضاء ىيئة التدريس بكميات واقسام 

بالجامعات المصرية عمى الصفحات الرسمية( وتم إرسال النموذج من خبلل رسائل  اإلعبلم
البريد  - Whatsapp - Facebook Massengerتتضمن رابط مختصر لمـنـمـوذج عــبــر )

رسـال النموذج إلــى ) -اإللكتروني الجامعي  ( من 186االتصال اليـاتـفـي( حيث تــم التواصل وا 
لتدريس بكميات وأقسام اإلعبلم بالجامعات المصرية، وقد تم تمقي الردود في السادة أعضاء ىيئة ا

( رد، وتم استبعاد أحد الردود، وبذلك 101م بعدد )2022( يوليو 22( يونيو إلى )23الفترة من )
 .( رد100عدد الردود الصحيحة )اصبحت 

 توصيف عينة البحث:
 يوضح توصيف عينة البحث وفقًا لمنوع ( 1جدول ) 

 النسبة المئوية التكرار  توصيف عينة الدراسة وفقًا لمنوع 
 %55.00 55 ذكر
 %45.00 45 أنثي

 %100.00 100 اإلجمالي
ح١ٓ ٔغجخ اإلٔبس ثٍغذ  ٟ%(، ف55.11أْ ٔغجخ اٌزوٛس ثٍغذ )اٌغذٚي ِٓ  ارعح

(45.11 )% 
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 المستوى الوظيفييوضح توصيف عينة البحث وفقًا لمدرجة األكاديمية /  ( 2جدول ) 
توصيف عينة الدراسة وفقًا لمدرجة األكاديمية / 

 النسبة المئوية التكرار المستوى الوظيفي

 %16.00 16 استـــــــاذ
 %21.00 21 أستاذ مساعد
 %28.00 28 مـــدرس

 %24.00 24 مدرس مساعد )ىيئة معاونة(
 %11.00 11 معيد )ىيئة معاونة(

 %100.00 100 اإلجمالي
%(، فى حين 16.00من الجدول أن نسبة االساتذة في عينة الدراسة بمغت ) اتضح

%(، فى حين 28.00%(، نسبة المدرسين بمغت )21.00نسبة االساتذة المساعدين بمغت )
 %(.11.00%(، فى حين نسبة المعيدين بمغت )24.00نسبة المدرسين المساعدين بمغت )

تمع األصمي لمدراسة نظرًا لقمة عدد السادة ويرى الباحث أن ىذه النسبة ممثمة لممج
 األساتذة واألساتذة المساعدون عمى مستوى كميات واقسام اإلعبلم في الجامعات المصرية،

وقد أشرك الباحث السادة المدرسون  كما أنيا تتوافق في عددىا مع الدراسات السابقة،
السن والدرجة الوظيفية والخبرة  المساعدون والمعيدون من الييئة المعاونة لتحقيق تباينًا في

 والتي تتطمبيا الدراسة.
 :البحثأوال: نتائج تساؤالت 

 ؟درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي األكاديميةما  -1
 يوضح درجة استخدام العينة شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية ( 3جدول ) 

 النسبة المئوية التكرار  استخدام شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية 
 %42.00 42 دائما
 %43.00 43 أحيانا
 %15.00 15 نادرا

 ــ ــ ال أستخدميا
 %100.00 100 االجمالي

 اتضح من الجدول أن نسبة استخدام شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية بشكل
يحصل عدم  %(، فى حين لم15.00) نادرا و%(، 43.00) أحياناو %(، 42.00دائما )

شبكات األكاديمية مما يدل عمى الأن جميع العينة تستخدم و ، االستخدام عمي أي نسبة
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أىميتيا وتواجدىا بقوة عمى ساحة العمل األكاديمي والميني، وأن أعضاء ىيئة التدريس 
بكميات واقسام اإلعبلم حتى األصغر سنًا ميتمون ومشاركين في الشبكات االجتماعية 

 األكاديمية.
 ؟ البحثاألكاديمية بالنسبة لعينة  ما درجة أىمية شبكات التواصل -2

 البحثاألكاديمية بالنسبة لعينة  درجة أىمية شبكات التواصل ( 4جدول ) 
 النسبة المئوية التكرار أىمية شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية

 %53 53 نعم ميمة بدرجة كبيرة
 %43 43 ميمة بدرجة متوسطة

 %4 4 بدرجة ضعيفةميمة 
 %100 100 إجمالي من سئموا

ول من حيث أىمية شبكات التواصل االجتماعي من الجدول أن الترتيب األ اتضح
%(، فى حين جاء في الترتيب االخير )ميمة 53األكاديمية )نعم ميمة بدرجة كبيرة( بنسبة )

 %(.4بدرجة ضعيفة( بنسبة )
شبكات األكاديمية وشيوع الاتفقت النتيجة مع الدراسات السابقة التي تؤكد أىمية  وقد

والتي  (29)(2021استخداميا بشدة لدى أعضاء ىيئة التدريس مثل دراسة )رضوان مرغوب 
من العينة يرون أنيا ميمة جدًا، وال يوجد من يجدىا غير ميمة بين عينة  (%61)وجدت أن 

 Nujoud Al-Muomen & Othersقت مع دراسات )( مفردة، كما اتف102من )
(عضو ىيئة تدريس 100%( من بين عينة قدرىا )63في أنيا ميمة جدًا بنسبة ) (30)(2020

( 31) (Salih Bardakcı & others  2018من ثبلث تخصصات أكاديمية، و دراسة )

 ( مفردة من95من عينة قواميا ) %(84جاءت استخدام الشبكات ألىميتيا بنسبة )
( أن Mangkhollen Singson & Mohammad Amees 2017األكاديميين، ودراسة )

خدمات وجيية ليم من عينة مكونة من  يرون أنيا ميمة وتقدم٪( من المستجيبين 95)
 .(32)( مستخدم100)

ن نؤكد أىمية شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية لدى أعضاء أونستطيع 
و الدراسات السابقة باختبلف أحجام عيناتيا والتخصصات الييئات التدريسية كما تؤكد عمي

الدراسية ليم سواء التخصصات العممية أو التخصصات النظرية، وباختبلف أىداف الدراسات 

                                                
 .111، صمرجع سابقرضوان مرعوب:  - 29

30 - Nujoud Al-Muomen, Abdus Sattar Chaudhry and Oroba Al-Othinah: Op.cit,p5. 
31 - Salih Bardakcı & others: Op.cit, p.9. 
32 - Mangkhollen Singson

 

&  Mohammad Amees: Op.cit, p368. 
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السابقة إال أنيا اتفقت جميعيا عمى أىمية شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية بدرجات 
 مرتفعة. 

ما الشبكات األكاديمية األكثر استخدامًا لدى أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام  -3
 اإلعالم بالجامعات المصرية؟

 البحثيوضح أىم شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية المفضل زيارتيا من عينة  ( 5جدول ) 
أىم شبكات المفضل 

 زيارتيا
Researchgate Academia.edu Mendelely Linked In 

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
النسبة 
 النسبة المئوية التكرار المئوية

 %17 17 %4 4 %14 14 %21 21 مرة يومياً 
 %17 17 %13 13 %33 33 %38 38 مرة في األسبوع
 %12 12 %16 16 %23 23 %23 23 مرة شيريا

حسب االشعار الذي يأتيني 
 عمى البريد

17 17% 22 22% 25 25% 24 24% 

 %30 30 %42 42 %8 8 %1 1 لم يسبق لي الزيارة
 %100 100 %100 100 %100 100 %100 100 االجمالي
فـي الترتيـب األول )مـرة  تجـاء Researchgateشـبكة  من الجدول السابق أن  اتضح

%(، وشــبكة 1الترتيــب االخيــر )لــم يســبق لــي الزيــارة( بنســبة )وفــي  %(38فــي األســبوع( بنســبة )
Academia.edu ( بنسبة )في الترتيب االخيـر و %(33جاء في الترتيب األول )مرة في األسبوع

جــاء فــي الترتيــب األول )لــم  Mendelely%(، بالنســبة لشــبكة 8)لــم يســبق لــي الزيــارة( بنســبة )
 LinkedIn%(، وشــبكة 4ر )مــرة يوميــًا( بنســبة )االخيــ وفــي%(، 42يســبق لــي الزيــارة( بنســبة )

لترتيـــــب االخيــــر )مـــــرة شـــــيريا( او %(، 30جــــاء الترتيـــــب األول )لــــم يســـــبق لــــي الزيـــــارة( بنســــبة )
 %(.12)بنسبة

ىي األكثر تفضيبل واستخدامًا من بين شبكات  Researchgateأن شبكة  يتبينبذلك و 
 .Academiaتمييا شبكة التواصل األكاديمية، 

معظم األساتذة يستخدمون حيث أن  (33)(2021ىذه النتائج مع نتائج )رضوان مرغوب، وتتفق 
%( يستخدمون 50الشبكات األكاديمية ويمتمكون عمى األقل حسابًا واحدًا في أحد الشبكات و)

 Mangkhollen Singson & Mohammadودراسة ) ،الشبكات األكاديمية شيريًا أو اقل
Amees 2017()34 والتي جاء بيا شبكة )Researchgate  ،أنيا األكثر انتشارًا

%( من العينة من ستة 75والتي جاء بيا ) (35)(2016Amany M. Elsayed)ودراسة
                                                

 .111، صمرجع سابقرضوان مرغوب:  - 33
34  -  Mangkhollen Singson

 

&  Mohammad Amees: Op.cit, p369. 
35  - Amany M. Elsayed: Op. Cit., p 381. 
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جامعات عربية يستخدمون الشبكات األكاديمية، ويشترك معظميم في أكثر من شبكة، أكثرىا 
وآالء  ن المصريينتائج )أحمد حس اتفقت أيضًا تمك النتائج مع، و ResearchGateاستخداًما 

في أن شبكة  (37)(2015وكذلك دراسة )دعاء البيري  (36)(2016 جعفر الصادق
Researchgate  ،بينما تختمف مع دراسة )صالح ىي األكثر استخدامًا بين المستخدمين العرب

األكثر استخداًما والتي جاءت بيا  Salih Bardakcı & others  2018)(38)وزمبلؤه 
 .Academia.eduشبكة

وتؤكد تمك النتائج كثافة استخدام أعضاء ىيئة التدريس لشبكات التواصل االجتماعي 
 بشبكات باالستخدام االىتمام في LinkedIn لشبكة األخير الترتيب يرجع وقداألكاديمية، 

 تستيدف شبكة أنيا إلى لبلستخدام الزمنية الفترة في وكذلك األكاديمية االجتماعي التواصل
 عمى بالفعل الحالية الدراسة عينة الدريس ىيئة أعضاء بينما والتوظيف؛ الوظائف عن البحث
 .مرموقة ووظيفية أكاديمية درجات

 وقد واحد، تخصص عمى مقتصرة الحالية الدراسة أن االعتبار في الوضع مع لكذ
 خارج السابقة الدراسات أثبتتو ما وىو التخصصات، باستخدام الشبكات استخدام ترتيب تختمف
 .مصر

ما درجة فعالية شبكات التواصل األكاديمية في المشاركة المعرفية ألعضاء ىيئة  -4
 -التدريس داخل المؤسسة الجامعية:

 داخل التدريس ىيئة ألعضاء المعرفية المشاركة في األكاديمية التواصل شبكات يوضح فعالية ( 6جدول )  
 الجامعية المؤسسة

 انعببسة و
اٌذسعخ  انتكشاس

 اٌّمذسح
إٌغجخ 
ل١ّخ وب اٌّئ٠ٛخ

2
ِٛافك  

 ثشذح
 ِؼبسض ِحب٠ذ ِٛافك

ِؼبسض 
 ثشذح

0.  
رّىٕٕٟ اٌشجىبد األوبد١ّ٠خ ِٓ اٌّشبسوخ اٌّؼشف١خ داخً 

 اٌّؤعغخ اٌغبِؼ١خ.
 87.70 76.40 382 ـ 9 18 55 18

 68.80 72.00 360 ـ 12 28 48 12 رّٕٟ ٌذٞ ل١ّخ اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ إٔغبص اٌّٙبَ األوبد١ّ٠خ.  .2

3.  
أشبسن صِالئٟ ِؼبسفُٙ ٚخجشارُٙ أصٕبء اٌؼًّ ثشىً 

 سٚر١ٕٟ. 
 52.50 75.80 379 ـ 9 26 42 23

4.  
رغُٙ اٌشجىبد األوبد١ّ٠خ فٟ رى٠ٛٓ أفىبس إ٠غبث١خ ٔحٛ 

 اٌّشبسوخ اٌّؼشف١خ ِغ ثبحض١ٓ آخش٠ٓ.
 96.90 75.80 379 ـ 8 20 57 15

5.  
اٌشجىخ األوبد١ّ٠خ ِغ صِالئٟ أرحذس ػٓ ِشبسوبرٟ فٟ 

 ثبٌغبِؼخ ٚأروش اعُ اٌشجىخ األوبد١ّ٠خ أِبُِٙ.
 73.40 72.80 364 ـ 13 23 51 13

                                                
: اٌزٛاعذ اٌؼشثٟ ثّٛالغ اٌشجىبد االعزّبػ١خ األوبد١ّ٠خ (2016)أحّذ حغ١ٓ اٌّصشٞ ٚ آالء عؼفش اٌصبدق - 36

دساعخ رح١ٍ١ٍخ ٌألفشاد ٚاٌّؤعغبد، اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ ٌم١بعبد اٌّؼٍِٛبد ٚ ِؼبًِ اٌزأص١ش اٌؼشثٟ، األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ 

 .Natural sciences publishing ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌمً اٌجحشٞ، االعىٕذس٠خ،
37  - Doaa K. El-Berry(2015): Awareness and Use of Academic Social Networking Sites 

by the Academic Staff at the South Valley University in Egypt, Journal of Library and 

Information Sciences, Vol.(3), No(2), December,p.119. 
38 - Salih Bardakcı & others: Op.cit, p.9. 
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6.  
رغبُ٘ شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٟ االوبد١ّ٠خ فٟ اثشاص 

 ِىبٔزٟ اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ صِالئٟ ٚرال١ِزٞ.
 58.10 72.60 363 ـ 16 21 47 16

7.  
االوبد١ّ٠خ فٟ حً ِشىٍخ رغبُ٘ شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٟ 

 اٌزشدد فٟ ِشبسوخ اٌّؼشفخ إٌبرظ ػٓ ػذَ اٌضمخ فٟ اٌضِالء.
 56.50 73.40 367 ـ 11 28 44 17

8.  
أدػٛ صِالئٟ ٚرال١ِزٞ ٚاشغؼُٙ ػٍٝ ػًّ حغبة شخصٟ 

 ٌٍزٛاصً ِؼٟ ػجش اٌشجىبد األوبد١ّ٠خ.
26 51 12 10 1 391 78.20 76.10 

9.  
اٌؼ١ٍّخ أِبَ صِالئٟ داخً أرغٕت اٌحذ٠ش حٛي أثحبصٟ 

 اٌى١ٍخ( -اٌمغُ  -)اٌّىزت 
14 42 20 20 4 258 51.60 38.80 

01.  
٠حفض االٔعّبَ ٌٍشجىبد األوبد١ّ٠خ ػٍٝ رى٠ٛٓ فىشح ا٠غبث١خ 

 ٔحٛ ِشبسوخ اٌّؼشفخ
 74.10 76.40 382 ـ 9 20 51 20

00.  
رؤصش ِشبسوزٟ ثبٌّؼشفخ ػجش اٌشجىبد ػٍٝ ص٠بدح اٌضمخ 

 ث١ٕٕب داخً اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ.ٚرٛغ١ذ اٌصذالبد 
16 49 20 14 1 365 73.00 62.70 

 109.30 79.60 398 ـ 5 14 59 22 رغبُ٘ اٌشجىبد األوبد١ّ٠خ فٟ ٔشش اٌّؼشفخ ٌٍغ١ّغ  .02

03.  
رشغغ  شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٟ االوبد١ّ٠خ اٌزؼبْٚ ث١ٓ 
أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ٔشش ٚرش٠ٚظ ِمشسارُٙ اٌذساع١خ 

 اٌحب١ٌخ
 59.30 75.60 378 ـ 13 18 47 22

04.  
أرصفح صفحبد صِالئٟ فٟ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ ػٍٝ 
اٌشجىبد األوبد١ّ٠خ ِٚب رزعّٕٗ ِٓ ثحٛس ٚأزبط فىشٞ 

 ٚأرفبػً ِؼٙب
 60.30 72.00 360 ـ 15 24 47 14

05.  
أرٕبلش ِٓ خالي اٌشجىبد األوبد١ّ٠خ ِغ صِالئٟ ف١ّب ٔششٖٚ 

 ِٓ أثحبس
16 39 20 24 1 345 69.00 37.70 

  72.95 5471 انذسجت انكهٍت

 9.43( = 0.05قيمة )كا( عند مستوي داللة )
تراوحت النسبة المئوية لفعالية شبكات التواصل األكاديمية في من الجدول أن  تبين

المشاركة المعرفية ألعضاء ىيئة التدريس داخل المؤسسة الجامعية ما بين 
%(، حيث جاء فى الترتيب 72.95الكمية )%(، كما بمغت الدرجة %79.60:51.60)

%( ،يمييا 79.60األول )تساىم الشبكات األكاديمية في نشر المعرفة لمجميع( بنسبة )
عبارات )تمكنني الشبكات األكاديمية من المشاركة المعرفية داخل المؤسسة الجامعية( 

ركة المعرفة( بنسبة و)يحفز االنضمام لمشبكات األكاديمية عمى تكوين فكرة ايجابية نحو مشا
%(، بينما جاء فى الترتيب األخير )أتجنب الحديث حول أبحاثي العممية أمام 76.40)

 %(.51.60الكمية( بنسبة ) -القسم  -زمبلئي داخل )المكتب 
إحصائيًا بين اراء العينة في جميع العبارات وفي اتجاه فروق دالة وجود  اتضحـ كما 

فعالية الشبكات في المشاركة المعرفية ألعضاء ىيئة التدريس داخل الموافقة. وذلك يشير إلى 
 المؤسسة الجامعية بشكل إيجابي.

 Mangkhollen Singson &  Mohammadواتفقت النتيجة مع دراسة )
Amees 2017()39 حيث جاءت في ترتيب متقدم من فوائد استخدام الشبكات األكاديمية )

 & Gemma Nándezؤسستيم المحمية، ودراسة )ىي االتصال بالزمبلء الباحثين من م
                                                
39 - Mangkhollen Singson

 

&  Mohammad Amees: Op.cit, p369. 
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Ángel Borrego  2013()40 بينت أن أول األسباب الستخدام الشبكات االجتماعية ( والتي
 ٪(.67ىو االتصال بالباحثين اآلخرين بنسبة )

 Vincenzo Corvello & Othersكما اتفقت تمك النتيجة مع نتائج دراسة )
بكات التواصل األكاديمية لدييم مستوى عاٍل من ( والتي وجدت أن مستخدمي ش41()2014

 كما اتفقاالستعداد لمشاركة المعرفة والفعالية الذاتية، حتى خارج اإلنترنت في العالم الواقعي، 
أن شبكات  ( في42()2019مع نتائج )ثابت حسان ثابت و أنس إحسان شاكر  البحث

اية واثراء التفاعل بين العمميات التواصل االجتماعي تساعد عمى توليد المعرفة من خبلل رع
اإلدراكية الفردية والجماعية التي تتيحيا التفاعبلت االجتماعية ضمن البيئة الداخمية الخارجية 

 لممنظمة.
 Alona Forkosh-Baruch& Arnonدراسة )نتيجة مع  ةاتفقت النتيج وكذلك

Hershkovitz 2012()43االجتماعي تعزز  ( والتي اشارت نتائجيا إلى أن مواقع التواصل
مشاركة المعرفة األكاديمية، وتسيل التعمم غير الرسمي بالمجتمع، وتفتح الطريق بين اعضاء 

 المجتمعات األكاديمية في مجال التشارك المعرفي.
كما يرى الباحث من خبلل نتائج الجدول أن الشبكات األكاديمية يمكن أن تعزز 

من خبلل تصدييا لمعوقات التقدير الذي يمكن التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس 
اآلليات التي تقدميا  مساعدةتذكية أبحاثو وانتشارىا، و بن يحصل عميو العضو المشارك أ

المؤسسات الجامعية لدعم الثقة ولتعزيز مشاركة المعرفة في البيئة األكاديمية مثل تبني 
ا في إجراءات التقييم والمكافأة وتشجيع اإلدارات العميا لثقافة مشاركة المعرفة، وتضميني

لعضو ىيئة التدريس، واعتبار شبكات التواصل األكاديمي كأنظمة تساعد في تخزين المعارف 
 ونشرىا واسترجاعيا داخل البيئة الجامعية وبين أعضاء ىيئة التدريس وبعضيم البعض.

 
 
 

                                                
40  - Gemma Nández & Ángel Borrego, Use of social networks for academic purposes: a case study 

, The Electronic Library, Spin,  Vol.(31), No.(6),2013, p783. 
41  -  Vincenzo Corvello & Others: Op.cit, p378. 

 .07، صيشجع سببق صبثذ حغبْ صبثذ ٚ أٔظ إحغبْ شبوش : - 42
43 - Alona Forkosh-Baruch & Arnon Hershkovitz, A case study of Israeli higher-education 

institutes sharing scholarly information with the community via social networks, Internet 

and Higher Education,Vol.(15), N,(1),2012, P. 61.  
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 ثانيًا: نتائج فروض البحث:
توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيُا بين "استخدام " : والذي ينص عمىالفرض األول نتائج ـ 

أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام اإلعبلم لشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية" 
 "مشاركة المعرفة لديهم داخل البيئة الجامعية و"فّعاليتيا في تعزيز

اإلعالم لشبكات التواصل  بين استخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسامالعالقة بين  ( 7 جدول )
 االجتماعي األكاديمية" و"فّعاليتيا في تعزيز مشاركة المعرفة لدييم داخل البيئة الجامعية"

 انًتغٍشاث
 انبٍئت انجبيعٍتداخم يشبسكت انًعشفت 

 يستىي انذالنت قًٍت س

استخذاو أعضبء هٍئت انتذسٌس بكهٍبث وأقسبو اإلعالو نشبكبث 

 انتىاصم االجتًبعً األكبدًٌٍت
1.78** 1.10 

 0.254( = 0.01)  0.195 ( =0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة ) (100)ن = 
 (0.01** دال عند )  (0.05* دال عند )

استخدام بين  دالة إحصائياً  عالقة ارتباطيو طرديةاتضح من الجدول أنو توجد 
أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام اإلعبلم لشبكات التواصل االجتماعي األكاديمية" 

 .و"فّعاليتيا في تعزيز مشاركة المعرفة لدييم داخل البيئة الجامعية"
ويتبين من ذلك أنو كثافة وزيادة استخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام 

التواصل االجتماعي األكاديمية تؤدي إلى زيادة مشاركة المعرفة داخل البيئة اإلعبلم لشبكات 
الجامعية مما يعطي ميزة نسبية ويحقق فوائد لعضو ىيئة التدريس عمى المستوى الشخصي 
واالجتماعي االتصالي، وصوال إلى تحقيق ميزات تداول المعرفة وتشاركيا التي تصب بكل 

 .عيةتأكيد في مصمحة المؤسسة الجام
دالة إحصائيًا بين درجات استخدام أعضاء ىيئة  فروقتوجد "نتائج الفرض الثاني: 

التدريس بكميات وأقسام اإلعبلم لشبكات التواصل األكاديمية في تعزيز المشاركة المعرفية 
 "منوعلداخل البيئة الجامعية وفقًا 
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استخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام فروق بين الذكور واإلناث في درجات يوضح ال (8جدول )
 اإلعالم لمشبكات األكاديمية في تعزيز المشاركة المعرفية

 انًتغٍشاث
 اإلَبث انزكىس

قًٍت 

 )ث(
انًتىسط 

 انحسببً

االَحشاف 

 انًعٍبسي

انًتىسط 

 انحسببً

االَحشاف 

 انًعٍبسي

 0.52 0.67 3.31 0.74 3.24 استخدم شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية

 0.68 0.59 2.53 0.57 2.45 درجة أىمية شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية

المشاركة المعرفية ألعضاء ىيئة التدريس داخل 
 0.32 9.06 55.02 8.62 54.45 المؤسسة الجامعية

 2.66( = 0.01)       2.00( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية )
بين الذكور واإلناث في درجات فروق غير دالة إحصائيًا من الجدول وجود  اتضح

يمية في تعزيز المشاركة مشبكات األكادلاستخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات وأقسام اإلعبلم 
-Nujoud Al( و)44()2021)رضوان مرغوب  ، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراساتالمعرفية

Muomen  &Others 2020()45) وGemma Nández & Ángel Borrego)  
 عدم فروق بين الجنسين في استخدام الشبكات.والتي أثبتت  (46)(2013

غير مؤثر في استخدام عينة الدراسة من أعضاء  وقد تبين من ذلك أن عامل )النوع(
 شبكات أىمية درجة، أو األكاديمية االجتماعي التواصل شبكات استخدمىيئة التدريس سواء في 

 المؤسسة داخل التدريس ىيئة ألعضاء المعرفية المشاركة، أو األكاديمية االجتماعي التواصل
 ، وال فرق بين الذكور واإلناث في المتغيرات الثبلث السابقة.الجامعية

االىتمـام باسـتخدام أعضـاء ىيئـة دالـة إحصـائيًا بـين درجـات  فـروقتوجـد  "نتائج الفرض الثالـث:
اإلعبلم لشبكات التواصـل األكاديميـة فـي تعزيـز المشـاركة المعرفيـة داخـل التدريس بكميات وأقسام 

 -مـدرس  -سـاعد أسـتاذ م -البيئة الجامعية وفقًا لمتغي الدرجات والمسـتويات األكاديميـة )اسـتاذ 
 "(معيد -مدرس مساعد 

 
 
 
 
 

                                                
 .111، ص مرجع سابقرضوان مرغوب:  - 44

45 - Nujoud Al-Muomen, Abdus Sattar Chaudhry and Oroba Al-Othinah: Op.cit,p4. 
46 - Gemma Nández, Ángel Borrego: Op.cit, p781. 
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وأقسام اإلعالم فروق بين درجات االىتمام باستخدام أعضاء ىيئة التدريس بكميات يوضح ال (9جدول )
الدرجات  رلشبكات التواصل األكاديمية في تعزيز المشاركة المعرفية داخل البيئة الجامعية وفقًا لمتغي

 والمستويات األكاديمية
 استبر المتوسطات الوظائف المتغيرات

أستبر 
 يسبعذ

 يذسس
يذسس 
 يسبعذ

 يعٍذ

دسجت االهتًبو 
بشبكبث انتىاصم 

 االجتًبعً األكبدًٌٍت

 *6..9 2.46 1.84 2.64  43.13 استبر

 **9.03 *0.10 3.48   45.76 أستبر يسبعذ

 5.65 0.62    42.29 يذسس

 4.13     40.67 يذسس يسبعذ

      36.64 يعٍذ

 (0.01** دال عند )  (0.05* دال عند )
معيد( و )أستاذ  -بين فئات )أستاذ  دالة إحصائياً  فروق وجودمن الجدول  اتضح

 التواصل شبكات باستخدام االىتمامفي  مدرس مساعد( -معيد( و )أستاذ مساعد  -مساعد 
وقد ترجع ىذه النتائج تحديدًا إلى تباعد مستويات  ،المعرفية المشاركة تعزيز في األكاديمية

 الوظيفية بينيما مما جعل الفروق دالة. اتوالخبر السن 
والتي توصمت ( wei Yan , Yin Zhang 2021دراسة  ) تمك النتائج معوتتفق 

اختبلف أىداف استخدام شبكات التواصل األكاديمية بين الباحثين المبتدئين واألكاديميين  إلى
الكبار؛ حيث يفضل كبار الباحثين استخدام الشبكات األكاديمية لمشاركة أنشطيم البحثية 

س مال اجتماعي من خبلل ونشرىا، بينما يفضل الباحثين المبتدئين استخداميا لعمل رأ
  (.47)لتأسيس أنفسيم عمى قاعدة من العبلقات في األوساط العممية تصالينشاطيم اإل

 االجتماعي التواصل بشبكات االىتمام درجةوقد ترجع تمك الفروق التي ُوِجَدت في 
بين السادة أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة فروق في االستخدام بين معيد /  األكاديمية

، مدرس مساعد أستاذ مساعد كذلك فروق بين و  ،معيد /أستاذ مساعد أستاذـ، وفروق بين 
 قد ترجع إلى الفروق الموجودة بينيم في السن وفي الخبرات البحثية واألكاديمية.

                                                
47- Wei Yan, Yin Zhang, Tao Hu, Sonali Kudva, How does scholarly use of academic social 

networking sites differ by academic discipline? A case study using ResearchGate, Information 

Processing and Management, Vol.(58), Issue (1), 2021, January,p 2-3. 
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 انُتبئج انعبيت وانًُبقشت:

طرح البحث الحالي جممة من التساؤالت والفرضيات تستدعي اإلجابة والبحث العممي 
ة ومدى تأثير استخدام أعضاء ىيئة التدريس ليا حول أىمية الشبكات االجتماعية األكاديمي

في مشاركة المعرفة في المؤسسات األكاديمية والجامعية كمكون وخالق لممعرفة وكجزء من 
 المنظومة االجتماعية والعممية والتربوية.

وتبين أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية لدى اعضاء ىيئة التدريس  -
%(، 15.00) نادرا%(، و 43.00) أحيانا%(، و 42.00بكميات وأقسام اإلعبلم بشكل دائما )

فى حين لم يحصل عدم االستخدام عمي أي نسبة ، وتبين أن جميع العينة تستخدم شبكات 
مية بشكل أو بآخر مما يدل عمى أىميتيا وتواجدىا بقوة عمى التواصل االجتماعي األكادي

ساحة العمل األكاديمي والميني، وأن أعضاء ىيئة التدريس بكميات واقسام اإلعبلم حتى 
 األصغر سنًا ميتمون ومشاركين في الشبكات االجتماعية األكاديمية.

اعي األكاديمية المفضل ومن حيث الفترة الزمنية لبلستخدام وأىم شبكات التواصل االجتم -
ثم  Academia.eduتمييا  ResearchGateزيارتيا وجد أنو  في الترتيب االول شبكة 

Mendelely   شبكةLinked In ، اً مقتصر  الحالي البحثذلك مع الوضع في االعتبار أن 
عمى تخصص واحد، وقد تختمف ترتيب استخدام الشبكات باستخدام التخصصات، وىو ما 

 أثبتتو الدراسات السابقة خارج مصر.
كمــا اتضــحت مــن نتــائج البحــث فعاليــة شــبكات التواصــل األكاديميــة فــي المشــاركة المعرفيــة  -

ء فـــي %( حيـــث جـــا72.95ألعضــاء ىيئـــة التـــدريس داخــل المؤسســـة الجامعيـــة بدرجـــة كميــة )
الترتيــب األول )تســاىم الشــبكات األكاديميــة فــي نشــر المعرفــة لمجميع(،يمييــا عبــارات )تمكننــي 
ـــة( و)يحفـــز االنضـــمام  ـــة داخـــل المؤسســـة الجامعي ـــة مـــن المشـــاركة المعرفي الشـــبكات األكاديمي
لمشــبكات األكاديميــة عمــى تكــوين فكــرة ايجابيــة نحــو مشــاركة المعرفــة( بينمــا جــاء فــى الترتيــب 

 الكمية(. -القسم  -ر )أتجنب الحديث حول أبحاثي العممية أمام زمبلئي داخل )المكتب األخي
اعزخذاَ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ث١ٓ  ػاللخ اسرجبغ١ٗ غشد٠خ داٌخ إحصبئ١ب  ٚعٛد رعح اكما  -

ثى١ٍبد ٚألغبَ اإلػالَ ٌشجىبد اٌزٛاصً االعزّبػٟ األوبد١ّ٠خ" ٚ"فّؼب١ٌزٙب فٟ رؼض٠ض ِشبسوخ 

 ."ٌذ٠ُٙ داخً اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خاٌّؼشفخ 
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 شبكات استخدمغير مؤثر في استخدام عينة البحث سواء في  وتبين أن عامل )النوع( -
، أو األكاديمية االجتماعي التواصل شبكات أىمية درجة، أو األكاديمية االجتماعي التواصل
 .الجامعية المؤسسة داخل التدريس ىيئة ألعضاء المعرفية المشاركة

 المشاركة تعزيز في األكاديمية التواصل شبكات باستخدام االىتمامفي  فروق وجودتضح وا -
مدرس  -معيد( و )أستاذ مساعد  -معيد( و )أستاذ مساعد  -بين فئات )أستاذ  المعرفية
 .بينيم والبحثية واألكاديمية الوظيفية اتوالخبر وقد إلى تباعد مستويات السن  ، مساعد(

البحث أىمية الشبكات االجتماعية األكاديمية وفعاليتيا بدرجة كبيرة في وقد أثبت 
، حيث يظير في استخداميا البحثتعزيز مشاركة المعرفة لدى أعضاء ىيئة التدريس عينة 
 الدافع الذاتي نحو التعمم والمعرفة المتنوعة التي تتيحيا.

متعددة التي تتضمنيا كما يرى الباحث أنو وبالرغم من المعارف الضخمة الخدمات ال
الشبكات من شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية، إال أن االستفادة األكاديمية القصوى 

 األكاديمية لم تتحقق بعد، كما أنيا تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث.
 

 :انتىصٍبث
 بًب ٌهً: انبحجىصً ٌإنٍهب، تى انتىصم نُتبئج انتً افً ضىء 

أكاديمية عربية، مخصصة لمعمماء والباحثين العرب تحمل انجازاتيم وتدعم انشاء شبكات  -
ثقافاتيم، وتحافظ عمى حقوقيم الفكرية، وتسمح لمباحثين لمغات األخرى من االنضمام 

 إلييا.
المؤسسات الجامعية أعضاء ىيئة التدريس عمى االشتراك في أكثر من شبكة  تحفز -

 .م الشخصية عمييامنظم وعممي، وتحديث صفحاتياجتماعية أكاديمية واستخداميا بشكل 
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى بناء تجمعات تعاونية واجتماعية وعممية متخصصة  -

عمى شبكات التواصل األكاديمية عمى المستوى المحمي والعالمي واالستفادة منيا في خمق 
سسات الجامعية مشاركة المعرفة لغرض تطوير البحث العممي، وزيادة ثقل المؤ  ثقافة

 المصرية عالميًا وزيادة تصنيفيا األكاديمي.
.تدريس مادة التواصل االجتماعي العممي، والتشارك المعرفي لطبلب الدراسات العميا  -

 مراحل في الدبمومات والماجستير والدكتوراه.
، الكمية( -التدريب عمى تكوين فرق عمل بحثية، ومينية فعالة وتعاونية داخل )القسم  -

 .كوين الثقة في الذات وفي االخرينل االبحاث المشتركة بين الباحثين بيدف تعمو 
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التدريب المستمر عمى استخدام شبكات التواصل االكاديمية لبلستفادة القصوى من  -
 خدماتيا والتغمب عمى معوقاتيا وحل مشكبلتيا، وعمل صفحة شخصية وافية وجذابة.

نجازاتيا العممية وتنظيميا قيام المؤسسة الجامعية بتجميع كافة  - مجاالتيا البحثية وا 
وفيرستيا لعرضيا بشكل مناسب ومفصل ووافي إلى كافة الباحثين في أنحاء العالم عبر 

 شبكات التواصل األكاديمية.
 :انًقتشحتوانبحىث انذساسبث 

 عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي االكاديمية.  التخصص العمميتأثير  -
 استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمشبكات االجتماعية االكاديمية واالشباعات المتحققةدوافع  -
 تحميل شبكات التواصل االجتماعي األكاديمية باستخدام النماذج الحديثة لمتحميل الشبكي. -
العوامل المؤثرة عمي مستويات تفاعل أعضاء ىيئة التدريس عمى شبكات التواصل  -

 االجتماعي االكاديمية.
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