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 لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ام القرى  Google Scholarواقع استخدام الباحث العلمي 

 امللخص

هيئة   اءأعضلدى  Google Scholarاستخدام الباحث العلمي هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى 

أفراد عينة الدراسة من  م. وتكونت 2017/2018، وقد أجريت هذه الدراسة خالل العام التدريس يف جامعة ام القرى 

استخدام الباحث  تطوير مقياس  . ولتحقيق أهداف الدراسة تم التدريس جبامعة ام القرىهيئة  أعضاءمن  اعضو   ( 370)

 دالالت صدقه وثباته.   ، وت التحقق من Google Scholarالعلمي 

 Googleهيئرررة التررردريس يف جامعرررة ام القررررى للباحرررث العلمررري  أعضررراءأظهررررت النترررادج أ  درجرررة اسرررتخدام 

Scholar  ( يف 0.05. وأظهررررت النترررادج عررردم وجرررود فرررروئ ذات داللرررة احدرررادية عنرررد مسرررتوى الداللرررة )كانرررت متوسرررطة

ة التردريس يف جامعرة ام القررى تعريى ن  مرن املت ر ات هيئر  أعضراءلردى  Google Scholarاسرتخدام الباحرث العلمري 

القرى من خالل م أالعمل على توعية  أعضاء هيئة التدريس يف جامعة بضرورة  وصت الدراسة  أو   .الرتبة أو اخلربة أو اجلنس

 .  Google Scholar الربامج التدريبية اليت تساهم يف زايدة مستوى دافعيتهم حنو أمهية  استخدام الباحث العلمي 

 . هيئة التدريس   أعضاء، Google Scholarالباحث العلمي  الكلمات املفتاحية: 
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Using Google Scholar by the Teaching Staff in Umm Alqura University 

Abstract 

This study aimed to identify the level of using Google Scholar by the teaching 

staff in Umm Alqura University.  It has been conducted in the year 2017/2018, 

including 370 lecturers from Umm Alqura University.  A scale has been developed to 

measure the use of Google Scholar, scale’s validity and reliability were verified. 

Results showed that Umm Alqura teaching staff were moderately using Google 

Scholar, and there were no significant statistical differences at the level (0,05) in using 

Google Scholar among the teaching staff in Umm Alqura University that could be 

attributed to any of the variables: rank, experience, or gender.  The study recommended 

the need for action to inform Umm Alqura teaching staff through training programs 

which will raise their motivation towards using Google Scholar. 

Keywords: Google Scholar, teaching staff. 
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 :املقدمة 

،  ها مؤسسات علميةعتالعملية التعليمية والبحثية يف اجلامعات وض جودة لتقييم معاي  ومؤشراتظهرت عدة 
، ففي تدنيف جامعة شان ها  جياو تونغ  مهما  لتميي اجلامعة ا يار  ومع  امؤشر  املخرجات البحثية لألستاذ اجلامعي  توكان

(Shanghai Jiao Tong Universityأُعطي نسبة ) (لكفاءة انستاذ اجلامعي، و % 40 )(املخرجات البحثية  % 40 )
(  World QS University Rankingsادات إليها، وأعطى التدنيف الربيطاين )لألستاذ اجلامعي وعدد االستشه

( لألساتذة انجانب، وأعطى تدنيف ويبومرتكس االفرتاضي  % 5( جودة ومعدل النشر لكل أستاذ جامعي و)%60نسبة )
(Web Metrics Ranking( )50 %  للمخرجات البحثية لألستاذ اجلامعي وتوفرها عرب شبكة اإلنرتنت )
( االستشهادات   % 100(، فأعطى نسبة) Google Scholarالستشهادات هبا، وأما تدنيف الباحث العلمي )وا

 (،   2013)رابيعة،    لبحوث انستاذ اجلامعي

مة يف البحث العلمي، ويسمى موقع العلماء  هامل  من احملركاتGoogle Scholar حمرك الباحث العلمي  د  ع  يرُ 
الباحثني من البحث يف العديد من  ؤلفات العلمية وانكادميية اليت حيتاج هلا الباحثو ، وميّكن املوقع ابمل  ا خاص   اكونه حمرك  

قواعد البياانت فيما يتعلق ابنحباث والرسادل العلمية، والكتب وامللخدات واملقاالت الدادرة عن انشرين أكادمييني  
حتت نطائ موقع اجلامعة واليت أيخذها   ا املنشورة إلكرتوني   حساب عدد انحباث والدراسات وجامعات عاملية، حيث يتمّ 

: معيار احلجم  التالية  معاي ل، ويتم حساب التقييم بناء على النسب املئوية ل Google Scholarمن حمرك الباحث العلمي
 (. 2015، )الشايع،  ( %15(، ومعيار انحباث )% 15(، ومعيار امللفات ال نية )% 50(، ومعيار الرؤية )20%)

( أنه لكي تدبح جامعات العامل العريب منابر يف اجملتمع، حتتاج إىل إرساء مبدأ  2016وأكدت دراسة قابيل)
اجلدارة انكادميية، وجيب أ  تكو  انحباث العلمية الدادرة عن اجلامعات مرتبطة ابالحتياجات الفكرية والعملية  

لكل ابحث فيها على موقع الباحث العلمي من جوجل،   للمجتمع، وأ  تشجع املؤسسات انكادميية إنشاء حساب 
 حيث أنه يسهم يف تسويق انحباث املنشورة مبا يرفع التدنيف العاملي للمؤسسة انكادميية. 

 :اإلطار النظري

 : التصنيف األكادميي للجامعات السعودية 

 Web Metricsانكادميي للجامعات السعودية ضمن مقياس ويبومرتيكس )التدنيف  (3) يبني امللحلق

Ranking من حيث الرتتيب العاملي للجامعات  1/2017/ 1( املعتمد لتدنيف جامعات العامل والذ  نشر يف ،
(World Rang ) ،( ومن مث جامعة  424أتيت جامعة امللك سعود ابملرتبة انوىل على اجلامعات السعودية وبتسلسل ،)

، وأما  (26348) بتسلسل   م  سلطا  لعلوم الط ا ميية انأكاد (، ويف آخر مرتبة 510امللك عبد العييي بتسلسل )
 . ( 1455)جامعة ام القرى؛ فتأيت ابملرتبة اخلامسة على اجلامعات السعودية وبتسلسل 
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 QS World University) التدنيف الربيطاينن م القرى ضم أ( تدنيف جامعة 4) ويبني امللحق

Rankings)  من خالله أّ  جامعة ام القرى جاءت برتتيب  م، والذ  يتضح  2016م املعتمد لتدنيف جامعات العامل لعا
 . ( 551متسلسل )

 Google( جامعة سعودية املشرتكة مبحرك الباحث العلمي 26( عدد االستشهادات إىل )5) امللحق ويبني 

Scholar  ( واليت متثل أعلى اجلامعات السعودية من حيث درجة االستشهاداتCitationsلبحوثها املنش )  ورة واملتوافرة
ويتضح من خالله اآليت: أتيت جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا ابملرتبة   2016/ 1/1عرب احملرك واليت نشرت يف 

( من جامعات  155وبتسلسل )( 258016)انوىل ابلنسبة للجامعات السعودية من حيث عدد االستشهادات لبحوثها 
( من جامعات  749وبتسلسل )( 57476)د للبرتول واملعاد  ابملرتبة الثانية بعدد العامل، ومن مث أتيت جامعة امللك فه

من  ( 1878)وبتسلسل ( 9583)م القرى فجاءت ابملرتبة التاسعة ابلنسبة للجامعات السعودية بعدد أ ما جامعة أالعامل، 
(  3934ى اجلامعات السعودية وبتسلسل) م  سطام بن عبد العييي يف املرتبة االخ ة علجامعات العامل، وأتيت جامعة ان

ابملرتبة التاسعة ابلنسبة  م القرى قد جاءت أ( جند أّ  جامعة 5) ومن خالل االطالع على امللحق  من جامعات العامل. 
من  ، و Google Scholarضمن حمرك  من جامعات العامل ( 1878)وبتسلسل ( 9583)للجامعات السعودية بعدد 
هيئة التدريس   أعضاءلدى  Google Scholarالطالع على واقع استخدام الباحث العلمي هنا تسعى هذه الدراسة ل 

 م القرى. أ يف جامعة 

 : Google Scholarمتطلبات االشرتاك مبحرك  

 آليت: اك  يتطلب االشرتاك هبذا احملرك

الرابط  أ  إعداد بريد إلكرتوين ومن مث تسجيل الدخول على الباحث ابستعمال  Googleفتح حساب عرب  −
http//:scholar.google.com . 

 ( للمشرتك تتضمن إدخال املعلومات اآلتية: Profileإنشاء امللف الشخدي ) −

 ( االسم الكامل كما يظهر على انحباث املنشورة. Nameاالسم ) −

 ( ذكر املؤسسة العلمية اليت ينتمي إليها. Affiliationاالنتساب ) −

 ( ذكر الربيد الرمسي للتحقق الذ  يضم رمي املؤسسة اليت ينتمي إليها. Email for verificationالربيد الرمسي ) −

 ( مع ذكر االختداصات العلمية للباحث. Areas of interestجمال االهتمام ) −

( واملؤلفات للمشرتك وأضافتها إىل ملفه الشخدي واملتوافرة عرب النت حتت  Articlesالبحث عن املقاالت ) −
 امسه. 
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 : Google Scholarايت حمرك الباحث العلمي  ابااجي

 حمرك حبث جماين يتم من خالله احلدول على الندوص الكاملة لألحباث والدراسات العلمية.   −

يتيح العديد من خيارات البحث للوصول إىل قواعد البياانت، مثل البحث عن طريق اسم الباحث أو  اجمللة أو   −
 املوضوع أو اتريخ النشر. 

 Createخدمة تنبيهات الربيد اإللكرتوين )  Google Scholarدمات اليت يقدمها حمرك الباحث العلميمن اخل −

email alert  أبحد املوضوعات العملية، ويود أ  يعرف اجلديد الذ  ينشر يف هذا   ا( إذا كا  املشرتك مهتم
  اوبشكل دور  انحباث املنشورة حديث  املوضوع فيمكنه االنضمام هلذه اخلدمة، حيث ييود عرب بريده اإللكرتوين 

 . ( 2016)قابيل،  واليت تتدل بتخددة العلمي 

   Google Scholarسلبيات حمرك الباحث العلمي

 (. Abstractsال ميكن احلدول على الندوص الكاملة لبعض البحوث والدراسات، وإمنا فقط مستخلدات ) −

، دو     من الباحثني والناشرين واجملالت العامة جماان  الكث  Google Scholarقد يضم حمرك الباحث العلمي −
 ( للبحوث والدراسات. Qualityمراعاة النوعية واجلودة )

 : لألستاذ اجلامعي Google Scholarأمهية االشرتاك مبحرك الباحث العلمي

 يساعد انستاذ اجلامعي على نشر أحباثه ودراساته عرب شبكة اإلنرتنت.  −

 . (2016)قابيل، ذ اجلامعي على االطالع على أكثر انحباث والدراسات العلمية يف جمال ختدده عد انستايسا −

 :وأسئلته  بحثمشكلة ال

م القررررى للباحرررث العلمررري أهيئرررة التررردريس يف جامعرررة  أعضررراءدرجرررة اسرررتخدام  تعررررفتتمثرررل مشررركلة الدراسرررة يف 
Google Scholar. 

 :بحثأسئلة ال

 ؟Google Scholarم القرى للباحث العلمي أالتدريس يف جامعة  هيئة  أعضاء استخدام   ما درجة  .1

 Google Scholarم القرى للباحث العلمي أ هيئة التدريس يف جامعة  أعضاء استخدام   ما درجة اختالف  .2
 ابختالف مت  ات اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة؟ 
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 :بحثأمهية ال

   األمهية النظرية:: أواًل 

هيئة التدريس يف   أعضاءاستخدام بواقع  هذه الدراسة اإلطار املعريف العام ملوضوع الدراسة واملتمثل ر يتوقع أ  توفّ 
 . Google Scholar  باحث العلمي  لل م القرى أ جامعة 

 من خالل ما يلي: تربز أمهية الدراسة من الناحية العملية   العملية: األمهية : ااثنيً 

حمرك  اليت ميكن استخدامها على ؛ امجاخلطط والرب إعداد من  م القرى أ  هيئة التدريس يف جامعة  أعضاء  متكني -
 . من عملهممما يسهل   Google Scholarالعلمي  الباحث

صردئ دالالت بر  يتميري الرذ ، Google Scholarباحرث العلمري اسرتخدام المسرتوى توفر هذه الدراسة مقياس  -
 .مقبولة وثبات

  واإلجرائية االصطالحيةالتعريفات 

 Google Scholarث العلمي باحال

هو حمرك حبث جماين وبنفس الوقت يقوم بفهرسة الندوص الكاملة لألدب  ، Google Scholarالباحث العلمي 
أيضا  بفهرسة انورائ   ،Google Scholar يقوم الباحث العلمييد من قواعد البياانت واننظمة. العلمي عرب العد

اث املؤمترات، رسادل املاجست ، والدكتوراه، الكتب انكادميية، وغ  املنشورة،  انكادميية الفردية من "اجملالت، أحب
  ا.  ميكن أيض  (2016)قابيل، امللخدات، التقارير الفنية، واآلداب العلمية انخرى من مجيع اجملاالت الواسعة لألحباث" 

حثني ابلوصول إىل املقاالت اليت جيدها الباحث العلمي  من خالل مكتبة اجلامعة، واليت تسمح للباالدخول حملرك البحث 
قدرات إلنتاج روابط ملقاالت  ، Google Scholarيتضمن الباحث العلمي  من جوجل من خالل مدادر املكتبة.

عداد التنبيهات  إبات العالقة، السماح للمستخدمني أخرى توثق أحباث علمية معينة، إيدال املستخدمني ابملنشورات ذ
كتبة خمددة  منشورات حول مواضيع معينة من انحباث اليت يهتموا هبا، كما يسمح للمستخدمني للمحافظة على ملتتبع 

كما يقوم حمرك البحث هذا برتتيب انحباث الفردية املشاهبة لقاعدة البياانت انكادميية ابستخدام  من انحباث العلمية.  
من   على خالف العديد. الرتدد، و"وز  النص الكامل لكل وثيقة"عوامل مثل مددر الناشر، الكاتب، حداثة التوثيق، 

ميكن للمؤلفني إنشاء ملفات تعريفية مع  ، Google Scholarومن خالل الباحث العلمي قواعد البياانت انكادميية. 
تايل االنضمام  جمموعة من إعدادات اخلدوصية املشاهبة ملنافذ الشبكات االجتماعية؛ واالنضمام إىل مكتبة املؤسسة، وابل

 . إىل شبكة اجتماعية وتوسيعها؛ والسماح ابلوصول إىل املكتبات العامة للمؤلفني اآلخرين 
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  :حمددات الدراسة وحدودها

 ميكن تفس  وتعميم النتادج يف ضوء احلدود التالية: 

اختيارهم بطريقة   م القرى تم أهيئة التدريس يف جامعة   أعضاء احلدود البشرية : اقتدرت  الدراسة على عينة من   .1
 عشوايئة. 

 م  2018م /  2017احلدود اليمنية: أجريت الدراسة خالل الفدل الثاين للعام الدراسي  .2

 هيئة التدريس يف جامعة ام القرى. أعضاءاحلدود املكانية: اقتدرت الدراسة على  .3

 تتحدد نتادج الدراسة مبدى صدئ وثبات انداة املستخدمة.  .4

 فقط .  ةج على اجملتمعات املماثلة جملتمع الدراس تتحدد إمكانية تعميم النتاد .5

 :الدراسات السابقة ذات الصلة 

 ، وفيما يلي عرٌض لذلك.الدراسة احلالية ومت  اهتا يتناول هذا اجليء الدراسات ذات الدلة مبوضوع

جوجل  خدام الباحث العلمي من ست دراسة انقشت فوادد ا (Zientek, et al., 2018)أجرى زينتيك وآخرو  
إلجراء الدراسات الدقيقة.  كما انقشت الدراسة أساليب   وقدرته على تقدمي اندب النظر  والذ  هو عندر حيو ّ 

على الورقة املنشورة يف منتدى   ا استخدام الباحث العلمي من جوجل يف نشر أحباث الفرد.  كما جاءت هذه الدراسة تعقيب  
( خبدوص أساليب حتسني أحباث انفراد ابستخدام وسادل  2017وويرنر ) ووكر،-الكاتب بواسطة كامبوزانو، ستورب ج

 التواصل االجتماعي. 

( دراسة هدفت إىل حماولة اإلجابة عن تساؤالت مشكلته حول أمهية اشرتاك العلماء مبحرك  2018أجرت قنرب )و 
امعة القادسية منها، وعدد املشرتكني من  الباحث العلمي لألستاذ وللجامعة، ومدى اشرتاك اجلامعات العراقية به، ومرتبة ج

( من أساتذة اجلامعة  % 21  )أأساتذهتا هبذا احملرك، وما أخطاء االشرتاك به، وخرج البحث بعدة استنتاجات أمهها 
 مشرتكني مبحرك الباحث العلمي من جوجل وأغلب املشرتكني مل حيملوا أحباثهم كاملة عرب املوقع. 

دراسة هتدف للتعرف على واقع توظيف تطبيقات جوجل التفاعلية يف تدريس مادة  ( 2017أجرى القحطاين )و 
  –البشرية  –احلاسب اآليل للمرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني مبدينة الرايض، وكذلك التعرف على املتلطبات )التقنية  

دة احلاسب اآليل للمرحلة الثانوية من  التعليمية( الالزمة لتوظيف تطبيقات جوجل التفاعلية يف تدريس ما  –التنظيمية 
وجهة نظر املعلمني مبدينة الرايض.  اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، واستخدم الباحث االستبانة، كأداة جلمع  

، ومشل جمتمع الدراسة مجيع معلمي احلاسب اآليل يف مدارس املرحلة الثاوية مبدينة الرايض  الدراسة املعلومات الالزمة عن 
( من الردود على أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أ   237، وحدل الباحث على عدد )ا ( معلم  293بالغ عددهم )وال
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من   2.53طبيقت جوجل التفاعلية توظيف بدرجة منخفضة يف تدريس مادة احلاسب اآليل للمرحلة الثانوية مبتوسط )
و إنشاء العروض التقدميية وأشرطة الفيديو املتحركة، وإجناز  وأهم التطبيقات اليت يتم توظيفها بدرجة متوسطة ه،( 5.00

التكليفات املطلوبة مثل الواجبات وانحباث واملشاريع، كما تبني موافقة أفراد جمتمع الدراسة من معلمي احلاسب اآليل  
ية يف تدريس  عل جل التفاالزمة لتوظيف تطبيقات جو ابملرحة الثانوية يف مدينة الرايض بدرجة عالية على مجيع املتطلبات ال

 اآليل للمرحلة الثانوية.  ب مادة احلاس

( دراسة هدفت إىل معرفة اجتاهات طلبة جامعة ال موك حنو استخدام شبكات التواصل  2016أجرى ايمني )و 
ستبانة  إ( 100تكونت عينة الدراسة من )و االجتماعي يف دعم العملية التعليمية وعالقة ذلك مبت  ات: اجلنس والكلية.  

ستبانة.  تكونت أداة  إ( 82توزيعها على طلبة وطالبات جامعة ال موك بطريقة عشوادية، حيث ت اسرتجاع وحتليل ) تم 
ستبانة مكونة من صفحة املعلومات الشخدية، وأسئلة خاصة للتعرف على اجتاهات طلبة جامعة ال موك  إالدراسة من 

ر ثالث شبكات  ثيف دعم العملية التعليمية.  أشارت نتادج الدراسة إىل أ  أك حنو استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
رتتيب )فيسبوك، واتس اب، جوجل بلس(،  ل ى الجامعة ال موك هي ع البات بل طلبة وطمن ق   ا جتماعي استخدام  تواصل ا

ت استخدام شبكات  وأ  اإلدما  )على استخدام شبكات التواصل االجتماعي( وإضاعة الوقت كاان من أكثر سلبيا
التواصل االجتماعي يف حني أ  معرفة انخبار وكل ما هو جديد إضافة للتسلية مها أكثر غاايت استخدام شبكات  

 التواصل االجتماعي من قبل طلبة جامعة ال موك. 

( دراسة هدفت للوقوف على خدادص أدوات جوجل التعليمية يف إطار تدريس الرتبية  2016أجرت رمي  )و 
عليمية يف دعم مهارات التواصل يف الرتبية الفنية،  ت ية وحتديد السمات املناسبة اليت تتيحها خدادص أدوات جوجل الالفن 

حيث قامت الباحثة بسرد تطبيقات جوجل للتعليم وذكر خداددها، وذكر دور املعلم داخل تطبيق جوجل الفدل  
ن جوجل درايف، وذكر ميياته، وممييات تطبيق  الدراسي، وممييات تطبيق جوجل الفدل الدراسي، وتقدمي شرح ع

مستندات جوجل، وجوجل دردشة الفيديو اجلماعية، والعروض التقدميية.  كما قامت الباحثة بسرد مهارات التواصل يف  
 الثاين من الدراسة.  الرتبية الفنية يف احملور 

دراسة   (Prins, Costas, Leeuwen, and Wouters, 2016)أجرى برنس، وكوستاس، وليوين، ووترز و 
علمي من جوجل يف التقييم الرمسي لربامج البحث، حيث اشتمل على  ل الباحث ا حمرك عبارة عن تقرير حول تطبيق معاي  

إجراء حتليل مقار  حول نتادج الباحث العلمي   برامج يف جمال التعليم، وعلوم التدريس، وعلوم اإلنسا  يف هولندا.  كما تم 
العلوم.  أظهرت الدراسة كيف ميكن حتسني االعتمادية على بياانت الباحث العلمي من جوجل  من جوجل وشبكة 

 ل اايت حتليل االستشهادات املرجعية من خالل استثناء مدادر التوثيق اليت ال ميكن توثيقها. 

  حيث تم  ابستخدام أدوات جوجل يف ال رفة الدفية،  ا تدريبي   ابرانجم   (Almalhy, 2012)أجرى املاحلي و 
اختيار مخسة منها حيث تبني من خالل حتليل نتادج البحث أ  الطالب لديهم حاجة   استخدام أدوات حبث جوجل، تم 

لتعليم على  اأكرب الستخدام هذه اندوات احملددة. حيث هدف هذا الربانمج إىل تدريب الطالب املهتمني ابلعمل يف 
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اشتمل الربانمج التدرييب على مجيع الطالب يف جامعة والية امبوراي من   وتخدام أدوات جوجل يف عملهم املستقبلي. سا
است رئ تطبيق الربانمج مخسة أسابيع، كا  انسبوع انول  ، من ذو  املهارات التكنولوجية. مجيع اجلنسيات ومن اجلنسني

تمل تدميم الربانمج على فيديوهات  اش ، و لتحليل البياانت وحتديد أهداف الربانمج، مبا يف ذلك جتهيي الربانمج وتقييمه
 تدريبية، وندوص على الشاشة، واختبارات مباشرة. 

 (Howland, Howell, Wright, and Dickson, 2009)أجرى هوالند، وهاويل، ورايت، وديكسو  و 
جوة  ورقة حبثية يقرتحو  فيها أ  استخدام الباحث العلمي من جوجل مع طرئ البحث التقليدية انخرى سيضيق الف

البحثية بني ما هو قابل لالكتشاف وبني ما هو متاح.  حيث أظهرت النتادج احلالية لعملية البحث ت البحث فيها عن  
اسم ابحثني علميني ت تقدميهما ملواقع استعالمات حبثية ابستخدام قواعد بياانت املكتبة التقليدية والباحث العلمي من  

حتديد الكث  بواسطة الباحث   إال أنه تم ، ات انكادميية العلمية خالل البحث جوجل، حيث مل يتم حتديد مجيع املنشور 
حتديد قواعد بينات أخرى يف الوقت الذ  مل   جل بشكل أكرب من قواعد البياانت التقليدية.  ومع ذلك، تم و العلمي من ج

 يقم الباحث العلمي من جوجل بذلك. 

ى الويب،  ل لضوء على خدادص الل ة العربية وطبيعة املنت العريب ع( دراسة حاولت إلقاء ا 2011أجرى املعثم ) و 
ابستخدام أهم تقنيات معاجلة   ا وحبث   ا ومعاجلة واسرتجاع   اوطبيعة تعامل حمركات البحث مع خدادص الل ة العربية تنظيم  

ربية منذ بدء تش يل  ع ته ال الندوص العربية.  توصلت الدراسة إىل أ  املطلوب متكني املستخدم العريب من استخدام ل
جهاز احلاسب حىت الوصول إىل أ  معلومة على اإلنرتنت، وكذلك أ  حمرك البحث جوجل عمل على دعم الل ة العربية  
وقدرات البحث ابملدطلحات العربية، غ  أ  هذا الدعم مل يكن على مستوى املالءمة التامة خلدادص وطبيعة الل ة  

توى الكلمة الواحدة أو العبارات املركبة.  أ  من يتحدثو  الل ة اإلجنلييية يف الوطن العريب ال  العربية اليت تتعدد على مس
 م إىل عامل اإلنرتنت. هلإذا ما قورنت ابلعدد الكب  من املستخدمني املتوقع دخو  اوهي نسبة ضئيلة جد    %10 ا يتجاوز تقريب  

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 ، يتبني اآليت:  ابلدراسة احلالية   لدراسات السابقة ذات الدلةعلى ا  اطالع الباحثة من خالل 

السابقة على استخدام حمركات البحث، وشبكات التواصل االجتماعي يف العملية   الدراسات ركيت معظم −
 التعليمية. 

أمهية اشرتاك    تناولت واليت Google Scholarهنالك القليل من الدراسات اليت تناولت حمرك الباحث العلمي  −
 .  Google Scholarحمرك الباحث العلمي يف  ستاذ اجلامعي ان

يف   Google Scholarحمرك الباحث العلمي دراسات تناولت واقع استخدام  -يف حدود علم الباحثة-ال يوجد  −
خاصة يف كوهنا   عطي هذه الدراسة أمهية اجلامعات العربية بشكل عام واجلامعات السعودية بشكل خاص؛ مما يُ 

 يف جامعة ام القرى.  Google Scholarحمرك الباحث العلمي أول دراسة تتناول واقع استخدام 
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 :الطريقة واإلجراءات

 : منهج الدراسة 

استخدام املقاييس وسيلة جلمع   طبيعة الدراسة، وتم لوصفي االرتباطي، وذلك ملالءمته تتبع الدراسة املنهج ا
 . م القرىأهيئة التدريس يف جامعة   أعضاءمن   البياانت من أفراد الدراسة 

 : جمتمع  وعينة الدراسة

 التدريس جبامعة ام القرى موزعني كاآليت:   أعضاء من    ا( عضو  370تكو  أفراد عينة الدراسة من )

 ا ملتغري اجلنس توزيع أفراد الدراسة وفقً  (:1جدول )
 النسبة املئوية  العدد اجلنس

 54.1 200 ذكر
 45.9 170 أنثى 

 100.0 370 اجملموع 

 

 ا ملتغري التخصصات توزيع أفراد الدراسة وفقً  (:2جدول )
 النسبة املئوية  العدد التخصصات

 48.6 180 علمية 
 51.4 190 إنسانية 
 100.0 370 اجملموع 

 

 ا ملتغري الرتبة توزيع أفراد الدراسة وفقً  (:3جدول )

 النسبة املئوية  العدد  الرتبة 

 13.5 50 حماضر 
 18.9 70 معيد 

 27.0 100 أستاذ مشارك 
 40.5 150 أستاذ مساعد 

 100.0 370 اجملموع
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 ا ملتغري اخلربة توزيع أفراد الدراسة وفقً  (:4جدول )

 النسبة املئوية  العدد اخلربة 

 18.9 70 5أقل من 
 35.1 130 10اىل  5من 

 45.9 170 10أكثر من 
 100.0 370 اجملموع 

 أداة الدراسة:  

م القرى للباحث العلمي  أهيئة التدريس يف جامعة  أعضاءممارسة  بناء مقياس   راض حتقيق أهداف الدراسة تم نغ
Google Scholarجل وضع أداءة  دب الرتبو  ن، حيث قامت الباحثة ابالستعانة ابلدراسات ذات الدلة، وابن

 القياس.  

 Scale Validityصدق املقياس   

 Content Validity : صدق احملتوىَأواًل 

آخر )ثورندايك   ايقدد بددئ االختبار التقدي عما إذا كا  االختبار يقيس ما أردان له أ  يقيس وليس شيئ  
م  أ هيئة التدريس يف جامعة  أعضاءمن ين( حمكم10(. وقد حتقق صدئ احملتوى من خالل عرضه على )1989وهيجن، 

 هم يف: القرى، من ذو  االختداص إلبداء وجهة نظر 

 مدى انتماء كل فقرة ابلبعد احملدد هلا.  -1

 مدى وضوح الدياغة الل وية.  -2

 إضافة أ و تعديل أ  فقرة يروهنا مناسبة وضرورية.  -3

كا     %20لقبول الفقرة، أ  أ  مالحظات أ كثر من  امن احملكمني معيار   %80واعتمدت الباحثة على إمجاع 
 (. 1ة بعض الفقرات، انظر امللحق ) لتعديل أ و حذف أ وإضاف ا كافي  ا معيارا  

 : طريقة تصحيح األداة 

(، وتراوحت قيم  ا ، دادم  ا،اندر  حياان  أ( فقرة ، وكل فقرة هلا تدريج من ثالث فئات: )26من ) األداة تكونت 
، ولتحديد  ا( إىل دادم  3ة )(، والعالما( إىل )اندر  2(، والعالمة )حياان  أ( إىل )1(، وتش  العالمة)3( إىل )1الفقرات من )

استخراج مدى   قيم درجات املمارسة )درجة منخفضة، ودرجة متوسطة، ودرجة مرتفعة( واليت تساعد يف تفس  النتادج تم 
( حيث  0.66 =3÷ 2، 2= 1-3كل فقرة وذلك بطرح أدىن قيمة من أعلى قيمة مث القسمة على ثالثة مستوايت، )

 درجة، وهكذا. لتدبح املستوايت على النحو التايل : ( إىل أدىن  0.66تضاف القيمة )
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 ( يش  إىل ممارسة بدرجة منخفضة. 1.66 –  1.00املدى )من 

 ( يش  إىل ممارسة بدرجة متوسطة. 2.33 – 1.67املدى )من 

 فأكثر( يش  إىل ممارسة بدرجة مرتفعة.  2.34املدى )من 

 صدق اإلتساق الداخلي: 

ستبانة، ت استخدام معامل ارتباط ب سو  لقياس العالقة بني كل عبارة لل  للتحقق من صدئ االتسائ الداخلي
 والدرجة الكلية لالستبانة، وكانت النتادج كما يلي: 

 لمقياس لعبارات ابلدرجة الكلية ل(: معامالت ارتباط ا5جدول )

 معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط العبارة 

1 0.422** 14 0.419** 
2 0.535** 15 0.481** 
3 0.495** 16 0.405** 
4 0.471** 17 0.405** 
5 0.512** 18 0.409** 
6 0.519** 19 0.505** 
7 0.439** 20 0.436** 
8 0.464** 21 0.398** 
9 0.302** 22 0.340** 
10 0.501** 23 0.574** 
11 0.491** 24 0.308** 
12 0.492** 25 0.317** 
13 0.599** 26 0.521** 

 ( 0.01** دالة عند )

كانت موجبة ودالة    لمقياسل عبارة والدرجة الكلية ل ( أ  مجيع معامالت االرتباط بني ك5يتضح من اجلدول )
دف الذ  وضعت من  كانت صادقة وتقيس اهل  قياسيدل على أ  مجيع عبارات امل (، وهذا 0.01ا عند مستوى )حدادي  إ

 أجله. 

 الثبات: 

تفعة، مما يطمئن  (،وهي قيمة مر 0.845اجياد معامل ثبات الفا كرونباخ   والذ  بلغ ) تم  قياس للتحقق من ثبات امل 
 تتمتع بقدر مرتفع من الثبات.   قياسإىل أ  امل
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 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

( لتحليل البياانت واحلدول  SPSSللعلوم االجتماعية ) م برانمج احليم اإلحدادية ستخدلتحقيق أهداف الدراسة اُ 
 على النتادج كما يلي: 

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خدادص عينة الدراسة.  ▪

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتعرف على استجاابت أفراد العينة على كل عبارة من العبارات.  ▪

 ( للتحقق من صدئ االتسائ الداخلي. Pearson Correlationمعامل ارتباط ب سو  ) ▪

 تحقق من الثبات. ل( ل Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) ▪

 اختبار "ت" للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروئ بني جمموعتني مستقلتني.  ▪

 ( ملعرفة داللة الفروئ بني أكثر من جمموعتني مستقلتني. One-way ANOVAحتليل التباين انحاد  ) ▪

 :ائـــج الدراســـةنت

م القرى للباحث العلمي  أ هيئة التدريس يف جامعة  أعضاء النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: ما درجة استخدام 
Google Scholar  ؟ 

  أعضاء حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لدرجات ممارسة  للجابة عن هذا السؤال تم 
 ، وكانت النتادج كما يلي:  Google Scholarم القرى للباحث العلمي أجامعة هيئة التدريس يف 

 هيئة التدريس   أعضاءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لدرجات ممارسة : (6جدول )
 Google Scholarم القرى للباحث العلمي أيف جامعة 

 املتوسط  العبارة  الرقم 
 احلساب 

 االحنراف
 ارياملعي 

درجة 
 املمارسة 

 الرتتيب 

23 
يف تسويق انحباث العلمية  Google Scholarيسهم حمرك الباحث العلمي 

 للجامعات. 
 1 مرتفعة  0.682 2.34

 2 متوسطة  Google Scholar . 2.23 0.758قمت بتحميل كامل أحباثي على حمرك الباحث العلمي  19
 3 متوسطة  0.697 2.19 ن مهارايت البحثية. يطور م Google Scholarاستخدام الباحث العلمي  8

7 
 Googleأحدل على حتكيم حبوث علمية بواسطة الباحث العلمي 

Scholar . 
 4 متوسطة  0.713 2.18

ال ميكن احلدول على الندوص الكاملة للدراسات وانحباث على الباحث  22
 (. Abstracts، وإمنا فقط ملخدات )Google Scholarالعلمي 

 5 متوسطة  0.686 2.18

1 
على أحدث إصدارات  Google Scholarأتعرف من خالل الباحث العلمي 

 الكتب وانحباث العلمية يف جمال ختددي. 
 6 متوسطة  0.691 2.15
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13 
من االتدال جبميع قواعد البياانت  Google Scholarميّكنين الباحث العلمي 

 7 متوسطة  0.787 2.15 والدورايت اإللكرتونية واملكتبات االفرتاضية. 

5 
يف تبادل البحوث  File Transfer Protocolستخدام خدمة نقل امللفات أ

بدفة عامة والبحوث املشرتكة مع الباحثني املشاركني يف البحث نفسه بدفة 
 خاصة. 

 8 متوسطة  0.730 2.14

لالرتقاء  Google Scholarتوظيف الباحث العلمي ب أقنعت بعض اليمالء  10
 لمية. أبحباثهم الع

 9 متوسطة  0.740 2.14

 10 متوسطة  0.700 2.14 يرفع من مكانة اجلامعة العلمية. Google Scholarاستخدام الباحث العلمي  14
 11 متوسطة  0.748 2.13 يف متابعة البحوث العلمية.  Google Scholarاستخدم الباحث العلمي  3

6 
ة الباحث العلمي  سوف أقوم به بواسطو طلب معلومات أولية عن أ  حبث أ

Google Scholar . 2.13 0.711  12 متوسطة 

4 
يف الوصول إىل مدادر ومراجع  Google Scholarستخدم الباحث العلمي أ

 ودورايت علمية تفتقر إليها مكتبة اجلامعة.
 13 متوسطة  0.709 2.12

 14 متوسطة  2.12 0.749 (. Create email alertستخدم خدمة تنبيهات الربيد اإللكرتوين )أ 15

24 
من حمركات البحث انكادميية،  Google scholarحمرك الباحث العلمي  د  ع  يرُ 

 15 متوسطة  0.736 2.12 ويعتمد عليه يف التدنيفات العاملية للجامعات يف العامل. 

11 
بسبب سرعة احلدول على   Google Scholarستخدم الباحث العلمي أ

 16 متوسطة  0.723 2.08 لبحثية. اإلجابة عن استفسارايت العلمية وا

 17 متوسطة  0.743 2.08 مبا هو جديد يف جمال ختددي. Google Scholarييودين الباحث العلمي  16

ضمن موقعها اإللكرتوين للتعريف بكيفية  اخاص   م القرى حقال  أتفرد جامعة  25
 . Google Scholarاالشرتاك يف الباحث العلمي 

 18 متوسطة  0.709 2.06

 19 متوسطة  0.712 2.05 يف نشر أحباثي.  Google Scholarستخدم الباحث العلمي أ 2

18 
 Google Scholarتتسم انحباث والدراسات املوجودة على الباحث العلمي 

 ابجلودة العالية. 
 20 متوسطة  0.742 2.05

26 
رك م القرى إبعداد حماضرات وندوات تعريفية أبمهية االشرتاك مبحأتعىن جامعة 

 . Google scholarالبحث 
2.05 0.720  21 

على  Google Scholarستطيع احلدول من خالل الباحث العلمي أ 17
 الندوص الكاملة للدراسات وانحباث.

 22 متوسطة  0.750 2.03

 Googleأعتقد أ  تدنيف اجلامعة على مدى استخدام الباحث العلمي  20
Scholar   اأمر مهم جد . 

 23 توسطة م 0.729 2.02

نشاء حساب لكل عضوء هيئة تدريس على الباحث العلمي إتشجع اجلامعة على  21
Google Scholar . 

 24 متوسطة  0.652 1.98

12 
يف توف  كل ما احتاجة من   Google Scholarيساعدين الباحث العلمي 

 25 متوسطة  0.747 1.89 دراسات تتعلق مبجال ختددي.

9 
ضرورة للحدول على  Google Scholarمي أصبح توظيف الباحث العل

 26 متوسطة  0.639 1.69 املعلومات البحثية جلميع انساتذة. 

  متوسطة  0.326 2.09 املتوسط العام  
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م القرى للباحث  أهيئة التدريس يف جامعة  أعضاء( أ  املتوسطات احلسابية لدرجات ممارسة 6يبني اجلدول )
يسهم حمرك  ): ( 23(، حيث حدلت العبارة )2.34 – 2.09مها بني )، تراوحت قيGoogle Scholarالعلمي 

يف تسويق انحباث العلمية للجامعات( على أعلى متوسط حسايب وقيمته   Google Scholarالباحث العلمي 
أصبح توظيف الباحث  ): ( 9)(، يف حني حدلت ابقي العبارات على درجات ممارسة متوسطة كا  أدانها العبارة 2.34)

( حيث حدلت على أقل متوسط  ضرورة للحدول على املعلومات البحثية جلميع انساتذة Google Scholar العلمي 
 (. 1.69حسايب وقيمته ) 

( ودرجة ممارسة متوسطة، وهذا يدل  2.09مجايل العبارات على متوسط حسايب قيمته )إ كما يبني اجلدول حدول   
 كا  بدرجة متوسطة.    Google Scholarالقرى للباحث العلمي م أهيئة التدريس يف جامعة   أعضاء على أ  استخدام 

أ  دراسة توافق نتادجها نتادج الدراسة احلالية، أو  -يف حدود اطالعها على الدراسات السابقة -مل جتد الباحثة 
 Googleواقع استخدام الباحث العلمي  تناولت  -يف حدود علم الباحثة-  دراسة أختالفها؛ وذلك ن  اليوجد 

Scholar  .يف اجلامعات العربية 

اضرات والندوات التعريفية أبمهية االشرتاك مبحركات البحث العاملية واليت  احملوميكن أ  تُعيى هذه النتيجة إىل قلة 
واملعنوية اليت تُعطى   ادية املات آفاك وميكن أ  تُعيى هذه النتيجة إىل قلة امل. google scholarمنها حمرك البحث 

 . Google Scholarلباحث العلمي ا  ملسجلني على حمركللباحثني ا

م  أهيئة التدريس يف جامعة  أعضاء استخدام مادرجة اختالف  " : النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: الذي نص على: ااثنيً 
   ابختالف مت  ات اجلنس، والتخددات، وسنوات اخلربة؟ Google Scholarالقرى للباحث العلمي 

 نس: اجلأواًل 

اسررتخدام اسررتخدام اختبررار "ت" للعينررات املسررتقلة ملعرفررة داللررة الفررروئ يف درجررات  للجابررة عررن هررذا السررؤال تم 
ابخرتالف مت ر  اجلرنس، وكانرت النترادج   Google Scholarهيئرة التردريس يف جامعرة ام القررى للباحرث العلمري  أعضاء

 كما يلي: 
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 أعضاء عرفة داللة الفروق يف درجات استخدام اختبار "ت" للعينات املستقلة مل: (7) جدول
 ابختالف متغري اجلنس  Google Scholarم القرى للباحث العلمي أهيئة التدريس يف جامعة  

 املتوسط  العدد اجلنس
 احلساب 

 االحنراف
 املعياري

قيمة  
 )ت(

درجات 
 احلرية 

مستوي  
 الداللة 

 0.939 0.353 2.11 200 ذكر
  

368 
  

0.348 
 0.292 2.08 170 أنثى   

( ، وهذا يعين عدم وجود فروئ ذات  0.05( أ  قيمة مستوى الداللة كانت أكرب من ) 7يتضح من اجلدول )
 Google Scholarهيئة التدريس يف جامعة ام القرى للباحث العلمي  أعضاء استخدام داللة إحدادية يف مستوى 

م القرى للباحث العلمي  أ هيئة التدريس يف جامعة  أعضاءدام استخ، وهذا يدل على تشابه عيى نثر مت   اجلنستُ ككل 
Google Scholar   انث  إو اذكور . 

 : التخصصاتااثنيً 

اسررتخدام اسررتخدام اختبررار "ت" للعينررات املسررتقلة ملعرفررة داللررة الفررروئ يف درجررات  للجابررة عررن هررذا السررؤال تم 
ابخررتالف مت ر  التخددرات، وكانررت  Google Scholarالعلمرري  م القررى للباحرثأهيئرة التردريس يف جامعررة  أعضراء

 النتادج كما يلي: 
 هيئة  أعضاءاختبار "ت" للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق يف درجات استخدام : (8)جدول

 ابختالف متغري التخصصات  Google Scholarم القرى للباحث العلمي أالتدريس يف جامعة  

 العدد التخصصات
 وسط املت

 احلساب 
 االحنراف
 املعياري

 قيمة )ت( 
درجات 

 احلرية 
مستوي  
 الداللة 

 1.694 0.335 2.12 180 علمية 
  

368 
  

0.091 
 0.316 2.07 190 انسانية   

(، وهذا يعين عدم وجود فروئ ذات داللة  0.05( أ  قيمة مستوى الداللة كانت أكرب من )8يتضح من اجلدول )
ككل  Google Scholarم القرى للباحث العلمي أهيئة التدريس يف جامعة  أعضاءدام استخإحدادية يف مستوى 

م القرى للباحث العلمي  أ هيئة التدريس يف جامعة  أعضاءاستخدام ، وهذا يدل على تشابه عيى نثر مت   التخددات تُ 
Google Scholar  .مبختلف ختدداهتم 

: : سنوات اخلربةااثلثً   

هيئة التدريس يف   أعضاءاستخدام حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  ال تم لالجابة عن هذا السؤ 
 ابختالف مت   سنوات اخلربة، وكانت النتادج كما يلي:  Google Scholarم القرى للباحث العلمي  أ جامعة 
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 ة التدريس هيئ أعضاءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات استخدام : (9) جدول 
 ابختالف متغري سنوات اخلربة Google Scholarم القرى للباحث العلمي أيف جامعة  

 االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  العدد اخلربة 

 0.348 2.14 70 5أقل من 

 0.314 2.10 130 10اىل  5من 

 0.326 2.07 170 10أكثر من 

 وكانت النتادج كما يلي:،حتليل التباين االحاد   إجراء اختبار وملعرفة داللة هذه الفروئ تم 
 هيئة التدريس  أعضاءحتليل التباين األحادي ملعرفة داللة الفروق يف درجات استخدام : (10) جدول

 ابختالف متغري سنوات اخلربة Google Scholarم القرى للباحث العلمي أيف جامعة 

 مصدر التباين 
جمموع  
 املربعات 

درجات 
 احلرية 

سط متو 
 املربعات 

 قيمة )ف( 
مستوى  
 الداللة 

 0.313 1.165 0.124 2 0.248 بني اجملموعات 
     0.106 367 39.054 داخل اجملموعات

       369 39.302 اجملموع 

(، وهذا يعين عدم وجود فروئ ذات  0.05( أ  قيمة مستوى الداللة كانت أكرب من )10يتضح من اجلدول )
 Google Scholarم القرى للباحث العلمي أ هيئة التدريس يف جامعة  أعضاء ستخدام اداللة إحدادية يف مستوى 

م القرى للباحث  أهيئة التدريس يف جامعة  أعضاء استخدام ، وهذا يدل على تشابه عيى نثر مت   سنوات اخلربةتُ ككل 
 مبختلف خرباهتم.  Google Scholarالعلمي 

 :التوصيات

 :بر دراسةيف ضوء نتادج الدراسة توصي ال

القرررى مررن خررالل الررربامج التدريبيررة الرريت تسرراهم يف زايدة م أهيئررة الترردريس يف جامعررة  أعضرراءالعمررل علررى توعيررة   −
 .  Google Scholar مستوى دافعيتهم حنو أمهية  استخدام الباحث العلمي 

، وجعررل ذلررك Google Scholar الباحررث العلمرري إلرريام عضررو هيئررة الترردريس ابلتسررجيل كباحررث علررى حمرررك  −
 للرتقية وجتديد عقد العمل. اشرط  

 Google Scholarأعضــاء هيئــة التــدريس للباحــث العلمــي جــراء دراســة تتعــرف علــى طبيعــة اســتخدام إ −
 خالل هذا االستخدام. امكانيات واألدوات اليت يستفيدون منها فعلي  واإل

 Google الباحث العلمي على حمرك حباثهم أب اكثر استشهاد  ات مادية جميية للباحثني يف اجلامعة اال آفاكوضع م −

Scholar 
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 :املراجع

، ترمجة عبدهللا زيد الكيالين، وعبد  القياس والتقومي يف علم النفس والرتبية ( . 1989)  الييابيثثورندايك وهيجن، روبرت، 

 .  الرمحن عدس،مركي الكتاب انردين، عما  

. ورقة  طبيقات جوجل يف العملية التعليمية يف جامعة القدس املفتوحة التحدايت والفرصتوظيف ت (،  2013رابيعة، حممد )

  7عمل مقدمة إىل مؤمتر التعليم العايل املفتوح يف الوطن العريب، حتدايت وفرص، جامعة القدس املفتوحة، يف الفرتة 

 أكتوبر، فلسطني.   8و 

يف التعليم ودورها يف دعم مهارات التواصل يف الرتبية الفنية.   (.  اندوار املتعددة ندوات جوجل 2016رمي ، إميا  )

 . 15-1: 49.  والفنو  جملة حبوث يف الرتبية الفنية 

(، استخدام شبكة جوجل بلس االجتماعية يف التعلم  2015الشايع، حدة بنت حممد، والعبيد، أفنا  بنت عبد الرمحن ) 

، العدد  اجمللة الرتبوية الدولية املتخددة ورة ومدى رضاهن عنها، القادم على املشروعات لطالبات جامعة انم ة ن

 انول، يناير. 

(، جوجل الباحث العلمي، تدنيف جديد للجامعات، حبث منشور عرب شبكة اإلنرتنت حتت  2016قابيل، طارئ )
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